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ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФОНД ЗАГИБЛИХ воїнів
ЖИТОМИРЩИНИ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Висвітлено історію формування, збереження та дослідження докумен
тального фонду загиблих воїнів Червоної армії в 1939–1945 рр., призваних із
території Житомирської області.
Ключові слова: Документальний фонд загиблих, сповіщення про загибель,
Книга Пам’яті України, Національний музей історії України у Другій світовій
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Дослідження історії України в роки Другої світової війни – один із провідних
напрямів вітчизняної історичної науки. У радянський період під час студіювання
цієї теми пріоритет надавався героїці та перемозі, людським втратам приділялося
менше уваги. Про них замовчували чи оперували встановленими цифрами, які
повсякчас зазнавали змін.
У 1946 р. Й.В. Сталін озвучив цифру людських втрат СРСР – 7 млн,
спеціалізована комісія за правління М.С. Хрущова оголосила про 20 млн загиблих,
у 80-х роках ХХ ст. було названо 26,6 млн [12; 8, 548; 9, 43]. Слід зауважити, що це
втрати під час нацистсько-радянської війни, тобто тут не враховано воїнів, які
загинули в роки радянсько-польської (1939) та радянсько-фінляндської (1939–
1940) війн.
Історія вивчення втрат наших співвітчизників у цих війнах має низку
особливостей. Зокрема, під час радянсько-польської війни вихідці з України
опинилися в лавах армій по обидві сторони конфлікту, оскільки західні
землі (Волинь та Галичина) були у складі Польщі.
Крім того, українці під час Другої світової війни були в арміях Сполучених
Штатів Америки, Великобританії, Канади. Не варто забувати й про тих, хто
загинув у лавах Української повстанської армії.
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Найбільший документальний масив з порушеного питання зберігається
в архівах Російської Федерації. Документи, які стосуються Червоної армії до
1941 р., – у фондах Російського державного військового архіву. Найбільший масив
документів, що розкривають питання людських втрат періоду Другої світової
війни, – у Центральному архіві Міністерства оборони Російської Федерації у
м. Подольськ Московської області (далі ЦАМО) та його філіях. Саме в ЦАМО
зберігається донесення про втрати військових формувань. Документи щодо
медико-санітарних частин доступні у філії – архіві воєнно-медичних документів
у м. Санкт-Петербурзі, а щодо військово-морського флоту – в іншій філії ЦАМО,
архіві воєнно-морського флоту у Гатчині Ленінградської області.
Донесення про втрати частин готували згідно з наказами НКО СРСР № 138
від 15 березня 1941 р. та № 023 від 4 лютого 1944 р. Військові частини повинні
були надсилати донесення кожні 5–10 днів до відповідних військових управлінь з
обліку загиблого та зниклого безвісти рядового та офіцерського складу Червоної
армії [38; 39]. На основі цих документів створено узагальнений банк даних «Меморіал», доступний у мережі Інтернет [34]. Питанням втрат на базі цих архівів у
Росії займається багато дослідників, зокрема Г. Кривошеєв, І. Пихалов, І. Івлев та
ін. [9; 40].
Українські дослідники також не стоять осторонь цієї проблеми.
Відомий український історик-емігрант В. Косик, який написав свої праці,
спираючись на іноземні джерела, дійшов висновку, що під час війни загинуло
2,5 млн українців [32, 455]. І. Муковський та О. Лисенко дослідили, що з території
України за роки війни було мобілізовано до Збройних сил СРСР 7 млн українців,
з яких кожен другий загинув [33, 547]. Не слід уникати питання втрат у період
війни бійців Української повстанської армії, яка вела боротьбу на декілька
фронтів. І.К. Патриляк у книзі «Перемога або смерть…» стверджує, що в сутичках
із німецькими окупантами загинув 2251 повстанець, а за період боротьби з
радянською владою – 155 108 повстанців, симпатиків підпілля та випадкових
осіб [35, 292, 499].
Що ж стосується демографічних втрат України періоду війни, то більшість
дослідників поділяють думку, що вони становлять понад 13,5 млн осіб [41].
На жаль, установити точно цифру та імена всіх загиблих українців у складі
армій ворогуючих країн не вдасться. Та потрібно наблизитися до істини. Саме
це намагаються робити співробітники Національного музею історії України у
Другій світовій війні, у фондах якого накопичено основний масив джерел, що
є на території України з цього питання. Це, зокрема, друковані меморіальні
видання – «Книга Пам’яті України» та «Книга Скорботи України», унікальний
документальний фонд із персональними документами з обліку втрат.
Співробітники Національного музею історії України у Другій світовій війні
студіюють питання втрат регіонально, що дасть змогу точніше вивчити порушену
тему. У цій статті охарактеризовано джерела, які зберігаються у фондовій колекції
музею і розкривають питання людських втрат Житомирщини.
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Першою спробою зі встановлення всіх загиблих на фронтах Другої
світової війни воїнів-українців і уродженців України поіменно є персональний
мартиролог – історико-меморіальний серіал «Книга Пам’яті України».
Підготовка до видання книг розпочалася ще наприкінці 80-х років ХХ ст.
за ініціативи громадських організацій: Всесоюзного комітету ветеранів війни
та праці, Комітету захисту миру, Правління Радянського фонду миру [25, 6].
Задум підтримали правлячі кола. Так, в Україні Рада Міністрів Української РСР
31 липня 1989 р. прийняла постанову № 201 «Про організацію роботи, матеріально-технічне і фінансове забезпечення підготовки і видання республіканської,
обласних і Київської міської Книги Пам’яті».
Із здобуттям Україною незалежності робота зі створення Книги Пам’яті
продовжилася. Кабінет Міністрів України прийняв ряд постанов щодо видання
Книг Пам’яті: постанову від 16 жовтня 1991 р. № 273 «Про додаткові заходи по
забезпеченню видання Книги Пам’яті»; постанову від 16 вересня 1992 р. № 537
«Про заходи по виданню Книги Пам’яті», які були підкріплені Указом Президента
України Л.М. Кравчука «Про Книгу Пам’яті України» від 4 травня 1992 р. [24, 6].
У Києві створили головну редакційну колегію на чолі з генералом армії у
відставці І.О. Герасимовим та обласні, міські, районні редакційні колегії, робочі
групи й авторські колективи.
Житомирську обласну редакційну колегію очолював Р.Р. Петронговський.
У робочі групи входили працівники державних органів, військових комісаріатів,
ветерани нацистсько-радянської війни, рідні загиблих, робітники архівів,
краєзнавці, історики, науковці, представники просвітництва та культури,
а також молодіжних організацій. Такі групи функціонували при місцевих
органах влади, і їх зазвичай очолювали заступники керівників місцевої
влади [24, 7–10].
Спочатку редакції розпочали роботу з накопичення джерельної бази, яка
формувалася з:
- обласних державних архівів, архівів районних, міських та обласних
військкоматів, органів МВС і Служби безпеки області;
- матеріалів із районних та міських відділів соціального забезпечення, загсів,
краєзнавчих музеїв на місцях, подвірних книг сільських рад;
- матеріалів опитування місцевих жителів та листів і заяв рідних та близьких,
а також однополчан;
- даних, отриманих під час роботи над Книгою з Науково-дослідного
інституту документування та архівних справ;
- документів Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації в м. Подольськ Московської області, Центрального воєнно-морського
архіву в м. Гатчина Ленінградської області, архіву воєнно-медичних документів
Воєнно-медичного музею Міністерства оборони Російської Федерації (м. СанктПетербург), Державного архіву Російської Федерації (м. Москва), Російського
державного воєнного архіву (м. Москва).
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На підставі перерахованих джерел складали списки з короткими
біографічними даними про загиблих, які подавали в такому порядку: прізвище,
ім’я та по батькові; рік та місце народження; національність; партійність;
соціальний стан (професія); час призову (мобілізації); військове звання; обставини та час загибелі; місце поховання. За відсутності тих чи інших даних записи
в тексті опускалися [13, 5].
Крім загиблих воїнів, підпільників, партизанів-уродженців України, деякі
обласні редакції до книг помістили мартирологи загиблих та похованих на
території області військовослужбовців, які складали на основі альбомів і книг
поховань, що зберігаються у військкоматах, сільських чи селищних радах.
Упродовж 90-х років ХХ – на початку ХХІ ст. вийшли друком
257 томів (у 260 книгах), які містять інформацію про 3 103 304 загиблих воїнівукраїнців і призваних чи мобілізованих із України [43].
По Житомирській області вийшло 12 томів, у яких міститься інформація
про 145 626 персоналій (додаток 1) [24, 15].
Додаток 11
№ з/п

Район

Кількість загиблих

Том Книги Пам’яті

1

Андрусівський

6060

1, с. 45–353, с. 617–623;
11, с. 357–370;
12, с. 213–249

2

Баранівський

4710

1, с. 362–616, с. 624–633;
11, с. 371–382;
12, с. 213–249

3

м. Бердичів

3107

2, с. 17–154;
11, с. 383–399;
12, с. 213–249

4

Бердичівський

4561

2, с. 165–453;
11, с. 400–415;
12, с. 213–249

5

Брусиловський

3900

2, с. 466–654;
11, с. 416–427;
12, с. 213–249

6

Володарсько-Волинський
(нині Хорошівський)

4397

3, с. 13–259;
11, с. 428–431;
12, с. 213–249

1 Списки складені за алфавітом.
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7

Дзержинський (нині
Романівський)

4299

3, с. 270–513;
11, с. 432–443;
12, с. 213–249

8

Ємільчинський

4996

3, с. 522–739;
11, с. 444–453;
12, с. 213–249

9

м. Житомир

6733

4, с. 19–306;
11, с. 454–467;
12, с. 213–249

10

Житомирський

7899

4, с. 320–684;
11, с. 467–484;
12, с. 213–249

11

м. Коростень

2536

5, с. 13–135;
11, с. 485–490;
12, с. 213–249

12

Коростенський

8389

5, с. 149–535;
11, с. 490–531;
12, с. 213–249

13

Коростишівський

5117

5, с. 550–806;
11, с. 532–537;
12, с. 213–249

14

Лугинський

2804

6, с. 15–160;
11, с. 538–541;
12, с. 213–249

15

Любарський

4213

6, с. 169–377;
11, с. 542–546;
12, с. 213–249

16

Малинський

7325

6, с. 389–747;
12, с. 213–249

17

Народицький

4393

7, с. 11–236;
11, с. 571–582;
12, с. 213–249

18

м. Новоград-Волинський

2561

7, с. 244–347;
11, с. 583–602;
12, с. 213–249

87

88

ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН. ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ

19

Новоград-Волинський

7049

7, с. 357–383;
11, с. 603–613;
12, с. 213–249

20

Овруцький

9478

8, с. 17–484;
11, с. 614–622;
12, с. 213–249

21

Олевський

3058

8, с. 497–635;
11, с. 623–626;
12, с. 213–249

22

Попільнянський

6913

9, с. 17–331;
11, с.627–637;
12, с. 213–249

23

Радомишльський

9418

9, с. 343–812;
11, с. 638–650;
12, с. 213–249

24

Ружинський

5922

10, с. 16–317, 763–765;
11, с. 651;
12, с. 213–249

25

Червоноармійський (нині
Пулинський)

3105

10, с. 330–476, 766–767;
11, с. 652;
12, с. 213–249

26

Черняхівський

5118

10, с. 490–761;
11, с. 653–658;
12, с. 213–249

27

Чуднівський

7565

11, с. 23–356, 659–668;
12, с. 213–249

У завершальному томі історико-меморіального серіалу «Безсмертя» зазна
чено загальну кількість людських втрат в областях. Житомирська область
безповоротно втратила 215 тис. осіб. До цієї цифри внесені мобілізовані
військкоматами області, загиблі та захоронені на території Житомирщини,
також враховані персоналії загиблих житомирян, які проживали на території
інших республік СРСР, а також тих, хто перебазовував матеріальне виробництво
з Житомирщини в тил, а потім був мобілізований до лав Червоної армії [8, 864].
Нині повний комплект унікального видання «Книги Пам’яті України» зібрано
лише в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
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Після завершення видання Книги Пам’яті України відповідно до Указу
Президента України № 713 від 13 серпня 2002 р. редакційні колегії продовжили
роботу над новими проектами – Книга Пам’яті України про громадян України,
які загинули у воєнних конфліктах за кордоном, та Книга Скорботи України для
увічнення пам’яті загиблих в роки війни цивільних громадян [11, 5–6].
Видано чотири томи зі списками загиблих воїнів-українців у
воєнних конфліктах ХХ ст. за участі СРСР, зокрема й тих, що є складовою
частиною Другої світової війни – радянсько-польський (1939) та
радянсько-фінляндський (1939–1940).
У радянсько-польській війні (17–28 вересня 1939 р.) брали участь війська
Українського фронту, створеного на базі Київського військового округу, особовий
склад якого складався переважно з українців. Списки загиблих у цьому конфлікті
опубліковані в 1-му томі під назвою «Загиблі на чужині». Серед полеглих –
381 воїн Житомирщини [11, 230–305]. На жаль, дані щодо втрат українців у складі
польської армії не відомі.
Після польської кампанії Радянський Союз продовжив агресивні дії – новим
об’єктом став північний сусід – Фінляндія. Війна тривала з 30 листопада 1939 р.
до 12 березня 1940 р. Бойові дії розпочалися після провокації на кордоні –
радянські спецслужби 29 листопада 1939 р. обстріляли свою прикордонну
заставу, звинувативши в цьому Фінляндію.
До складу військ Червоної армії, що брали участь у війні з Фінляндією,
включили частини Київського особливого військового округу, які мали бойовий
досвід, зокрема 44-та Київська стрілецька дивізія, яка базувалася в м. НовоградВолинськ, відповідно особовий склад був сформований переважно із призовників
міста та району. Дивізію, яка не була підготовлена до ведення бойових дій в умовах
суворої зими, у грудні 1939 р. у повному складі перекинули залізницею до Східної
Карелії, на ст. Кем, де вона увійшла до складу 9-ї армії. Разом із 163-ю стріле
цькою дивізією брала участь у наступальній операції в напрямі м. Суомуссалмі.
Через серйозні прорахунки, допущені командуванням 9-ї армії в управлінні,
44-та дивізія чисельністю близько 17 тис. осіб опинилася в оточенні та зазнала
поразки в боях 6–7 січня 1940 р. Людські втрати становили 70 % особового складу,
майже 1200 бійців і командирів опинилися в полоні, велика кількість воїнів
зазнала обморожень. Загалом радянські війська (44, 163 та 155-ї стрілецьких
дивізій) під Суомуссалмі втратили майже 23 тис. осіб.
Загиблих українців увічнено у 2-му та 3-му томах Книги Пам’яті України про
громадян України, які загинули у воєнних конфліктах за кордоном, під назвою
«Полягли в снігах Суомі», у яких зазначено 2457 воїнів з Житомирської області: у
2-му томі – 791, у 3-му – 1666 імен полеглих [36; 37].
Під час роботи над завершальним томом цього видання «Епопея трагізму»,
присвяченим нашим співвітчизникам, які загинули у війні в Афганістані, встановлено додаткові імена мешканців України, що віддали свої життя під час
радянсько-фінляндської війни 1939–1940 рр. та нацистсько-радянської 1941–
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1945 рр. Вони опубліковані окремими списками, 369 жителів Житомирської
області загинули під час війни з Фінляндією та 49 – у нацистсько-радянській
війні [10, 636–873].
Сьогодні відомо, що на боці Фінської армії діяв очолений Юрієм ГорлісомГорським загін, який складався з українців. Українське формування було задіяне
на Карельському перешийку, поблизу оз. Вуоксаярві між селами Ківніємі та
Ріігасаарі на початку березня 1940 р. Відомостей щодо регіонального походження
особового складу загону та його втрат немає [31].
Завершальним проектом редакції Книги Пам’яті з увічнення загиблих
у період Другої світової війни стало меморіальне видання Книги Скорботи
України. По Житомирській області видано три томи в п’яти книгах. Опубліковано
списки мирних громадян, розстріляних, повішених, закатованих у таборах
різного призначення, загиблих під час бомбардувань та ін. У завершальному
томі оприлюднено додаткові списки 360 загиблих на фронтах Другої світової
війни: 116 загинули чи зникли безвісти під час нацистсько-радянської
війни; 120 загиблих – партизани та підпільники, уродженці Житомирщини;
74 загинули в полоні [29, 264–277, 290–300, 301–308; 30, 321]. На заключному
етапі роботи встановлено 50 житомирян, загиблих у радянсько-фінляндській
війні [30, 403–406].
Отже, згідно з даними Книги Пам’яті України під час Другої світової війни
на фронтах загинули 149 232 вихідці Житомирської області.
Друковані джерела загальнодоступні, але вони не завжди дають відповідь на
питання щодо доль загиблих, і тому документальні першоджерела залишаються
прерогативою для дослідження.
В Україні основним джерелом інформації про полеглих солдатів і командирів
є Документальний фонд з обліку людських військових втрат України у Другій
світовій війні, зібраний у музеї. База фонду охоплює: сповіщення про загибель
військовослужбовців Червоної армії 1939–1945 рр., надіслані з військових
частин, санітарних та лікувальних установ, Управління з обліку загиблого і
зниклого безвісти рядового та сержантського складу; алфавітні книги отриманих
та виданих сповіщень; особисті документи та листи загиблих воїнів; звернення
місцевих мешканців із питань з’ясування долі рідних; листування з пошуку
загиблих; документи сільських та місцевих органів влади про пошук зниклих
безвісти військовослужбовців; поіменні списки загиблих воїнів за заявами
родин, складені районними військкоматами, тощо.
Цей документальний масив тривалий час був під грифом «таємно», досить
часто зберігався у непристосованих приміщеннях (горищах, підвалах тощо).
Через це відбувалася деструкція паперу, зникав текст, отже, деякі документи
втрачено назавжди. Наукові співробітники Меморіального комплексу виявили
цю проблему, коли згідно з рішенням Головнокомандувача Сухопутних військ
України від 14 лютого 2003 р. до музею на тимчасове експонування були передані
по кілька справ із кожної області [7]. Саме тоді виникла ідея створити в музеї
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об’єднаний Документальний фонд, джерелами наповнення для якого стали
матеріали установ Міністерства оборони України (військових комісаріатів та
архівних установ, підпорядкованих міністерству).
Розпочалося формування фонду з рішення міністра оборони України
А. Гриценка № 6460/з від 22 червня 2006 р. щодо передачі на довічне державне
зберігання повідомлень про загибель воїнів у Другій світовій війні, ухваленого
після звернення керівництва музею до Міністерства оборони України.
Фонд загиблих Житомирщини формували в кілька етапів. Перший –
у 2006–2007 рр., коли на основі рішення міністра оборони командування
Сухопутних військ Збройних сил України 1 серпня 2006 р. розіслало
розпорядження № 116/2/9386 начальникам штабів Західного та Південного
оперативного командування, начальникові оперативного управління «Північ»,
військовому комісару Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським військовим комісарам про відбір та передачу до
музею справ із сповіщеннями про загибель [28].
Згідно з директивними документами вищого командування Житомирський
обласний військовий комісар 5 жовтня 2006 р. розіслав до районних та міських
комісаріатів розпорядження № 76 про відбір та передачу йому архівних справ із
повідомленнями про загиблих військовослужбовців у роки німецько-радянської
війни. Упродовж жовтня – листопада до Житомирського ОВК передано справи:
Андрушівсько-Попельнянським ОМВК – 21, Баранівсько-Романівським ОРВК –
13, Бердичівським ОМВК – 7, Ємільчанським РВК – 11, Житомирським ОМВК –
5, Житомирським РВК – 5, Коростенсько-Лугинським – 13, Коростишівським
ОМВК – 17, Малинсько-Радомишльським ОРВК – 29, Новоград-Волинсько-Червоногвардійським ОМВК –17, Овруцьким МВК – 5, Олевським РВК – 8,
Ружинським РВК – 17, Черняхівським РВК – 7, Чуднівсько-Любарським ОРВК –
25. Житомирський обласний військкомат 1 грудня 2006 р. передав до музею
усього 209 справ [1]. Після опрацювання зібраного масиву документів музейники
встановили, що деякі військкомати передали не всі справи із сповіщеннями, про
що було повідомлено керівництво Житомирського ОВК. Додатково до музею
надійшли ще три справи Новоград-Волинсько-Червоноармійського ОМВК та
одна Баранівсько-Романівського ОРВК [2].
Дослідження зібраного фонду виявило відсутність алфавітних книг
надходження сповіщень до військкомату, книг обліку видачі сповіщень рідним
загиблих, іменних списків загиблих та зниклих безвісти, а також справ із
листуванням щодо пошуку загиблих, які доповнюють інформацію із сповіщень.
Після чергового звернення керівництва музею до командування Збройних
сил України начальник штабу Сухопутних військ Збройних сил України видав
чергове розпорядження від 9 квітня 2008 р. № 116/2/2/4393 начальникові штабу –
першому заступнику командувача військ Західного оперативного командування,
начальнику штабу – першому заступнику командувача військ Південного оперативного командування, начальнику Територіального управління «Північ» щодо

91

92

ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН. ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ

передачі військовими комісаріатами до Меморіального комплексу не лише сповіщень про загибель, а й інших документів.
Протягом другого етапу збирання Документального фонду 8 травня 2008 р.
Житомирський ОВК передав до музею 83 справи: 8 – Баранівсько-Романівського
ОРВК, 1 – Бердичівського РВК, 4 – Житомирського ОВК, 31 – Житомирського
ОМВК, 3 – Коростенського РВК, 1 – Коростишівського ОМВК, 16 – Новоград-Волинсько-Червоноармійського ОМВК, 2 – Ружинського РВК, 14 – Черняхівського
РВК та 3 – Чуднівсько-Любарського ОРВК. У 2009 р. надійшла одна справа з
Малинсько-Радомишльського ОРВК, дві – з Коростишівського РВК та із фондів
Галузевого державного архіву Міністерства оборони України [3; 4; 5].
Завершальний етап збору документів відбувся на основі розпорядження
НШ-1-го заступника Командувача Сухопутних військ Збройних сил України
№ 116/2/2/12211 від 2 листопада 2012 р., на основі якого до Житомирського ОВК
було надіслано лист із переліком відсутніх документів у військкоматах (додаток 2).
Додаток 2

№
з/п
1

Назва військкомату

АндрушівськоПопільнянський

Склад РВК

Відсутні документи

Андрушівський

іменні списки загиблих та зниклих
безвісти, журнали обліку сповіщень
про загибель, книги реєстрації
видачі сповіщень родинам загиблих,
книги обліку загиблих воїнів,
листування з пошуку загиблих та
зниклих безвісти, витяги з наказів
ГУК стосовно загиблих офіцерів

Корнинський

журнали обліку сповіщень про
загибель, книги реєстрації видачі
сповіщень родинам загиблих, книги
обліку загиблих воїнів, листування
з пошуку загиблих та зниклих
безвісти

Попільнянський

журнали обліку сповіщень про
загибель, книги реєстрації видачі
сповіщень родинам загиблих, книги
обліку загиблих воїнів, листування
з пошуку загиблих та зниклих
безвісти
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2

БаранівськоРоманівський

Баранівський

витяги з наказів ГУК стосовно
загиблих офіцерів.

Романівський
(Дзержинський)

журнали обліку сповіщень про
загибель, книги реєстрації видачі
сповіщень родинам загиблих, книги
обліку загиблих воїнів, листування
з пошуку загиблих та зниклих
безвісти, витяги з наказів ГУК
стосовно загиблих офіцерів

Щорський,
Мерхлевський,
Довбиський

журнали обліку сповіщень про
загибель, книги реєстрації видачі
сповіщень родинам загиблих, книги
обліку загиблих воїнів, листування
з пошуку загиблих та зниклих
безвісти, витяги з наказів ГУК
стосовно загиблих офіцерів

3

Бердичівський

журнали обліку сповіщень про
загибель, книги реєстрації видачі
сповіщень родинам загиблих, книги
обліку загиблих воїнів, листування
з пошуку загиблих та зниклих
безвісти, витяги з наказів ГУК
стосовно загиблих офіцерів

4

Володимир-Волинський

журнали обліку сповіщень про
загибель, книги реєстрації видачі
сповіщень родинам загиблих, книги
обліку загиблих воїнів, листування
з пошуку загиблих та зниклих
безвісти, витяги з наказів ГУК
стосовно загиблих офіцерів

5

Ємільчанський

листування з пошуку загиблих та
зниклих безвісти

6

Житомирський ОМВК

іменні списки загиблих та зниклих
безвісти, витяги з наказів ГУК
стосовно загиблих офіцерів

7

Житомирський РВК

витяги з наказів ГУК стосовно
загиблих офіцерів
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8

КоростенськоЛугинський

Коростенський

Лугинський

іменні списки загиблих та зниклих
безвісти, листування з пошуку
загиблих та зниклих безвісти
іменні списки загиблих та зниклих
безвісти, журнали обліку сповіщень
про загибель, книги реєстрації
видачі сповіщень родинам загиблих,
книги обліку загиблих воїнів,
листування з пошуку загиблих та
зниклих безвісти

9

Коростишівський

Брусилівський

10

МалинськоРадомишльський

Малинський

журнали обліку сповіщень про
загибель, книги реєстрації видачі
сповіщень родинам загиблих, книги
обліку загиблих воїнів, листування
з пошуку загиблих та зниклих
безвісти

Радомишльський

журнали обліку сповіщень про
загибель, книги реєстрації видачі
сповіщень родинам загиблих, книги
обліку загиблих воїнів, листування
з пошуку загиблих та зниклих
безвісти

Потіївський

журнали обліку сповіщень про
загибель, книги реєстрації видачі
сповіщень родинам загиблих, книги
обліку загиблих воїнів, листування
з пошуку загиблих та зниклих
безвісти

Базарський

сповіщення про загибель, іменні
списки загиблих та зниклих безвісти,
журнали обліку сповіщень про
загибель, книги реєстрації видачі
сповіщень родинам загиблих, книги
обліку загиблих воїнів, листування
з пошуку загиблих та зниклих
безвісти, витяги з наказів ГУК
стосовно загиблих офіцерів

11

Народницький

листування з пошуку загиблих та
зниклих безвісти, витяги з наказів
ГУК стосовно загиблих офіцерів
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12

Новоград-ВолинськоЧервоноармійський

іменні списки загиблих та зниклих
безвісти, журнали обліку сповіщень
про загибель, книги реєстрації
видачі сповіщень родинам загиблих,
книги обліку загиблих воїнів

13

Овруцький

іменні списки загиблих та зниклих
безвісти, журнали обліку сповіщень
про загибель, книги реєстрації
видачі сповіщень родинам загиблих,
книги обліку загиблих воїнів,
листування з пошуку загиблих та
зниклих безвісти, витяги з наказів
ГУК стосовно загиблих офіцерів

14

Чуднівсько-Любарський

Чуднівський

іменні списки загиблих та зниклих
безвісти, листування з пошуку
загиблих та зниклих безвісти, витяги
з наказів ГУК стосовно загиблих
офіцерів

Любарський

іменні списки загиблих та зниклих
безвісти, журнали обліку сповіщень
про загибель, книги реєстрації
видачі сповіщень родинам загиблих,
книги обліку загиблих воїнів,
листування з пошуку загиблих та
зниклих безвісти

У результаті Житомирський ОВК 20 травня 2013 р. передав до музею
77 справ: 62 – Андрушівсько-Попільнянського ОМВК, 11 – Овруцького ОМВК та
4 – Чуднівсько-Любарського ОРВК [6].
Отже, у фондах музею впродовж 2006–2013 рр. зібрано 376 справ із
персональними документами про загибель на фронтах Другої світової війни
вихідців Житомирської області. Кожну отриману справу з документами
обліковано та присвоєно їй персональний номер.
Зібраний фонд активно досліджують науковці. Він є основним джерелом
створення Всеукраїнської електронної бази даних на загиблих та зниклих безвісти
воїнів у роки Другої світової війни (далі ВБЗ). До ВБЗ вносять відомості про
полеглих на фронтах Другої світової війни та померлих у повоєнні роки (до 1949 р.)
солдатів та офіцерів Червоної армії, призваних або народжених на території УРСР,
а також уродженців інших територій, які у графі «національність» значилися
як «українці». Уся інформація викладена українською мовою, прізвища воїнів
продубльовано російською відповідно до написання в оригінальному документі.
Розбіжності взяті в дужки. Кожен запис містить посилання на Документальний
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фонд із номером та назвою документа, на підставі якого воїна зарахували до
категорії безповоротних втрат.
Нині до ВБЗ внесено інформацію на 81 719 воїнів – уродженців Житомирської
області, які віддали свої життя на фронтах Другої світової війни чи померли
в перші повоєнні роки, а також бійців, які з різних обставин помилково були
зараховані загиблими (1197 осіб). Слід зауважити, що після оцифрування та
введення відомостей про полеглих та зниклих безвісти воїнів у роки Другої
світової війни оригінальні документи реставрують і формують в нові справи. Ці
справи налічують певну кількість документів (200–250), що покращує умови їх
зберігання. Нині фонд Житомирської області налічує 418 справ.
Аналіз створеної ВБЗ дав можливість провести статистичне дослідження
щодо наявності документів на загиблих по роках: 1939 р. – 177, 1940 р. – 654,
1941 р. – 4025 (з них 2876 вважаються зниклими безвісти), 1942 р. – 2793 (з
них 898 зникли безвісти), 1943 р. – 4959 (з них 1729 зникли безвісти), 1944 р. –
54 616 (з них 26 578 зникли безвісти), 1945 р. – 11 577 (з них 2856 зникли безвісти),
упродовж червня 1945–1949 рр. – 174 військовослужбовці загинули чи померли
внаслідок воєнних подій.
Вивчення Документального фонду дасть можливість науковцям музею
висвітлювати ширше та глибше різні теми війни. Зокрема, такі питання, як
причетність Радянського Союзу до розв’язання Другої світової війни, а також
проведення репресій у Червоній армії 1930-х років, унаслідок чого Збройні сили
СРСР напередодні війни були позбавлені досвідчених кадрів.
Так, 830 сповіщень на загиблих у 1939–1940 рр. під час Польської кампанії
та радянсько-фінляндської війни є підтвердженням причетності Радянського
Союзу до розв’язання Другої світової війни (додаток 6) [48; 49; 50].
Серед матеріалів Житомирського фонду загиблих є документ про засудження
у 1937 р. до найвищої міри покарання – смерті – Петра Семеновича Дриги з
Любарського району (додаток 3) [44]. Значна кількість військових з різних причин
опинилася у в’язниці до війни. Так, Василя Романовича Білошапського спочатку
облікували як зниклого безвісти, а згодом повідомили про смерть у радянських
таборах (додаток 4) [45].
У період бойових дій радянських воїнів також не оминула судова
система. Рідні засуджених солдатів дізнавалися про цей факт після закінчення
війни (додаток 5) [46; 47].
Документи зібраного фонду розкривають історію пошуку та встановлення
доль загиблих воїнів. Сім’ї, у яких не повернулися з війни сини, чоловіки, батьки,
брати, заповнювали анкети, де зазначали біографічні дані на розшукуваного (за
наявності додавали до документів останній лист із фронту). Серед документів
фонду загиблих воїнів, призваних військкоматами Житомирської області, таких
листів зберігається декілька десятків (додаток 7) [51]. Ці особисті документи
унікальні, оскільки допомагають розкрити повсякденне життя солдата на фронті,
установити основну мотивацію йти під кулі тощо.

МУЗЕЙНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Крім того, джерела фонду дають можливість простежити й відчути
морально-психологічний стан цивільного населення, яке пройшло через горнило
війни, а також проаналізувати його ставлення до розслідування злочинів
нацистів на території України (додаток 8) [52].
Зібраний масив сповіщень про загибель – це своєрідна ілюстрація того,
як за формою та змістом змінювалися ці документи відповідно до директив
вищого командування. Упродовж 1941–1944 рр. сповіщення заповнювали
майже на ідентичних бланках форми 4 та 4а (додаток 9) [53; 54]. З 1944 р. було
введено в дію новий нормативний документ – Настанову з обліку особового
складу Червоної армії у воєнний час, затверджену наказом заступника наркома
оборони СРСР № 023 від 4 лютого 1944 р. [42, 68]. Замість єдиної форми
сповіщення затверджувалися чотири нові, зокрема: 5/БП – на воїнів, загиблих
у бою; № 6/БП – на зниклих безвісти; 7/БП – на померлих від ран; № 8/БП – на
фронтовиків, померлих від хвороби (додаток 10) [42, 70; 55; 56; 57; 58].
Найголовніше, що даний джерельний фонд наблизить до остаточної цифри
втрат українців у лавах Червоної армії під час та внаслідок Другої світової війни.
Наприклад, відповідно до видання «Книга Пам’яті України» в ході Другої світової
війни Житомирщина втратила 149 232 особи, а завдяки створеній у музеї ВБЗ
удалося виявити й додати до цього переліку ще 9733 людини. Зважаючи на
доповнення, можна стверджувати, що на фронтах та внаслідок Другої світової
війни загинуло 158 965 осіб із Житомирської області.
Отже, фонд загиблих Житомирської області, сформований у Національному
музеї історії України у Другій світовій війні, у найближчій перспективі дасть
змогу науковцям дослідити та проаналізувати найболючіші питання війни.
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© Владимир Ругаль

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФОНД ПОГИБШИХ воинов
ЖИТОМИРЩИНЫ В фондах Национального музея
ИСТОРИИ УКРАИНЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Освещается история формирования, хранения и исследования в Нацио
нальном музее истории Украины во Второй мировой войне документального
фонда погибших воинов Красной армии в 1939–1945 гг., призванных с территории
Житомирской области.
Ключевые слова: Документальный фонд погибших, извещения о гибели, Книга Памяти Украины, Национальный музей истории Украины во Второй мировой
войне, Житомирская область.
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ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН. ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ

© Volodymyr RUHAL

Documentary Fund of FALLEN SOLDIERS IN Zhytomyr
Region IN THE NATIONAL MUSEUM OF THE HISTORY OF
UKRAINE IN THE SECOND WORLD WAR
The biggest evil created by humanity is war. Unfortunately, beginning from the prince
times the military operations were constantly taking place on the territory of Ukraine.
Today, the war continues on the territory of our Motherland again.
The most tragic period was the first half of the twentieth century, when, during a
short period of time, two world wars took place, in which Ukrainian lands were engaged
in. The Second World War has left the most horrific mark. Even today, researchers can not
calculate losses, especially the most painful – human.
Many researchers, using variety of sources, tried to estimate Ukraine’s casualties in the
war. It should be noted that during the time of the USSR access to the archival documents
on this issue was limited; it was possible only to use the data approved by the state.
The scientists of the National Museum of the History of Ukraine in the Second World
War are also engaged in finding the truth about the sacrifice of Ukraine in the war. First of
all, they started gathering the documentary fund of dead soldiers. The existing fund can be
divided into printed sources – the Memory Books of Ukraine, the complete set is collected
in the museum and the documentary fund. The documents about the casualties stored in
the military commissariats of Ukraine have become the basis of the documentary fund.
Using the example of the documents from Zhytomyr region it is revealed the process
of formation, preservation and museum study of the documentary fund of dead soldiers
of the Red Army in 1939–1945, mobilized from our country. The emphasis is also placed
on the uniqueness of the collected documents, study of which will give the opportunity to
come closer to the truth in many controversial and unexplored issues.
Keywords: documentary fund of dead soldiers, notification of death, Memory Book of
Ukraine, National Museum of the History of Ukraine in the Second World War, Zhytomyr
region.

