
 

Перелік документів, 

що зберігаються в Державному архіві Харківської області,  

 для експонування на виставці on-line “Навіки в пам’яті серця”  

(До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни) 

 

№ 

з/п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові дані 

1 2 3 4 

1  Сторінки видання Державного архіву 

Харківської області "Війна очима дітей: Зб. 

архів. документів" (Х., 2013) 

Обкладинка, 

с.148,149; 172, 

173 

2 12 січня 

1942 року 

Лист керівника санітарного підвідділу 

Харківської міської управи до бургомістра 

4-го району про наявність великої кількості 

непохованих мерців 

ф.Р-3068, 

 оп.1, 

 спр. 2,  

арк. 5 

3 28 лютого  

1942 року 

Об’ява до громадян Харківщини про те, що 

за вихід з м. Харків і пересування на схід від 

забороненої лінії з наміром дістати харчі – 

розстріл  

Газета  "Нова 

Україна" 

  

4 26 серпня  

1942 року 

Заява директора дитбудинку  № 1 м. Харків 

Доценка про надання моргом підводи для 

перевезення 20 померлих дітей до цвинтаря. 

Копія. 

ф.Р-3088, 

 оп.1, 

 спр. 6,  

        арк. 88 

5 1 вересня 

1942 року 

Звіт директора дитбудинку  № 1 м. Харків 

про стан установи  за серпень 1942 року, 

направлений до Харківської міської управи  

ф.Р-2982, 

 оп. 4, 

 спр. 387,  

арк. 33 

6 18 грудня  

1942 року  

Відомість про смертність населення 

 м. Харків, складена планово-економічним 

відділом Харківської міської управи. 
 

ф.Р-2982,  

оп. 4, 

спр. 390а,  

арк. 4 

 

7 30 грудня 

1942 року 

Мобілізаційний листок та технологічна 

картка гр. Дрозд Ганни, мешканки 

Барвінківського району Харківської області, 

з повідомленням про мобілізацію її для 

роботи у "Великогерманії" 

ф.Р-3746,            

оп. 1,                

спр. 173,                   

арк. 35, 36  

8 8 лютого  

1943 року  

Об’ява німецької військової комендатури  

м. Харків: "Вся власть и управление города 

переходит исключительно в руки военного 

командования" 

Друкований примірник. 

 

9 4 березня 

1943 року 

Свідчення мешканців с. Біла Куп’янського 

району Харківської області про злочини 

нацистів  

ф.Р-3746,            

оп. 2,                

спр. 4,                   

10арк. 26, 26зв. 



1 2 3 4 

10 27 травня 

1943 року  

Повістка на ім’я Ліфінцевої Марії про 

термінову явку до Харківської біржі праці 

ф.Р-3081, 

 оп.2, 

 спр. 23,  

        арк. 7 

11 22 червня  

1943 року 

Зведення про перебіг вербування 

добровольців-жінок в Червону армію, 

надане Харківським обласним військовим 

комісаріатом секретареві Харківського  

обкому КП(б)У по Куп'янському, 

Шевченківському, Дворічанському  та 

Великобурлуцькому районам Харківської 

області.   

ф.П-2, оп. 2, 

спр. 65, 

 арк. 37 

 

 

 

 

 

 

 

12 11 липня  

1943 року 

Лист секретаря  Харківського обкому 

КП(б)У І .Профатілова до члена військової 

ради Південно-Західного фронту генерал -

лейтенанта О. Желтова з клопотанням про 

нагородження осіб, що відзначились під час 

будівництва оборонних споруд та 

аеродромів   

ф.П-2, оп. 2, 

спр. 57, 

 арк. 42 

13 Серпень 

1943 року 

Командири та бійці (підрозділ не вказано) 

Червоної Армії в період боїв за м. Харків 

(передмістя Харкова) 

ф.Р-5872, 

 оп.1, 

 спр. 41,  

        арк. 1 

14 7 вересня  

1943 року 

Заключний акт комісії “по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков  в Харькове”  про 

знищення поранених бійців Червоної Армії 

на території 1-го армійського сортувального 

шпиталя 

ф.П-2,  

оп. 14,            

спр. 1, 

 арк. 48-53 

15 13 вересня 

1943 року 

 

Заключний акт “ Харьковской областной 

комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков ”  про знищення 

мирних мешканців та радянських 

військовополонених поблизу селища 

Сокольники 

ф.П-2,  

оп. 14,            

спр. 1, 

 арк. 61-64 

16 18 – 20  

жовтня 

1943 року   

Заключний акт комісії з розслідування 

злочинів нацистів про знищення хворих на 

території психіатричної лікарні в с. Стрілеча 

Липецького району Харківської області 

ф.Р-4713, оп. 1, 

спр. 22, 

 арк. 55-62 
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17 Жовтень  

1943 року 

Воїни 199-го гвардійського артилерійського 

полку 94-ї стрілецької  дивізії на позиції у   

с. Буди Харківської області. 

Фотознімок.  

ф.Р-6138, оп. 1, 

спр. 13, 

 арк. 3 

18 20 листопада 

1943 року 

Обіжник Харківського обкому КП(б)У  до 

секретарів районних комітетів КП(б)У про 

допомогу утвореним спеціальним дитячим 

будинкам для дітей воїнів Червоної Армії, 

партизанів і дітей-сиріт, батьки яких 

загинули у боротьбі з німецькими 

окупантами. 

 

ф.П-2,оп. 2, 

спр.64,  

арк. 13 

19 30 листопада  

1943 року 

Відомість про мобілізацію сержантського та 

рядового складу запасу по 

райвійськкоматам Харківської області 

станом на 1 листопада 1943 року 

ф.П-2,оп. 2, 

спр.65,  

арк. 57 

20 1943 р. Бригада робітників-ударників Харківського 

тракторного заводу. 

Фотознімок. 

ф.Р-5874, оп.1, 

спр.17, арк. 1 

 

 

21 18 лютого 

1944 року 

Акт, складений районною комісією з 

розслідування злочинів німецьких окупантів 

про злочини, скоєні нацистами в с. Лигівка 

Сахновщинського району Харківської 

області 

ф.Р-3746,  

оп. 1,            

спр. 216,  

арк. 12, 12 зв. 

22 Травень 

1944 року 

 

Група підривників Харківського 

партизанського загону ім. Кармелюка. В 

центрі (3-й праворуч сидить) Герой СРСР, 

командир загону В. М. Яремчук (м. Ровно)  

Фотознімок. 

О-17814 

23 10 липня  

1944 року 

Зведена відомість злочинів, скоєних 

нацистами на території м. Харків та 

Харківської області, складена спеціальною 

комісією з їх розслідування   

ф.П-2,  

оп. 14,            

спр. 1, 

 арк. 2-7 

24 21 вересня  

1944 року 

Рапорт начальника Штабу місцевої 

протиповітряної оборони м.Харків  

Гильмана секретареві Харківського обкому 

КП(б)У Чураєву про результати 

розмінування території міста. 

ф.П-2,  

оп. 2,            

спр. 322, арк. 

151, 151 зв. 

25 1944 рік Список селян,  розстріляних нацистами на 

території Сеньківської сільської ради 

Куп’янського району Харківської області 

ф.Р-3746,  

оп. 2,            

спр. 5, арк. 162 
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26 1944 рік Група радянських офіцерів під час 

відбудови залізничного мосту. 

Чехословакія. 

Фотознімок. 

ф.Р-6160,  

оп. 1,            

спр. 13, арк. 1 

 

 

 

27 1944 р.  Л.Т. Малая (видатний кардіолог, академік) 

у роки ІІ-ї світової війни 

Фотознімок. 

ф.Р-6210, оп.1, 

спр.53, арк. 1 

 

 

 

Головний спеціаліст  відділу інформації 

та використання документів                    О.В. Сафонова                                                                    


