
 

 
 
 

 
 
 
 

 

М ихайло Петрович Кирпонос народив-

ся 21 січня 1892 р. у с.Вертіївка Ніжинського    

району Чернігівської області в селянській      

родині. Закінчив церковно-парафіяльну та    

земську школи.  

В 1915 р. був призваний на службу у      

царську армію. Після закінчення військово-

фельдшерської школи у серпні 1917 р.     

отримав направлення на румунський фронт. 

Згодом М.Кирпонос став членом дивізійного 

ревкому, а після Жовтневої революції –     

головою Ради 26 стрілецького корпусу.  

За час громадянської війни М.Кирпонос   

дослужився до командира полку. За особисту 

мужність та військове вміння його було         

нагороджено почесною іменною зброєю та    

Почесною грамотою Реввійськради.  

Закінчивши у 1927 р. військову академію  

ім. М.Фрунзе, М.Кирпонос працював спочатку 

начальником штабу  дивізії, а згодом –          

начальником Казанського піхотного          

військового училища. На цій посаді проявив 

себе як чесна і чиста людина. Саме тоді      

на його заступника полковника М.Гагена за 

хибним доносом було заведено «справу». 

Своїм рішучим втручанням М.Кирпонос     

врятував людину від розправи. Пізніше цей 

полковник командував дивізією, що однією з 

перших отримала звання гвардійської.  

З початком радянсько-фінської війни         

М.Кирпонос командував 70 стрілецькою        

дивізією, яка брала участь у прориві смуги на 

Карельському перешийку — так званої лінії 

Маннергейма, взимку 1940 р. М.Кирпонос по 

тонкому льоду Фінської затоки провів свої     

підрозділи в тил виборзьким позиціям фінів і 

штурмом оволодів містом.  

 

За мужність і командирську  

майстерність М.Кирпоноса було   

удостоєно звання Героя Радянсь-

кого Союзу із врученням Золотої 

Зірки. 

Бойовий досвід 70 стрілецької 

дивізії під командуванням 

М.Кирпоноса став предметом        

вивчення на кафедрах учбових    

закладів, як радянських, так і закордонних. А 

сам комдив з квітня 1940 р.  очолив 49     

стрілецький корпус, а ще через два місяці 

став командуючим військами Ленінградського 

військового округу.                                                                                                                                                                                         

У лютому 1941 р. генерал-полковника 

М.Кирпоноса було призначено командуючим 

Київського особливого військового округу 

(КОВО). З початком Великої Вітчизняної війни 

округ став Південно-Західним фронтом.  

Бойові дії військ Південно-Західного  

фронту під командуванням М.Кирпоноса    

відіграли значну роль у зриві фашистського 

плану блискавичної війни. Війська 

М.Кирпоноса вели кровопролитні бої під    

шаленим натиском ворога, і відступали через 

дефіцит боєприпасів: патронів, гранат, мін і 

снарядів для артилерії, пального для машин, 

тракторів, танків. Три місяці фронт тримав на 

собі головні сили противника, рятуючи і    

врятувавши Москву. 

15 вересня 1941 р. танкові та              

моторизовані з`єднання фашистських військ 

вийшли в район Лохвиці на Полтавщині й  

оточили значну частину військ Південно-

Західного фронту. Командуючий військами, 

військова рада та штаб фронту зосередилися 

в гаю Шумейково, поблизу містечка Сенча на 

Полтавщині. 

Генерали й офіцери штабу разом з          

бійцями кілька разів ходили в атаку, щоб      

вирватися з оточення. В одній із таких атак     

20 вересня 1941 р. М.Кирпонос був            

поранений в ногу, а через деякий час —   

смертельно поранений осколками ворожої 

міни, що розірвалася поблизу. 
 

 

М.Кирпонос загинув зі зброєю в руках.   

Свідками загибелі командуючого були його 

ад`ютант майор А.Гненний і порученець 

члена військової ради майор В.Жадовський. 

Вони зняли з М.Кирпоноса Золоту Зірку   

Героя, забрали документи і невідправлені 

листи, поглибили окопчик у бруствері і   

захоронили тіло.  

Після виходу із оточення свідки        

передали документи і речі у штаб фронту, 

туди ж повідомили, де поховано загиблого 

М.Кирпоноса.  

Довгі роки ходила фальшива версія про 

те, що генерал-полковник М.Кирпонос        

застрелився. Про високе благородство цієї  

людини, вірності присязі говорить той факт, 

що Михайло Петрович двічі відмовлявся від 

наданих літаків, щоб вилетіти із небезпечної 

зони і пропонував їх пораненим, заявляв, 

що він залишиться в строю і розділить долю 

своїх солдатів. 

Після війни останки М.Кирпоноса були     

перенесені до Києва в парк Вічної Слави. 

У Києві і Чернігові встановлені 

пам'ятники генералові М.Кирпоносу.  

У вересні 1976 року на місті фатального 

бою відкрито меморіальний комплекс.  

В рідному селі Вертіївці створено музей 

і споруджено пам’ятник герою.  

У 1978 на честь М.Кирпоноса названо      

вулицю в Чернігові, на який знаходиться 

наша бібліотека. 
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