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Прес-реліз 
 

Виставка документів Національного архівного фонду України 

“Пам’ять про війну. Архівні сторінки…” 
 

До 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
 

6 травня 2016 р., 12.00 

ЦДАГО України (м. Київ, вул. Кутузова, 8) 
 

6 травня 2016 року в приміщенні Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України (м. Київ, вул. Кутузова, 8) Державна архівна служба України презентує 

виставку документів, присвячену 71-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні. Виставка підготовлена Центральним державним архівом громадських об’єднань 

України, Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України, 

Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г.С. Пшеничного. 

Метою виставки “Пам’ять про війну. Архівні сторінки…” є розкриття інформаційного 

потенціалу документів Національного архівного фонду з історії України в Другій світовій 

війні, руйнування історичних міфів, а також вшанування пам’яті кожного, хто боровся з 

нацизмом. 

Основу експозиції складуть маловідомі широкому загалу документи, що відтворюють 

окремі сторінки шляху України до перемоги над нацизмом. Вони ілюструють перебіг подій 

під час вигнання з території України нацистських окупантів та розкривають особливості 

визвольного руху на українських землях та участь українців у звільненні країн Європи. 

Експозиція виставки дозволяє простежити видовий склад документів періоду війни, що 

зберігаються в різних архівних установах. 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України представить 

на виставці документи, які за часів Радянського Союзу з тих чи інших причин не були 

доступні широкому загалу користувачів, а сьогодні є розсекреченими і дають змогу кожному 

осмислити та сформувати власне бачення подій Другої світової війни. 

Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного добіркою 

світлин, а також фрагментами хронікально-документального фільму періоду війни 

сприятиме візуальному уявленню тих далеких подій та надасть емоційного забарвлення 

загальній експозиції виставки. 

Центральний державний архів громадських об’єднань України презентуватиме 

сьогоденну роботу архівних установ з поповнення фондів документами часів Другої світової 

війни, зокрема, представить на виставці матеріали про оборонні бої Червоної армії в червні-

серпня 1941 року та добірку газет 1942-1944 років, які нещодавно надійшли на державне 

зберігання. 

На відкриття виставки запрошені керівництво Міністерства юстиції України, комітету 

Верховної Ради України з питань культури і духовності, Державної архівної служби 

України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, а також директори і 

працівники архівних установ, ветерани війни, представники громадськості та ЗМІ. 
 

Контактні особи з питань акредитації ЗМІ: 

Журжа Ірина Валеріївна – т. 285-73-25 

Ніколаєнко Ірина Петрівна – т. 285-55-16;    cdago@arch.gov.ua 
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