
СВЯЩЕННА ВІЙНА

Дніпропетровська область 
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.



Заява Павла Ломаки про добровільний вступ 
до Червоної Армії. 25 червня 1941 р. 

Заява Ганни Питухової про добровільний 
вступ до Червоної Армії . 28 червня 1941 р . 

Заява Ганни Голосової про добровільний 
вступ до Червоної Армії. 29 червня 1941 р. 

Заява Миколи Торохтія про 
добровільний вступ до Червоної Армії. 

На захист Вітчизни!



Стаття "Бой под Днепропетровском". 
14 вересня 

Зведення Радінформбюро. 1941 р.

Зруйнований наплавний міст



Стаття в газеті “Днепровская правда”.  
2 жовтня 

Стаття "Антифашистский женский митинг в 
Павлограде". 17 вересня 

Стаття "Говорит станция "Смерть 
фашизму". 27 вересня 

Стаття "Бои на мосту". 16 вересня 

Зруйнований міст через р. Дніпро в 
м. Дніпропетровську

План-схема оборони м. Дніпропетровська



Два роки окупації

Постанова Дніпропетровської міської управи про 
здавання радіоприймачів. 

Посвідчення, надане 
Українською допоміжною 

(міською) управою 
м. Дніпропетровська Іванові 

Фесенку. 1 лютого 1943 р. 

Замітка в окупаційній газеті 
“Дніпропетровська газета”. 

Лист заступника голови Дніпропетровської міської управи до головних лікарів лікарень 
та поліклінік про заборону прийому і лікування жидів. 7.02.1942 р.

м. Дніпропетровськ у роки окупації



Розпорядження німецької адміністрації про заборону 
вільної торгівлі.  1942 р. 

Розпорядження німецької адміністрації 
про доставку молокопродуктів на збірні 
пункти. 1942 р. 

Автомобільно-залізничний міст у Дніпропетровську в період 
окупації

м. Дніпропетровськ під час окупації



Оголошення у “Дніпропетровській газеті”. 
29 серпня 1942 р.

Члени Дніпропетровської міської 
(української допоміжної) управи

Атестат зрілості, що був отриманий Григорієм Олійником у 1942 році



Репертуар Дніпропетровського українського музично-
драматичного театру на листопад 1941 р.

Список підприємств та установ, підлеглих відділу мистецтв 
Дніпропетровської міської управи.

Лист Орткомендатури Дніпропетровськ-Схід до  Дніпропетровської міської управи 
від 10.01.1942 р. про обов’язкове навчання в українських школах дітей від 7 до 
11 років. Переклад з німецької мови.

просп. К. Маркса м. Дніпропетровськ

Список церков і релігійних общин, що діяли в 
Дніпропетровську в роки окупації



Відомість про кількість населення м. Дніпропетровська. 1941 р. 

Програма концерту симфонічного ансамблю. 
м. Дніпропетровськ. 22.10.1941 р. 

Німецька військова адміністрація під час відвідання 
тваринницького німецького господарства на окупованій території 
сіл [Софіївського району Дніпропетровської області]. 1941 – 1943 рр.

Вигляд частини будівлі 
в м. Дніпропетровську, 
в якій знаходилась 
одна із служб 
нацистських окупантів. 
21 жовтня 1943 р.

Кладовище італійських військових у м. Дніпропетровську. 1942-1943 рр.
(нині територія парку ім. Калініна)

Наказ Української допоміжної управи 
м. Дніпропетровська про відзначення роковин 
народження і смерті Т.Г. Шевченка. 9.03.1943 р.



ОСТАРБАЙТЕРИ

Трудова книжка східного робітника - остарбайтера.

Звернення голови Управи м. Дніпропетровська Соколовського до 
української молоді 1926-1927 р. народження із закликом їхати на роботи 
в Німеччину. 

Повістка-повідомлення про відправку до 
Німеччини на і`мя Дорофієвої Галини. 27 
травня 1943 р. 

Німецька агітаційна фотографія 
дівчини-остарбайтера біля станка на 
заводі в Німеччині. 

Майбутні остарбайтери проходять м
комісію 

едичну 

Побут остарбайтерів у Німеччині



Кладовище остарбайтерів у Німеччині.
 Фото  90-тих років ХХ ст. 

Поштові картки остарбайтерів, надіслані з Німеччини 
в Дніпропетровську обл. 1943 р. 

Дівчата з Магдалинівського району Дніпропетровської області на примусових 
роботах (лісопильні) в Австрії. 1943 р.



Злочини окупантів

Відозва голови Дніпропетровської міської управи Соколовського
 про реєстрацію євреїв. 1941 р. 

Наказ по Дніпропетровській міській управі про зменшення об'єму 
праці з єврейських справ у зв'язку з масовим знищенням євреїв. 

Лист штадткомісара Дніпропетровська до Української допоміжної 
управи "Про засипку протитанкових окопів" у зв'язку з тим, що там 
були видні тіла розстріляних людей. 

Фрагмент списку жителів Дніпропетровської області, 
розстріляних та закатованих німецько-фашистськими 
окупантами. 1943 р. 

Пам’ятник на місці масових розстрілів у 
м. Дніпропетровську. 
Сучасне фото – на розі вул. Енергетична – вул. Янгеля



По указанию начальника полиции "СД" майора Вильгельма А К Т фон-Мульде полевого коменданта полковника фон-Альберти и 
городского коменданта майора кавалерии фон-Гедельман - 
11.000 человек мирных жителей города, в том числе старики, 
женщины и дети были собраны к Главунивермагу по проспекту 1943 г. ноября 24 дня, город 
Карла Маркса с ценными вещами. 

У собранного населения немецкие оккупанты отобрали все Днепропетровск 
вещи, а затем граждан построили в колонны по 800-1000 человек 
и под конвоем усиленной охраны направили к оврагу на 

Городская комиссия в территорию лесопитомника против Транспортного института, где 
с о с т а в е :  з а м е с т и т ел я  все они в течние 13 и 14 октября 1941 г. были расстреляны и 
председателя исполкома живыми сброшены в овраг глубиной 18-20 метров. 
Д н е п р о п е т р о в с к о г о  Произведенными раскопками в овраге комиссией установлено, 
городского Совета депутатов что овраг наполовину заполнен сплошной массой 
трудящихся тов. Малыгина разложившихся трупов стариков, детей, женщин и мужчин разных 
А.Ф., прокурора города возрастов. 
Днепропетровска т. Шейко По заключению судебно-медицинских экспертов давность 
И.В., представителей от пребывания этих трупов в земле определяется сроком около двух 
общественности города лет. 
Захарова И.Д., Коломойцева Жители поселка транспортного института гр.гр. Санегин А.И., 
З.П., майора Максимова Зыбало В.А., Начинский В.П. очевидцы кровавой трагедии у 
Т . H . ,  с в я щ е н н и к а  оврага, рассказали, что 13 и 14 октября 1941 г. в холодную, 
п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  снежно-дождевую погоду к оврагу группами подводили женщин, 
Т р о и ц к о г о  с о б о р а  -  мужчин, стариков и детей, которых расстреливали, засевшие в 
п р о т о и р е я  Ш е в ч е н к о  кустах автоматчики и хаотически сбрасывали убитых и раненных 
Ионина, с участием судебно- в овраг, туда же с 20-метровой высоты, озверелые палачи 
мелицинских экспертов - сбрасывали живыми маленьких детей. 
профессора Кураева, врачей Душераздирающие крики и стоны истребляемых немецкими 
М и х а й л о в с к о г о  И .  и  варварами советских людей были слышны на расстоянии 
Ляшенко, в присутствии нескольких километров. Их не в состоянии были заглушить ими 
п р е д с т а в и т е л е й  специально работавших для этой цели тракторов и самолетов, 
Г о с у д а р с т в е н н о й  кружившихся над местом расстрела. 
Чрезвычайной комиссии тт. На основании свидетельских показаний, заключения судебно-
Рудкевского и Шатохина, медицинской экспертизы и произведенных раскопок, комиссия 
установила, что немецко- считает установленным, что в овраге, находящимся в 
фашистские захватчики и их лесопитомнике у транспортного института немецкие варвары 13 и 
п о с о б н и к и  с  м о м е н та  14 октября 1941 года расстреляли и заживо закопали 1.000 
о к к у п а ц и и  г о р о д а  мирных советских людей города Днепропетровска. 
Днепропетровска ввели в Вторым местом систематического массового истребления 
городе систему массового советского населения на протяжении всего периода временной 
и с т р е б л е н и я  м и р н ы х  оккупации г.Днепропетровска, являлся противотанковый ров, 
советских граждан. расположенный в 4-х километрах от города и 300-х метрах от 

В  п е р в ы е  ж е  д н и  поселка Верхний. По рассказам жителей поселка Верхний - 
о к к у п а ц и и  г о р о д а ,  очевидцев истребления советского населения тт. Сорока А.Ф., 
прибывшие с  частями Бугаева А.А. немецкие оккупанты в период с октября месяца 1941 
г е р м а н с к о й  а р м и и  -  г. до последних дней своего пребывания в г.Днепропетровске, 

фельджандармерия (полевая жандармерия), гестапо и полиция почти ежедневно машинами привозили к противотанковому рву 
СД развернули свою жестокую репрессивную деятельность. советских граждан и там их расстреливали. Расстрел происходил 
Тысячи советских граждан арестовывали и заключали в тюрьмы и при следующей обстановке: из машины выводили группу 
концентрационные лагеря, где немецкие палачи установили раздетых женщин и мужчин, расстреливали их, а затем выводили 
невыносимый режим содержания, сопровождавшийся пытками, следующую группу людей, которых заставляли забрасывать 
истязаниями и избиениями советских граждан. землей трупы первой группы, после чего снова вели их к машине, 
Методы пыток и истязаний советских граждан превосходили все раздевали и в том же порядке расстреливали. Трупы 
до сих пор известные истории случаи варварства: арестованным расстреляных в последней группе зачастую землей не 
выжимали кровь из конечностей тела путем сжатия их засыпались и оставались до привоза очередной группы 
специально для этого приспособленными прессами, избивали обреченных. Имело место случаи растаскивания трупов 
плетьми, палками, рукоятками оружия, зажимали пальцы рук в собаками. 
дверях, вырывали машинкой для стрижки - пучки волос из В последнее время, желая скрыть следы своих злодеяний, 
бороды, травили собаками, вырывали языки, выкалывали глаза и немецкие оккупанты трупы расстрелянных сжигали. 
т.д. При выезде на место комиссией установлено: по дороге к 

Массовое, планомерное истребление граждан города направлению Сурско-Литовского, в 4-х километрах от города и в 
Днепропетровска немецкие захватчики осуществляли путем 300-х метрах от поселка Верхний расположен противотанковый 
массовых расстрелов, отравлений, повешания, которые ров шириной 6 метров и глубиной 2,5 метра. Вправо от дороги на 
проводились без предъявления какого бы то ни было обвинения. расстоянии 400 метров на протяжении 300 метров ров засыпан 

Помимо мирных советских граждан немецко-фашистские землей до поверхности. Произведенными в засыпанной части 
оккупанты истребили в городе десятки тысяч военнопленных рва раскопками при снятии 1-го метра земляного покрова 
бойцов и командиров Красной Армии, которые ежедневно комиссией обнаружены на всем протяжении засыпанной части 
сотнями погибали в лагерях, не вынося созданных там рва разложившиеся человеческие трупы. Толщина слоя трупов 
нечеловеческих условий содержания. 1,5 метра. Таким образом, комиссией обнаружен слой лежащих 

Массовое истребление мирных советских граждан города сплошной массой, разложившихся трупов. Длина этого слоя 300 
Днепропетровска немецкие оккупанты начали в ночь с 12 на 13 метров, ширина 6 метров, толщина 1,5 метра. 
октября 1941 года. Подвергнутые судебно-медицинской экспертизе трупы, 

извлеченные из этой части рва, согласно заключению замученных в лагерях военнопленных бойцов и командиров 
экспертов, принадлежат лицам обоего пола и имеют Красной Армии и представляет из себя огороженную 
огнестрельные повреждения черепа. Кроме того, в площадь размером 110х33 метра с могилами, проходящими 
продолжении рва комиссией обнаружены на дне его участок во всю длину площади в 7 рядов. На некоторых могилах 
площадью в 180 кв. метров, поверхностный слой земли, поставлены деревянные кресты с различными надписями, 
который содержит большое количество золы с обуглившихся как-то "Умер неизвестный русский человек, 13 лет, 9 сентября 
и не полностью перегоревшими костями, здесь же 1941 года", "Умер незнакомый русский солдат" и друг. 
обнаружены не полностью сгоревшие части трупов - кисти с Произведенными раскопками при снятии 1 метра 
пальцев рук и части запястья. Указанный слой земли земляного покрова комиссией установлено, что на площади 
толщиной в 15 см. отделяется слоем глины толщиной в 30-40 100 метров на 25 мтр. зарыты трупы мужского пола. Толщина 
см. от второго слоя, находящегося на глубине 60 см. и слоя трупов 2 метра. Обнаруженные трупы - одеты в 
содержащего обуглившиеся кости и части конечностей гимнастерки и брюки красноармейского образца. Под крестом 
человеческих тел. с надписью "Hезнакомый русский человек 13 лет", 

По заключению судебно-медицинской экспертизы обнаружено 14 трупов взрослых мужчин, одетых в 
обуглившиеся и перегоревшие кости, обнаруженные на дне красноармейскую форму. 
рва, являются костями человека. Hа основании показаний свидетелей ,  данных 

В продолжении этого же рва, под его стенками, комиссией произведенных комиссией раскопок и заключений суд. мед. 
обнаружены отдельные холмы рыхлой земли. У основания экспертизы, комиссия считает, что в этом месте немецкие 
одного из этих холмов были видны части человеческих изверги зарыли около 30 тысяч замученных ими 
трупов. военнопленных бойцов и командиров Красной Армии. 

П р о и з в ед е н н ы м и  р а с к о п к а м и  о б н а р у ж е н ы  Таким образом, Днепропетровская городская комиссия 
полуразл ожившиеся  трупы женщин  и  м у жчин ,  установила, что немецкие оккупанты в период временной 
преимущественно молодого возраста, большинство в оккупации города Днепропетровска истребили 29.500 
одежде. Среди трупов были также обнаружены пара человек мирных советских граждан и замучили 30 тысяч 
деревянных костылей. У шести трупов были связаны военнопленных бойцов и командиров Красной Армии. 
проволокой руки и ноги, некоторые трупы имели следы 
прижизненных побоев. Зам. пред. горисполкома Малыгин 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы Гор. прокурор Шейко 
срок нахождения трупов в земле определяется от 1,5 до 4-х Майор Максимов 
месяцев. У большинства трупов экспертизой установлено От общественных организаций Захаров, Коломойцева 
наличие Протоирей Троицкого собора Шевченко 
огнестрельных ранений в области головы (затылок, лоб, Судебно-медицинские эксперты: 
висок), у некоторых обнаружено ранение в груди. Профессор Кураев 

Hа основании заключения судебно-медицинской Врачи Михайловский, Ляшенко 
экспертизы, опроса очевидцев и произведенных раскопок, Представители чрезвычайной государственной комиссии 
комиссия установила, что в районе противотанкового рва за Радиевский, Шатохин 
период временной оккупации гор. Днепропетровска 
гитлеровцы истребили от 18 до 20 тысяч человек мирных 
советских граждан, которые обнаружены комиссией в 
противотанковом рву. 

Комиссией по заявлению граждан, были произведены 
раскопки во дворе школы N 9, расположенной в центре города 
по Мостовой улице, дом N 3, в результате которых 
обнаружено около 500 разложившихся человеческих трупов. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы, трупы 
подвергнутые исследованию, принадлежат лицам обоего 
пола, преимущественно молодого возраста и имеют 
огнестрельные ранения в области головы. Давность 
пребывания этих трупов в земле 1,5-2 года. 

По рассказам очевидцев - Зарубиной, Роденко и других в 
период с ноября 1941 года по март месяц 1942 года немецкой 
фельджандармерий производились в этом месте расстрелы 
мирных советских граждан. 

На основании собранных данных комиссия считает, что во 
дворе школы N 9 по ул. Мостовой, дом N 3 немецкими 
оккупантами расстреляно около 500 человек мирных 
советских граждан. 

Не менее чудовищным злодеянием является истребление 
немецко-фашистскими оккупантами военнопленных бойцов 
и командиров Красной Армии, осуществленное ими в 
Днепропетровске. 

По показаниям свидетелей Полимонова H.К., Радчук Л.А., 
Гришко С. и Волошиной Л.О. установлено, что в лагере 
военнопленных существовал невыносимый для жизни 
режим. Рацион питания был очень низкий, отсутствовала 
медицинская помощь больным, спали на цементных полах в 
не отапливаемых помещениях. Выполняли непосильные 
физические работы. В результате жесточайшего режима, 
систематических издевательств, а также непосильных работ 
и массового заболевания из-за антисанитарных условий 
содержания в этом лагере в период с сентября 1941 года по 
сентябрь 1943 года погибли десятки тысяч военнопленных. 

По заявлению граждан и произведенным комиссией 
осмотром местности в районе женского монастыря 
установлено, что эта территория являлось местом, где 
немецкие оккупанты на протяжении 2-х лет зарывали трупы 

Акт, складений комісією з обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками та їх 
посібниками в період окупації м. Дніпропетровська (1941-1943 рр.). 24.11.1943 р. 



Рух  опору

Стаття "Днепровские партизаны" 
“Днепровская правда”. 2 жовтня  1941 р.

Наказ німецького військового коменданта м. Дніпропетровська 
про захоплення заручників на випадок дій радянських 
підпільників та партизан. 22 вересня 1941 р. 

Повідомлення німецького командування про бойові дії проти партизанських загонів у районі придніпровських 
плавнів біля міста Нікополя за участю місцевої поліції. 1941 рік.
Переклад документа російською мовою здійснено співробітником КДБ у 1966 році.

Окремі сторінки

військ СС та 

Звіт Нікопольського 
міськкому КП(б)У про дії
партизанських загонів
на території
придніпровських
плавнів у 1941 році.
Документи складено у
1945 році.



Фотографії розстріляних радянських підпільників, які 
діяли в м. Дніпропетровську в період німецько-
фашистської окупації. 

Записка розстріляного командира підпільної організації І.Є. 
Коваленка, передана з фашистської в'язниці Дніпропетровської 
поліції у вересні 1943 р. 

 Могила партизан загону міста 
Марганець, що загинули у боротьбі 
з німецько-фашистськими 
загарбниками. Фото 1954 року.



Контрольні роботи школярів за темою 

“Що я пережив під час окупації”



Визволення Дніпропетровщини у 1943-1944 роках

Командувач Степовим фронтом І. С. Конєв і 
командувач 5-ою гвардійською танковою армією 
П. О. Ротмістров на спостережному пункті в районі 
м. П'ятихатки. Дніпропетровська обл., 1943 р.

Радянські бійці ведуть бій з гітлерівськими окупантами на 
підступах до м. Дніпропетровська. 1943 р.

Полковник Фомиченко (зліва направо), командувач 3-ої гвардійської 
армії Д. Д. Лелюшенко і гвардії полковник Зав'ялов під час 
переправи через Дніпро в районі м. Нікополя. Дніпропетровська 
обл., 1944 р.

Артилерійська обслуга веде вогонь під час боїв 
за визволення м. Кривий Ріг від гітлерівських 
окупантів. 
Дніпропетровська обл., лютий 1944 р.

Воїни 7-ої гвардійської армії 2-го Українського фронту під час 
переправи через р. Дніпро в районі м. Дніпродзержинська. 
Дніпропетровська обл., жовтень 1943 р.

Мерефо-Херсонський міст через р. Дніпро 

Житлові будинки селища Нижньодніпровськ-Вузол



Житлові будинки на проспекті К. Маркса, 123 

Гірничий інститут м. Дніпропетровська

Радянські військовополонені, які знаходились в 
Криворізькому таборі, в перший день після звільнення 
міста частинами Червоної Армії.
м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 22 лютого 1944 р.

Одна з вулиць м. Кривий Ріг після 
звільнення від нацистських окупантів. 
Дніпропетровська обл., 1944 р.

Одна з частин 3-го Українського фронту під командуванням 
капітана В. Анарова на Криворізькому шосе. 
Дніпропетровська обл., 1944 р.

Гвардії полковник Карпенко розмовляє з мешканцями м. Кривий 
Ріг, звільненого від гітлерівців. Дніпропетровська обл., 1944 р.



Відбудова області після окупації

Телеграма заступника Наркома боєприпасів СРСР про 
виділення робочих для відновлення заводу в м. Павлограді. 
1943 р.

Зведений кошторис Дніпропетровського 
Українського театру в листопаді - грудні 1943 р.

Постанова Дніпропетровського облвиконкому про 
розміщення військового замовлення на заводах 
області. 27 листопада 1943 р.

Населення визволеного м. Дніпропетровська на мітингу. 28 жовтня 1943 р.

Мешканці визволеного міста читають перший номер місцевої газети «Зоря». 
Дніпропетровськ, 28 жовтня 1943 р.

Мешканці м. Дніпропетровська перевозять своє майно після 
звільнення міста від нацистських окупантів. 28 жовтня 1943 р.

Руїни заводу 
"Красний 
Профінтерн"



ПЕРЕМОГА!

Демонстрація  9 травня 1945 року в Дніпропетровську.

Бійці й офіцери Радянської армії на зустрічі з населенням м. Кривий Ріг. 
1944 рік. 

Загальноміський мітинг з нагоди визволення м. Нікополя від 
гітлерівських окупантів. 
Дніпропетровська обл., 21 лютого 1944 р.
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