ПЕРЕЛІК
документів для експозиції виставки
«До Дня пам’яті жертв голодоморів Україні»
(за документами та матеріалами Державного архіву Харківської області)
№
Дата
п/
документа
п
1
2
1 Жовтень 1929
року —
червень 1930
року

2

17 лютого
1931 року

3

29 грудня
1931 року

4

29 лютого
1932 року

Заголовок документа

3
Відомості про загальну кількість
ліквідованих [за останнє півріччя] у
Вовчанському районі куркульських
господарств із зазначенням кількості
відібраної землі, голів худоби та іншого
майна (Із звіту Вовчанського
райвиконкому про його діяльність за
жовтень 1929 року — червень
1930 року).
Оригінал.
Директива Валківського райвиконкому
всім сільрадам та уповноваженим
райвиконкому від 17 лютого 1931 року
щодо притягнення до адміністративної та
судової відповідальності куркульських та
заможних господарств, які не виконують
твердих зобов'язань, умов по контрактації,
злісно ухиляються від їх виконання.
Копія.
Лист керуючого Валківською
райконторою Всеукраїнської спілки
“Укрсількоопцентр” до голови
Заміщанської селищної ради про значне
недовиконання плану заготівлі
олієнасіння та вимогою вжити
найсуворіших заходів до контрактантів,
які злісно ухиляються від здачі
олієнасіння, а також виконати план
протягом двох діб.
Оригінал.
Заява одноосібника Литвиненка А.З.
с. Лозова Олексіївського району до
Г.І. Петровського від 29 лютого
1932 року про допомогу хлібом для його
сім'ї, яка голодує внаслідок реквізиції
врожаю сільрадою.
Оригінал.

Пошукові
дані
4
ф.Р-845,
оп. 3,
спр. 2942,
арк. 135-136

ф.Р-1894,
оп. 1,
спр. 9,
арк. 8

ф.Р-1885,
оп. 1,
спр. 27,
арк. 43

ф.Р-1475,
оп. 2,
спр. 117,
арк. 60

5

березень
1932 року

Заява М.Д. Куценка до Черемушнянської
сільської ради Валківського району з
проханням повернути конфісковане майно
(хату), яка була конфіскована за
«невиконання плану доведеного до
двору».
Оригінал.

ф.Р-154,
оп. 1,
спр. 16,
арк. 118-118 зв.

6

29 квітня
1932 року

ф.Р-154,
оп. 1,
спр. 16,
арк. 128

7

2 листопада
1932 року

Заява селянина Т.І. Семенова до
Черемушнянської сільраді Валківського
району від 29 квітня 1932 року про дозвіл
господарювати на конфіскованій власній
садибі.
Оригінал.
Ухвала президії Волохово-Ярської
сільради Балаклійського району і комісії
сприяння хлібозаготівлі про притягнення
до судової відповідальності та накладення
штрафів на осіб, які не виконали
хлібопоставки. (Із протоколу спільного
засідання президії Волохово-Ярської
сільради Балаклійського району і комісії
сприяння хлібозаготівлі від 2 листопада
1932 року).
Оригінал.

8

30 листопада Розпорядження Валківського
1932 року
райвиконкому всім сільрадам про
застосування до осіб, які «зривають
хлібозаготівлю», репресій у вигляді
виселення сімей за межі району, області.
Копія.
8 грудня
Постанова РНК УСРР і ЦК КП(б)У від
1932 року
6 грудня 1932 року «Про занесення на
чорну дошку сіл, які саботують
хлібозаготівлі».

9

10

26 грудня
1932 року

Таємна постанова секретаріату
Харківського міськпарткому КП(б)У від
26 грудня 1932 року про хлібозаготівлі з
вимогою застосування репресій до
одноосібників, які не виконали
зобов'язань з хлібозаготівлі.
Копія.

ф.Р-2762,
оп. 1,
спр. 409,
арк. 111-111 зв.

ф.Р-154,
оп. 1,
спр. 21,
арк. 156

Вісті ВУЦВК. 8 грудня 1932. № 279

ф.П-69,
оп. 1,
спр. 103,
арк. 36

Ф.Р-3776, оп. 1,
Заява жительки хут. Бородівка
спр. 75,
Шляхівської сільради Валківського
арк. 116району П.М.Щербакової до Валківського
117 зв.
РКК-РСІ про повернення їй хліба,
конфіскованого за відро нарізаних
колосків.
Оригінал.
12 22 грудня
Про створення переселенської районної ф.П-59, оп. 1,
1933 року
комісії та її основні завдання. (З протоколу спр. 23, арк.
засідання бюро Ізюмського районного 586
комітету КП(б) України від 22 грудня
1933року № 123).
Копія.
13 3 січня 1934 Про вжиття заходів на виконання ф.П-59, оп. 1,
року
телеграми Косіора щодо підготовки до спр. 27, арк.
прибуття переселенців з Центрального 1, 3, 6
Чорноземного округу до Харківської
області. (З протоколу засідання бюро
Ізюмського районного комітету КП(б)
України від 3 січня 1934 року № 1).
Оригінал.
14 11 січня 1934 Про підготовку до зустрічі переселенців в ф.П-59, оп. 1,
року
Ізюмському районі Харківської області. (З спр. 27, арк.
протоколу засідання бюро Ізюмського 13
районного комітету КП(б) України від 11
січня 1934 року № 3).
Оригінал.
15 12 лютого
Ухвала засідання бюро Ізюмського ф.П-59, оп. 1,
1934 року
районного комітету КП(б) України від 12 спр. 27, арк.
лютого 1934 року «Про охоплення дітей 62, 65, 67
переселенців російськими школами». (З
протоколу засідання бюро Ізюмського
районного комітету КП(б) України від 12
лютого 1934року № 9).
Оригінал.
16 31 травня
Матеріали до доповіді завідуючого ф.П-59, оп. 1,
1934 року
районним земельним відділом Рябошапки спр. 27, арк.
(ініціали не вказані) «Про роботу серед 289
переселенців». (З протоколу засіданні
бюро Ізюмського районного комітету
КП(б) України від 31 травня 1934
№ 37).
ф.Р-6459,
17 червень 1944 Спогади про голод 1933 року жительки
оп. 1,
року
с. Новий Лиман Шевченківського району
спр. 6,
М.П. Юрченко.
арк. 3,4
Оригіна.
Головний спеціаліст
В.А. Плисак

11

15 жовтня
1933 року

