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“УКрАїНА: шлях дО ПЕрЕмОги” 
(ВисТАВКА дОКУмЕНТіВ НАціОНАльНОгО 

АрхіВНОгО фОНдУ)

у першій декаді травня 2015 р. широка громадськість в україні та 
світі відзначила 70-річчя перемоги держав антигітлерівської коаліції в 
наймасштабнішому та найкривавішому військовому конфлікті ХХ сто-
ліття – Другій світовій війні. з метою висвітлення ролі українського 
народу в боротьбі з нацизмом, вшанування його подвигу та увічнення 
пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни і злочинів проти людяності 
та на виконання указу Президента україни від 24 березня 2015 року 
№ 169/2015 “Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Пере-
моги над нацизмом в Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової 
війни” Державна архівна служба україни 7 травня 2015 р. у приміщен-
ні центрального державного архіву громадських об’єднань україни 
(цДаго україни) презентувала виставку документів національного 
архівного фонду україни “україна: шлях до Перемоги”.

експозицію виставки склали маловідомі для загалу архівні доку-
менти з фондів центрального державного архіву вищих органів вла-
ди та управління україни, центрального державного архіву громад-
ських об’єднань україни, центрального державного архіву зарубіжної 
україніки, центрального державного кінофотофоноархіву україни 
ім. г. С. Пшеничного, а також галузевого державного архіву міністер-
ства внутрішніх справ україни. 

Представлені матеріали покликані не лише розкрити інформаційний 
потенціал документів національного архівного фонду україни з історії 
Другої світової війни, але й висвітлити особливості війни на території 
україни та показати внесок українського народу в перемогу над на-
цизмом у Європі. всебічному відображенню окресленої проблематики 
сприяло включення до експозиції виставки документів як радянського, 
так і нацистського походження, а також матеріалів української діаспо-
ри. Хронологічно вони охоплюють період із квітня 1941 р. по травень 
1945 р. Також на виставці було представлено документальні матеріали 
з розкопок поховань загиблих в 1941 р. воїнів червоної армії, віднай-
дені в результаті пошуків, організованих всеукраїнською громадською 
організацією «Союз “народна пам’ять”» на території Полтавської об-
ласті в 2013 р.
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основний масив презентованих на виставці документів станов-
лять постанови Державного комітету оборони СрСр, цК КП(б)у та 
рнК урСр; накази наркомів внутрішніх справ СрСр та урСр; розвіду-
вальні та оперативні зведення, доповідні записки командування вій-
ськових округів, окремих фронтів і частин; довідки, шифротелеграми 
та радіограми, звіти, рапорти українського штабу партизанського руху 
та окремих партизанських загонів; листування державно-партійного 
керівництва урСр та військового командування. Доповнюють експо-
зицію витяги із директив вищого нацистського керівництва, об’єднані 
під назвами “Коричнева папка” та “зелена папка”, оголошення та агіта-
ційні листівки окупаційної влади, особисті документи та листи україн-
ських остарбайтерів.

ці документи дають можливість відобразити загальну картину ви-
пробувань, які випали на долю нашої Батьківщини в роки Другої світо-
вої війни. експозиція виставки розкриває плани нацистської німеччи-
ни щодо адміністративного та економічного управління на завойованій 
території україни; перехід німецькими військами державного кордону 
СрСр та оборонні бої на території урСр, мобілізацію до лав черво-
ної армії, формування загонів народного ополчення, створення вини-
щувальних батальйонів, комплектування бойових резервів; евакуацію 
людських контингентів, господарських об’єктів, важливих докумен-
тальних матеріалів в умовах відступу радянських військ. Презентова-

заступник голови укрдержархіву і. в. Бондарчук урочисто відкриває виставку 
документів національного архівного фонду “україна: шлях до Перемоги”. 

ЦДАГО України, 7 травня 2015 р.
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До присутніх на виставці звертається директор цДаго україни о. в. Бажан. 
ЦДАГО України, 7 травня 2015 р.

ні документи висвітлюють трагедію Бабиного Яру, функціонування на 
території україни нацистських концентраційних таборів, де загинули 
сотні тисяч радянських військовополонених та мирних жителів; спа-
лення окупантами українських сіл; вивезення на примусові роботи до 
німеччини українських громадян. Представлено також сюжети про 
діяльність радянського та націоналістичного руху опору, звільнення 
військами червоної армії території україни, мобілізації населення на 
щойно звільнених територіях до армії та на відбудову народного гос-
подарства. окрім того, матеріали виставки дають змогу простежити 
роль українців у звільненні від нацизму країн Європи, відображаючи, 
зокрема, допомогу уШПр у розгортанні партизанського руху в молдо-
ві, чехословаччині, угорщині, румунії, Польщі, діяльність українських 
фронтів на території Східної Європи, а також внесок українців Канади, 
які воювали у складі союзницьких військ. в експозиції представлені й 
документальні свідчення про участь французів, угорців та представни-
ків інших народів Європи у партизанському русі опору на території 
україни.

особливий акцент серед розмаїття архівних документів, що скла-
ли основу виставки, зроблено на матеріали, які відображають люд-
ський вимір лихоліть Другої світової війни: особисті документи укра-
їнських остарбайтерів, вивезених на примусові роботи до німеччини 
1942–1944 рр., їхні листи з віршами та світлинами, надіслані близьким 
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заступник голови Комітету верховної ради україни з питань культури і духовності 
в. Є. Єленський під час відкриття виставки документів 

“україна: шлях до Перемоги”. 
ЦДАГО України, 7 травня 2015 р.

виступає заступник міністра юстиції україни гія гецадзе. 
ЦДАГО України, 7 травня 2015 р.
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Керівник відділу культури, 
освіти і меншин Посольства 
Федеративної республіки 
німеччина в україні 
Дірк Лехельт. 
ЦДАГО України, 
7 травня 2015 р.

Консул Посольства Канади в україні Давид Лупул 
під час відкриття виставки документів “україна: шлях до Перемоги”. 

ЦДАГО України, 7 травня 2015 р.
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Директор цДаво україни н. в. маковська, директор цДазу в. г. Берковський, 
в.о. директора цДКФФа україни ім. г. С. Пшеничного г. і. Божук 

та керівник відділу культури, освіти і меншин Посольства Федеративної 
республіки німеччина в україні Дірк Лехельт (зліва направо).

ЦДАГО України, 7 травня 2015 р.

і рідним із чужини; архівно-слідчі справи громадян, репресованих у 
перші місяці від початку німецько-радянської війни та одразу після 
звільнення території україни від окупантів; шифротелеграми партизан-
ських командирів, щоденникові записи комісара Сумського партизан-
ського з’єднання про спроби пошуків компромісу з українськими на-
ціоналістичними формуваннями у боротьбі проти єдиного ворога та ін. 
гармонійним доповненням документального комплексу презентованої 
виставки стали фотографії та кінохроніка із фондів цДКФФа україни 
ім. г. С. Пшеничного, що в режимі реального часу закарбували важливі 
миті тієї війни.

у відкритті виставки взяли участь заступник голови Комітету вер-
ховної ради україни з питань культури і духовності віктор Єленський, 
заступник міністра юстиції україни гія гецадзе, заступник голови 
Державної архівної служби україни ігор Бондарчук, голова ради ор-
ганізації ветеранів україни Петро цибенко, голова Комісії у справах 
колишніх партизанів великої вітчизняної війни 1941–1945 років при 
верховній раді україни володимир римар, надзвичайний і Повноваж-
ний Посол Латвійської республіки в україні аргіта Даудзе, керівник 
відділу культури, освіти і меншин Посольства Федеративної республі-
ки німеччина в україні Дірк Лехельт та його заступник Даніель Ліснер, 
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консул Посольства Канади в україні Давид Лупул, радник Посольства 
угорщини в україні антал Суроми, радник Посольства республіки Бі-
лорусь в україні Юрій Колесов, відповідальні працівники мін’юсту, 
укрдержархіву, Держкомветеранів, Держкомтелебачення, директори та 
відповідальні працівники державних архівних установ, представники 
громадськості, змі.


