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Аннотация. Настоящей биографической статьёй мы продолжаем серию работ, 
посвящённых знаменитым уроженцам Змиевского края Слободской Украины. В 
представленной статье автор описала жизненный путь Героя Советского Союза Павла 
Семёновича Бублия. На основе источников и энциклопедической литературы показан 
героизм и подвиг исследуемой персоналии. 
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Polyakh E. V. Bubliy Pavel Semenovich (1916–1997) 

Annotation. By this biographical article we continue a series of works dedicated to the 
famous natives of the Zmiev region of the Sloboda Ukraine. In the presented article the author 
described the way of life of the Hero of the Soviet Union Pavel Semenovich Bubliy. On the basis of 
the literature sources and encyclopaedic literature, heroism and feat of the person being 
researched is shown. 
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Майбутній Герой Радянського Союзу 

Павло Семенович Бублій народився 15 
січня 1916 року у сім’ї селянина у селі 
Замостя неподалік Змієва. Саме тут, у 
рідному Замості, яке нині злилося із 
Змієвом, пройшли його дитинство та 
юність. Закінчив 9 класів, і свій трудовий 
шлях розпочав у майстернях залізничної 
станції Основа, де працював слюсарем, а 
по закінченню технікуму – механіком. 

У 1938 році настав час урочистих 
проводів на службу до лав Робітничо-
Селянської Червоної Армії. Після року 
напруженого навчання у полковій школі, 
куди П. С. Бублія направили як кращого 
воїна, він став молодшим командиром. 
Бойове хрещення пройшов у роки 
радянсько-фінляндської війни 1939–1940 
років, після закінчення котрої 
демобілізувався. Та вже у липні 1941 року 
вдруге призваний до Червоної Армії. 
Учасник Великої Вітчизняної війни з 

жовтня 1941 року. У 1943 році закінчив 
Курси удосконалення командного складу 
(КУКС). 

 

 
 

Рис. 1. Павло Семенович Бублій 
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Заступник командира 1164-го 
стрілецького полку (346-а стрілецька 
дивізія, 51-а армія, 1-й Прибалтійський 
фронт) Павло Семенович відзначився при 
звільненні Латвії.  

 

 
 

Рис. 2. Батьки Павла Семеновича Бублія 
 
У серпні 1944 року, коли радянські 

війська вели бої на території Латвії – в 
районі Камери и Слока, танки та піхота 
противника прорвалася у тил 346-ї 
стрілецької дивізії.  Командувач фронтом 
І. Х. Баграмян висунув завдання – негайно 
відновити обстановку, продовжувати 
наступ вперед. Потрібно було негайно 
розвідати сили і наміри ворога, вивести з 
оточення наші підрозділи. З цією метою у 
тил німців було споряджено групу із 12 
найвідданіших розвідників дивізії на чолі 
з майором Бублієм. 

Зі спогадів командувача фронтом 
І. Х. Бграмяна: «К началу сентября в тылу 

противника к северо-западу от Елгавы 
оставалась лишь часть сил 346-й 
стрелковой дивизии (800–900 человек), 
так как её главные силы пробились через 
вражеское кольцо. Я приказал 
Я. Г. Крейзеру направить в район 
окружения смелого, решительного и 
предприимчивого офицера 346-й 
стрелковой дивизии, чтобы организовать 
прорыв окружения на Елгаву. Выбор пал 
на заместителя командира 1164-го 
стрелкового полка майора Павла 
Семёновича Бублия. В ночь на 2 сентября 
Бублий с группой бойцов и командиров 
проник в тыл противника, а на 
следующий день радировал, что 
организует вывод подразделений. Потом 
радиосвязь прервалась. Невольно 
возникло опасение, что противник 
расправился с окруженцами. Но 5 
сентября командарм вдруг доложил, что 
майор Бублий вывел 700 бойцов и 
офицеров. Они прошли с боями 30 
километров, уничтожив вражеские 
заслоны». 

Розвідники, серед яких були 
снайпери і радисти, без жодного пострілу 
подолали три оборонні рубежі 
противника. Попереду – річка. На 
підручних засобах сміливці перебралися 
на протилежний берег річки неподалік від 
населеного пункту Великс-Кири. Та ось 
нова перешкода – шосе, що його пильно 
охороняли нацисти. Саме тут розвідники 
мусили виявити всю свою винахідливість 
та витримку. Подолавши цю перешкоду, 
група почала активно діяти у ворожому 
тилу. За час рейду біло зібрано важливі 
дані про сили і наміри ворога. Цю 
інформацію негайно передавали 
командуванню. Ворога тихо знищували 
або обходили стороною, якщо сили 
супротивника були досить значними. 
Розрізнені групи наших воїнів 
об’єднували, щоб потім нещадно бити 
окупантів. Незабаром уже 12 рот 
нараховувалося у загоні під 
командуванням майора Бублія. 
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Вночі загін тихо перетнув річку. До 
світанку необхідно було зробити бросок 
вперед, до ворожої оборони. Під час цієї 
операції розвідники наткнулися на штаб 
німецької частини. Пішли в діло ножі, 
приклади. Одинадцять гітлерівців, у тому 
числі й сім офіцерів було взято у полон. 
Серед трофеїв – чимало цінних штабних 
документів. Німці відкрили шалену 
стрілянину, однак наш загін досить вдало 
зміг приховати себе у лісі. А вранці, 
розтягнувшись на 500 метрів по фронту, 
загін атакував ворожі позиції з тилу. Так 
загін майора Бублія прорвався до 
розташування своєї дивізії неподалік від 
Єлгави. У ньому нараховувалося понад 
700 наших командирів.  

Командування 1-го Прибалтійського 
фронту високо оцінило заслуги хоробрих 
розвідників. Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 24 березня 1945 року за 
зразкове виконання бойових завдань на 
фронті боротьби з німецько-
фашистськими загарбниками и проявлені 
при цьому мужність та героїзм майору 
Бублію Павлу Семеновичу присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу з 
врученням ордена Леніна та медалі 
«Золота Зірка» (№ 5939). 

Також наш земляк був нагороджений 
двома орденами Червоного Прапора 
(01.05.1944, 08.09.1944), двома орденами 
Вітчизняної війни 1-го ступеня 
(03.10.1943, 11.03.1985), орденами 
Червоної Зірки, «Знак Пошани» і 
медалями. 

У Великій Вітчизняній війні офіцер 
бився на багатьох фронтах – у вогненному 
Сталінграді, звільняв Донбас, Крим, 
хоробро бився за звільнення Єлгави, 
Тукумсу, Юрмали, інших великих і малих 
міст. 

У 1945-ому Павло Семенович 
закінчив курси «Вистріл», а після війни 
продовжував нести службу в армії аж до 
1961 року – моменту виходу у запас в 
званні полковника.  

У дні святкування 20-ї річниці 
переможного завершення Великої 
Вітчизняної війни трудящі Латвії 
запросили у гості Героя. Виконком 
Юрмальської міськради присвоїв тоді 
учаснику боїв за визволення міста від 
німецько-фашистських загарбників 
П. С. Бублію звання почесного 
громадянина міста. Його ім’я занесено до 
міської Книги пошани. Почесний 
громадянин міста Дебальцеве.  

Все життя Павло Семенович прожив 
у місті Харків. Працював у раднаргоспі, 
потім – на заводі «Комунар» начальником 
підготовки виробництва.  

Помер Герой Радянського Союзу 28 
березня 1997 року. Похований у місті 
Харкові на Харківському кладовищі № 2.  
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