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Якщо Ви хочете дізнатися
багато інших цікавих фактів про
життя видатного військового
діяча та ознайомитися з його
мемуарами, завітайте до нашої
бібліотеки.
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Адреса:
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Київ - 2013

Шановні деснянці!
До вашої уваги пропонуємо
пам’ятку, присвячену радянському
державному і військовому діячу,
полководцю, Маршалу Радянського
Союзу Георгію Костянтиновичу
Жукову, ім’ям якого з 1974 року
названо вулицю Лісового масиву в
нашому районі.

-

-

-

Життя та діяльність
Георгій Костянтинович Жуков
народився 1 грудня 1896 року в селі
Стрєлковка Калузької області в
селянській родині.
- Учасник Першої світової і
громадянської воєн;
- З 1918 року – у лавах
Радянської Армії;
- 1930 рік – закінчив Курси
вищого начскладу при Академії
ім. М. В. Фрунзе;
- 1940
рік
–
командував
військами
Київського
Особливого військового округу;
- З січня по 30 липня 1941
року – начальник Генштабу і
заступник наркома оборони
СРСР;
- З серпня 1942 року – 1-й
заступник наркома оборони
СРСР і заступник Верховного
Головнокомандуючого;

-

-

-

У роки Великої Вітчизняної
війни
(1941-1945)
командував
Резервним,
Ленінградським, Західним, 1-м
Українським, 1-м Білоруським
фронтами;
18 січня 1943 року – перший
з генералів у роки війни
отримав
звання
Маршала
Радянського Союзу;
У
1942-1943
роках
–
координував дії фронтів під
Сталінградом, під час прориву
блокади Ленінграда, в Курській
битві та боях за Дніпро (в т. ч.
визволення
Києва
від
фашистських загарбників), у
Білоруській операції;
8 травня 1945 року – за
дорученням Радянського уряду
разом із представниками США,
Англії,
Франції
приймав
беззастережну
капітуляцію
фашистської Німеччини;
У
1945-1946
роках
–
головнокомандуючий Групою
радянських військ у Німеччині;
1946
рік
–
головнокомандуючий
Сухопутними
військами
та
заступник Міністра Збройних
Сил СРСР;
1946-1953 роки – командував
військами Одеського, потім
Уральського військових округів;

-

-

1953-1955 роки – перший
заступник міністра оборони
СРСР;
1955-1957 роки – міністр
оборони СРСР;
З 1958 року – у відставці;
Чотири рази
удостоєний
звання Героя Радянського
Союзу (1939, 1944, 1945,
1956);
18 червня 1974 року – помер
у Москві. Похований на Красній
площі біля Кремлівської стіни.

Вшанування пам’яті
в Києві
Встановлена меморіальна дошка
на фасаді будинку Міністерства
оборони України.
В 1974 році з’явилися
перші меморіальні дошки
на вулиці Жукова на
будинках № 15 і № 51.

