
Перелік документів, що зберігаються в Державному архіві Харківської 

області про харків’ян –  учасників Революції гідності восени 2013 року – 

взимку 2014 року 
 

№ 

з/п 

Дата Заголовок документа Пошукові 

дані 

1 2 3 4 

Євген  Котляр 

1 [2014 – 

2015] 

Спогади рідних, знайомих та друзів про учасника 

Революції гідності, Героя Небесної Сотні Євгена 

Котляра 

ф.6560, 

оп.1, спр.2 

2 2015 рік Документальний фільм “Герой України Євген 

Котляр”, знятий харківською громадською 

організацією “Зелений фронт” 

ф.6560, 

оп.3, спр.2 

    

Владислав Зубенко 

1 [2013–

2014 

роки] 

Фотопортрет В. Зубенка, учасника Революції 

гідності, Героя Небесної Сотні (м. Харків)  

ф.6560, 

оп.2, спр.1, 

арк.1 

2 2011 рік Фотокартка В. Зубенка у рицарських обладунках  

під час Міжнародного фестивалю історичної 

реконструкції середньовіччя “Битва Націй”  

(Польща) 

ф.6560, 

оп.2, спр.1, 

арк.4 

3 2013 рік Фотокартка В. Зубенка у рицарських обладунках  

під час чемпіонату з історичної середньовічної 

битви    “Тустань” (Білорусь) 

ф.6560, 

оп.2, спр.1, 

арк.2 

4 Не 

пізніше 

2013 року 

Фотокартка В. Зубенка у військовій формі під час 

навчання на воєнній кафедрі  в Українській 

державній академії залізничного транспорту     у 

м. Харків.  

(Стилізація 2014 року). 

ф.6560, 

оп.2, спр.1, 

арк.3 

5 20 

лютого 

2014 року 

Фотознімок, зроблений під час поранення            

В. Зубенка на вул. Інститутській у м. Київ  

ф.6560, 

оп.2, спр.1, 

арк.5 

6 Лютий 

2014 року 

Тихон Зубенко (брат Владислава Зубенка)  біля 

Київської міської ради. Фотознімок. 

ф.6560, 

оп.2, спр.1, 

арк.6 

7 28 

лютого 

2014 року 

Стаття М. Єфанової     “Киевские медики 

борются за жизнь двух харьковчан”, 

опублікована в газеті “Вечерний Харьков” 

ф.6560, 

оп.1, спр.4, 

арк.1 

8 3 березня 

2014 року 

Телесюжет про Небесну Сотню, яка прийняла 

свого 97-го героя –Владислава Зубенка 

(інформаційна програма “Абзац” , телеканал   

“Новий”) 

ф.6560, 

оп.3, спр.1 

 

 



№ 

з/

п 

Дата Заголовок документа Пошукові 

дані 

Юрій Паращук 

1 2014 рік Фотопортрет Юрія Паращука , учасника 

Революції гідності, Героя Небесної Сотні  

(м. Харків) 

ф.6560, 

оп.2, спр.2, 

арк.1 

 

2 Лютий 

2014 року 

Ю. Паращук під час подій Революції гідності  на 

вул. Інститутській  у м. Київ. Фотознімок. 

(Ю. Паращук перший праворуч) 

ф.6560, 

оп.2, спр.2, 

арк.2 

 

3 2014 рік Ю.І. Паращук, мати Юрія  Паращука та 

О.В.Паращук, його дружина,  під час вручення 

Президентом України П.Порошенком нагородних 

атрибутів звання “ Герой України ”    

ф.6560, 

оп.2, спр.2, 

арк.3 

 

4 20 

лютого 

2014 рік 

Фотознімок, зроблений під час розстрілу 

учасників Майдану  на вул. Інститутській 

 у м. Київ. Серед загиблих (у центрі фото) – Юрій 

Паращук 

ф.6560, 

оп.2, спр.2, 

арк.4 

 

5 Лютий 

2014 року 

Ю. Паращук під час подій на майдані 

Незалежності. Фотознімок 

ф.6560, 

оп.2, спр.2, 

арк.5 

 

6 Лютий 

2014 року 

Ю. Паращук під час подій на майдані 

Незалежності. Фотознімок.( Ю. Паращук  

праворуч у другому ряді) 

ф.6560, 

оп.2, спр.2, 

арк.6 

 

  

Головний спеціаліст відділу 

інформації та використання документів        О.В. Сафонова 


