
ПЕРЕЛІК 

 

документів, що зберігаються у Державному архіві Харківської області,  

для експонування на виставці on-line “До Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни”  

 

№ 

з/п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові дані 

1 2 3 4 

1 3 липня 

1941 року 

Довідка про  стан  підготовки 

Комінтернівського району м. Харкова до 

проти повітряної оборони, складена 

завідувачем військового відділу 

Комінтернівського районного комітету 

КП(б)У 

ф.П-24, оп. 1, 

спр. 54 

 арк. 26, 26 зв. 

2 14 липня 

1941 року 

Тимчасове положення про народне 

ополчення, що формується у м. Харків, 

складене військовим відділом міського 

комітету КП(б)У  

ф.П-69, оп. 1, 

спр. 410 

 арк. 200-202 

3 30 липня  

1941 року 

Постанова бюро Кагановичського 

районного комітету КП(б)У м. Харкова 

«Про cтан агитаційно-масової роботи в 

парторганізаціях інженерно-економічного 

та поліграфічного інститутів» 

ф.П-23, оп. 1, 

спр. 67 

 арк. 66-68 

4 30 липня  

1941 року 

Постанова бюро Кагановичського 

районного комітету КП(б)У м. Харкова 

«Про cтан агитаційно-масової роботи в   

парторганізації артелі «Коопремонтмеблі» 

щодо боротьби з «антидержавними 

чутками» 

ф.П-23, оп. 1, 

спр. 67 

 арк. 69 

5 7 серпня 

1941 року 

Лист Ярмака М.С. до Комінтернівського 

районного комітету КП(б)У м. Харкова з 

поясненням про участь у бойових діях з 

нацистськими загарбниками на Київщині та 

вихід з оточення. Рукопис. 

ф.П-24, оп. 1, 

спр. 59 

 арк. 1-6 

6 29 серпня  

1941 року 

Постанова   Кагановичського виконавчого 

комітету районної ради депутатів трудящих 

та Кагановичського райкому КП(б)У           

м. Харкова «О мероприятиях по 

обеспечению  строительства 

оборонительных сооружений Юго-

Западного и Южного фронтов» 

ф.П-23, оп. 1, 

спр. 67 

 арк. 118 

7 17 травня 

1943 року 

Лист остарбайтера  Ольги Колозар до 

рідних, надісланий з Німеччини  

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 126 

 арк. 12 

 

 



1 2 3 4 

8 7 вересня  

1943 року 

Відомості, що містили документи 

розстріляних нацистами у березні 1943 року 

військовослужбовців Червоної Армії, які 

перебували на лікуванні в окружному 

військовому шпиталі у м. Харків (складено 

за підписом головного судово-медичного 

експерту Степного фронту) 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 1 

 арк. 59 

 

 

 

 

 

 

9 14 вересня 

1943 року 

Акт судово-медичної експертизи, 

складений на місці розстрілу (с. Подворки 

Дергачівського  району Харківської області) 

900 мешканців Харкова, що утримувалися у 

тюрмах гестапо 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 1 

 арк. 95-98 

10 20 травня  

1944 року  

«Сводная ведомость по учету злодеяний, 

учиненных немецко-фашисткими 

захватчиками и насильному угону советских 

людей в немецкое рабство» (складена 

завідувачем відділу з обліку злочинів 

німецько-фашистських загарбників 

Харківського обкому КП(б)У).  

Підпис відсутній. 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 1 

 арк. 8 

11 1944 рік Список громадян, закатованих та вбитих під 

час нацистської окупації угорськими 

військовими частинами у с. Таранівка 

Зміївського району Харківської області. 

Засвідчена копія. 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 14 

 арк. 86, 86 зв. 

12 [1944 р.] Фотографії, розміщені  у друкованому 

виданні «Фотодокументы Чрезвычайной 

Государственной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников…Лагерь Освенцим»( без дати, 

без місця видання) 

ф.П-2, оп. 14, 

спр. 130 

 арк. 14, 20 

 

 

Головний спеціаліст  відділу інформації 

та використання документів                   О.В. Сафонова                                                                    


