
Перелік документів для експонування на виставці on-line “Афганистан 

болит в моей душе...” (на відзначення Року  учасників бойових дій на 

території інших держав  та 25-ї річниці виведення радянських військ з 

Афганістану), підготовленої Державним архівом Харківської області та 

за участю Харківської міської спілки ветеранів Афганістану 

№ 

з/

п 

Дата Заголовок документа Пошукові дані 

1 2 3 4 

1 15 травня 1988 

року 

Спільна радянсько-афганська заява про 

початок виведення радянських військ з 

території Афганістану. 

Газета 

"Известия" 

від 15 травня 

1988 року  

№ 135 с. 1 

2 1982-1984 рр. Фотографії загиблих воїнів-інтернаціона-

лістів, бійців мотоманевреної групи №1 

прикордонних військ  із "дембельського" 

альбому  Г. І. Ломакіна,  нині – 

заступника голови Харківської міської 

спілки ветеранів Афганістану по роботі з 

інвалідами (зліва направо): 

С.І.Сердеченко,  М.Г.Мєдвєдь, 

 С.В. Кубишкін, М.М. Чемерис,  А. 

Ковтун  

ф.Р-6534, оп.1,   

спр. 4,  

арк. 47 зв., 48 

 

3 1984 р. Фотографія  воїна-інтернаціоналіста, 

учасника  бойових дій в Афганістані  

Г. І. Ломакіна (Пянджський 

прикордонний загін, взвод зв'язку 

мотоманевреної групи №1 ) 

ф.Р-6534, оп.1,  

спр. 4,  

арк. 2 

4 19 березня  

2009 року 

Спогади воїна-інтернаціоналіста  

Г.І. Ломакіна про військову службу в 

Афганістані 

ф.Р-6534, оп.1,  

спр. 39,  

арк. 1-3 

5 1988-1989 рр. Фотографії воїна-інтернаціоналіста 

харків'янина  І. В. Катречка та його 

товаришів під час проходження 

військової служби в містах Файзабад і 

Меймене Демократичної Республіки 

Афганістан 

ф.Р-6534, оп. 1,  

спр. 16 а,  

арк. 1, 2, 6, 7 

 

 

 
  

6 [1983 р.] Фотографія  воїна-інтернаціоналіста,  

учасника  бойових дій в Афганістані 

рядового  С.П. Страхова  (м. Харків) 

ф.Р-6534, оп.1,   

спр. 33,  

арк. 4 

 
 

 



1 2 3 4 

7 5 червня  

2007 року 

Стаття воїна-інтернаціоналіста рядового 

С.П. Страхова, написана для публікації в 

журналі "Интернационалист" (спогади 

про бойові дії в Афганістані) 

ф.Р-6534, оп. 1,  

спр. 33,  

арк. 1, 2 

 

8 11 квітня  

1985 року, 

без дати 

Листи Геннадія Борща, надіслані батькам 

до Харкова під час проходження ним 

військової служби в Афганістані  

ф.Р-6534, оп.1,  

спр. 7,  

арк. 140,140 

зв.,145 

9 15 вересня 

1985 року 

Подяка командира військової частини 

Г.М. Борщу "за безупречную службу, 

мужество и героизм, проявленные при 

выполнении интернационального долга в 

Демократической Республике 

Афганистан" 

ф.Р-6534, оп. 1  

спр.7, арк. 135 

 

 

 

10 1984 –1986 рр. Фотографія  О.С. Ходарева,  учасника  

бойових дій в Афганістані, мешканця 

с. Семенівка Шевченківського району 

Харківської області  

ф.Р-6534, оп.1,  

спр. 21,  

арк. 5 

11 квітень 

 2005 року 

Лист подружжя Сергія та Наталії 

Лубенець до редакції інформаційного 

журналу Харківської міської спілки 

ветеранів   Афганістану 

"Интернационалист"  з проханням 

вшанувати пам'ять їх друга  –  

О.С. Ходарева,  учасника  бойових дій в 

Афганістані, і опублікувати з цією метою 

замітку про нього 

ф.Р-6534, оп.1,  

спр. 21,  

арк. 1-2 зв. 

12 14 листопада  

1984 року 

Документи, які отримували  радянські 

військовослужбовці при від'їзді  з 

Афганістану до СРСР 

ф.Р-6534, оп.1,  

спр.5, арк. 1, 2 

13 1976 рік Зразок чека, на отримання товарів, що 

видавались військово-службовцям під 

час проходження служби в Афганістані  

ф.Р-6534, оп. 2,  

спр. 1  

(CD-R диск) 

14 Червень  

2001 року  

Уривок  із повісті "Саланг" полковника у 

відставці С.О. Олейника, заступника 

командира групи спеціального 

призначення, учасника бойових дій в 

Афганістані     

ф.Р-6534, оп. 1,  

спр. 19,  

арк.1-6 

15 вересень 

2005 року 

Стаття полковника С.О. Олейника, 

заступника командира групи 

спеціального призначення, учасника 

бойових дій в Афганістані, "Война, 

которую хотят забыть"      

ф.Р-6534, оп. 1,  

спр. 22,  

арк. 1-7 

 

 
 



1 2 3 4 

16 Не пізніше 

2009 року  

Фотографія полковника у відставці 

учасника бойових дій в Афганістані 

  Г. Я. Дьяченка  

ф.Р-6534, оп. 1,  

спр. 32,  

арк. 13 

17 12 жовтня  

2007 року 

Автобіографія полковника у відставці, 

уродженця с. Крутоярівка  Кегичівського 

району Харківської області учасника 

бойових дій в Афганістані  Г.Я. Дьяченка  

 

ф.Р-6534, оп. 1,  

спр. 32,  

арк. 1-11 

18 2007 р. Спогади гвардії-майора запасу, інваліда 

війни ІІ групи А. В. Яковлєва про бойові 

дії в Афганістані у 1982-1984 рр.  

ф.Р-6534, оп. 1,  

спр. 30, арк. 1-3 

19 листопад 

2007 р. 

Спогади матері воїна-інтернаціоналіста 

Д. Митрохіна, який загину в Афганістані. 

(опубліковано в журналі 

"Интернационалист" за листопад                

2007 року № 18 с. 9)   

ф.Р-6534, оп. 1,  

спр. 34,  

арк. 24 

20 червень 

2008 р. 

Інтерв'ю із заступником голови 

Харківської обласної ради  М. І. Титовим 

про його військову службу в Афганістані 

(опубліковано в журналі 

"Интернационалист" за червень  2008 

року № 22,  с. 8-11)   

ф.Р-6534, оп. 1,  

спр. 37,  

арк. 5 зв.-7 

21 1979–1989 рр. Збірка фотодокументів та матеріалів 

“Дембельський альбом”,  підготовлена 

заступником голови Харківської міської 

спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) Г. Ломакіним та 

фотохудожником Л. Куліковим із 

матеріалів особових архівів учасників 

бойових дій в Афганістані 1979–1989 рр. 

ф.Р-6534, оп. 2, 

спр.1 

  (CD-R диск) 

22 1979–1989 рр. Цифрові копії фотодокументів про події 

періоду війни в Афганістані                

1979–1989 рр., що зберігаються в 

Харківській міській спілці ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 

 

 

  

Головний спеціаліст відділу інформації 

та  використання документів                            О.В. Сафонова  


