


Данілаў А. Д. - удзельнік баёу на 

Данскім, Бранскім, Цэнтральным, 2-м 
Беларускім франтах. 

А.Д. Данілаў вызнычыўся у верасні 
1943 г. пры вызваленні Камарынскага 

раёна. Пры фарсіраванні Дняпра 
выратаваў з разбітай лодкі параненых 

байцоў . У баі за плацдарм знішчыу каля 
50 гітлераўцаў . 

Званне Героя Савецкага Саюза
прысвоена 15.01.1944.



Азёрын А. М. на фронце з жніўня
1943 г. Сяржант гвардыі, 

камандзір аддзялення
аўтаматчыкаў 237-га 

гвардзейскага палка 76-й 
стралковай дывізіі 61-й арміі

А.М.Азёрын вызначыўся пры
вызваленні Чарнігаўскай вобл. 

Загінуў 13.01.1944 г. Пры
вызваленні Калінкавіч.

Званне Героя Савецкага Саюза
прысвоена 15.01.1944. 



Князеў А. А. на фронце з 1941 г. - камандзір
кулямётнага аддзялення 215-га палка 77-й 

стралковай дывізіі 61-й арсіі гвардыі.
Сяржант А.А. Князеў вызначыўся пры

вызваленні в. Вялікія Ауцюкі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў .

03.12.1943 г. у час контратакі, кулямётчыкі, 
пад яго камандай мужна змагаліся і не 

адступілі. Калі танк раздавіў кулямёнт А.А. 
Князева, ён працягваў адбівацца гранатамі. 

Загінуў у гэтым баі.

Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена
02.03.1944 г. 



Барысаў М. С. у Чырвоннай Арміі з 
1923 г. У 1926 г. закончыў

Саратаўскае ваеннае вучылішча, у 
1936 г. – ваенную акадэмію імя М.В. 

Фрунзе. 

На фронце з 1941 г. Палкоўнік
гвардыі, камандзір 212 –га палка 75-
й  гвардзейскай стралковай дывізіі

М.С. Барысаў вызначыўся пры
вызваленні Украіны і Беларусі. 

Званне Героя Савецкага Саюза
прысвоена 17.10.1943 г.



Брагонін Ц. І. з ліпеня 1941 г. на 
Заходнім, Данскім, Брагінскім, 

Цэнтральным і Беларусскім 
франтах. 

Ц.І.Брагонін вызначыўся у 
верасні–кастрычніку 1943 г. пры 

фарсіраванні Дняпра ў
Камарынскім раёне. 

Званне Героя Савецкага Саюза 
прысвоена 16.11.1943 г. 



Ніканаў Андрэй Рыгоравіч у 
Чырвоннай арміі з 1919 г. У 1926 г. 

закончыў Уладзікаўказскую пяхотную 
школу, у 1938г.  – Вышэйшыя 
маскоўскія камандныя курсы.

На фронце з ліпеня 1941 г. Камандзір 
685-га палка 193-й стралковай дывізіі 

падпалкоўнік . А.Р.Ніканаў 
вызначыўся у баях пры вызваленні 

Лоеўскага  раёна. Полк пад яго 
камандаванне 16.10.1943 г. 

фарсіраваў Днепр. 
Званне Героя Савецкага Саюза 

прысвоена 30.10.1943 г. Іменем героя 
газвана вуліца у Калінкавіч, вёска 

Рылавічы перайменавана у  
в.Ніканава. 



Сураўцаў Барыс Мікалаевіч  у 1939 г. 
закончыў настаўніцкі інстытут у г. 

Самаркандзе. На фронце з красавіка 
1942 г. Камандзір аддзялення  і 

асобнага сапёрнага батальёна 69-й 
дывізіі старшына Б.М. Сураўцаў

вызначыўся ў кастрычніку 1943 г. 
пры фарсіраванні Дняпра у Лоеўскім 
раёну. Пасля захопу першай траншэі 
немцаў на лодцы зрабіў яшчэ пяць 

рэйсаў, перавёз на правы бераг 
Дняпра стралковую роту. 

Званне Героя Савецкага Саюза 
прысвоена  30. 10.1943 г. Загінуу Б.М. 

Сурауцау  27.04.1944 г. 



Суркоў Пётр Мікалаевіч на фронце 
з 1942 г. Намеснік камандзіра 
батальёна 212-га палка 75-й  

гвардзейскай стралковай  дывізіі 
старшы лейтынант П.М.Суркоў

вызначыўся пры вызваленні  
Украіны і Беларусі. 

24.09.1943 г. група воінаў пад яго 
камандаваннем фарсіравала 

Днепр каля Кіева, захапіла параход 
“Нікалаеў” і баржу з маёмасцю 

праціўніка, якія былі 
выкарыстаны для пераправы 

палка на правы бераг ракі. 
Званне Героя Свецкага Саюза 

прысвоена 17.10.1943 г. 



Быкоўскі Міхаіл Іванавіч у 1937 г. 
закончыў Растоўскі аўтадарожны

тэхнікум. У Чырвонай арміі з 1938 г. , у 
1940 г. закончыў Арджанікідзейскае

пяхотнае вучылішча. На  фронце з 
1941 г. Камандзір батальёна 81-й 
стралковай дывізіі капітан М.І. 

Быкоўскі вызначыўся пры
фарсіраванні Дняпра. У кастрычніку

1943 г. батальён пад яго
камандаваннем пад моцным агнём

пераправіўся цераз Днепр каля Лоева,  
авалодаў плацдармам і утрымліваў яго

на працягу трох сутак, адбіў 19 
контратак. Званне Героя Савецкага

Саюза прысвоенга 15.01.1944 г.



Лысенка Аляксандр Акімавіч на 
фронце з чэрвеня 1941 г. Удзельнік
баёў пад Сталінградам, на Курскай

дузе, вызвалення Украіны, Беларусі. 
Намеснік камандзіра стралковага

батальёна 321-га палка 15-й 
стралковай дывізіі старшы лейтынант.

А.А.Лысенка вызначыўся пры
фарсіраванні Дняпра у Камарынскім

раёне. Батальён пад яго
камандаваннем першым фарсіраваў

раку, захапіў плацдарм і на працягу дня 
адбіў дзевяць контратак. Званне Героя 
Савецкага Саюза прысвоена 15.01.1944 

г. Загінуу А.А.Лысенка 12.01.1944 г.



Агафонаў Аляксей Сяргеевіч
на фронце з 1942 г.

Сяржант гвардыі
А.С.Агафонаў вызначыўся у 

час пераправы праз р.Днепр
каля г. Камарын.

24.09.1943 г.  пад моцным
агнём падабраўся да ракі, 

пераплыў яе, разведаў месцы
для пераправы, падходы да 

ракі і даставіў камандаванню
падрабязные звесткі. 



У кастрычніку 1942 г. добраахвотна
пайшла у Чырвонную Армію. 

Саніструктар 667-га палка 218-й 
стралковай дывізіістаршы сяржант

З.А. Самсонава вызначылася ў верасні
1943 г. пры вызваленні Чаркаскай

вобласці ад нямецка-фашысцкіх
захопнікау. Пад агнём на падручных
сродках адна з першых фарсіравала

Днепр, вынесла з поля бою  і 
пераправіла на левы бераг ракі 30 
параненых байцоў. Званне Героя 

Савецкага Саюза прысвоена
03.06.1944 г. Яе іменем названа вуліца

у Азарычах.



Лазуненка Аляксей Андрэявіч да 
вайны працаваў у мясцовым
калгасе, у чэрвені 1942 г. быў

прызваны ў Чырвоную Армію. 3 
лютага 1943 г. – на фронце, баец

асобнай разведроты 218-й 
стралковай дывізіі. Вызначыўся
24.09.1943 г. пры фарсіраванні р. 

Днепр у раёне г. Канева Чаркаскай
вобласці. Разам з группай
разведчыкаў яфрэйтар А. 

Лазуненка удзельнічаў у захопе
плацдарма. Героя Савецкага Саюза

прысвоена 03.06.1944 г. 
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