Інформація про пошук жертв націонал-соціалістичного насильницького
режиму, могил громадян/військовослужбовців, населених пунктів в
Україні та предків у Німеччині
Станом на: Жовтень 2021
У цій пам’ятці Ви знайдете інформацію щодо:






пошуку жертв націонал-соціалістського насильницького режиму
пошуку могил військовослужбовців в Україні
пошуку населених пунктів в Україні
пошуку могил радянських громадян
пошуку предків у Німеччині

Пошук жертв націонал-соціалістського насильницького режиму
„International Tracing Service“ (=ITS ) надає довідки про німців і не німців, які між 1933 і 1945
роком були ув’язнені у концентраційних таборах, гетто, трудових таборах, а також у в’язницях
ґестапо, про жертв голокосту, не німців, перевезених до Німеччини на примусові роботи,
переміщених осіб, які після Другої світової війни перебували під опікою міжнародних
організацій біженців (напр. UNRRA, IRO), дітей, які наприкінці Другої світової війни не досягли
18-літнього віку і належали до груп переслідуваних.
International Tracing Service
Große Allee 5 – 9
34454 Bad Arolsen
Deutschland
телефон: +49 - (0)5691 629-0
телефакс: +49 - (0)5691 629-501
email@its-arolsen.org
www.its-arolsen.org

Пошук могил військовослужбовців в Україні
Той хто знайде в Україні могилу чи особисті речі німецького військовослужбовця або шукає в
Україні могилу військовослужбовця, може звернутися у Києві до представника Німецької
народної спілки по догляду за військовими могилами:
Представництво Німецької народної спілки по догляду за військовими могилами в Україні
© Посольство Київ
Посольство Федеративної Республіки Німеччина, вул. Богдана Хмельницького 25, 01901 Київ, Україна
Телефон: 0038 044 2811 100 (комутатор), Телефон: 0038 044 2811 335 (Консульсько-правовий відділ)
Факс: 0038 044 2811 381, E-Mail: rk@kiew.diplo.de, Internet: www.kiew.diplo.de

Контактна особа: пані Світлана Іскра
вул. Антоновича, 32, кв. 6, 01033, м. Київ, Україна
тел.:
+380 – 44 287 15 45
kiew@volksbund.de
www.volksbund.de

Пошук населених пунктів в Україні
Якщо Ви хочете знати, як називається нині місцевість в Україні, стара назва якої Вам відома, і де
вона розташована, то Ви (= приватні особи та організації) можете звернутися до Історичного
архіву в Києві українською чи російською мовою електронною поштою, факсом чи листом за
такою адресою:
Центральний державний історичний архів України
03110, МСП, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24
тел./ факс: +380 – 44 275 3002
mail.cdiak@arch.gov.ua
cdiak.archives.gov.ua

Пошук могил радянських громадян
Український Червоний Хрест
вул. Пушкінська, 30
UA - 01004 м. Київ
тел.: +380 – 44 235 0157
national@redcross.org.ua, info@redcross.org.ua
www.redcross.org.ua
Фонд “Саксонські меморіали в пам'ять жертв політичного терору”
Stiftung Sächsische Gedenkstätten
zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
Dülferstraße 1
D - 01069 м. Дрезден
тел.: +49 – 351 46955-40
факс: +49 – 351 46955-41
info@stsg.de
www.stsg.de
Узагальнена база даних Memorial Datenbank
Бумажный проезд, 14, корпус 2
Росія, 125171, м. Москва
тел.: +7 (495) 792-31-31, 8 800 700-04-04
факс: +7 (495) 274 04 06
obd-memorial@elar.ru
www.obd-memorial.ru
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Електронний архів при Міністерстві оборони Російської Федерації пропонує російською й
англійською мовами інформацію про померлих у Німеччині радянських військовополонених
Другої світової війни.
Федеральний архів Німеччини, відділ надання персональної інформації щодо Першої та Другої
світових війн / Abteilung PA (Personenbezogene Auskünfte zum Ersten und Zweiten Weltkrieg)
Eichborndamm 179, D-13403 Berlin
тел.: +49 – 30 41904-440
poststelle-pa@bundesarchiv.de
www.bundesarchiv.de
Служба займається також місцями захоронення радянських солдатів і військовополонених
Другої світової війни на території Німеччини та Польщі.

Пошук предків у Німеччині
Довідки про Ваших предків з Німеччини надає
Німецьке об’єднання генеалогічних спілок (DAGV)
Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e.V. (DAGV)
- Anfragenverteilungsstelle Ginsterweg 12
30880 Laatzen
Deutschland
anfragen@dagv.org
www.dagv.org
Перш ніж Ви відправите туди запит, перевірте, будь ласка, за допомогою розміщеної на вебсторінці пам’ятки щодо генеалогічних запитів, чи Ваш запит має шанс на позитивний результат.
І тільки тоді відправляйте Ваш запит.

Всі дані у цій Пам’ятці базуються на знаннях та оцінках Посольства на момент складання
тексту. Незалежно від ретельної перевірки інформації, її повнота і вірність, яка, зокрема, за
цей час могла зазнати змін, не гарантуються.
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