
  

 
Лещенко Федір Прокопович – один із небагатьох дніпровчан-фронтовиків, котрі в 

1941 році обороняли, а в 1944 - визволяли Київ від фашистських окупантів.  

Федір Прокопович нагороджений медалями «Слава» III ступеня (1944), 

«Вітчизняна війна» I ступеня (1985), «За мужність» (1999),  19 медалей, у тому числі «За 

відвагу», «За оборону Києва», «Ветеран праці». До 20-ї річниці незалежності України, за 

вагомий особистий внесок у розбудову України, нагороджений Головою Київської міської 

державної адміністрації О. Поповим, орденом «За заслуги» II ступеня.   

В 2008 році фронтовик видає книжку «Окопна правда», де містяться спогади не 

лише про воєнні роки. Автор починає з далеких років дитинства і юності, описує повоєнні 

роки, часи економічного й духовного зростання нашої країни. 

Федір Прокопович народився 1 січня 1925 року в селі Жовтневе (нині - Святоцьке) 

Поліського району на Київщині. Війну зустрів у липні 1941р. працюючи робітником у 

тресті «Київгеозйомка», брав участь у зведенні оборонних споруд навколо Києва.  

В листопаді 1941 р. з однодумцями створив у с. Жовтневе підпільну групу, 

встановив зв'язок з київськими підпільниками під керівництвом Фурс. Н.С.  

У червні 1942 р. був обраний членом комітету районної Поліської підпільної 

організації, ставши партизанським зв’язковим-розвідником партизанських з’єднань під 

командуванням Ушакова В.С. та Хитриченка І.А. 

Постійно ризикуючи, виконував бойові завдання у ворожому оточені, домігся 

переходу до партизанського загону 72 людей, які були на службі у окупаційної влади, 

визволено трьох приречених до страти членів комітету Жмеринської підпільної 

організації.  

З 15 листопада 1943 р. до 31 жовтня 1944р. Лещенко Ф.П. воював у складі 6-ї 

гвардійської Рівненської стрілецької дивізії автоматником і розвідником 25-го 

гвардійського стрілецького полку. У числі перших підіймався у атаку, винахідливо і 

мужньо  діяв під час визволення міст та сіл України та Польщі. Виняткову мужність 

виявив під час боїв на Сандомирському плацдармі, рішуче діяв за лінією фронту в тилу 

ворога. Завдяки його мужнім і рішучім діям врятував від оточення і загибелі своєї групи 

розвідників, коли поранені у двох з машиністом розсіяли ворожу роту карателів, а самі з 

фашистським планом розгрому Радянських військ на Сандомирському плацдармі 

дісталися до свого полку. За цей подвиг командування полку обіцяло зробити подання на 

Героя Радянського Союзу, але цього не сталося. 

Тричі поранений, 31 жовтня 1944р. після завершення лікування у Харківському 

госпіталі отримав інвалідність I групи. Через непридатність до військової служби був 

демобілізований. 

У повоєнні роки працював на різних посадах: від інспектора по охороні лісу до 

заступника і начальника республіканського об’єднання, керуючи виконанням важливих 

державних завдань. Трудову діяльність закінчив у 2000 році. 

Чималий внесок зробив Федір Прокопович у громадську роботу. Його обрано 

головою ради ветеранів 13 армії. Під його керівництвом та безпосередньою особистою 

участю відновлено музей бойової слави 13 армії у СЗШ №13 м. Києва. Створюються музеї 



бойової слави, оновлюються експонати в існуючих, проводяться зустрічі з молоддю у 

населених пунктах України, де пролягав його бойовий шлях.  

 


