
Перелік документів для експонування 

на виставці on-line “Одвічний біль Афганістану”  
 

№ 

з/

п 

Дата Заголовок документа Пошукові дані 

1 2 3 4 

1 1982– 1984 

роки 

Фотографії  із "дембельського" альбому  

Г. І. Ломакіна,  нині – заступника голови 

Харківської міської спілки ветеранів 

Афганістану по роботі з інвалідами  

Держархів 

Харківської 

області 

 ф.Р-6534, оп.1,  

спр. 4,  

арк. 6 зв., 24 зв., 

25 зв., 26, 28, 30, 

41, 50 зв. 

2 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) 

 

3 2003 рік Фотографія учасників ІV Міжнародного 

фестивалю патріотичної пісні “Солдати 

миру ХХІ століття”(на фото– воїни-

афганці, їх родичі; фотознімок зроблено 

біля Стели загиблим воїнам-

інтернаціоналістам у м. Харків ) 

ф.Р-6559, оп.2,  

спр. 36, арк. 2 

4 Листопад 

2005 року 

Статті, присвячені пам'яті воїнів-афганців, 

харків'ян,  рядових Олександра Перепичая 

та Валерія Ігнатія, опубліковані в журналі 

"Интернационалист" (листопад 2005 року, 

№4, с. 9) 

ф.Р-6559, оп.2,  

спр. 4, арк. 5 

5 2009 рік Сторінки книги “Вони тримали кордон 

недоторканним.Спогади прикордонників”  

(Під ред. В.В.Карася, В.О. Козюліна.– 

Харків, 2009.– с. 5, 137, 138) 

ф.Р-6559, оп.1,  

спр. 30, арк. 3, 

129, 129 зв. 

6 2011 рік Посвідчення  члена правління Харківської 

міської спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) Г. І. Ломакіна  

ф.Р-6559, оп.1,  

спр. 20,  

арк. 1 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

7 2012 рік  Стаття  Г. І. Ломакіна,  заступника голови 

Харківської міської спілки ветеранів 

Афганістану по роботі з інвалідами, 

учасника бойових дій “Стрес та бойовий 

стрес: поняття, симптоми, прояви”, 

опублікована в збірнику наукових праць 

“Проблеми екстремальної та кризової 

психології” (2012 р., вип.12, ч.1) 

ф.Р-6559, оп.2,  

спр. 12,  

арк. 1– 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 2012 рік  Грамота, видана Г.І. Ломакіну за активну 

участь в організації та проведенні 

військово-патріотичної роботи з особовим 

складом  Академії внутрішніх військ МВС 

України, підписана начальником  Академії 

внутрішніх військ МВС України           

С.Т. Полтораком   

ф.Р-6559, оп.1,  

спр. 22,  

арк. 1 

9 4 серпня  

 2012 року 

Стаття М.Л. Бикова, голови 

Дзержинського районого відділення  

Харківської міської спілки ветеранів 

Афганістану “У тихой речки памяти”, 

присвячена воїнам-афганцям, 

опублікована в газеті “Слово ветерана” за 

4 серпня 2012 року № 31 

ф.Р-6559, оп.1,  

спр. 34,  

арк. 4 зв. 

10 Березень  

2014 року 

Стаття здобувача Харківського 

національного університету імені             

Г.С. Сковороди  Г.І. Ломакіна  

“Соціально-психологічні аспекти комуні-

кативної сфери учасників бойових дій”, 

опублікована в збірнику тез наукових 

робіт учасників міжнародної науково-

практичної конференції “Психологія та 

педагогіка: необхідність впливу науки на 

розвиток практики  в Україні” 

ф.Р-6559, оп.2,  

спр. 23  

арк. 1– 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 5 червня 2014 

року 

Мандат делегата V звітно-виборчої 

конференції  Харківської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів)  Г.І. Ломакіна 

ф.Р-6559, оп.1,  

спр. 28 

арк. 1, 1 зв. 

 

 

 
 



1 2 3 4 

12 2014 рік Методичний посібник “Соціально-

психолоічні складові соціальної роботи з 

учасниками бойових дій”, укладений       

Г. І. Ломакіним з дарчим написом від 

автора, адресованим колективу 

Державного архіву Харківської області  

(титул, обкладинка)   

ф.Р-6559, оп.1,  

спр. 38 

 

 

  

Головний спеціаліст відділу інформації 

та  використання документів                            О.В. Сафонова  


