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україна зробила величезний внесок у розгром нацистської німеччи-
ни та її союзників у Другій світовій війні. Боротьба проти нацистських 
загарбників носила загальнонародний характер – український народ бо-
ровся за своє етнічне існування, за збереження своєї Батьківщини.

на території україни, зокрема Київської області, активні бої по-
чались із перших днів радянсько-німецької війни. вже на третій день 
після збройного нападу німеччини в Київській області створено 62 ви-
нищувальних батальйони чисельністю 11 тисяч чоловік; 90 тисяч попо-
внило ряди народного ополчення.

9 липня 1941 року німецькі передові танкові та моторизовані части-
ни групи під командуванням генерала Клейста зайняли перший населе-
ний пункт Київщини – хутір Любимівка макарівського району. Після 
сімдесятиденної оборони 19 вересня 1941 року столиця україни – Київ, 
була залишена. До кінця вересня в руках ворога опинилась вся терито-
рія Київської області.

за час окупації нацисти розстріляли та замордували на смерть біля 
300 тисяч мирних жителів Київської області, близько 300 тисяч гро-
мадян Києва та області вивезли на роботу до німеччини1. загалом з 
території україни за роки війни депортовано понад 2 млн. “остарбай-
терів” (усього під час Другої світової війни 1939–1945 рр. у німеччині 
та загарбаних нацистами країнах Європи працювало 5 млн. іноземних 
робітників).

у Державному архіві Київської області (далі – Держархів Київської 
обл.) зберігається значна колекція архівних документів, листівок та 
плакатів, газет цього періоду. зокрема, близько 450 фондів зберігають 
документи з історії окупації м. Києва та Київської області нацистськи-
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ми загарбниками в період великої вітчизняної війни 1941–1944 рр. це 
фонди місцевих органів німецької окупаційної влади – Київських гене-
ралкомісаріату, штадткомісаріату, органів влади, створених німецькою 
владою в містах та районах Київської області, а саме – Київської місь-
кої та районних управ, фонди німецької жандармерії та поліції.

Серед найбільш цікавих – документи музею-архіву Переходової 
доби Київської міської управи (далі – маПД), що існував в окупо-
ваному німцями Києві з 26 березня до кінця жовтня 1942 року. він 
містить безліч документів щодо окупаційного порядку у м. Києві у 
1941–1942 рр., серед яких увагу привертають спогади киянина михай-
ла Ясинського про початок війни з німеччиною 22.06. – 19.09.1941, 
які колектив музею-архіву під керівництвом професора о.П. оглобліна 
планував використати для експонування на виставці “визволення Ки-
єва німецькою армією від юдо-більшовицького гніту та відродження 
господарського і культурного життя м. Києва”.

Перегорнемо сторінки спогадів киянина Ясинського (у цитатах збе-
режено стиль та орфографію документа):

“…22.06.1941: 
Приблизно о 7 год. ранку над Постом-волинським почали рватись 

в небі гарматні знаряди – летіли німецькі літаки. їх обстрілювали зе-
нітки. але я не придав цьому особливого значення, бо чогось мені зда-
лось, що відбуваються навчальні повітряні маневри. в той день в черзі 
я не стояв, отже ні з ким стороннім не бачився, хто міг би знати більше 
за мене про новини. Я пішов в гастроном на Хрещатик з тим, щоб там 
купити де-що з їжі й поїхати в голосіїв. Була неділя – вихідний день. 
о 12 год. в гастрономі застала повітряна тривога. особливого враження 
вона на більшість публіки не справила. відбувались тривоги і раніше 
(навчальні – О. Б.)… Правда міліціонер випроваджував усіх з крамниць 
значно ретельніше, ніж звичайно, навіть тих, хто вже з чеком стояв у 
черзі за ковбасою. Почали виходити чинно, майже спокійно…розпо-
відали, що на Подолі є вже забиті…

Коли виходили з крамниць, саме виголошував промову голова ради 
народних комісарів молотов…

Я зрозумів – дійсно війна…”.
Далі спогади м. Ясинського охоплюють визначені періоди, або їх 

зміст характеризують назви і тільки день 19.09.1941, коли у Київ уві-
йшли німці, виділений ним окремо:

“…23.06. – 8.07.1941
“установи продовжували працювати майже безперебійно. Лише ма-

сова мобілізація внесла зміни в складі робітників…, характері роботи…
Прилітали німецькі літаки, кидали бомби. одного ранку ледве зі-

йшло сонце, з боку Печерська по лінії бульв. Шевченка пролітали ні-
мецькі бомбовози. їх було 20.



До 70-ї річниці  Перемоги наД нацизмом у ЄвроПі58

8.07. – 9.07.1941
“ніч з 8-го на 9-те липня була дуже тривожна… Почали палити 

різні документи, над Києвом стояв дим, в повітрі носились клапті пере-
горілого та недогорілого паперу, по вулицях і тротуарах вітер носив ті 
ж чорні клапті. Палили партійні, професійні матеріали, канцелярські, 
бухгалтерські… накази, персональні справи…нищення документів 
тривало днів три–чотири…”. 

Евакуація
“від’їзд з Києва почався…ще до 8.07., з 8-го став дуже помітним, з 

6.08. перейшов у масовий…Квартири залишали з усім, що там було…”. 
Ніч з 18.09. на 19.09.1941
“на вулицях багато народу. в місті вибухи. горить вантажна стан-

ція, зав. “Більшовик”…небо в загравах. грабують крамниці, квартири 
втікачів. несуть портфелі, відрами вино, мішки борошна. голосно роз-
повідають один одному про “успіхи”. “активізувались” навіть дехто з 
сестер і внуків академіків, дочок поетес, телефоністки, прибиральни-
ці… це ті, що сприйняли ще з перших років ХХ стор. гасло: 

“нам байдуже – чи зло, чи добро –
То все прояви природи одної…”.
“Дехто ночує в бомбосховищах…Дехто плаче. Де причина пораз-

ки? гнитючий настрій!..”.
19.09.1941.
“на Хрещатику людей мало. в гастрономі лише краби по 6 крб.…

крик: 
“зірвали Критий ринок!” (брехня). несуть радіоприймачі…Тема 

про грабування – найактуальніша…
Коло 2-ої години дня з бульв. Шевченка по вул. Франка проїхала 

машина. Кулемет ішов за машиною причеплений. на машині німці…
через півгодини – німецький мотоцикліст з вул. Фундукл. (Фундукле-
ївської, в радянські часи – Леніна, нині – Богдана Хмельницького – 
о.Б.) в бік бульвара Шевченка.

Київська публіка перед тим дуже хвилювалась…грабунки – все 
це наводило жах. Боялись наступної ночі. Коли проїздили німці, люди 
стояли коло воріт, коло парадних дверей…Стало легше дихати…2.

Після звільнення міста Києва від німецьких загарбників (6 листо-
пада 1943 року) і повернення з евакуації державного архіву вся вцілі-
ла документація маПД була об’єднана з експонатами його колишніх 
експозицій в єдиний фонд Державного архіву Київської області під 
назвою “музей-архів Переходової доби Київської міської управи”. з 
огляду на обставини існування музею-архіву, на склад його працівників 
(а це були професори Д. о. Белінг, С. о. гіляров, о. С. грузинський, 
С. м. Драгоманов, і. в. моргілевський, н. Д. Полонська-василенко та 
інші науковці, які не встигли виїхати з міста Києва перед німецькою 
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окупацією), це документальне зібрання було на таємному зберіганні 
та залишалось закритим для дослідників майже до кінця радянського 
періоду історії україни. Тільки у травні 1990 року фонд набув статусу 
загального доступу. 

відомості про окупацію та звільнення населених пунктів Київської 
області від нацистських загарбників червоною армією містить “Колек-
ція хронологічних довідок про окупацію населених пунктів Київської 
області 1941–1944 рр.”3.

у “Колекції документальних матеріалів про партизанську та під-
пільну боротьбу під час німецько-фашистської окупації м. Києва та Ки-
ївської області”4 розкривається історія підпільного та партизанського 
руху в період тимчасової окупації м. Києва та Київської області ні-
мецькими загарбниками в період радянсько-німецької війни 1941–1944 
років. зокрема, у цьому фонді зберігаються документи: партизансько-
го загону “Перемога або смерть” (командир С. П. осєчкін, комісар 
г. П. Кар наух), який діяв у період оборони м. Києва від німецько-фа-
шистських загарбників з липня до вересня 1941 року на території 9-ти 
районів Київської, чернігівської та Полтавської областей, здійснив 30 
бойових операцій у тилу ворога, знищив 10 гарнізонів гітлерівців; про 
боротьбу підпільників Київщини з ворогом (фото та документи секре-
таря Київського підпільного обкому КПу і. в. Сергієнка, протокол ор-
ганізаційного засідання від 20 вересня 1942 року, на якому його було 
обрано секретарем підпільного обкому та довідку про діяльність об-
кому); вірші з рукописної збірки “Східні заграви”, написані членом 
підпільної організації села зеленьки миронівського району Київської 
області П. іскрою (Клименком); про Київське партизанське з’єднання 
імені м. С. Хрущова (командир і. о. Хитриченко), яке діяло на терито-
рії 21-го району Київської області та завдавало значних втрат ворогу у 
живій силі та техніці. Сотні партизан з’єднання за мужність були удо-
стоєні урядових нагород, а командир васильківського партизанського 
загону а. С. гресюк та партизанський лікар П. м. Буйко – високого 
звання героя радянського Союзу. Серед документів Київського пар-
тизанського з’єднання імені м. С. Хрущова, що зберігаються у колек-
ції, – характеристики та фотографії героїв, план створення народних 
полків для проведення повстання проти окупантів, схема та карта бойо-
вої операції з’єднання зі звільнення від загарбників населеного пункту 
нові Шепеличі на Київщині 25 вересня 1943 року та ін.

Фонди колишніх Київських обкомів, міськкомів, райкомів Компар-
тії та комсомолу україни, що отримав державний архів після ліквідації 
архіву Київського обкому КПу, доповнюють документальну базу з іс-
торії радянсько-німецької війни 1941–1945 років. майже в кожному з 
цих фондів зберігаються “погашені” партійні та комсомольські квитки 
колишніх жителів Києва та області, що загинули або зникли без ві-
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сти під час війни, листування, протоколи, розпорядження, рішення та 
безліч інших документів щодо відновлення мирного життя у м. Києві 
та на Київщині після звільнення від нацистської окупації. Саме в цих 
фондах були виявлені показання свідків – колишніх в’язнів Сирецько-
го концтабору щодо німецьких злодіянь – масових розстрілів мирного 
населення у Бабиному Яру, хворих на території Кирилівської лікарні, 
а також списки розстріляних у Бабиному Яру у Петровському (нині – 
Подільському) районі м. Києва5.

у 1993 році з управління Служби безпеки україни в Київській об-
ласті до державного архіву передано колекцію фільтраційних справ ре-
патріантів, вивезених до країн Європи з м. Києва та Київської області 
під час окупації Київщини6. у фільтраційних справах, крім документів 
про перебування на примусових роботах в окупованих нацистами краї-
нах Європи, є інформація про участь колишніх репатріантів у післяво-
єнному відновленні народного господарства Київщини. Колекція міс-
тить також трофейні особові картки радянських військовополонених, 
за котрими можна встановлювати долю колишніх офіцерів та рядових 
солдатів великої вітчизняної війни, рідні яких отримали повідомлення 
“зник без вісти”.

Також у державному архіві наявні документи про роль інтернаціо-
нальних формувань у визволенні нашої Батьківщини. це документи 
про діяльність 1-ї окремої чехословацької бригади (згодом армійського 
корпусу) під командуванням Л. Свободи та 1-ї Польської піхотної диві-
зії ім. Т. Костюшка (згодом 1-ї Польської армії (війська Польського)) 
під командуванням з. Берлінга; газетні статті про нагородження чехос-
ловацького та польського військових підрозділів та окремих бійців ор-
денами і медалями радянського Союзу, постанови рнК СрСр та урСр 
про забезпечення сімей загиблих польських воїнів та встановлення ме-
моріальної дошки на будинку, де був розміщений штаб Л. Свободи, фо-
тографії героя радянського Союзу Я. налєпки, післявоєнні фотографії 
учасників тих подій тощо7.

зберігається і велика кількість архівних документів про допомогу 
фронту цивільного населення, звільненого від нацистської окупації. Се-
ред них – відомості про військовий призов у Києві, рішення місцевих 
рад про збирання коштів на танкову колону та будівництво літаків, на 
державні позики для фронту та ін.8

варто зазначити, що в державному архіві зберігається й значний 
масив документів фондів особового походження героїв-визволителів 
нашої Батьківщини, а також їх особистих документів, а саме: запис-
на книжка першого секретаря Київського підпільного обкому КП(б)у 
і. в. Сергієнка з протоколами засідань бюро обкому за 1942–1943 роки; 
фотографії двічі героя радянського Союзу м. з. Бондаренка, двічі ге-
роя радянського Союзу а. г. Кравченка, героя радянського Союзу 
м. С. Боровиченко9.
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нещодавно в державному архіві сформований архівний фонд сім’ї 
Лавриненкових – двічі героя радянського Союзу Лавриненкова воло-
димира Дмитровича та його дружини Євдокії Петрівни, де представлені 
їх рукописи, фотографії, статті про участь у військових діях та парти-
занській боротьбі в. Д. Лавриненкова, а також документи, що стосу-
ються друга сім’ї, тричі героя радянського Союзу о. і. Покришкіна10.

Події цього періоду відображені й у довідково-інформаційному 
фонді державного архіву, а саме у газетному фонді – газети за 1944 рік 
із спогадами про німецьку окупацію; зведення радінформбюро із зазна-
ченням визволених міст україни; статтями із святкуванням визволення 
україни.

окремо варто виділити листи, телеграми вдячності радянським 
солдатам та офіцерам, котрі звільняли Київ, і які зберігаються у дер-
жавному архіві. у багатьох листах йшла мова про збір коштів на по-
будову воєнної техніки, щоб воїни червоної армії могли б завершити 
вигнання ворога з території нашої Батьківщини.

Солдати й офіцери Перемоги писали радісні листи додому, рідним, 
близьким, друзям. Деякі з цих листів збереглися у сім’ях фронтовиків 
і їх нащадків. частина відклалася й у державному архіві. один з них – 
лист офіцера 7-ї гвардійської мотострілецької Сталінградської-Корсун-
ської червонопрапорної бригади а. Солдатова, датований 10 травня пе-
реможного 1945-го року, адресований завідувачу військовим відділом 
Київського обкому КП(б)у, тов. макеєву.

на 10 травня 1945-го бригада, в якій воював Солдатов, входила 
до складу діючої армії (польова пошта 61412). Привітання у листі до-
статньо урочисте і, як кажуть нинішні політологи, містить пропаган-
дистські гасла. Деякі представники сучасної молоді і не згадають, де 
знаходяться і що це за міста такі Ленінград і Сталінград, але, як відо-
мо, “факти – річ уперта”. це ж твердження можна застосовувати і до 
архівних документів. і так у той перший мирний день Солдатов писав, 
звертаючись до макеєва (з оригіналу – російською мовою):

“…Приветствую лично вас и вашу семью и от всего сердца по-
здравляю с всенародным торжеством – праздником веЛиКоЙ 
ПоБеДЫ над гитлеровской германией. Ликует отчизна, и нет предела 
радости. мы верили в эту победу, ибо знали, что наше дело правое…
Победу ковали и герои ФронТа, и герои ТЫЛа. мы верили в 
нашу победу, когда были самые трудные времена, когда враг подходил 
к москве, блокировал Ленинград, когда враг штурмовал Сталинград 
и рвался через горы к Баку… незабываемые минуты, когда великий 
СТаЛин поздравил советский народ с победой и сказал:

“наступил исторический день окончательного разгрома германии, 
День великой победы нашего народа…

отныне над европой будет развеваться великое знамя свободы на-
родов и мира между народами”.
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Поздравляя с великим торжеством – Праздником ПоБеДЫ желаю 
от всей души самых лучших успехов в вашей работе и жизни. Крепко 
жму руку.

До скорой встречи. а. Солдатов…”11

від того травневого дня минуло 70 років. Проте радість від Пе-
ремоги не стала меншою. Свято Перемоги – це свято як загальнона-
ціональної гордості, так і загальнонаціональної скорботи. гордість за 
великий історичний подвиг, скорбота за втраченими рідними, за не-
здійсненними мріями та надіями…

1 Державний архів Київської області, Фр-2320, оп. 1, спр.1-13, Фр- 4758, 
оп. 2, спр. 1-55.

2 Державний архів Київської області, Фр-2412, оп. 2, спр. 198.
3 Там само, Фр-4758.
4 Там само, ФП-4.
5 Там само, ФП-4, ФП-5, ФП-197, ФП-792, ФП-791.
6 Там само, Фр-5597.
7 Там само, ФП-5, фотокаталог.
8 Там само, ФП-5.
9 Там само, Довідково-інформаційний фонд, альбом “герої великої віт-

чизняної війни і герої праці Київщини”.
10 Там само, 5667.
11 Там само, ФП-5, оп. 2, спр. 1300, арк. 2.

впервые сделан обзор документов государственного архива Киевской об-
ласти о вкладе украины в Победу над нацизмом.
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For the first time documents of the State Archives of Kyiv Region about 
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