
 
 

ДЕРЖАВНИЙ  КОМІТЕТ  АРХІВІВ  УКРАЇНИ  

Н А К А З 

25.05.2011 м. Київ №    58 

З оголошенням рішення колегії 
Держкомархіву від 17 травня 
2011 року “Про участь державних 
архівів у відзначенні пам’ятних 
дат Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років” 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву від 17 травня 
2011 року “Про участь державних архівів у відзначенні пам’ятних дат Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
Голова Державної архівної служби                                                О. П. Гінзбург 
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Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

 

м. Київ         від 17 травня 2011 р. 
 

Про участь державних архівів у відзначенні пам’ятних дат 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу міжнародного 

співробітництва та використання інформації Державного комітету архівів 
України Д. В. Ярошенка про участь державних архівів у відзначенні пам’ятних 
дат Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, підготовлену на виконання 
пункту 1 Плану заходів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 199-р, колегія 
відзначає, що заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років та її учасників займають одне з провідних місць в 
інформаційній роботі державних архівів. 

Ці заходи включають підготовку тематичних, в тому числі он-лайнових, 
виставок архівних документів, підготовку документальних видань, публікацій в 
пресі, теле- та радіопередач, участь представників архівів у тематичних 
конференціях, круглих столах, виконання запитів громадян щодо 
підтвердження перебування в евакуації, на окупованій території, у концтаборах, 
гетто, інших місцях примусового утримання, примусове вивезення до 
Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи у період Другої 
світової війни, участі у Другій світовій війні, партизанському та підпільному 
русі, русі Опору, народному ополченні, надання до читального залу документів 
дослідникам, що вивчають період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. 

Робота державних архівів з увічнення пам’яті про події Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників активізувалася 2010 року у 
зв’язку із відзначенням 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років. 

Упродовж минулого року Держкомархівом та державними архівами 
підготовлено 112 тематичних документальних виставок, 53 он-лайнові 
виставки, 16 документальних видань, 30 публікацій в пресі, 31 теле- та 
46 радіопередач, взято участь у 32 тематичних конференціях, круглих столах 
тощо. 

Особливо слід відзначити роботу ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, 
держархівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, 



Полтавської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернігівської областей, Держархіву м. Севастополя. 

На виконання п. 21 Протоколу № 1 засідання Організаційного комітету з 
підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років від 
01.04.2010 року та у відповідності з рекомендаціями Держкомтелерадіо на 
офіційному веб-порталі Держкомархіву з квітня 2010 року функціонує та 
постійно оновлюється спеціальна рубрика “65 річниця Перемоги. 1941–1945 
роки” (з травня 2011 року – “Велика Вітчизняна війна 1941–1945 років”), у якій 
опубліковано тематичні он-лайнові виставки, інформацію про заходи, 
проведені Держкомархівом та державними архівами у 2009–2011 роках; 
публікації у ЗМІ, виступи та інтерв’ю, участь у підготовці тематичних радіо та 
телепередач. Відповідні рубрики також створено на власних веб-сайтах 
ЦДАГО, ЦДНТА, держархівами Волинської, Донецької, Житомирської, 
Кіровоградської, Луганської, Одеської, Харківської, Чернігівської областей та 
м. Севастополя, а також на веб-сторінці Держархіву Луганської області, що 
розміщена на веб-сайті облдержадміністрації. 

2011 року державні архіви провели заходи до 66-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні. Триває робота з підготовки заходів до 70-річчя 
початку Великої Вітчизняної війни, зокрема, чергової спільної виставки 
Держкомархіву та Меморіального комплексу “Національний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”, яку планується відкрити в червні 
поточного року у Меморіальному комплексі, тематичної фотодокументальної 
виставки, яка буде експонуватися 25–26 травня 2011 року в Клубі Кабінету 
Міністрів України під час проведення науково-практичної конференції та 
засідання Круглого столу на тему “Внесок учасників війни – працівників тилу в 
Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”. 

У 2011–2012 роках буде проведено спільні українсько-російські 
документальні виставки “До 70-річчя трагедії у Бабиному Яру” (2011) та 
“Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни” (2012), організацію 
яких передбачено підписаним 14 квітня 2011 року Планом спільних заходів 
Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства 
(Російська Федерація) на 2011–2013 роки. 

З метою подальшої участі державних архівів відзначення пам’ятних дат 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років на належному рівні, колегія 
вирішує: 

1. Інформацію взяти до відома та надіслати на адресу Державної служби з 
питань інвалідів та ветеранів для її узагальнення та подання Кабінетові 
Міністрів України. 



2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) забезпечити: 

– координацію роботи державних архівів з увічнення пам’яті про події 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників, надання методичної 
допомоги; 

– у межах компетенції продовжити участь у розробці Концепції 
Державної цільової програми з увічнення пам’яті осіб, які загинули (пропали 
безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, на 2011–2015 
роки; 

– вивчення питання щодо підписання у рамках 70-х роковин трагедії 
Бабиного Яру у вересні 2011 року Угоди про співробітництво між Державною 
архівною службою Украни та Національним Меморіалом Катастрофи і 
Героїзму Яд Вашем (Ізраїль); 

– до 2015 року подання щороку не пізніше 10 липня та 10 грудня 
Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформації про стан 
виконання Плану заходів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки. 

3. Керівникам державних архівних установ: 
– забезпечити контроль за виконанням заходів, передбачених пунктом 2 

наказу Держкомархіву від 11.04.2011 № 44 “Про участь державних архівів у 
заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років та її учасників на 2011–2015 роки та з підготовки та відзначення            
66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”; 

– сприяти проведенню пошукових робіт з метою встановлення осіб, які 
загинули або пропали безвісти під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років; 

– ЦДАВО, ЦДКФФА, держархівам в АР Крим, Вінницької, Волинської, 
Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 
Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей, м. Києва 
забезпечити створення та постійне функціонування на власних веб-сайтах 
спеціальних рубрик “Велика Вітчизняна війна 1941–1945 років”. 
 
 
Голова колегії, 
Голова Державної архівної служби    О. П. Гінзбург 

 

Секретар колегії       Т. В. Галицька 
 



ДОВІДКА 
ПРО УЧАСТЬ ДЕРЖАНИХ АРХІВІВ У ВІДЗНАЧЕННІ ПАМ’ЯТНИХ 

ДАТ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941–1945 РОКІВ 
 
Відповідно до пункту 1 Плану заходів з увічнення пам’яті про події 

Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 
№ 199-р, Держкомархів мав проаналізувати стан роботи державних архівів з 
увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її 
учасників відповідно до Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років”. 

За результатами проведеного аналізу можна зазначити, що заходи з 
увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її 
учасників займають одне з провідних місць в інформаційній роботі державних 
архівів. 

Серед таких заходів – підготовка тематичних, в тому числі он-лайнових, 
виставок архівних документів, підготовка документальних видань, публікацій в 
пресі, теле- та радіопередач, участь представників архівів у тематичних 
конференціях, круглих столах, виконання запитів громадян щодо 
підтвердження перебування в евакуації, на окупованій території, у концтаборах, 
гетто, інших місцях примусового утримання, примусове вивезення до 
Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи у період Другої 
світової війни, участі у Другій світовій війні, партизанському та підпільному 
русі, русі Опору, народному ополченні, надання до читального залу документів 
дослідникам, що вивчають період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. 

Робота державних архівів з увічнення пам’яті про події Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників активізувалася 2010 року, у 
зв’язку із відзначенням 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років. Держкомархівом та державними архівами підготовлено 
112 тематичних документальних виставок, 53 он-лайнові виставки, 
16 документальних видань, 30 публікацій в пресі, 31 теле- та 46 радіопередач, 
взято участь у 32 тематичних конференціях, круглих столах тощо. 

Держкомархів виступив одним з організаторів міжнародної наукової 
конференції “Україна в Другій світовій війні: джерела та їх інтерпретація 
(До 65-річчя Перемоги над нацизмом та фашизмом)”, яка відбулася 27 квітня 
2010 року у Меморіальному комплексі “Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років”. 

У рамках конференції відбулося урочисте відкриття тематичної виставки 
фото- та архівних документів “Війна і Перемога в історичній пам’яті 



українського народу”. Експозицію виставки було підготовлено 
Держкомархівом спільно з Меморіальним комплексом “Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” та державними архівами. У 
експозиції представлено оригінали мало експонованих архівних документів з 
фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
України (ЦДАВО), Центрального державного архіву громадських об’єднань 
України (ЦДАГО), щойно розсекречених документів Галузевого державного 
архіву Служби зовнішньої розвідки. Це ряд наказів про здачу продовольства та 
мобілізацію молоді на роботу до Німеччини; перелік періодичних видань на 
теренах Райхскомісаріату України; матеріали Надзвичайної державної комісії з 
установлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників; 
постанова з “Окремої папки” до протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У 
1943 р.; документи зі справи С. Руднєва, рукописи О. Довженка, вперше 
представлено на широкий огляд документи з окупаційних фондів Е. Коха та 
А. Розенберга. 

28 квітня 2010 року у приміщенні Укрінформу відбулася прес-
конференція Державного комітету архівів України, присвячена ходу підготовки 
державних архівних установ України до відзначення 65-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. Представників ЗМІ було 
поінформовано про масштабне виявлення центральними державними архівами, 
держархівами областей, мм. Києва та Севастополя документів про історію 
Великої Вітчизняної та Другої світової війни для подальшого використання при 
підготовці циклу спільних виставок Держкомархіву та Меморіального 
комплексу “Музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”. 

Серед виставок, підготовлених архівами до 65-річниці Великої Перемоги, 
слід відзначити виставку Центрального державного науково-технічного архіву 
України (ЦДНТА) “Відроджені із попелу: проекти відбудови української 
промисловості 1945–1953 рр. у фондах ЦДНТА України”, відкриту у головному 
корпусі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в рамках 
проведення Асамблеї Вчених Рад, присвяченої 65-річчю Великої Перемоги, 
організовано документальну виставку. 

У приміщенні Київської облдержадміністрації Держархівом Київської 
області відкрито документальну виставку “Київщина. Літопис боротьби, 
скорботи і звитяги”. 

Держархівом Херсонської області підготовлено пересувну виставку 
архівних документів “Великій Перемозі 65!”, яка упродовж травня – червня 
2010 року експонувалася в Херсонській облдержадміністрації, навчальних 
закладах та установах області. 



У актовій залі Київської районної ради м. Харкова було відкрито спільну 
документальну виставку Центрального державного науково-технічного архіву 
України та Держархіву Харківської області “Ця незабута Велика Війна”. 

Держархів Хмельницької області у приміщенні Хмельницького обласного 
музично-драматичного театру ім. М. Старицького відкрив документально-
книжкову виставку “Поділля в полум’ї війни 1941–1944 рр. За документами 
Держархіву Хмельницької області”. 

На виконання пункту 4 Указу Президента України від 23.03.2010 
№ 403/2010 “Про додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” Держкомархівом на початку квітня 
2010 року передано до МЗС України компакт-диск з копіями виявлених у 
фондах державних архівів документів, що висвітлюють роль Українського 
народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років і Другій світовій війні та 
його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. Зазначені матеріали 
використано дипломатичними представництвами України за кордоном в 
інформаційно-роз’яснювальній роботі. 

На виконання п. 21 Протоколу № 1 засідання Організаційного комітету з 
підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років “Про 
додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні” від 01.04.2010 року та у відповідності з рекомендаціями 
Держкомтелерадіо на офіційному веб-порталі Держкомархіву було створено 
спеціальну рубрику “65 річниця Перемоги. 1941–1945 роки” (з 2011 року – 
“Велика Вітчизняна війна 1941–1945 років”), у якій опубліковано тематичні  
он-лайнові виставки, інформацію про заходи, проведенні Держкомархівом та 
державними архівами у 2009–2011 роках; публікації у ЗМІ та виступи, 
інтерв’ю, участь у інших тематичних заходах. Відповідні рубрики також 
створено на власних веб-сайтах ЦДАГО, ЦДНТА, держархівами Волинської, 
Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Харківської, 
Чернігівської областей та м. Севастополя, а також на веб-сторінці Держархіву 
Луганської області, що розміщена на веб-сайті облдержадміністрації. 

На виконання плану заходів з відзначення 90-річчя від дня народження 
тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 297-р 
8 червня у приміщенні ЦДКФФА за участі заступника Голови Держкомархіву 
О. В. Музичук, керівництва та відповідальних працівників державних архівних 
установ, представників громадськості та ЗМІ урочисто відкрито 
фотодокументальну виставку “Небо на все життя...”, присвячену 90-річчю від 



дня народження тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації 
І. М. Кожедуба. 

В експозиції виставки було вперше представлено документи з фондів 
ЦДКФФА, Держархіву Сумської області, Державного архіву Російської 
Федерації, Російського державного військового архіву та Російського 
державного архіву кінофотодокументів, що висвітлюють сторінки життя 
І. М. Кожедуба в період його навчання в Чугуївському військово-авіаційному 
училищі, бойового шляху в роки Другої світової війни, активну участь 
І. М. Кожедуба у політичному та культурному житті країни, його віддану 
працю депутатом Верховної Ради СРСР декількох скликань, небайдужість та 
тісні зв’язки з батьківщиною (с. Ображіївка Шосткинського району Сумської 
області). 

Електронний варіант виставки Держкомархівом було направлено 
держархівам областей для використання при підготовці тематичних виставок в 
регіонах. 

Держкомархів та державні архіви постійно беруть участь у заходах, 
присвячених Дню партизанської слави. 

Голова Держкомархіву О. П. Гінзбург та директор ЦДАГО 
В. С. Лозицький взяли участь у круглому столі “Партизанський рух в Україні 
(1941–1944 рр.): історія та пам’ять”, що відбувся в Українському інституті 
національної пам’яті 23 вересня 2010 року. У рамках заходу було відкрито 
виставку документів ЦДАГО “Партизанська слава України”. 

Серед підготовлених державними архівами на виконання наказу 
Держкомархіву від 20.08.2010 № 127 “Про участь державних архівних установ 
України у відзначенні Дня партизанської слави” документальних виставок слід 
відзначити відкриту 20 вересня 2010 року реліквійно-документальну виставку 
“Підпільно-партизанська преса України”, підготовлену ЦДАГО та 
Меморіальним комплексом “Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років”. 

В експозиції виставки було представлено понад 120 унікальних і 
маловідомих широкому загалу документів та фотоматеріалів, із яких переважна 
більшість – оригінали газет та листівок партизанських з’єднань та підпільних 
організацій (“Партизан України”, “Партизан” і “Партизанська правда” – 
Житомирського партизанського з’єднання, “За Батьківщину” – Тернопільського 
партизанського з’єднання ім. М. С. Хрущова, “Красный партизан” – Сумського 
партизанського з’єднання, “Удар с тыла” – Кам’янець-Подільського 
партизанського з’єднання ім. Ф. М. Михайлова, “Червоний Прапор” – 
Рівненського підпільного обкому партії та обласного штабу партизанського 
руху, “Красный Крым” – місцевого підпільного обкому ВКП(б) тощо). 



На виконання Плану заходів з підготовки та відзначення 66-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 № 811 та наказу Держкомархіву 
від 20.09.2010 № 143 “Про участь державних архівних установ у відзначенні  
66-ї річниці визволення України від фашистських загарбників” 26 жовтня 
2010 року у приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури і 
мистецтва України (ЦДАМЛМ) відбулося урочисте відкриття документальної 
виставки “Незабутнє. До 66-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників”. 

В експозиції виставки було представлено копії 85 документів періоду 
1943–1944 років з фондів центральних і обласних державних архівів України, 
що висвітлюють подвиг українського народу та розкривають складні процеси 
визволення територій України від фашистських загарбників, збитки, нанесені в 
період німецької окупації та відбудову народного господарства після 
визволення. 

Серед виставок, підготовлених державними архівами областей слід 
відзначити виставку, підготовлену Держархівом Херсонської області “Шляхами 
війни. До 66-ї річниці визволення України”, яка у період 26–30 жовтня 
2010 року експонувалась в обласному шпиталі інвалідів та учасників Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років та в головному корпусі обласного архіву. 

22 жовтня 2010 року Держархівом Харківської області було проведено 
читацьку конференцію “Велич подвигу народного”, присвячену 66-й річниці 
визволення України від фашистських загарбників. У конференції взяли участь 
співробітники держархіву, студенти вищих навчальних закладів м. Харкова, 
науковці, музейні працівники, представники ЗМІ та громадських організацій. У 
рамках заходу було відкрито виставку архівних документів “Історія Великої 
Вітчизняної війни крізь призму архівних документів”. 

На виконання домовленостей керівників Держкомархіву та Федерального 
архівного агентства (Російська Федерація), російською стороною було надано 
для експонування в Україні матеріали історико-документальної виставки 
“Радянське суспільство і війна. 1941–1945 рр. До 65-річчя Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні”, яка з успіхом пройшла в Москві, у дні святкування 65-річчя 
Великої Перемоги, а також 1 жовтня 2010 року в Мінську. 

Цю виставки було урочисто відкрито 23 грудня 2010 року у приміщенні 
ЦДАМЛМ за участі відповідальних представників Посольства Республіки 
Білорусь та Посольства Російської Федерації, а також заступника директора 
Російського державного архіву економіки О. Р. Курапової, одним з авторів 
виставки. 



Експозиція виставки презентувала архівні документи з фондів 
Російського державного архіву економіки, Російського державного архіву 
кінофотодокументів, Російського державного архіву соціально-політичної 
історії, Російського державного воєнного архіву, Державного архіву Російської 
Федерації, що висвітлюють складні процеси перебудови промисловості на 
військовий лад, працю сільських трудівників, нацистський окупаційний режим, 
партизанський рух. 

Державні архіви у видавничій роботі приділили велику увагу увічненню 
пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. 

Упродовж 2010 року вийшли друком науково-популярне видання 
“Радянські партизани 1941–1944 рр.: світло і тіні” та збірник документів 
“Партизанская война на Украине. Дневники партизанских командиров Украины 
1941–1944 гг.”, що були підготовлені ЦДАГО, збірник документів Держархіву 
Дніпропетровської “Окупаційний режим на Дніпропетровщині у хронологічних 
довідках місцевих органів влади 1941–1944 рр.”; підготовлений Держархівом 
Запорізької області спільно із Запорізьким державним університетом збірник 
документів “Дневник с далекой неволи”; видання Держархіву Кіровоградської 
області “Кіровоградщина і кіровоградці в роки Другої світової війни: спогади, 
документи і матеріали”; збірники документів Держархіву Херсонської області 
“Підпільна організація Центр. Щоденники П. А. Комкова” та “Херсонщина за 
часів нацистської окупації 1941–1944 рр.”; підготовлений Держархівом 
Хмельницької області спільно з обласною організацією ветеранів біографічний 
довідник про Героїв СРСР “Подвиг їх безсмертний” тощо. Вийшов у світ і 
спеціальний випуск науково-практичного журналу “Архіви України”, 
присвячений 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 
№ 199-р “Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки”, від 30.03.2011 № 241-р 
“Про заходи з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років”, від 27.04.2011 № 361-р “Про затвердження 
плану заходів з відзначення у 2011 році Дня скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні та 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років” Держкомархів та державні архіви беруть активну участь у заходах з 
відзначення 66-річниці Великої Перемоги та 70-ї річниці початку Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років. 

6 травня 2011 року у вестибюлі Комплексу споруд ЦДА України відкрито 
документальну виставку “Пам’ятаємо подвиг... Шануємо відданість... До Дня 
Перемоги та на пошану Олександра Георгійовича Мітюкова”. Експозицію було 
підготовлено Держкомархівом, ЦДАВО та ЦДКФФА. Наступного року 



планується продовжити традицію вшанування пам’яті архівістів-учасників 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років колективами центральних 
державних архівів та держархівів областей. Буде підготовлено відповідні 
виставки, присвячені колишнім працівникам архівів-учасникам Великої 
Вітчизняної війни. 

У Меморіальному комплексі “Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років” відкрито спільну документальну виставку 
Меморіального комплексу та ЦДАГО, присвячену 110-й річниці від дня 
народження двічі Героя Радянського Союзу О. Ф. Федорова. 

На виконання наказу Держкомархіву від 11.04.2011 № 44 “Про участь 
державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки та з підготовки та 
відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 
років” з початку травня поточного року тематичні виставки документів до     
66-річниці Великої Перемоги вже відкрито у будівлях держархівів в 
Автономній Республіці Крим, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, 
Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, 
Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської областей. 
Підготовлену Держархівом Одеської області виставку “Одеса. 1941–1944” 
відкрито в будівлі облдержадміністрації. Держархіви організовують огляди 
експозицій виставок для учнівської та студентської молоді. 

Співробітники держархівів Донецької, Кіровоградської, Одеської, 
Полтавської, Рівненської, Хмельницької, Чернігівської областей та Держархіву 
м. Києва взяли участь у підготовці передач та сюжетів, присвячених історичним 
подіям 1941–1945 років для обласних теле- та радіокомпаній. Працівниками 
Держархіву Харківської області підготовлено статті “Лист із фронту” для 
газети “Слобідський край” та “Архівні документи як джерело вивчення історії 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”; працівником Держархіву 
Рівненської області підготовлено статтю “Газета в боротьбі з ворогом” для 
газети “Вісті Рівненщини”. 

Окрім того, представники обласних державних архівів взяли участь у 
засіданнях круглих столів, наукових конференціях, проведенні тематичних 
уроків (лекцій) для студентів вищих навчальних закладів та учнів середніх 
шкіл, зустрічах із ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, 
інших заходах, що проводяться в регіонах з нагоди 66-ї річниці Великої 
Перемоги. 

ЦДКФФА з початку 2011 року копії кінодокументів для використання 
при підготовці документальних фільмів про події Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років надано телекомпанії “1+1”, ТВП “Просвітницьке кіно 



України”, ТОВ “Пронто фільм”, ТОВ телевізійне агентство “Профі-ТВ”, студії 
“Ірпінський круг” (КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого); для вітального ролику 
до Дня Перемоги – Першому діловому каналу. 

Відповідно до наказу Держкомархіву від 16.11.2010 № 190 “Про участь 
державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої 
Вітчизняної війни” державними архівами проведено виявлення документів до 
експозиції чергової спільної виставки Держкомархіву та Меморіального 
комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років”, яку планується відкрити в червні поточного року у Меморіальному 
комплексі. Цифрові копії документів цієї тематики для експозиції з фондів 
федеральних архівів Росії було отримано від Федерального архівного агентства 
(Російська Федерація). 

За дорученням Кабінету Міністрів України Держкомархівом наприкінці 
квітня 2011 року було передано до Секретаріату Кабінету Міністрів цифрові 
копії документів з фондів ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, що висвітлюють роль 
Уряду у відбудові післявоєнної України. Документальну виставку цієї тематики 
планується відкрити у Будинку Уряду. 

За домовленістю з Радою Організації ветеранів України під час 
проведення науково-практичної конференції та засідання Круглого столу на 
тему: “Внесок учасників війни – працівників тилу в Перемогу у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”, що відбудеться 25–26 травня 2011 року у 
Клубі Кабінету Міністрів України, буде відкрито тематичну виставку 
документів з фондів державних архівів України та федеральних архівів Росії. 
Зараз триває підготовка ЦДАВО експозиції виставки, Держкомархівом 
готується буклет цієї виставки. 

На виконання Указу Президента України від 05.10.2009 року № 800 “Про 
заходи у зв’язку з 70-ми роковинами трагедії Бабиного Яру” та наказу 
Держкомархіву від 16.03.2011 № 33 “Про участь державних архівів у заходах до 
70-х роковин трагедії Бабиного Яру” у вересні 2011 року планується відкриття 
тематичної фотодокументальної виставки у приміщенні ЦДАМЛМ. До кінця 
червня 2011 року триватиме виявлення в фондах держархівів документів, 
пов’язаних з трагічною річницею Бабиного Яру. 

Відповідно до підписаного 14 квітня 2011 року Плану спільних заходів 
Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства 
(Російська Федерація) на 2011–2013 роки заплановано підготовку у 2011 році 
спільних документальних виставок “Партизанський рух у роки Великої 
Вітчизняної війни” та “До 70-річчя трагедії у Бабиному Яру”. 

На виконання пункту 3 Плану заходів з увічнення пам’яті про події 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки, 



затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 
№ 199-р., Держкомархів бере участь у розробці Концепції Державної цільової 
програми з увічнення пам’яті осіб, що загинули (пропали безвісти) під час 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, на 2011–2015 роки. 

Державними архівами розпочато попередню роботу з виявлення 
документів, що можуть бути використані при створенні централізованого банку 
даних про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, що 
розташовані на території України та інших держав (пункт 5 Плану). Головним 
виконавцем проекту зі створення централізованого банку даних визначено 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства. 

Проаналізувавши інформацію про заходи, вжиті архівами за звітній 
період з відзначення пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 
можна зазначити, що найбільш активно цю роботу проводять ЦДАВО, ЦДАГО, 
ЦДКФФА, держархіви Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 
Одеської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернігівської областей, Держархів м. Севастополя. 

 
 
 
 


