
Перелік  

документів і матеріалів  Державного архіву Харківської області для  

для експонування на виставці on-line 

 “До роковин трагедії Голокосту” 

 

№ 

з/

п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові 

дані 

1 2 3 4 

1 грудень  

1941 р. 

Інструкція щодо проведення реєстрації 

населення міста Харкова з приміткою, що 

всіх євреїв “незалежно від їхньої віри” 

мають записувати в окремі списки. 

Друковане видання. 

ф.Р-2982, оп. 1, 

спр. 215, 

 арк. 13-13 зв. 
 

 

 

2 23 січня  

1942 року 

Наказ бургомістра м. Харків 

райбургомістрам про організацію особливої  

частини для допомоги військовій владі і 

поліції у виявленні всіх "жидівсько-

комуністичних та більшовицько-

бандитських рештків та підозрілих осіб". 

Копія.  

 

ф.Р-2982, оп. 7, 

спр. 22, арк. 14 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 лютого 

1942 року 

Заява керуючого будуправлінням №1718 до 

відділу охорони управи 17-го району          

м. Харків про необхідність встановлення 

єврейської національності  гр. Гурвіч О. Г.  

ф.Р-2987, оп. 1, 

спр. 40,  

арк. 2 

4 6 березня  

1942 

Обіжник віце-бургомістра 6-го району            

м. Харків до доглядачів житлових будинків 

щодо опису  майна квартир, що належали 

євреям. 

Ф.Р-3069,  оп.1 

спр.7, арк. 21 

 

 

 

 

5 12 травня 

1944 року 

Акт,  складений комісією з виявлення 

злочинів, скоєних нацистськими 

окупантами  по Кагановичському (нині 

Київському) району м. Харкова  про 

розстріл єврейки Гаврич "глубокой 

старухи",  в районі Харківського 

тракторного заводу в грудні 1941 –  січні 

1942 року 

 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 109, арк. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

6 20 травня 

1944 року 

Акт,  складений комісією з виявлення 

злочинів, скоєних нацистськими 

окупантами по Кагановичському (нині 

Київському) району м. Харкова  про 

розстріл родини Бенінсон   в районі 

Харківського тракторного заводу в грудні 

1941 року 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 109, арк. 34 

 

 

 

 

 

 

7 5 липня  

1944 року 

Акт, складений комісією з виявлення 

злочинів, скоєних нацистськими 

окупантами по Кагановичському (нині 

Київському) району м. Харкова про масове 

знищення населення, в тому числі євреїв 

ф.П-2, оп. 14, 

спр.109, арк. 1, 

1 зв., 2 зв. 

8 [7 жовтня 

1944] 

Стенограма бесіди, проведеної з     

Черненко Г.Й., єврейкою за 

національністю, про її життя під час 

нацистської окупації м. Харків  

Копія. 

ф.Р-3746, оп. 1, 

спр. 167,  

арк. 1-5 

9 1996  Видання “Холокост, “еврейский вопрос” , 

“Пережившие катастрофу” з дарчим 

написом на титульному аркуші від 

видавців, адресованим Державному архіву 

Харківської області  

Науково-

довідкова 

бібліотека 
ДАХО 

 

 

Головний спеціаліст                                                                        О.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


