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Друга світова війна розпочалась 01 вересня 1939 року із вторгнення

військ нацистської Німеччини до Польщі, завершилася 02 вересня 1945

року капітуляцією імперіалістичної Японії. Загальні втрати воюючих країн

склали від 50 до 85 млн осіб серед військових та цивільного населення. Під

час цієї війни проти людства здійснено найстрашніші в історії злочини.

Війна на території України розпочалась 22 червня 1941 року нападом

Нацистської Німеччини та їх союзників на Радянський Союз. Під натиском

військ Вермахту радянські війська залишали місто за містом, село за селом.

Почалась евакуація промислових підприємств до Уралу та Сибіру.



Датою початку окупації Донеччини вважається 21 жовтня 1941 року,

коли німецькі війська та їх союзники зайняли обласний центр м. Сталіне.

Окупація Донецького краю тривала майже 700 днів. На Донеччині, як і на

території всієї України, нацистськими окупантами створювались у великій

кількості табори, які поділялися на 2 категорії - для цивільного населення і

для військовополонених. Табори для цивільного населення включали в

себе концентраційні, виправно-трудові, пересильні та гестапівські

в'язниці. Для примусового тримання осіб єврейської національності

створювалися гетто.



Німці у передмісті Сталіно.1941 рік



Оголошення
начальника біржі
праці с. Селидівка
про обов'язкову
присутність жінок
без дітей і дівчат з 
речами на біржі
праці для від'їзду
до Німеччини. 
Грудень 1942 року.  
ДАДО, ф.Р-1680, 
оп.1, спр.2, арк. 15



Майбутні
остарбайтери біля
вагонів перед 
відправленням до 
Німеччини. 
1942 рік.



Посвідчення
остарбайтера.
25 травня 1943 року. 

ДАДО, ф.Р-4550, оп.1, 
спр.12, арк. 3



Лист остарбайтера
з Німеччини
додому до м. Часів-
Яр. 23 серпня 1943 
року. 
ДАДО, ф.Р-1988, 
оп.1, спр.1, арк. 400



На початку лютого 1943 року, в результаті стрімкого наступу радянських

військ, частину Сталінської області звільнено, але втримати цей успіх не

вдалось - війська Вермахту відновили свої позиції. І тільки в результаті

Донбаської наступальної операції, яка почалась 13 серпня 1943 року,

Донеччину звільнено упродовж місяця - 14 вересня 1943 року.

28 жовтня 1944 року радянськими військами повністю звільнено територію

України від нацистських загарбників.

08 травня 1945 року у Берліні представниками Антигітлерівської коаліції

прийнято беззаперечну капітуляцію нацистської Німеччини.



Бій на вулицях м. Макіївки. 
Вересень 1943 року.
ЦДКФФА України ім. Г. С. 
Пшеничного, од. уч. 0-111852



Визволення Донбасу. 
Вересень 1943 року.



Визволителів зустрічає населення. м. Сталіно. 1943 рік.



Під час оборони у 1941 році та визволенні Донеччини радянські війська

зазнали величезних втрат. За підрахунками з 08 жовтня 1941 року по 14 вересня

1943 року на території сучасної Донецької області радянські війська втратили не

менш 340 тис. осіб.

Втрати за часи окупації Сталінської області склали вбитими і закатованими:

174 416 мирних громадян та 149 367 військовополонених. Місцями масових

вбивств та поховань стали: шурф шахти № 4/4-біс у м. Сталіне (приблизно 75 тис.

осіб); шахта 4/13 у м. Макіївці (близько 30 тис. осіб); шахта «Узловська» у м.

Горлівці (14 тис. осіб); алебастрова шахта у м. Артемівську (3 тис. мирних

громадян). На роботи до Німеччини примусово вивезено 252 тис. громадян.



Тіла понад 3 тис. осіб, витягнутих з алебастрової шахти м. Артемівська, розстріляних, замучених і
заживо замурованих німецько-фашистськими загарбниками. 1943 рік.
ДАДО, Фонд фотодокументів, оп.1 «Окупація», № 1



Акт Сталінської обласної комісії по встановленню
звірств і злодіянь німецько-фашистських загарбників,
про похорон загиблих в камері шахти № 46. м.
Артемівськ. 17 жовтня 1943 року. ДАДО ф.Р-1838, оп.1,
спр.2, арк. 53



Меморіал «Стіна плачу», відкритий у шахтній виробці
заводу шампанських вин у 1999 році. м. Бахмут



Тіла наукових робітників Донецького індустріального інституту, членів їх родин, 
в тому числі дітей і жінок. живцем спалених німецькими окупантами. 
м. Сталіно. 1943 рік. ДАДО, фонд фотодокументів, оп.1 «Окупація», № 2



Підйом тіл з шурфу шахти 4/4-біс м. Сталіно. 1943 рік.



Меморіал біля шурфу шахти 4/4-біс.
м. Донецьк.



Під час бойових дій та в полоні загинуло більше 3 млн військових,

підпільників і цивільних, від 4 до 5 млн. цивільних громадян загинуло через

окупаційний терор та голод, до 5 мільйонів жителів евакуйовано на територію

Російської РФСР, Казахстану та радянських республік Середньої Азії, або

примусово вивезено на роботи до Німеччини, частина з яких не повернулась.

Безповоротні втрати України (українців та громадян інших національностей)

склали від 8 до 10 млн осіб.

Майже кожна сім’я в Україні зазнала гіркоту втрати в цій війні. В кожному

населеному пункті є поховання та братські могили полеглих воїнів та жертв

нацистської агресії.

08 травня у День пам’яті та примирення та 09 травня у День перемоги над

нацизмом Україна приєднується до всього світу у скорботі за жертвами та

загиблими у Другій світовій війні.



Лист 
Шевченка Петра Романовича. 
Призваний в 1943 році. 
9-й стрілецький полк 
3 гвардійської дивизії. 
Загинув 06.10.44. Хутор Кельмі, 
Латвія. Березень
1944 року



Лист бійця дружині
у м. Чистякове. 
20 грудня 1943 року



Червоноармійська
книжка Романченка
Федора Івановича, 
1 стор.



Повідомлення про 
смерть Романченка
Олександра
Івановича. 22.02.1944
м. Селидове. 
27 березня 1944 року



Пантеон Слави «Вічна
слава радянським
воїнам загиблим при 
обороні Мангуша у 
жовтні 1941 року». 
сел. Мангуш.



Братське поховання
військовополонених
Маріупольських концтаборів.

Меморіал –
Братська могила радянських воїнів.
м. Покровськ



Братська могила воїнів
Другої світової війни.
с. Старомихайлівка
Мар'їнського району



Братське кладовище воїнів 3 та 8 гвардійських армій
і 12 армії Південно-Західного фронту. м. Святогірськ



У виставці використано матеріали:

1. Державного архіву Донецької області.

2. Центрального Державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.

3. Архівних відділів районних райдержадміністрацій і міських рад Донецької області.

4. Західна інформаційна корпорація (https://zik.ua).

5. Веб-сайту Донецького юридичного інституту МВС України (http://dli.donetsk.ua).

6. Донецького авторського сайту Е. Ясенова (http://donjetsk.com).

7. Веб-сайту «Шахти і рудники Донбасу (https://www.donmining.info/2017/01/artemovskiy-babiy-yar.html).

8. Української Вікіпедії.

9. Донбасу інформаційного – путівника по Донецькій області (https://donbass-info.com/content/view/5302/5312/)

10. Книги пам’яті України (https://memory-book.ua)
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