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Використано документи з фондіВ:

Центрального державного архіву громадських об’єднань
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України
Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного
Державного архіву в Автономній Республіці Крим
Державного архіву Вінницької області
Державного архіву Волинської області
Державного архіву Дніпропетровської області
Державного архіву Донецької області
Державного архіву Житомирської області
Державного архіву Запорізької області
Державного архіву Кіровоградської області
Державного архіву Луганської області
Державного архіву Миколаївської області
Державного архіву Одеської області
Державного архіву Сумської області
Державного архіву Хмельницької області
Державного архіву Черкаської області
Державного архіву Чернівецької області
Державного архіву м. Києва
Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ
Державного архіву Російської Федерації
Російського державного військового архіву
Російського державного архіву суспільно-політичної історії
Російського державного архіву економіки
Російського державного архіву кінофотодокументів

Буклет підготовлено Державною архівною службою України за домовленістю з Радою 
Організації ветеранів України, яка проводить науково-практичну конференцію та засідання 
Круглого столу на тему: “Внесок учасників війни – працівників тилу в Перемогу у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”. У рамках заходів підготовлено виставку фото- та архівних 
документів з фондів державних архівів України та федеральних архівів Росії.

На виконання домовленостей Державної архівної служби України з Федеральним архівним 
агентством (Російська Федерація) отримано копії документів з фондів Державного архіву 
Російської Федерації, Російського державного архіву економіки, Російського державного 
військового архіву, Російського державного архіву соціально-політичної історії, Російського 
державного архіву кінофотодокументів для використання в експозиції виставки.

У буклеті представлено лише незначну частину архівних джерел, що висвітлюють перші 
дні війни, проведення масового переміщення з небезпечних районів УРСР на Схід СРСР насе-
лення, промислових підприємств, колгоспів і радгоспів, культурних і наукових установ, запасів 
продовольства, сировини та інших матеріальних цінностей, героїчну працю на евакуйованих 
підприємствах і в колгоспах цивільного населення країни.
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Виставку “Внесок учасників війни – працівників тилу в Перемогу у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 рр.” присвячено одній із сторінок її героїчної та трагічної історії, документи 
якої дають уявлення про роль людини на війні, зосереджують увагу відвідувачів на окремих 
сторінках життєдіяльності громадянина та його взаємодії з суспільством у важких умовах ві-
йни.

Останні десятиліття відрізняються значним підвищенням уваги дослідників, наукових та 
політичних інституцій, широких верств населення не тільки на теренах СНД, а й далекого 
зарубіжжя до тематики Великої Вітчизняної. Введення до наукового обігу великого за обся-
гом раніше невідомого масиву архівних документів дало змогу переосмислити деякі історичні 
події передвоєнних, воєнних та повоєнних років, дати їм об’єктивну оцінку та оприлюднити 
факти, які раніше замовчувалися.

Все більше уваги приділяється проблемі людини на війні, її соціальному та моральному 
стану, адже це мало вирішальне значення у боротьбі за Перемогу над нацизмом. Чимало до-
сліджень присвячено становищу цивільного населення на окупованій території. Чи не вперше 
робиться спроба зосередити увагу на титанічній праці всього народу, величезних зусиллях і 
жертвах, спрямованих на налагодження в ході війни безперервного постачання фронту всього 
необхідного.

Сьогодні важко уявити, яку величезну організаторську роботу було проведено, щоб про-
мисловість та сільське господарство працювали з максимальною віддачею.

Окупація німецько-фашистськими загарбниками західних, центральних та південних об-
ластей СРСР поставили економіку країни у вкрай тяжке становище.

Велика заслуга талановитих вчених, конструкторів, робітників, інженерів, техніків, селян, 
простих радянських людей у швидкому переході на військові рейки економіки країни. При-
кладом стала евакуація промислових підприємств із прифронтової зони, які на новому місці 
запрацювали у нечуваному ритмі. До останньої хвилини підприємства випускали продукцію, 
потім їх обладнання швидко демонтувалося та відправлялося у нові райони, нерідко під куля-
ми противника. Їх обстрілювали, бомбардували з повітря.

У тяжкі воєнні часи трудовий героїзм став нормою поведінки, широкого розмаху набрав 
всенародний рух зі збирання коштів на будівництво танків, літаків, іншої техніки і зброї для 
діючої армії.

Прикладом героїзму простих людей є їх невтомна праця з відновлення народного госпо-
дарства на звільнених від окупації територіях у 1943–1945 роках, вони продовжували нарощу-
вати виробництво для фронту. 

Попри всі труднощі, тил виявився міцним і витримав усі випробування воєнного лихоліття.
Експозиція виставки складається з трьох розділів, які мовою документів розповідають про 

трудовий подвиг народу. Це лише незначна частка документів, що зберігаються в архівних 
фондах.

Документи з фондів українських державних та російських федеральних архівів, представ-
лені на виставці, дають можливість дослідити соціальну політику в роки війни, повсякденне 
життя простих людей в тилу, здійснити аналіз їхньої самосвідомості у воєнний період.

Державні архіви кожного року готують до знаменних та пам’ятних дат Великої Вітчизня-
ної війни 1941–1945 років виставки фото- та архівних документів, участь у яких беруть росій-
ські архівісти на чолі з Федеральним архівним агентством (Російської Федерації). На думку 
архівістів, це необхідно для збереження для сучасників і майбутніх поколінь пам’яті про Ве-
лику Перемогу.
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Початок війни. Евакуація населення, установ, 
підприємств, загальна мобілізація

Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про мобілізацію
військовозобов’язаних у т. ч. по Київському
особовому, Одеському, Харківському військовим 
округам. 22 червня 1941 р.
РДАСПІ, ф. 17, оп. 3, спр. 1041, арк. 23

Палаюче українське село, яке було підпалене 
німецько-фашистськими загарбниками.

10 жовтня 1941 р.
Держархів Луганської обл., ф. П-7118,

оп. 1, спр. 700

Київ після відступу радянських військ.
Вересень 1941 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-148572

Пожежа в Києві. 24 вересня 1941 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 2-39335
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Указ Президії Верховної Ради СРСР
“Про режим робочого часу робітників
та службовців у воєнний час”.
26 червня 1941. Оригінал.
ДАРФ, ф. Р-7523, оп. 4, спр. 49, арк. 38–39

Інструкція ЦК КП(б)У та РНК УРСР секретарям 
обкомів і головам облвиконкомів про заходи

з евакуації та знищення майна сільського
господарства прифронтових областей України.

3 липня 1941 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 24, арк. 38–40
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Постанова РЄ-66с Ради з евакуації
“Про евакуацію підприємств з УРСР 

(правий берег Дніпра)”.
7 серпня 1941. Оригінал.

ДАРФ, ф. Р-6822, оп. 1, спр. 541,
арк. 127–128.

Повідомлення Розвідувального управліния НКВС СРСР
Центральному комітету ВКП(б) про становище

в Київській, Кіровоградській, Житомирскій
областях, окупованих німцями, за станом на 26 серпня 

1941 р. 3 вересня 1941 р.
РДАСПІ, ф. 17, оп. 125, спр. 52, арк. 33–37.

Постанова РЄ-68с Ради з евакуації “Про 
евакуацію членів сімей робітників та 

службовців з Дніпропетровської
та Запоріжської областей”.
7 серпня 1941. Оригінал.

ДАРФ, ф. Р-6822, оп. 1, спр. 541, арк. 137.
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Наказ від 17.09.1941 р. по Середньоазіатському 
індустріальному інституту (м. Ташкент) про те, що згідно 
з наказом Всесоюзного комітету в справах вищої школи 
при РНК СРСР тимчасово (на період війни) об’єднуються 
Київський індустріальний та Середньоазіатський 
індустріальний інститути під назвою Середньоазіатський 
індустріальний інститут.
Комісії провести приймання-передавання контингентів 
студентів та професорсько-викладацького персоналу, а 
також майна інституту станом на 15.09.1941 р.
Державний архів м. Києва, ф. Р-308, оп. 13, спр. 1, арк. 4.

Наказ № 4 наркома танкової промисловості СРСР
В. О. Малишева про евакуацію заводу № 183
та Маріупольського заводу в м. Нижній Тагіл
та випуску танків Т-34 і бронедеталей до танка.
13 вересня 1941 р.
РДАЕ.
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Витяг з протоколу №133/2 засідання бюро Сталінського
обкому КП(б)У та виконкому Сталінської облради
депутатів трудящихся від 06.10 1941 року
“Про евакуацію худоби колгоспів та радгоспів”
та додаток  №1 “маршрути прогону худоби”.
Держархів Донецької обл., ф. п-326, оп. 1,
спр. 1894, арк. 25–27.

Бійці Червоної Армії
допомагають колгоспникам 
збирати врожай у прифронтовій 
смузі. 1941 р.
Фотограф Е. Хайкін.
РДАКФД
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Спецзведення Політуправління військ НКВС СРСР про звірства і знущання
німецьких загабників над полоненими та населенням. 29 грудня 1941 р.

РДВА, ф. 32880, оп. 5, спр. 278, арк. 18–21 зв., 22. Засвідчена копія.

Довідка про евакуацію обладнання 
електростанцій та електромереж м. Харкова 
станом на 13 жовтня 1941 р.
ЦДАГО України , ф. 1, оп. 23, спр. 11,
арк. 54–56
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З доповідної записки заступника голови Держплану 
СРСР О. Лаврищева голові Держплану СРСР

М. З. Сабурову “Про хід відновлення
евакуйованих підприємств наркоматам
на 10 грудня 1941 р.”. 10 грудня 1941 р.

РДАЕ

Доповідна записка директора 9-го заводу м. Осипенко
(Південний завод гідравлічних машин “Південгідромаш” 
Міністерства машинобудування, військово-промислового 

комплексу і конверсії України, м. Бердянськ Запорізької 
області) Бейлінсона С. Л. про евакуацію заводу.

13 лютого 1942 р.
Державний архів Запорізької області, ф. р-3660, оп. 1, 

спр. 21, арк. 14–19. Машинопис. Копія

Жителька села Високе О. Кононіхіна з дітьми 
Віктором, Іваном, Володимиром та Миколаєм біля 

спаленого німцями будинку. Харківська обл. 1942 р. 
Фотограф Г. Капустянський. РДАКФД
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Доповідна записка голови Ради народних комісарів Кримської АРСР І. Сейфулаєва до Ради народних комісарів 
РСФСР “Про евакуацію населення, промисловості і культурних цінностей з м. Севастополя”.

26 липня 1942 р.
Державний архів в АРК, ф. Р-652, оп. 24, спр. 5, арк. 19–20.

Лист директора Осипенківського
(нині Бердянського) краєзнавчого му-

зею Петерса про евакуацію
культурних цінностей музею.

11 листопада 1943 р.
Державний архів Запорізької області, 

ф. р-5309, оп. 1,
спр. 11, арк. 3. Машинопис. Копія.

Довідка про евакуацію 
з України промис-
лових підприємств 
республіканського 
підпорядкування. 1942 р.
ЦДАГО України, ф. 1,
оп. 23, спр. 196, арк.72–74.
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Довідка про евакуйованих громадян із УРСР в 
Челябінську область станом
на 28 грудня 1942 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 196, арк. 65–65зв.

Довідка про 
евакуацію
з України

промислових 
підприємств 

союзного 
підпорядкування. 

1942 р.
ЦДАГО України,

ф. 1, оп. 23,
спр. 196, арк. 68–71
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Все для фронту! Все для Перемоги!

Протокол № 51 засідання бюро Вінницького 
міськкому КП(б)У від 23 червня 1941 року 
про хід мобілізації за перший день та про 
політично-моральний стан у місті. 1941 р.
Державний архів Вінницької області, ф. П-87, 
оп. 1, спр. 525, арк. 250, 251

З фондів Державної наукової архівної
бібліотеки, м. Київ

Постанова ДКО “Про відновлення танкових 
заводів, евакуйованих з Харкова, Москви та 

Ленінграду”. 9 листопада 1941 р.
РДАСПІ
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Підлітки під час роботи на одному із Харківських 
заводів під час Великої Вітчизняної війни. 
Харків, 1941 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-125045

Шахтарі ідуть в забій. Голубовський
рудник Ворошиловградської обл.,

березень 1942 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 0-3087

Протокол № 50 засідання бюро 
Вінницького міськкому КП(б)У
від 22 червня 1941 року про забезпечення 
проведення мобілізації в місті. 1941 р.
Державний архів Вінницької області,
ф. П-87, оп. 1, спр. 525, арк. 24

Довідка про постачання Червоної Армії 
по мобілізації коней, возів та упряжу 
колгоспів Вінницької області. 1941 р.
Державний архів Вінницької області,

ф. П-136, оп. 1, спр. 472, арк. 106

Виробництво снарядів на Харківському заводі,
евакуйованому на Урал. [1941–1944 рр.].

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-92920
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Лист директора Інституту електрозварювання 
академіка Є. О. Патона до Наркомату танкової 
промисловості СРСР про направлення
записки “Ефект перекладу на
автоматичне зварювання деяких швів
корпусу танка Т-34 на заводі № 183”.
У додатку записка. 6 березня 1942 р. РДАЕ

Будівництво літака в цеху одного
з військових заводів. 1942 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-212204

Головний підземний цех Севастопольського
морського заводу ім. С. Орджонікідзе в 
Інкерманських штольнях під час виготовлення 
боєприпасів для фронту. серпень 1942 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-74223

Повідомлення II управління Головного
розвідувального управління Генштабу

Червоної армії в ЦК ВКП(б)
про виступ школярів Одеси

проти німецької окупації.
10 березня 1942 р.

РДАСПІ, ф. 17, оп. 125, спр. 92, арк. 22
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Повідомлення ІІ управління Головного розвідувального
управління Генштабу Червоної армії в ЦК ВКП(б) про план 

окупаційної влади адміністративного поділу
території України та Прибалтики, захопленої німцями.

10 липень 1942 р.
РДАСПІ, ф. 17, оп. 125, спр. 92, арк. 99–101

Зважування зерна в колгоспі “1 Травня”
Палехського району Івановської області 

(РРФСР) перед відправкою до звільнених
від німецьких окупантів

міст Києва і Харкова. 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 2-118737

Лист секретарю Волинського обкому КП(б)У 
управління тилу 1-го  Білоруського фронту
щодо пристосування будівель під лікарські
заклади фронту. Травень 1944 року.
Державний архів Волинської області,
ф. П-1, оп. 2, спр. 17, арк. 13

Телеграма
голови Кам’янець-

Подільського
облвиконкому

Ковбасюка секре-
тарю ЦК ВКП(б) 

Маленкову про взяття 
зобов’язання

додатково здати у 
фонд Червоної Армії 

16 тис. т картоплі.
Державний архів 

Хмельницької області, 
ф. П-487, оп. 4,
спр. 38, арк. 10

З фондів Державної наукової архівної
бібліотеки, м. Київ
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Виготовлені бомби в цеху Київського 
машинобудівного

заводу імені Артема. Київ, 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 0-212200

В цеху Н-ського оборонного заводу.
На передньому плані робітниця А. Єгорова,
яка виконує норму на 300 %. УРСР, 1944 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-68133

Робітниця Костянтинівського заводу “Вторчормет”
під час вантажних робіт.

м. Костянтинівка Сталінської обл., 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 2-68144

Ремонт танка на одному із заводів Києва.
1944 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-148382

Указ Президії Верховної Ради СРСР
“Про заснування медалі

“За доблесну працю у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945”.

6 червня 1945 р.
ДАРФ
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Звільнення території України від тимчасової 
німецько-фашистської окупації

та відновлення народного господарства

Зенітники бронепоїзду “За Родину!” ведуть
вогонь по німецьким літакам. 1942 р.
Із фондів Держархіву Луганської області,
ф. П-7118, оп. 1, спр. 603

Старший лейтенант І. Негода цілує рідну 
землю. 1943 р.

Із фондів ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного , од. обл. 2-67879

Жінки на будівництві дороги
Київ - Бориспіль. Київська обл.,
серпень 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. П-8376
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Із повідомлення секретаря ЦК КП(б)У
Д. Коротченка секретареві ЦК КП(б)У
М. Хрущову про відновлення сільського
господарства у звільнених від німецьких 
окупантів районах України. 26 вересня 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 660,
арк. 57–58, 62–64

Постанова військової ради Четвертого Українського 
фронту про надання допомоги населенню та 
підприємствам у відновленні сільського
господарства та промисловості районів України, 
звільнених від німецької окупації.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 395, арк. 9, 9 зв.
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Воїни біля зруйнованої греблі Дніпрогесу
імені В. І. Леніна. Запоріжжя, жовтень 1943 р.

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-118717

Інформація про поголів’я худоби, евакуйованої
у східні області, що підлягало поверненню
в райони, звільнені від німецьких окупантів.
Вересень 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23,
спр. 663, арк. 83–84

Постанова виконкому Дніпропетровської
обласної ради депутатів трудящих
і обласного комітету КП(б)У від 13 жовтня 
1943 року “Про виділення робочої сили
на відбудову моста через р. Дніпро” 
Державний архів Дніпропетровської 
області, ф. Р–3383, оп. 2, спр. 3, арк. 7
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Зруйнована фашистськими
окупантами будівля пошти
та телеграфу м. Конотоп. 1943 р.
Державний архів Сумської 
області, Фото

З фондів Державної наукової архівної
бібліотеки, м. Київ

Лист секретаря ЦК КП(б)У
М. Хрущова голові Державного комітету
оборони СРСР Й. Сталіну з проханням
дозволити повернути на територію України 
радіостанцію, евакуйовану в м. Челябінськ.
1943 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 643, арк. 7

Зруйновані корпуси Київського 
машинобудівного заводу “Більшовик”. Київ, 
листопад 1943 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-125172



22

Довідка про реевакуацію 
українських театрів. 31 
грудня 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 
23, спр. 646, арк. 19–20

З фондів Державної наукової архівної
бібліотеки, м. Київ

Лист секретаря Запорізького обкому КП(б)У
Ф. Матюшина секретарю ЦК ВКП(б)
Малюнкову Г. М. щодо відновлення 
електростанцій м. Мелітополя, устаткування яких 
було евакуйоване в 1941 році.
18 листопада 1943 р.
Державний архів Запорізької області, ф. п-102, 
оп. 1, спр. 611, арк. 27. Машинопис. Копія
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Залізничники очищують територію вокзалу
м. Харкова після визволення міста радянськими 
війсками.
Фото. 1943 р. Фотограф Д. Чернов.
РДАКФД. Лист секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова Й. Сталіну

з пропозицією щодо затвердження спеціальної медалі “За 
звільнення України” та ескізи цієї медалі.

25 березня 1944 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 784, арк. 1, 15, 15 зв.

Інформація Тростянецького райкому ЛКСМУ Вінницькому 
ОК ЛКСМУ про участь комсомольців та молоді району
в підготовці весняно-посівної кампанії. 1944 р.
Державний архів Вінницької області, ф. П-457, оп. 2,
спр. 34, арк. 2–2зв.

Наказ наркома електростанцій СРСР
“Про заходи допомоги

Дніпробуду з відновлення Дніпровської 
гідроелектростанції ім. В. І. Леніна”.

12 грудня 1944 р. РДАЕ
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Постанова РНК СРСР
№ 353 від 03.04.1944 р.
“Про повернення 
евакуйованої худоби
колгоспам звільнених від 
німецької окупації районів
Української РСР”.
Державний архів Донецької 
області, ф. Р-2794, оп. 1,
спр. 96, арк. 117–122

Мешканці міста Сімферополя на недільнику
по розчищанню вулиць. Квітень 1944 р.
ДА АРК, фотодокументи оп. 5, спр. 1068.

Діти рвуть портрет
А. Гітлера після звільнення Миколаєва. 

1944 р.
Із фондів Держархіву

Миколаївської області.

Розбирання завалів в аванкамері зруйнованого 
Дніпрогесу імені В. І. Леніна. м. Запоріжжя,

28 листопада 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 0-31329
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Висновок експертизи про нанесення збитків 
німецько-румунськими

окупантами Одеському міському архіву. 1944 р.
Державний архів Одеської області,

ф. Р-1403, оп. 1а, спр. 10, арк. 39

Постанова виконкому Житомирської обласної 
Ради депутатів трудящих про відведення землі для 
населених пунктів, які були знищені німецькими 

окупантами по Словечанському району. 1944.
Державний архів Житомирської області,

ф. Р. 1150, оп. 2, спр. 26 арк. 11

Постанова виконкому Кіровоградської обласної 
ради і бюро обкому КП(б)У від 14 06.1944 р. 

“Про невідкладні заходи
з відбудови заводу сільськогосподарського

машинобудування
"Червона Зірка" Наркоммінозброєння”.

14 червня 1944 р.
Державний архів Кіровоградської області,

ф. Р-2860. оп. 1, спр. 65, арк. 4–6
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Повідомлення начальника 2-го будрайону
5-го будуправління ДУАБ НКВС СРСР

Кондратюка про добудовування аеродрому у Перво-
майському районі Миколаївської області. 17 травня 

1944 р.
Державний архів Миколаївської області,

ф. П-10, оп. 1, спр. 132, арк. 6

Лист інституту електрозварювання
директору заводу № 445 м. Миколаїв
від 20 листопада 1944 р. № 623
про застосування нових методів
зварювання у суднобудуванні.
Державний архів Миколаївської 
області, ф. Р-577, оп. 4, спр. 4,
арк. 99–100

Розвантаження лебідок, виготовлених
трудящими Слов’янських підприємств
в подарунок підшефній шахті
ім. Ф. Е. Дзержинського, що відбудовується.
Ворошиловградська обл., 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-2869
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Пояснювальна записка директора 
Історичного архіву Мартиновського про 
вилучення архівних матеріалів з архіву,

для відправки їх до Берліну. 1944 р.
Державний архів Одеської області,

ф. Р-1142, оп. 1а, спр. 12, арк. 2

З довідки про вжиті 
заходи з відновлення 
сільського господарства 
в Чернівецькій області, 
зруйнованого
німецько-румунськими 
загарбниками. [1944 р.].
Державний архів 
Чернівецької області,
ф. П-1, оп. 2, спр. 42,
арк. 34–35

Історична довідка Черкаського
деревообробного комбінату про 

евакуацію та відновлення діяльності.
Державний архів Черкаської області,

ф. Р-534, оп. 1, спр. 7, арк. 27–31 зв.
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Витяг із плану заходів по відновленню
житлового фонду УРСР в 1945 р.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 30, спр. 266, арк. 1–4

Лист Головного управління міської архітектури
м. Києва з приводу проведення конкурсу
на створення фотопроекту відбудови Хрещатика.
ЦДАВО України, ф. 4906, оп. 1, спр. 5, арк. 1.
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Постанова виконкому Житомирської обласної 
Ради депутатів трудящих про розвиток 

лісохімічної промисловості. 1945.
Державний архів Житомирської області,
ф. Р. 1150, оп. 2, спр. 107, арк. 49, 50, 51.

Бійці Червоної Армії допомагають 
відбудовувати шахту “Новодружевська”, 
Лисичанський район,
Ворошиловградська область. 1945 р.
Держархів Луганської обл.,
ф. П-7118, оп. 1, спр. 729.

Відновлювальні роботи на Дніпрогесі. 1945 р.
РДАЕ
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Рішення виконкому Кіровоградської
міської ради від 06.03.1945р. № 214

"Про остаточне розмінування
та очистку від трофеїв та вибухо-
небезпечних предметів території

міста Кіровограда".
6 березня 1945 р.

Державний архів Кіровоградської 
області, ф. Р-242, оп. 4, спр. 20,

арк. 148–149

Недільник з відновлення листопрокатного 
цеху Запорізького металургійного заводу 

ім. С. Орджонікідзе “Запоріжсталь”.
м. Запоріжжя, 1947 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-25058

Відвідання Дніпробуду
М. С. Хрущовим. 1945 р.
РДАЕ
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Центральний державний архів вищих органів влади
та управління україни

Лист Головного управління міської архітектури м. Києва з приводу проведення конкурсу на 
створення фотопроекту відбудови Хрещатика.
ЦДАВО України, ф. 4906, оп. 1, спр. 5, арк. 1.

Центральний державний архів громадських об’єднань

Інструкція ЦК КП(б)У та РНК УРСР секретарям обкомів і головам облвиконкомів про заходи з 
евакуації та знищення майна сільського господарства прифронтових областей України. 3 лип-
ня 1941 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 24, арк. 38–40.

Довідка про евакуацію обладнання електростанцій та електромереж м. Харкова станом на 
13 жовтня 1941 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 11, арк. 54–56.

Довідка про евакуацію з України промислових підприємств республіканського підпорядкуван-
ня. 1942 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 196, арк. 72–74.

Довідка про евакуйованих громадян із УРСР в Челябінську область станом на 28 грудня 1942 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 196, арк. 65–65зв.

Довідка про евакуацію з України промислових підприємств республіканського підпорядкуван-
ня. 1942 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 196, арк. 72–74.

Постанова військової ради Четвертого Українського фронту про надання допомоги населенню 
та підприємствам у відновленні сільського господарства та промисловості районів України, 
звільнених від німецької окупації.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 395, арк. 9, 9 зв.

Із повідомлення секретаря ЦК КП(б)У Д. Коротченка секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову про 
відновлення сільського господарства у звільнених від німецьких окупантів районах України. 
26 вересня 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 660, арк. 57–58, 62–64.

Довідка про реевакуацію українських театрів. 31 грудня 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 646, арк. 19–20.

Інформація про поголів’я худоби, евакуйованої у східні області, що підлягало поверненню в 
райони, звільнені від німецьких окупантів. Вересень 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 663, арк. 83–84.

Лист секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова голові Державного комітету оборони СРСР Й. Сталіну 
з проханням дозволити повернути на територію України радіостанцію, евакуйовану в м. Челя-
бінськ. 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 643, арк. 7.

Лист секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова Й. Сталіну з пропозицією щодо затвердження спе-
ціальної медалі “За звільнення України” та ескізи цієї медалі. 25 березня 1944 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 784, арк. 1, 15, 15 зв.
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Витяг із плану заходів по відновленню житлового фонду УРСР в 1945 р.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 30, спр. 266, арк. 1–4.

Центральний державний кінофотофоноархів україни
ім. Г. с. Пшеничного

Київ після відступу радянських військ. Вересень 1941 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-148572

Пожежа в Києві. 24 вересня 1941 р.
ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. 2-39335

Підлітки під час роботи на одному із Харківських заводів під час Великої Вітчизняної війни. 
Харків, 1941 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-125045.

Виробництво снарядів на Харківському заводі, евакуйованому на Урал. [1941–1944 рр.].
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-92920.

Шахтарі ідуть в забій. Голубовський рудник Ворошиловградської обл., березень 1942 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-3087.

Будівництво літака в цеху одного з військових заводів. 1942 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-212204.

Головний підземний цех Севастопольського морського заводу ім. С. Орджонікідзе в Інкерман-
ських штольнях під час виготовлення боєприпасів для фронту. серпень 1942 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-74223.

Зруйновані корпуси Київського машинобудівного заводу “Більшовик”. Київ, листопад 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-125172.

Зважування зерна в колгоспі “1 Травня” Палехського району Івановської області (РРФСР) пе-
ред відправкою до звільнених від німецьких окупантів міст Києва і Харкова. 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-118737.

Старший лейтенант І. Негода цілує рідну землю. 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-67879.

Жінки на будівництві дороги Київ - Бориспіль. Київська обл., серпень 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. П-8376.

Воїни біля зруйнованої греблі Дніпрогесу імені В. І. Леніна. Запоріжжя, жовтень 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-118717.

Розбирання завалів в аванкамері зруйнованого Дніпрогесу імені В. І. Леніна. м. Запоріжжя,
28 листопада 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-31329.

Розвантаження лебідок, виготовлених трудящими Слов’янських підприємств в подарунок 
підшефній шахті ім. Ф. Е. Дзержинського, що відбудовується.
Ворошиловградська обл., 1944 р.
ЦДКФФА, од. обл. 0-2869.
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Виготовлені бомби в цеху Київського машинобудівного заводу імені Артема. Київ, 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-212200.

В цеху Н-ського оборонного заводу. На передньому плані робітниця А. Єгорова, яка виконує 
норму на 300 %. УРСР, 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-68133.

Робітниця Костянтинівського заводу “Вторчормет” під час вантажних робіт. м. Костянтинівка 
Сталінської обл., 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-68144.

Ремонт танка на одному із заводів Києва. 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-148382.

Недільник з відновлення листопрокатного цеху Запорізького металургійного заводу
ім. С. Орд жонікідзе “Запоріжсталь”. м. Запоріжжя, 1947 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-25058.

державний архів в автономній республіці крим

Доповідна записка голови Ради народних комісарів Кримської АРСР І. Сейфулаєва до Ради на-
родних комісарів РСФСР “Про евакуацію населення, промисловості і культурних цінностей з 
м. Севастополя”. 26 липня 1942 р.
Державний архів в АРК, ф. Р-652, оп. 24, спр. 5, арк. 19–20.

Мешканці міста Сімферополя на недільнику по розчищанню вулиць. Квітень 1944 р.
Державний архів в АРК, фотодокументи оп. 5, спр. 1068.

державний архів Вінницької області

Протокол № 50 засідання бюро Вінницького міськкому КП(б)У від 22 червня 1941 року про 
забезпечення проведення мобілізації в місті. 1941 р.
Державний архів Вінницької області, ф. П-87, оп.1, спр.525, арк.24

Довідка про постачання Червоної Армії по мобілізації коней, возів та упряжу колгоспів Ві-
нницької області. 1941 р.
Державний архів Вінницької області, ф. П-136, оп.1, спр.472, арк.106

Протокол № 51 засідання бюро Вінницького міськкому КП(б)У від 23 червня 1941 року про хід 
мобілізації за перший день та про політично-моральний стан у місті. 1941 р.
Державний архів Вінницької області, ф. П-87, оп. 1, спр. 525, арк. 250, 251.

Інформація Тростянецького райкому ЛКСМУ Вінницькому ОК ЛКСМУ про участь комсо-
мольців та молоді району в підготовці весняно-посівної кампанії. 1944 р.
Державний архів Вінницької області, ф. П-457, оп. 2, спр. 34, арк. 2–2зв.

державний архів Волинської області

Лист секретарю Волинського обкому КП(б)У управління тилу 1-го  Білоруського фронту 
щодо пристосування будівель під лікарські заклади фронту. Травень 1944 року.
Державний архів Волинської області, ф. П-1, оп. 2, спр. 17, арк. 13



34

державний архів дніпропетровської області

Постанова виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих і обласного комі-
тету КП(б)У від 13 жовтня 1943 року “Про виділення робочої сили на відбудову моста через 
р. Дніпро” 
Державний архів Дніпропетровської області, ф. Р–3383, оп. 2, спр. 3, арк. 7.

державний архів донецької області

Витяг з протоколу №133/2 засідання бюро Сталінського обкому КП(б)У та виконкому Сталін-
ської облради депутатів трудящихся від 06.10 1941 року “Про евакуацію худоби колгоспів та 
радгоспів” та додаток  №1 “маршрути прогону худоби”.
Державний архів Донецької області, ф. П-326, оп. 1, спр. 1894, арк. 25–27.

Постанова РНК СРСР № 353 від 03.04.1944 р. “Про повернення евакуйованої худоби колгос-
пам звільнених від німецької окупації районів Української РСР”.
Державний архів Донецької області, ф. Р-2794, оп. 1, спр. 96, арк. 117–122

державний архів Житомирської області

Постанова виконкому Житомирської обласної Ради депутатів трудящих про відведення землі 
для населених пунктів, які були знищені німецькими окупантами по Словечанському району. 
1944.
Державний архів Житомирської області, ф. Р. 1150, оп. 2, спр. 26 арк. 11.

Постанова виконкому Житомирської обласної Ради депутатів трудящих про розвиток лісохі-
мічної промисловості. 1945.
Державний архів Житомирської області, ф. Р. 1150, оп. 2, спр. 107, арк. 49, 50, 51.

державний архів запорізької області

Доповідна записка директора 9-го заводу м. Осипенко (Південний завод гідравлічних машин 
"Південгідромаш" Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і кон-
версії України, м. Бердянськ Запорізької області) Бейлінсона С.Л. про евакуацію заводу. 13 лю-
того 1942 р.
Державний архів Запорізької області, ф. р-3660, оп. 1, спр. 21, арк. 14–19. Машинопис. Копія.

Лист директора Осипенківського (нині Бердянського) краєзнавчого музею Петерса про еваку-
ацію культурних цінностей музею. 11 листопада 1943 р.
Державний архів Запорізької області, ф. р-5309, оп. 1, спр. 11, арк. 3. Машинопис. Копія.

Лист секретаря Запорізького обкому КП(б)У Ф. Матюшина секретарю ЦК ВКП(б) Малюн-
кову Г. М. щодо відновлення електростанцій м. Мелітополя, устаткування яких було евакуйо-
ване в 1941 році.
18 листопада 1943 р.
Державний архів Запорізької області, ф. п-102, оп. 1, спр. 611, арк. 27. Машинопис. Копія.

державний архів кіровоградської області

Постанова виконкому Кіровоградської обласної ради і бюро обкому КП(б)У від 14 06.1944 р. 
«Про невідкладні заходи з відбудови заводу сільськогосподарського машинобудування “Черво-
на Зірка” Наркоммінозброєння». 14 червня 1944 р.
Державний архів Кіровоградської області, ф. Р-2860. оп. 1, спр. 65, арк. 4–6.
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Рішення виконкому Кіровоградської міської ради від 06.03.1945р. № 214 “Про остаточне роз-
мінування та очистку від трофеїв та вибухо-небезпечних предметів території міста Кіровогра-
да”. 6 березня 1945 р.
Державний архів Кіровоградської області, ф. Р-242, оп. 4, спр. 20, арк. 148–149.

державний архів Луганської області

Палаюче українське село, яке було підпалене німецько-фашистськими загарбниками.
10 жовтня 1941 р.
Держархів Луганської обл., ф.П-7118, оп. 1, спр. 700.

Зенітники бронепоїзду “За Родину!” ведуть вогонь по німецьким літакам. 1942 р.
Держархів Луганської обл., ф. П-7118, оп. 1, спр. 603.

Бійці Червоної Армії допомагають відбудовувати шахту “Новодружевська”,
Лисичанський район, Ворошиловградська область. 1945 р.
Держархів Луганської обл., ф. П-7118, оп. 1, спр. 729.

державний архів миколаївської області

Повідомлення начальника 2-го будрайону 5-го будуправління ДУАБ НКВС СРСР Кондратю-
ка про добудовування аеродрому у Первомайському районі Миколаївської області. 17 травня 
1944 р.
Державний архів Миколаївської області, ф. П-10, оп. 1, спр. 132, арк. 6

Лист інституту електрозварювання директору заводу № 445 м. Миколаїв від 20 листопада 
1944 р. № 623 про застосування нових методів зварювання у суднобудуванні.
Державний архів Миколаївської області, ф. Р-577, оп. 4, спр. 4, арк. 99–100.

Діти рвуть портрет А. Гітлера після звільнення Миколаєва. 1944 р.
Із фондів Держархіву Миколаївської області.

державний архів одеської області

Висновок експертизи про нанесення збитків німецько-румунськими окупантами Одеському 
міському архіву. 1944 р.
Державний архів Одеської області, ф. Р-1403, оп. 1а, спр. 10, арк. 39.

Пояснювальна записка директора Історичного архіву Мартиновського про вилучення архівних 
матеріалів з архіву, для відправки їх до Берліну. 1944 р.
Державний архів Одеської області, ф. Р-1142, оп. 1а, спр. 12, арк. 2.

державний архів сумської області

Зруйнована фашистськими окупантами будівля пошти та телеграфу м. Конотоп. 1943 р.
Державний архів Сумської області. Фото.

державний архів Хмельницької області

Телеграмма голови Кам’янець-Подільського облвиконкому Ковбасюка секретарю ЦК ВКП(б) 
Маленкову про взяття зобов'язання додатково здати у фонд Червоної Армії 16 тис. т картоплі.
Державний архів Хмельницької області, ф. П-487, оп. 4, спр. 38, арк. 10.
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державний архів Черкаської області

Історична довідка Черкаського деревообробного комбінату про евакуацію та відновлення 
діяльності.
Державний архів Черкаської області, ф. Р-534, оп. 1, спр. 7, арк. 27–31 зв.

державний архів Чернівецької області

З довідки про вжиті заходи з відновлення сільського господарства в Чернівецькій області, 
зруйнованого німецько-румунськими загарбниками. [1944 р.].
Державний архів Чернівецької області, ф. П-1, оп. 2, спр. 42, арк. 34–35.

державний архів м. києва,

Наказ від 17.09.1941 р. по Середньоазіатському індустріальному інституту (м. Ташкент) про 
те, що згідно з наказом Всесоюзного комітету в справах вищої школи при РНК СРСР тимчасо-
во (на період війни) об'єднуються Київський індустріальний та Середньоазіатський індустрі-
альний інститути під назвою Середньоазіатський індустріальний інститут. Комісії провести 
приймання-передавання контингентів студентів та професорсько- викладацького персоналу, а 
також майна інституту станом на 15.09.1941 р.
Державний архів м. Києва, ф. Р-308, оп. 13, спр. 1, арк. 4.

державної наукової архівної бібліотеки, м. київ

Плакат “Великий путь проробила наша військова промисловість за час з 1941 р. по 1944 р.”
Плакат “Новыми победами прославим наши боевые знамена!”
Плакат “Здрастуй, рідний Київ!”
Плакат “Київ наш!”

державний архів російської федерації

Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про режим робочого часу робітників та службовців у 
воєнний час”. 26 червня 1941. Оригінал.
ДАРФ, ф. Р-7523, оп. 4, спр. 49, арк. 38–39.

Постанова РЄ-68с Ради з евакуації “Про евакуацію членів сімей робітників та службовців з 
Дніпропетровської та Запоріжської областей”. 7 серпня 1941. Оригінал.
ДАРФ, ф. Р-6822, оп. 1, спр. 541, арк. 137.

Постанова РЄ-66с Ради з евакуації “Про евакуацію підприємтсв з УРСР (правий берег Дні-
пра)”. 7 серпня 1941. Оригінал.
ДАРФ, ф. Р-6822, оп. 1, спр. 541, арк. 127–128.

Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про заснування медалі “За доблесну працю у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945”.
6 червня 1945 р. ДАРФ.

російський державний військовий архів

Спецзведення Політуправління військ НКВС СРСР про звірства і знущання німецьких загаб-
ників над полоненими та населенням. 29 грудня 1941 р.
РДВА, ф. 32880, оп. 5, спр. 278, арк. 18–21 зв., 22. Засвідчена копія.
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російський державний архів суспільно-політичної історії

Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про мобілізацію військовозобов’язаних у т. ч. по Київському 
особовому, Одеському, Харківському військовим округам. 22 червня 1941 р.
РДАСПІ, ф. 17, оп. 3, спр. 1041, арк. 23.

Повідомлення Розвідувального управліния НКВС СРСР Центральному комітету ВКП(б) про 
становище в Київській, Кіровоградській, Житомирскій областях, окупованих німцями, за ста-
ном на 26 серпня 1941 р. 3 вересня 1941 р.
РДАСПІ, ф. 17, оп. 125, спр. 52, арк. 33–37.

Постанова ДКО “Про відновлення танкових заводів, евакуйованих з Харкова, Москви та 
Ленінграду”. 9 листопада 1941 р.
РДАСПІ

Повідомлення II управління Головного розвідувального управління Генштабу Червоної армії в 
ЦК ВКП(б) про виступ школярів Одеси проти німецької окупації. 10 березня 1942 р.
РДАСПІ, ф. 17, оп. 125, спр. 92, арк. 22.

Повідомлення ІІ управління Головного розвідувального управління Генштабу Червоної армії 
в ЦК ВКП(б) про план окупаційної влади адміністративного поділу території України та При-
балтики, захопленої німцями.
10 липень 1942 р.
РДАСПІ, ф. 17, оп. 125, спр. 92, арк. 99–101.

російський державний архів економіки

Наказ № 4 наркома танкової промисловості СРСР В. О. Малишева про евакуацію заводу № 183 
та Маріупольського заводу в м. Нижній Тагіл та випуску танків Т-34 і бронедеталей до танка.
13 вересня 1941 р. РДАЕ.

З доповідної записки заступника голови Держплану СРСР О. Лаврищева голові Держплану 
СРСР М. З. Сабурову “Про хід відновлення евакуйованих підприємств наркоматам на 10 груд-
ня 1941 р.”. 10 грудня 1941 р.
РДАЕ.

Лист директора Інституту електрозварювання академіка Є. О. Патона до Наркомату танкової 
промисловості СРСР про направлення записки “Ефект перекладу на автоматичне зварювання 
деяких швів корпусу танка Т-34 на заводі № 183”.
У додатку записка. 6 березня 1942 р.
РДАЕ.

Наказ наркома електростанцій СРСР “Про заходи допомоги Дніпробуду з відновлення Дні-
пров ської гідроелектростанції ім. В. І. Леніна”. 12 грудня 1944 р.
РДАЕ.

Відновлювальні роботи на Дніпрогесі. 1945 р.
РДАЕ.

Відвідання Дніпробуду М. С. Хрущовим. 1945 р.
РДАЕ.



російський державний архів кінофотодокументів

Бійці Червоної Армії допомагають колгоспникам збирати врожай у прифронтовій смузі. 
1941 р.
Фотограф Е. Хайкін.
РДАКФД

Жителька села Високе О. Кононіхіна з дітьми Віктором, Іваном, Володимиром та Миколаєм 
біля спаленого німцями будинку. Харківська обл. 1942 р.
Фотограф Г. Капустянський.
РДАКФД.

Залізничники очищують територію вокзалу м. Харкова після визволення міста радянськими 
війсками.
Фото. 1943 р. Фотограф Д. Чернов.
РДАКФД.
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