
Перелік  

документів для on-line виставки на сайті держархіву області 

«Великій Перемозі присвячується» 
(до 68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.) 

 

№ 

з/

п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові 

дані 

1 2 3 4 

1 4 серпня 

1941 року 

Постанова Харківського облвиконкому 

та бюро Харківського обкому КП(б)У 

від 4 серпня 1941 року                                     

«Про хід мобілізації та приведення до 

мобілізаційної готовності залишених 

матеріальних ресурсів у районах області 

та м. Харків» (додаток до протоколу засідання 

Харківського облвиконкому та бюро Харківського 

обкому КП(б)У від 4 серпня 1941 року № 184 п. 5). 

Копія. 

ф.П-2, оп. 1, спр. 

1322, арк. 187-

189 

2 18 вересня 

1941 року 

Постанова Виконавчого комітету 

Харківської обласної ради депутатів 

трудящих від 18 вересня 1941 року        

№ 1389 про евакуацію членів                 

сімей робітників, службовців та 

військовослужбовців із міста                  

Харків.  
Оригінал. 

ф.Р– 3858, оп.2, 

спр. 333, 

арк. 164-165 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 травня 

1942 року 

Наказ обербургомістра м. Харків та 

особливоуповноваженого німецької 

армії  по м. Харків про створення 

спеціальної структурно-штатної комісії 

для «опрацювання нової структури 

апарату міської управи та 

райбургомістратів за зразком  органів 

місцевого самоврядування Німеччини». 
Копія. 

 

ф.Р.-2982, 

оп. 2, спр. 1, 

арк. 81 

4 Лютий 1943 

року 

Учасники штурму м. Харків командир  

артилерійської частини підполковник 

О.В.Чапаєв (син В.І. Чапаєва) та 

підполковник І.В. Купін на одній з 

вулиць міста. 
Фотознімок.  

ф.П-11589, 

оп. 1,спр. 592,  

арк. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

5 8 травня 

1943 року 

Постанова Харківського облвиконкому 

та бюро Харківського обкому КП(б)У 

від 8 травня 1943 року «Про мобілізацію 

громадянського населення на оборонні 

роботи у кількості 9500 чоловік» 
(додаток до протоколу засідання бюро 

Харківського обкому КП(б)У від 29 квітня                  

1943 року № 6 п. 8). 

Завірена копія.   

ф.П-2, оп. 2, 

 спр. 13, 

 арк. 27-28 

6 5 липня 

1943 року 

Постанова Харківського облвиконкому 

від 5 липня 1943 року № 242  

«Про відрядження делегації по передачі 

танків фронту». 
Оригінал.  

ф.Р-3858, оп. 3, 

спр. 27, арк. 19 

 

 

 

 

7 

 

 

після 9 

серпня  

1943 року 

Акт комісії з розслідування злодіянь 

німецько-фашистських загарбників у    

с. Старий Салтів Старосалтівського 

району Харківської області. 
Завірена копія.  

ф.Р-4713, оп. 1, 

спр. 22, арк. 4-5 

зв. 

 

 

 

 

8 Серпень  

1943  

року 

Зустріч харків'ян з воїнами Червоної 

Армії на площі ім. Дзержинського. 
Фотознімок.  

ф.П-11589, 

оп. 1,спр. 673  

арк. 3 

9  

Літо 1943 

року  

Селяни одного з сіл Харківської області 

вітають воїнів Червоної Армії. 
Фотознімок.  

ф.П-11589, 

оп. 1,спр. 592,  

арк. 2 

10 Літо 1943 

року  

Радянські бійці переправляються через 

ріку поблизу м. Харків. 
Фотознімок.  

ф.П-11589,оп. 1, 

спр. 592,  

арк. 4 

11 1943 рік  Підрозділ стрілецької частини капітана 

Доценка займає новий рубіж на 

Харківському напрямку. 
Фотознімок.  

ф.П-11589, 

оп. 1,спр. 675 

арк. 1 

12 4 січня 

1944 року 

Відомості про матеріальні збитки,     

заподіяні німецько-фашистськими 

окупантами комунальному господарству 

Харківської області. 
(Із доповідної записки завідуючого Харківським 

облкомгоспом наркому комунального господарства 

УРСР Табулевичу та голові виконкому Харківської 

обласної ради депутатів трудящих Волошину) 

Оригінал. 

ф.Р-3858,оп. 3.  

спр. 11,  

арк. 37-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

13 Березень- 

квітень  

1944 року  

Письмова робота учениці середньої 

школи Олексіївського району 

Харківської області О. Мироненко “Что 

я пережила во время немецкой 

оккупации” (населений пункт не 

вказано). 
Оригінал. 

ф.Р-3746, 

оп. 1, спр. 101,  

арк. 51-52 зв.  

14 1944 рік Із довідки про збитки, заподіяні 

німецько-фашистськими загарбниками 

колгоспам, державним установам, 

підприємствам місцевого  

підпорядкування по Харківській області, 

представленої на засіданні Надзвичайної 

державної комісії головою Харківської 

обласної комісії І.М. Волошиним. 
Оригінал. 

ф.П.-2,оп. 14, 

спр. 2,арк. 26-28, 

40 

 

 

 

 

 

 

15 15 липня  

1947 року 

Відомості про кількість братських та 

індивідуальних могил, які знаходяться 

на території Харківської області. 
 Оригінал. 

ф.П-2,оп. 2,  

спр. 1335, арк.1  

16 9 травня  

1965 рік 

Військовий парад на площі ім. 

Дзержинського у м. Харків 
Фотознімок.  

0-5575 

17 Травень  

1973 року 

Учасники визволення м. Харків від 

німецько-фашистських загарбників на 

вулиці ім. 23 серпня. 
Фотознімок.  

1-2939 

18 Травень 1988 

року 

М.М. Шульга, учасниця Великої 

Вітчизняної війни (смт Зачепилівка 

Харківської області).  
Фотознімок.  

0-23738 

 

Головний спеціаліст                                                                           О.В. Сафонова                                                                                                                                                            


