ПЕРЕЛІК
документівI що зберігаються у Державному архіві Харківської областіI
для експонування на виставці on-line “Уклін живим, загиблим слава”
(До Дня визволення м. Харків)
№
з/п
1
1

Дата
документа
O
4 березня
194P року

O

O5 березня
194P року

P

O квітня
194P року

4

9 червня
194P року

5

15 червня
194P року

6

15 червня
194P року

Заголовок документа

Пошукові дані

P
Лист уповноваженого Ради народних
комісарів СРСР Л. Каневського секретарю
Харківського обкому КП(б)У А. Єпишеву
про необхідність відновлення виробництва
Харківського електромеханічного заводу
для потреб фронту
Доповідна записка Харківського обкому
КП(б)У секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову
про роботу з відбудови та евакуації
м. Харків
Постанова військової ради 6-ї армії
радянських військ від O квітня 194P року
№ M9 “О наведении организованности и
порядка в прифронтовой полосе за
пределами семикилометровой зоны”
Постанова військової ради Воронезького
фронту від 9 червня 194P року № M6P про
обробку ланів та городів у O5-кілометровій
прифронтовій зоні

4
ф. П-OI оп. OI
спр. 56I
арк. 6.

Лист голови Ради народних комісарів УРСР
Л. Корнійця до секретаря Харківського
обкому КП(б)У І. Профатілова з
розпорядженням відібрати 118M жінокI що
мають спеціальність для зарахування їх в
частини Червоної армії Воронезького
фронту
Перелік військових спеціальностей жінокI
що підлягають мобілізації на Воронезький
фронтI складений начальником відділу
комплектування штабу Воронезького
фронту

ф. П-OI оп. OI
спр. 5OI
арк. O-T.
ф. П-OI оп. OI
спр. 65I
арк. 1-P зв.
ф. П-OI оп. OI
спр. 65I
арк. 1T-18

ф. П-OI оп. OI
спр. 55I
арк. 18

ф. П-OI оп. OI
спр. 55I
арк. 19

1
T

O
OO червня
194P року

P
Зведення про перебіг вербування
добровольців-жінок в Червону арміюI
надане Харківським обласним військовим
комісаріатом секретареві Харківського
обкому КП(б)У по Куп'янськомуI
ШевченківськомуI ДворічанськомуI та
Великобурлуцькому районам Харківської
області.
Наказ начальника штабу Воронезького
фронту від OT червня 194P року № MO1O
щодо порядку застосування робочої сили
для будівельних робіт під час збирання
врожаю.
Засвідчена копія.

4
ф. П-OI оп. OI
спр. 65I
арк. PT

8

OT червня
194P року

9

5 липня
194P року

Довідка про виконання населенням
Дворічанського району Харківської області
робіт з улаштування аеродромівI складена
головою Дворічанського виконкому
районної ради депутатів трудящих
Відомості про участь цивільного населення
Харківської області на будівництві
оборонних споруд за період з лютого до 1
липня 194P року (із довідки відділу
будівництва й будівельних матеріалів
Харківського обкому КП(б)У )

ф. П-OI оп. OI
спр. T8I
арк. 4M

1M

11 липня
194P року

11

11 липня
194P року

Лист секретаря Харківського обкому
КП(б)У І. Профатілова до члена військової
ради Південно-Західного фронту генераллейтенанта О. Желтова з клопотанням про
нагородження осібI що відзначились при
будівництві оборонних споруд та
аеродромів

ф. П-OI оп. OI
спр. 5TI
арк. 4O

1O

O6 липня
194P року

Постанова Харківського облвиконкому від
O6 липня 194P року № OO5
«Про виділення промислових та
продовольчих товарів для надання
допомоги сім'ям військовослужбовців
Харківської області».

ф. Р-P858I
оп. PI спр. OTI
арк. 15T

ф. П-OI оп. OI
спр. 65I
арк. 1P4

ф. П-OI оп. OI
спр. 5TI
арк. 5

1
1P

O
11 серпня
194P року

14

OO серпня
194P року

P
Лист виконуючого обов’язки голови
виконкому Харківської обласної ради
депутатів трудящих А. Вахнюка народному
комісарові торгівлі СРСР Любимову про
упорядкування постачання населення
м. Харкова та Харківської області
продовольчими та промисловими товарами
(містить перелік необхідних товарів).
Копія.
Постанова Харківського облвиконкому та
бюро Харківського обкому КП(б)У від OO
серпня 194P року «Про хід збирання і
обмолоту зернових і здачу зерна в хлібний
фонд Червоної Армії в районах Харківської
області» (додаток до протоколу засідання бюро

4
ф. П-OI оп. OI
спр. 56I
арк. O4I O5

ф. П-OI оп. OI
спр. OOI
арк. P4-P6

обкому КП(б)У від 22 серпня 1943 року № 19 п. 10).

Копія.
Обіжник Харківського обкому КП(б)У
та УНКВС по Харківській області
до секретарів районних комітетів КП(б)У
про
комплектування
винищувальних
батальйонів

ф. П-OI оп. OI
спр.6OI
арк. 1I O

15

1O вересня
194P року

16

1P вересня
194P року

Лист
начальника
O4-го
управління
оборонного будівництва до ЦК КП(б)У з
проханням зобов’язати Харківський обком
КП(б)У здійснити мобілізацію населення на
будівництво оборонної смуги Мурафа-Зміїв

ф.П-OI оп. OI
спр. 5OI
арк. 56I 56 зв.

1T

1P жовтня
194P року

Повідомлення
Харківського
обласного
військового
комісаріату
секретареві
Харківського
обкому КП(б)У
про
постанову Держкомітету оборони № P9M4
щодо призову
колишніх польських
громадян
у
польські частиниI
що
формуються на території СРСР

ф. П-OI оп. OI
спр. 65I
арк. 49

18

1 листопада
194P року

Відомість про мобілізацію сержантського та
рядового складу запасу по райвійськкоматах
Харківської області станом на 1 листопада
194P року

ф. П-OI оп. OI
спр. 65I
арк. 5T

1
O
P
19 OM листопада Обіжник Харківського обкому КП(б)У до
194P року
секретарів районних комітетів КП(б)У про
надання допомоги утвореним спеціальним
дитячим будинкам для дітей воїнів Червоної
АрміїI партизанів і дітей-сирітI батьки яких
загинули у боротьбі з німецькими
окупантами.
Копія.

4
ф. П-OI оп. OI
спр. 64I
арк. 1O

OM OO листопада Лист секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова
194P року
секретареві Харківського обкому КП(б)У
І. Профатілову про надання документальних
матеріалів щодо відновлення господарства
на територіїI звільненій від німецьких
окупантів
O1
1T грудня
ДовідкаI складена Харківською обласною
194P
радою “Осоавиахим”
щодо стану
підготовки військових спеціалістів

ф. П-OI оп. OI
спр. 4TI
арк. PO

OO

194P рік

Обіжник голови Українського комітету
допомоги з обслуговування хворих та
поранених бійців та командирів Червоної
Армії Гречухи до секретарів обкомів
КП(б)У про відновлення роботи обласних
комітетів з обслуговування хворих та
поранених бійців та командирів.

ф. П-OI оп. OI
спр. 55I
арк. PPI P4

OP

194P рік

ф. П-11589I
Гарматний розрахунок O1P ПАПI що брав
оп. 1I
участь у боях за звільнення м. Харків від
нацистських загарбників у лютому – березні спр. 619I арк. 1
194P рокуI на військовій позиції.
Копія фотографії.

O4

1M липня
1944 року

План заходів з відзначення річниці з дня
визволення м. Харкова від німецькофашистських окупантівI затверджений
Харківським обкомом КП(б)У

ф. П-OI оп. OI
спр. 6OI
арк. P6

ф. П-OI оп. OI
спр. 4MTI
арк. O-5

1
O5

O
O1 вересня
1944 року

O6

1944 рік

OT

O9 січня
1945 року

O8

9 травня
1965 року

O9

OP серпня
19TP року

PM

9 травня
1985 року

P
4
ф. П-OI
Рапорт начальника Штабу місцевої
оп. OI
протиповітряної оборони м. Харків
Гильмана секретареві Харківського обкому
спр. POOI
КП(б)У Чураєву про результати
арк. 151I 151 зв.
розмінування території міста
Танкова колона “Барвінковець” –
ф. П-11589I
подарунок фронту від мешканців
оп. 1I
Барвінківського району Харківської області.
спр. 585I
арк. 1
Копія фотографії.
ф. П.-OI
Лист завідувача військовим відділом
оп. OI
Харківського обкому КП(б)У Сирова
спр. 696I
начальнику штабу Харківського військового
арк. P6I P6 зв.
округу Чернишевичу з проханням
повідомити номери польової пошти
військових частинI що відзначились під час
визволення міст ХарківI ЛозоваI БарвінковеI
Красноград (є перелік зазначених
військових частин) для організації
привітання їх з OT-ою річницею Червоної
Армії.
Копія.
Ветерани – учасники військового парадуI
присвяченого “OM-річчю Перемоги у
Великій Вітчизняній війні” на площі ім.
Дзержинського (нині – площа Свободи) у
м. Харків
Вітання ветеранівI учасників звільнення
Харківщини від нацистських загарбників із
Днем звільнення м. Харкова.
Фотографія.
Гарячий О.Г.I ветеран – учасник звільнення
України від нацистських загарбників з
жінкою Софією Ликандрівною (мешканці
с. Ставище Шевченківського району
Харківської області).
Фотографія.

Головний спеціаліст відділу інформації
та використання документів

M-44OO

ф. П-11589I
оп. 1I
спр. 6O6I арк. 1
M-OM95M

О.В. Сафонова

