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 "Дробицький Яр:де пам'ять і туга зійшлися навіки  
(до Дня пам’яті жертв Голокосту)"  

№ 

з/

п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові 

дані 

1 2 3 4 

1 14 листопада 

1941 року 

Службова записка голови Харківської 

міської управи про арешт 50 комуністів 

і євреїв як заручників. 

ф.Р-3074, оп. 2, 

спр. 7, арк. 9 

2 до 6 грудня 

1941 р. 

Об'ява Харківської міської управи про 

проведення реєстрації всього населення 

м. Харків із зазначенням особливих 

умов щодо реєстрації єврейського 

населення.  

ф.Р-2982, оп. 4, 

спр. 47, арк. 34 

3 29 грудня 

1941 року 

Повідомлення керівника житлового 

відділу 2-го району м. Харків до 

Харківської міської управи про 

кількість виселених "жидів" в 10 район 

міста і кількість звільнених ними 

квартир для розміщення німецьких 

військових частин. 

ф.Р-2982, оп. 3, 

спр. 16, арк. 3 

4 грудень  

1941 р. 

"Жовтий список" мешканців будинку            

№ 17 по пров. Короленко, в якому у 

графі "національність" вказано: "жиди". 

ф.Р-2982, оп. 6, 

спр. 35,  

арк. 77-78 

5 1941 р. Бараки на ХТЗ, у яких німецько-

фашистськими загарбниками було 

знищено тисячі мирних мешканців  

м. Харків. 

Фотознімок. 

ф.П-11589,  

оп. 1, спр. 402, 

арк.1, 2 

6 6 січня 

1942 року 

Наказ керівника ІІ відділу мистецтв 

Харківської міської управи по  

мистецьких закладах м. Харків 

"провести пильну перевірку особового 

складу співробітників для виявлення 

всіх жидівських елементів". 

ф.Р-2982, оп. 4, 

спр. 18 а, арк. 5 

7 17 січня 

1942 року 

Довідка бургомістра м. Харків про 

остаточні результати перепису 

населення у грудні 1941 р. із 

зазначенням кількості євреїв.   

 

 

ф.Р-2982, оп. 1, 

спр. 232, арк. 1 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

8 2 березня  

1942 року 

Рапорт дільничного інспектора про 

необхідність встановлення єврейської 

національності громадянина         

Яшиша Б. А. 

 

ф.Р-2987, оп. 1, 

спр. 50, арк. 2 

9 5 вересня  

1943 року 

Відомості про розстріл протягом 

грудня 1941 року-січня 1942 року 

більше 15000 мешканців м. Харків 

єврейської національності в 8 км від                

м. Харків біля хут. Рогань у 

"Дробицькому Яру".  

(Із акта, складеного членами комісії з 

розслідування злочинів німецько-

фашистських загарбників). 

 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 1,  

арк. 

77,78,79,80,82 

10 23 грудня 

1943 року 

Акт районної комісії з розслідування 

злочинів німецько-фашистських 

загарбників про розстріл громадянки 

Хлєбнікової П.Л. та інших євреїв в 

районі Харківського тракторного 

заводу 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 1,  

арк. 89, 89зв. 

11 1941-1943 рр. Німецька агітаційна листівка "Жиди – 

це найгірший ворог українського 

народу". 

 

ф.Р-3077, оп. 1, 

спр. 9, арк. 123-

123 зв. 

 

 

12 12 травня 

1944 року 

Акт районної комісії з розслідування 

злочинів німецько-фашистських 

загарбників про розстріл громадянки  

Ізраілевої, що була відправлена в район 

Харківського тракторного заводу, але у 

зв'язку з поганим станом здоров'я не 

могла йти і була розстріляна на вулиці 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 109,  

арк. 8 

 

 

 

 

13 12 травня 

 1944  року 

Акт районної комісії з розслідування 

злочинів німецько-фашистських 

загарбників про розстріл громадянки  

Коток, що була відправлена в район 

Харківського тракторного заводу, але у 

зв'язку з поганим станом здоров'я не 

могла йти і була викинута з вікна 

будинку 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 109,  

арк. 9 

 

 

 

Головний спеціаліст                                                                            О.В. Сафонова                                                                                                                                                                                                                                             


