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Юрій Сергійович Трусов народився 3 квітня 1914 р. в Одесі.  

Невдовзі батьки переїхали до Астрахані. Тут він у 1934 р. закінчив механічне 

відділення водного технікуму. По закінченні певний час працював у Каспійському 

пароплавстві слюсарем. Після повернення до Одеси – техніком-майстром на 

заводі «Більшовик», майстром ремонтного цеху заводу «Червоний Жовтень». У 

1940 р. вступив до педагогічного інституту. 

Під час Великої Вітчизняної війни брав участь у бойових діях на Південно-

Західному і Сталінградському фронтах, на Курській дузі; був тричі поранений. 

Друкував вірші у фронтових газетах. 

Повернувшись у 1944 р. до Одеси, працював у редакціях ряду газет Одеси й 

Одещини. Протягом 1946-1948 рр. керував літературним гуртком Палацу піонерів 

і школярів м. Одеси. 

У 1950 р. – відповідальний секретар районної газети «Роздільнянський 

колгоспник»; з 1951 р. по 1954 р. – літературний працівник газети «Моряк». 

У 1954 р. перейшов на творчу роботу. Як літератор дебютував у 1938 р. в 

одеській газеті «Большевистское знамя». Тоді ж став членом літературного 

об’єднання при Одеському відділенні Спілки радянських письменників України. 

Писав російською мовою. 

Юрій Трусов працював у прозі, зокрема – в історичному жанрі. Відомі його 

повісті «Падение Хаджибея» (1958), «Даль» (1975), «Встреча с мечтой» (1984); 

романи «Когда рядом друг» (1963), «Утро Одессы» (1966), «Каменное море» 

(1968), «Проникновение в тайну» (1980), «Зеленая ветвь» (1984) та ряд інших. 

Популярність здобула його тетралогія «Хаджибей» (1974), присвячена першим 

десятиріччям Одеси. 

Його перу належать також поетичні збірки: «Утро на берегу» (1945), «На 

вахте» (1948), «Родной берег» (1954), «Морская былина» (1976).  

Письменник брав активну участь у громадському житті. Він понад тридцять 

років очолював військово-шефську комісію Одеської організації Спілки 

письменників України, багато часу й сил віддавав роботі з творчою молоддю.  

Нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня та багатьма медалями. 

За заслуги у розвитку української літератури відзначений Грамотою Президії 

Верховної Ради УРСР. 

 

Помер Ю.С. Трусов 7 березня 1991 р. в Одесі. 

 


