
Мандрик  Захар  Семенович 
 

 
 

Мій дідусь – Мандрик Захар Семенович, 1907 р. народження у 

с. Ново-Іванівка Коломакського району Харківської області.  

З перших днів війни добровольцем пішов на фронт. 

Командир відділення саперної роти 601 окремого саперного 

батальйону, 302 стрілецької дивізії. Воював на Південно-Західному, 

Сталінградському, Південному, 4-му Українському, 1-ому Українському 

фронтах. 

Дійшов до Берліна.  

Брав участь у розгромі Квантуньської армії.  

Повернувся додому у жовтні 1945 року.  

Дідусь мав багато орденів, у тому числі декілька орденів Слави. Зараз, 

нажаль, не можна сказати було їх 2 чи 3. У 50-х роках дім було пограбовано 

і винесено всі ордени. Мама пам’ятає, що їх було багато. На деякі нагороди 

мені вдалося знайти документи і нагородні листи, але, нажаль, не на всі.   

Нагороди:   

– орден Червоної Зірки, 5 серпня 1943 р. 

– орден Вітчизняної війни ІІ ступеня,  19 квітня 1944 р. 

– орден Слави ІІІ ступеня, 31 липня 1944 року. 



– медаль „За перемогу над Японією”. 

 

У битві за Сталінград нагороджений орденом Червоної Зірки  5 серпня 

1943 р. 

У запеклих вуличных боях за м. Тернопіль, керуючи своїм відділенням 

підірвав будівлю, яку займали німці, вона була німецьким опорним 

пунктом. Робота була виконана таємно, без втрат і несподівано для ворога, 

що дозволило піхоті заволодіти будівлею, знищили  декілька німців. За 

вдало виконаний підрив і забезпечення просування піхоти нагороджено 

орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня  19 квітня 1944 року. 

 

27 липня 1944 року у передмісті Львова старший сержант Мандрик З.С. 

керував перенесенням лісоматеріалу на місце будування мосту біля шосе. 

Перенесення  лісоматеріалу проводилося повз німців, під кулеметним 

вогнем. Проявив надзвичайну хоробрість. Нагороджений орденом Слави 

Третього ступеня. 

 

 

 

 

 



Мандрык  Захар  Семенович 
 

Мой дедушка – Мандрык Захар Семенович, 1907 г. рождения в с. Ново-

Ивановка Коломакского района Харьковской области.  

С первых дней войны добровольцем ушел на фронт.  

Командир отделения саперной роты 601 отдельного саперного 

батальона, 302 стрелковой дивизии. Воевал на Юго-Западном, 

Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 1-м Украинском фронтах. 

Дошел до Берлина.  

Принимал участие в разгроме Квантунской армии.  

Вернулся домой в октябре 1945 года.  

Дедушка имел много орденов, в том числе несколько орденов Славы. 

Сейчас, к сожалению, нельзя сказать было их 2 или 3. В 50-х годах дом был 

ограблен и, кроме прочего, вынесены все ордена. Мама помнит, что их 

было много. На некоторые награды мне удалось найти документы и 

наградные листы, но, к сожалению, не на все.   

Награды: 

– орден Красной звезды,  5 августа 1943 г. 

– орден Отечественной войны ІІ степени,  19 апреля 1944 года.  

– орден Славы ІІІ степени, 31 июля 1944 года. 

– медаль „За победу над Японией”. 

 

В упорных уличных боях за г. Тернополь во главе своей группы произвел 

подрыв здания, занятого немцами и являющегося немецким опорным 

пунктом. Работа была выполнена скрытно, без потерь и неожиданно для 

противника, что позволило пехоте занять здание, уничтожено несколько 

немцев. За умело выполненный взрыв и обеспечение продвижения пехоты 

награжден орденом Отечественной войны 2 степени  19 апреля 1944 года. 



 

27 июля 1944 года в пригороде Львова руководил подноской лесоматериала 

на место постройки моста у шоссе. Работа производилась вблизи немцев, 

под оружейным и пулеметным огнем. Проявлял исключительную 

храбрость. Награжден орденом Славы Третьей степени. 
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Звание: ст. сержант Орден Славы III степени 
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