             Наші земляки – Герої Радянського Союзу.

 Велика Вітчизняна війна увійшла в історію як безпрецедентна по своїх масштабах, жорстокості боїв і рішучості воюючих сторін, як безкомпромісний і принциповий двобій з найреакційнішою силою – фашизмом. Велетенськими були жертви, покладені на вівтар Перемоги.
Все далі і далі від нас грізні роки Великої Вітчизняної війни, але ніколи не згасне пам’ять про тих, хто віддав життя в ім’я Свободи. За безсмертні подвиги 9 уродженців Вільнянського району удостоєні звання Героя Радянського Союзу.

Калюжний Павло Павлович – прославлений льотчик, гвардії генерал-майор авіації, командир авіаескадрильї. Народився в 1916р. в с. Василівське. Участь у боях приймав з червня 1941р. Перші фашистські літаки збив під Ленінградом. За роки Великої Вітчизняної війни провів 50 бойових вильотів, приймав участь в 40 повітряних боях. На особистому рахунку має 16 збитих німецьких літаків. Льотчики його ескадрильї в повітряних боях збили 33 літаки противника.
29 березня 1944р. за проявлені в боях відвагу та героїзм командиру 3-ї ескадрильї 146-го гвардійського винищувального авіаполку гвардії майору Калюжному П.П. присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Маковський Спартак Йосифович – старший лейтенант, командир авіаескадрильї 43-го винищувального авіаполку 278- ї Сталінської сибірської винищувальної авіадивізії. Народився в 1920р. в с. Зеленому (нині Скворцове Матвіївської  сільради). Участь у Великій Вітчизняній війні приймав з квітня 1943р. 
На Північно-кавказькому та Південному фронтах здійснив 92 бойових вильоти, провів 49 повітряних боїв. 8 травня 1943р. під час повітряного бою Маковський пішов в лобову атаку на ворожий літак. Ворог, який ішов назустріч, не витримав лобової атаки і хотів ухилитись. Спартак Йосифович правою площиною свого літака таранив ворожий літак і той розсипався в повітрі на частини. Сам безстрашний льотчик привів свою пошкоджену авіа машину на аеродром і посадив на фюзеляж.
З січня 1944р. Маковський і його бойовий друг лейтенант Кузнєцов повертались на двох літаках з правого берега Дніпра, де здійснили бойове завдання. Літак Кузнєцова був підбитий, і льотчик здійснив вимушену посадку на території, зайнятій ворогом. Маковський не покинув товариша в біді. Він приземлився біля  палаючого літака Кузнєцова, переніс пораненого друга в свою машину і на очах у німців, під ворожим вогнем піднявся у повітря, а згодом дістався свого аеродрому.
13 квітня 1944р. С.Й.Маковському було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Тихоненко Андрій Якович – рядовий 631-го стрілецького полку, 159-ї стрілецької дивізії 3-го Білоруського фронту. Народився в 1912р. в с. Трудолюбівка, тут до війни працював трактористом. З самого початку війн – в діючий армії.
18 липня 1944р. під час бою на землян Прибалтики Андрій Якович відкрив вогонь з кулемета по ворогам і знищив до 30 гітлерівців. Був тяжко поранений. Коли закінчились боєприпаси, останньою гранатою підірвав себе разом з німцями. 24 березня 1945р. йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Слободчиков Олексій Терентійович народився в с. Михайлівка в 1922р. в селянській родині.
Особливий героїзм проявив наш земляк при форсуванні Керченської затоки. Військовий катер двічі підірвався на мінах, але Слободчиков вміло продовжував керівництво боєм, забезпечуючи захоплення Керченського берега. 17 листопада 1943 року йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
Майор Слободчиков загинув смертю хоробрих в травні 1944р. при штурмі Сапун-гори під Севастополем.

Федоров Іван Миколайович народився в селі Новомиргородівка в 1921р. в роки війни був командиром відділення 51 окремого саперного батальйону 13 гвардійського стрілецького корпусу.
Під час боїв в Прибалтиці і під Кенігсбергом при прориві укріпленої оборони противника особисто здійснив 10 проходів по мінних полях і 7 проходів через дротяні загородження. Фугасом підірвав фашистський дзот.
19 квітня 1945р. І.М.Федосову присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Канареєв Володимир Григорович – старшина другої статті, командир відділення 66  окремого загону Червоно знаменної Дніпровської флотилії. Народився в 1915р. в с. Софіївка.
Приймав участь в 5 десантних операціях, забезпечував висадку десанту, сміливо боровся в боях з противником, чи перебільшували наші. В одному з боїв зумів знищити ворожий дзот і захопив в полон німецького офіцера з важливими оперативними документами.
24 липня 1944р. Канареєв із своїм підрозділом пройшов в тил ворога, здійснив розвідку, а потім із своїм підрозділом пройшов в тил ворога, а потім провів туди морський десант і батальйон 107 стрілецького полку. В боях за м. Петриків Канареєв із своїм підрозділом знищив 5 дзотів і 4 кулеметні точки, захопив 2 ручних і 1 станковий кулемети, було знищено до 80 гітлерівських солдат і 11 взято в полон.
В районі порту м. Пінська Канареєв особисто знищив 2 дзоти, увірвався в місто і звільнив близько 200 радянських військовополонених. 7 березня 1945р. хороброму герою було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Нестеренко Павло Антонович народився в 1912 р. в с. Бекарівка. В роки війни закінчив курси політ складу і курси командирського складу. При форсуванні р. Одер в лютому 1945р. замінив вибулого з строю командира батальйону, керував боями і утримував плацдарм на лівому березі ріки в районі м. Ней-Блессін.
В квітні 1945р. в боях за Берлін вміло керував батальйоном, захопив кілька кварталів, приймав участь у взятті імперської канцелярії.
31 травня 1945р. П.А.Несторенко був удостоєний звання Героя Радянського Союзу.

Харченко Степан Андрійович народився в 1915р. в с. Привільне. В часи війни був льотчиком, командиром звена 752 далекобомбордувального авіаційного полку. 
В боротьбі з фашистами його невеликий підрозділ (3 літаки) здійснив 130 бойових вилетів, з них 45 – нічних. Льотчики знищили близько 50 ворожих танків, 300 автомашин з піхотою противника, близько 10 залізничних потягів з технікою і живою силою.
20 червня 1942 р. С.А.Харченко одержав почесне звання Героя Радянського Союзу.

Авраменко Василь Максимович народився в 1913 р. Був рядовим 592 стрілецького полку 203 Запорізької стрілецької дивізії. Приймаючи участь в бойових діях в районі с. Петро-Свистунове особистим прикладом мужності і стійкості спонукав бійців до успішного виконання бойової задачі. Підібравшись до траншеї супротивника, Василь Максимович підірвав гранатами кулеметну точку, знищив 10 німецьких солдат і захопив в полон 3 німців з кулеметом.
Під час боїв на наших землях в жовтні 1943р. склалась важка ситуація – була загроза оточення, ворог потіснив наш лівий фланг. Авраменко підпустив ближче ворожі танки і закидав їх гранатами і пляшками із запальною сумішшю, знищив таким чином 2 танки. Разом з іншими бійцями роти вступив до рукопашного бою і особисто –знищив 15 німців. А після цього виніс на собі з поля бою двох поранених товаришів.
19березня 1944р. йому присвоєне звання Героя Радянського Союзу.
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