
Перелік документів Державного архіву Харківської області  

для експонування на виставці on-line “Харків та Харківська область в 

перші дні війни” 
 

№  

з/п 

Дата 

документа 

Назва документа Пошукові 

дані 

1 2 3 4 

1 23 червня 

1941 року  

Протокол засідання бюро Ізюмського 

райкому КП(б)У від 23 червня 1941 року    

№87 стосовно ходу мобілізації в 

Ізюмському районі Харківської області   

ф.П-59, 

оп.1,  

спр.77 , 

арк. 326–327  

2 23 червня 

1941 року 

Постанова бюро Орджонікідзевського 

райкому КП(б)У м. Харкова “Про стан 

політичної агітації у зв’язку з мобілізацією” 

(додаток до протоколу засідання бюро  

Орджонікідзевського райкому КП(б)У від 

23 червня 1941 року № 99, п.2 ) 

ф.П-26, 

оп. 1, 

спр. 42, 

арк.69 

3 27 червня 

1941 року 

Постанова бюро Харківського міського 

комітету КП(б)У “Про закріплення 

підприємств для шефства над шпиталями” 

(із протоколу засідання бюро Харківського 

міського комітету КП(б)У від 27 червня 

1941 року № 122, план додається). 

Засвідчена копія. 

ф.П-69, 

оп.1 , 

спр.409 , 

арк.93, 95 

4 30 червня 

1941 року 

Постанова бюро  Великобурлу-             

цького райкому КП(б)У “Про                         

підсумки відмобілізування ресурсів 

Великобурлуцького району ” (із протоколу 

засідання бюро Великобурлуцького райкому 

КП(б)У від 30 червня 1941 року  № 30). 

       ф.П-33, 

оп.1 , 

спр.78 , 

арк.163 

5 5 липня  

1941 року   

Постанова бюро Харківського міського 

комітету КП(б)У “Про підготовку медичних 

сестер запасу по м. Харків” 

ф.П-69,оп.1, 

спр.409, 

арк.58 

6 14 липня  

1941 року   

Постанова бюро Лозівського райкому 

КП(б)У про хід обов’язкової підготовки 

населення до протиповітряної та 

протихімічної оборони в групах 

самозахисту в м. Лозова Харківської області  

та про діяльність  винущувального 

батальйону (із протоколу засідання бюро 

Лозівського райкому КП(б)У від 14 липня 

1941 року № 107). 

ф.П-81, 

оп.1 , 

спр.113 , 

арк. 230– 

231 зв. 



1 2 3 4 

7 21 липня  

1941 року   

Постанова виконкому Харківської обласної 

ради депутатів трудящих та бюро 

Харківського обкому КП(б)У від 21 липня 

1941 року № 1139 “Про річний план 

хлібозаготівель врожаю 1941 року”. 

Засвідчена копія. 

ф.П-59, 

оп.1 , 

спр.75 , 

арк. 145 

8 4 серпня  

1941 року 

Постанова бюро Харківського обкому 

КП(б)У про створення комсомольських 

загонів винищувачів танків   (витяг  із 

протоколу засідання бюро Харківського 

обкому КП(б)У від 4 серпня 1941 року        

№ 184). 

ф.П-59, 

оп.1 , 

спр.75 , 

арк. 39 

9 6 серпня  

1941 року 

Постанова бюро Харківського міського 

комітету КП(б)У “Про заходи з маскування 

міста Харкова”  та план зазначених заходів 

(витяг із протоколу засідання Харківського 

міського комітету КП(б)У від 6 серпня 1941 

року № 129, п.4). 

Засвідчена копія. 

ф.П-22, 

оп.1 , 

спр.26 , 

арк. 102–

103зв. 

10 7 серпня  

1941 року 

Обіжник військового відділу Харківського 

обкому КП(б)У з програмою початкової 

підготовки народного ополчення, 

надісланий секретарю Ізюмського райкому 

КП(б)У 

ф.П-59, 

оп.1 , 

спр.75 , 

арк. 105 

11 26 серпня  

1941 року 

Обов’язкова постанова Харківської обласної 

ради депутатів трудящих від 26 серпня  

1941 року №8/19 “Про проведення 

фортифікаційних робіт в Харківській 

області”. 

Засвідчена копія. 

ф.П-59, 

оп.1 , 

спр.75 , 

арк. 67–68 

12 28 серпня  

1941 року 

Довідка  “Про роботу корпусу народного 

ополчення по м. Харкову”, складена 

завідувачем військовим відділом 

Харківського міського комітету КП(б)У 

Ф.К. Сировим  (додаток до п.5 протоколу 

засідання бюро Харківського міського 

комітету КП(б)У від 28 серпня 1941 року    

№ 131). 

  

ф.П-69, 

оп.1 , 

спр.411 , 

арк. 59–62 
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13 28 серпня  

1941 року 

Постанова бюро Харківського міського 

комітету КП(б)У “Про створення при 

Державному інституті фізкультури України 

військово-спортивних курсів та семінарів 

рукопашного бою та гранатометання”  

(додаток до п.22 протоколу засідання бюро 

Харківського міського комітету КП(б)У від 

28 серпня 1941 року    № 130). 

ф.П-69, 

оп.1 , 

спр.411 , 

арк. 112–113 
 

14 [серпень–

вересень ] 

1941 року 

Будівництво оборонних споруджень в         

м. Харків. 

Фотознімок. 

ф.П-11589, 

оп.1 , 

спр.539, 

арк. 1 

15 6 вересня  

1941 року 

Постанова бюро Харківського обкому 

КП(б)У  “Про організацію збору серед 

населення теплих речей та білизни для 

Червоної Армії” (із протоколу засідання  

бюро Харківського обкому КП(б)У  від        

6 вересня 1941 року № 194, п.1) 

ф.П-59, 

оп.1 , 

спр.75 , 

арк. 47 

16 Не пізніше 

 8 вересня  

1941 року 

Обіжник завідувача військовим відділом 

Харківського міського комітету КП(б)У 

Ф.К. Сирова про рішення РНК СРСР щодо 

проведення збору подарунків для бійців і 

командирів Червоної армії та військово-

морського флоту, адресований  завідувачу 

військовим відділом Червонобаварського 

району м. Харкова  

ф.П-22, 

оп.1 , 

спр.26 , 

арк. 116 

17 10 вересня 

1941 року 

Постанова бюро Харківського міського 

комітету КП(б)У “Про стан пристосування 

підземних ходів по м. Харкову під 

бомбосховище”  (додаток до п.2 протоколу 

засідання бюро Харківського міського 

комітету КП(б)У від 10 вересня 1941 року    

№ 131). 

Засвідчена копія. 

ф.П-69, 

оп.1 , 

спр.411 , 

арк. 191,192 
 

18 12 вересня  

1941 року 

Постанова Харківської обласної ради 

депутатів трудящих та бюро Харківського 

обкому КП(б)У від 12 вересня 1941 року  

“Про мобілізацію працездатного населення 

м.Харків та районів Харківської області для 

фортифікаційних робіт в зоні м. Харкова”. 

Засвідчена копія. 

ф.П-59, 

оп.1 , 

спр.75 , 

арк. 40–42 
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19 16 вересня 

1941 року 

Постанова Зміївського райкому КП(б)У  

“Про політичну агітацію серед населення” 

ф.П-72, 

оп.1 , 

спр.99 , 

арк. 315, 315 

зв. 

20 30 жовтня  

1941 року  

Відомості про евакуацію промислових 

підприємств м. Харкова та області станом 

на 30 жовтня 1941 року (із звіту 

Харківського обкому КП(б)У та виконкому  

Харківської обласної ради депутатів 

трудящих, направленого секретарю           

ЦК  КП(б)У М.С. Хрущову та заступнику 

голови РНК УРСР В.Ф. Старченку). 

Копія. 

ф.П-2, 

оп.31 , 

спр.4 , 

арк. 20–25 
  

 

 

Головний спеціаліст  

відділу інформації та використання документів                 О.В. Сафонова                                                              


