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УДК [930.253:94](477-25)"1943" Ватутін

С. П. МатющенКо*

УчаСть генерала арМії МиКоли ВатУтіна
У зВільненні КиєВа ВіД нациСтіВ

представлені фотодокументи із фондів цдкФФа україни імені Г. С. пше 
ничного, що висвітлюють участь генерала армії м. Ф. ватутіна у звіль ненні 
м. києва від нацистів у роки великої вітчизняної війни 1941–1945 рр.
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6 листопада виповнилось 68 років від дня звільнення столиці 
україни від нацистів. безпосередню участь у плануванні та здійсненні 
цієї операції брав генерал армії микола Федорович ватутін. у грудні 
2012 р. відзначаємо ще одну знакову дату – 110 років від дня наро
дження цього військового діяча. 

від початку великої вітчизняної війни 1941–1945 рр. м. Ф. вату
тін очолював штаб північноЗахідного фронту, в травні–липні 1942 р. 
був призначений заступником начальника Генерального штабу, пред
ставником Ставки верховного Головнокомандування на брянському 
фронті. на чолі воронезького фронту (від жовтня 1943 р. – першого 
українського фронту) брав участь у курській битві, визволенні ліво
бережної україни, київській наступальній операції, у ході якої було 
розгромлено київське угруповання ворога і звільнено столицю україни. 
після визволення києва створено стратегічний плацдарм, який зіграв 
важливу роль у боях за правобережну україну.

на зберіганні у центральному державному кінофотофоноархіві 
україни ім. Г. С. пшеничного знаходиться колекція світлин, що дають 
можливість дослідити життєвий та професійний шлях м. Ф. ватутіна. 
представлена добірка репрезентує ту частину фотодокументів, які ви
світлюють його діяльність на чолі першого українського фронту в пе
ріод звільнення києва від нацистів.

військові успіхи генерала ватутіна були зумовлені його вмінням 
зосереджувати сили на головному напрямку і раптово завдавати потуж
них ударів по флангу і тилу ворожих угруповань, а також задіювати 
велику кількість танків під час наступу.

* Матющенко Світлана Петрівна – головний спеціаліст сектору публіка
ції документів відділу використання інформації документів центрального 
держав ного кінофотофоноархіву україни ім. Г. С. пшеничного.
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командувач
першого українського фронту, 
генерал армії м. Ф. ватутін.
букринський плацдарм, 1943 р.
ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-1768

Генерал армії м. Ф. ватутін у штабі першого українського фронту.
1943 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-1765
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Член військової ради першого українського фронту, генераллейтенант 
м. С. хрущов (ліворуч) та командувач фронту, генерал армії м. Ф. ватутін на 
спостережному пункті в с. нові петрівці під час боїв за звільнення м. києва.

київська обл., жовтень–листопад 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 4-17725

командувач першого українського фронту, генерал армії м. Ф. ватутін (2й зліва)
з генералами після звільнення м. києва від нацистів.

м. київ, листопад 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-146439
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Генерал армії м. Ф. ватутін виступає на мітингу у звільненому києві.
кадр з фільму “победа на правобережной украине”,

листопад 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-63836

в подборке представлены фотодокументы из фондов цГкФФа украины 
имени Г. С. пшеничного, освещающие участие генерала армии н. Ф. ватутина 
в освобождении киева от нацистов в годы великой отечественной войны 
1941–1945.

Ключевые слова: архивная коллекция; фотодокументы; киев.

There are presented the photo documents of the fonds of Central State Ar
chives of Film, Audio and Visual Documents named after H.S. Pshenychnyi, that 
show the participation of Army General Mykola Vatutin in the Kyiv Freedom of 
Nazis during the Great Patriotic War of 19411945. 
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