
УСАЎ АНДРЭЙ МІХАЙЛАВІЧ 

 

 

Нарадзіўся ў 1917 годзе ў в. Барсукі Горацкага раёна Магілёўскай вобласці. 

З сялян. Член КПСС з 1941 года. Перад Вялікай Айчыннай вайной працаваў 

трактарыстам на Беларускай ДРЭС у г.п. Арэхаўск Аршанскага раёна.  

Удзельнік савецка-фінляндскай вайны 1939-1940 г.г. З чэрвеня 1941 года на 

Ленінградскім фронце – старшы сяржант, камандзір гарматы танка КВ.  

Вызначыўся пры абароне Ленінграда 19 жніўня 1941 года. Экіпаж танка, 

членам якога быў А.М. Усаў, знішчыў у гэтым баі 22 варожыя танкі і 200 салдат праціўніка, 98 выстралаў за гадзіну бою 

зрабіў са сваёй гарматы А.М. Усаў. Ордэнам Леніна адзначыла Радзіма яго ратны подзвіг. Аб гэтым небывалым 

танкавым паядынку пісалі ў тыя дні ўсе армейскія газеты. Расказваецца аб ім і ў кнігах «Танкі на вайне» маршала 

бранятанкавых войск П.А. Ротмістрава, «Танкісты ў баях за Радзіму» пад рэдакцыяй генерал-маёра М.Л. Дударэнкі і 

інш.  

Пасля Вялікай Айчыннай вайны служыў у групе савецкіх войск у Германіі. У 1947 годзе дэмабілізаваўся ў чыне 

маёра, працаваў у Дубровенскім раёне выкладчыкам у школе і на парційнай рабоце. У 1952 годзе скончыў Вышэйшую 

партыйную школу пры ЦК КПБ. У 1952-1960 г.г. – на партыйнай рабоце ў Талачыне. У 1960-1978 г.г. – дырэктар 

Талачынскай нафтабазы. Узнагароджаны чатырма ордэнамі, медалямі. Ганаровы грамадзянін г. Санкт-Пецярбурга. 

Памёр 18.11.1986 г., пахаваны ў Талачыне. 
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