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Герой Радянського Союзу  

Василь Павлович Юбкін 

Народився Василь Павлович Юбкін 1 січня 1920 

року у селі Аполонівка  Солонянського району в сім'ї 

колгоспника. Закінчив сім класів Аполонівської 

семирічної школи. Як і всі хлопчики довоєнного часу 

то спалахував бажанням стати військовим, то хотів 

стати комбайнером, трактористом або водієм, щоб із 

друзями - односельцями трудитися на колгоспних 

полях. Але не довелося збутися його хліборобним 

мріям. У 1939 році по закінченню Привільнянської 

середньої школи Василь Юбкін призивається в 

Червону Армію і прямує в танковий полк. Потім – 

полкова школа, і випускник Юбкін  призначається 

заступником політрука роти. 

Велику Вітчизняну війну Василь Юбкін зустрів на Західній Україні на 

посаді політрука військової частини. У важкій обстановці першого року 

війни він брав участь в боях за міста Луцьк, Рівне, Житомир, Київ, Полтаву, 

Ворошиловград, Ростов-на-Дону і за рідну Дніпропетровщину. За цей час 

його бойова біографія пов'язана з Бервенково-Харківською операцією, з 

обороною північного Кавказу. На протязі війни В.П.Юбкін побував на різних 

фронтах: Першому Білоруському, Південно-західному, Північно - 

Кавказькому. Після перепідготовки в Харківському училищі, евакуйованому 

в Чирчик, він знову в танкових військах на посаді командира взводу танків Т-

34. 

У всіх боях і операціях дії Юбкіна завжди відрізнялися зухвалістю, 

сміливістю і рішучістю. Розгромивши Бобруйське, а потім Мінське 

угрупування німців, війська Першого Білоруського фронту відновили наступ 

і просунулися далеко на захід, підійшовши до Варшави. Щоб вибити 

фашистів з польської столиці, потрібно було знищити по частинах вороже 

угрупування, що нависало з півночі і загрожувало нашому правому флангу.  

Перед 17-й танковою бригадою, в якій служив Юбкін, командування 

фронту поставило задачу - з району Гарволін (50 км на південний схід від 

Варшави) ударом в північно-східному напрямі прорвати оборону 

супротивника, стрімким кидком форсувати річку Нарев, захопити плацдарм 

на її північному березі і утриматися до приходу головних сил. Удосвіта небо 

прокреслили блискавки «катюш», пролунала наша артилерія.  
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Василь Павлович Юбкін  

у колі сім’ї 

Стрімкий удар стрілецьких частин при підтримці 

артилерії і танків зруйнував оборону німців, і в 

прорив, що утворився, ввійшли танки, які не 

дивлячись на грязь, швидко попрямували на 

північний схід. Знищуючи ворожі заслони і частини 

прикриття, танкісти в другій половині дня 

заглибилися в оборону супротивника на 50 км і 

підійшли до сіл Лішедул-Нові і Лішедул-Старі, які 

були перетворені супротивником  в сильні опорні 

пункти, що прикривали підступи до річки Нарев. 

При знищенні одного з ворожих заслонів був важко 

поранений командир танкової роти капітан Бистров. 

Командування прийняв на себе лейтенант Юбкін. 

Виконуючи наказ командира, Василь Павлович як і 

завжди, діяв за принципом: «Роби на війні 

можливим те, що супротивник вважає за 

неможливе». Спочатку він послав одну машину на 

село з фронту - на неї був зосереджений весь вогонь 

супротивника, а потім обходом другої машини 

справа і третьої зліва, на граничній швидкості 

увірвався в село Лішедул-Нові. Зухвалі і стрімкі дії 

відважних танкістів викликали переполох в стані 

ворога, який почав безладно відходити до річки.  

Скориставшись цим, лейтенант Юбкін знову повторив маневр - стрімко 

увірвався і в Лішедул-Старі і блискуче виконав поставлену задачу. 

Переслідуючи супротивника, який відходив, танк Юбкіна вийшов до 

північної околиці Лішедул-Старі, де потрапив під вогонь добре замаскованої 

німецької протитанкової гармати. Перший снаряд пробив бортову броню і 

важко ранив в ногу командира танка лейтенанта Іванова. Швидко машина, 

що розвернулася, рушила на фашистську гармату. Але в цей час пролунав 

другий постріл в упор, який пробив лобову броню. Механік - водій старший 

сержант Малих і заряджаючий Тузов були вбиті, а Василю Юбкіну осколки 

прошили обидві ноги нижче за коліна. Машина загорілась. Здавалося, 

загибель неминуча. Але Юбкін вступив в нерівну боротьбу із смертю. 

Спливаючи кров'ю і пересилюючи біль у покремсаних осколками ногах, він 

вивалився з танка і відповз убік, де і знепритомнів.  
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Меморіальна дошка на будинку,  

в якому народився і жив  

Василь Павлович Юбкін  

(село Аполонівка  

Солонянського району) 

Головні сили бригади, що підійшли, розвинули 

успіх відважного екіпажу: вишли на річку Нарев, з 

ходу форсували її, захопивши плацдарм на 

північному березі. Старший лейтенант Юбкін 

прийшов в свідомість на п'ятий день. Йому 

ампутували ноги, життя його висіло на волоску. 

Довгий час лікарі напружено  боролися за життя 

героя танкіста. Виняткову витримку, силу волі 

проявив і сам Василь Павлович. Він мужньо 

переніс 13 складних операцій. Були дні, коли 

втрачали надію на його порятунок. 

За мужність, відвагу і героїзм на фронтах Великої Вітчизняної війни 

Указом Президента Верховної Ради СРСР від 24 березня 1945 року Василь 

Павлович Юбкін удостоєний звання Героя Радянського Союзу. У 1954 році 

Василь Павлович з відзнакою закінчує Дніпропетровський державний 

університет, і після навчання на річних курсах викладачів суспільних наук 

при ЦК КП України повертається в рідний університет викладачем історії 

КПРС. У 1962 року захистив дисертацію і став кандидатом історичних наук.  

В.П.Юбкін брав активну участь в суспільно політичного життя 

університету, району і міста. У лютому 1968 року смерть обірвала життя 

Героя Василя Павловича Юбкіна. Виконком Солонянської районної ради 

виніс рішення увічнити пам'ять свого земляка, назвавши одну з вулиць села 

Аполонівка його ім'ям і встановивши меморіальну дошку на будинку, де 

народився і жив Герой Радянського Союзу Василь Павлович Юбкін. 

Щорічно в районі до Дня Перемоги радянського народу у Великій 

Вітчизняній війні проводяться футбольні змагання на приз газети «Вперед», 

присвячені пам'яті В.П. Юбкіна. Фінал завжди проводиться на стадіоні 

Аполонівка. Щороку у День Перемоги, 9 травня ці змагання збирають велику 

кількість жителів села та району, які віддають дань пам'яті своєму земляку. 

У селі залишилися родичі Василя Павловича. Щороку адміністрація 

Аполонівського неповної середньої загальноосвітньої школи запрошує брата 

Василя Павловича - Івана Павловича на зустріч. Сам І.П.Юбкін теж пройшов 

всю Велику Вітчизняну війну, став інвалідом, довгий час працював на заводі 

ім. Леніна в Дніпропетровську, а з виходом на пенсію став жити в рідному 

селі. 
 


