
 

 
 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області                                 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

17.06.2016 

м. Харків 

 

Засідання Науково-методичної ради (НМР) 

Державного архіву Харківської області 

 

Заступник голови НМР — Гнезділо О.С. 

Секретар – Гриньова Ю.С.  

 

Присутні члени НМР: Ельксніт М.І., Куделко С.М., Мирошниченко Н.Б., 

Павлова О.Г., Пантелєєва Л.Є., Плисак В.А., Сафонова О.В. 

 

Порядок денний:  
  

 1. Про розгляд проекту переліку документів до спільної on-line виставки 

Державного архіву Харківської області та Центру краєзнавства ім. академіка 

П.Т. Тронька Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна ―До 

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни‖. 

Доповідачі: Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи Державного архіву Харківської області, заступник голови НМР; 

Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Харківської області. 

 

1. СЛУХАЛИ:  
 Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи Державного архіву Харківської області, звернула увагу присутніх на те, 

що Державним архівом та Центром краєзнавства ім. академіка П.Т. Тронька 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна вперше підготовано 

спільний проект у форматі on-line виставки до Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни. На виставці представлено документи з фондів двох 

вищевказаних установ, що нагадують про страшні події та наслідки Другої 

світової війни. 

 Серед документів, наданих Центром краєзнавства, — таблиці цін у 

Харкові 1942-1943 років (із записних книжок мешканки м. Харків, району 

Холодної гори  (прізвище та ім’я не встановлені), датованих жовтнем 1939 року 

– груднем 1942 рр., січнем 1943 року – червнем 1945 рр.); фотографії учасників 

Другої світової війни, урочистого мітингу, присвяченого 25-річчю визволення 
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Лозівщини від нацистських загарбників тощо. 

 Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Харківської області, представила на розгляд для 

експонування на on-line виставці ―До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни‖ проект переліку документів, що зберігаються у Державному архіві 

Харківської області. 

Серед представлених документів — довідка про стан підготовки 

Комінтернівського району м. Харкова до протиповітряної оборони; постанови 

бюро Кагановичського районного комітету КП(б)У м. Харкова про cтан 

агітаційно-масової роботи в парторганізаціях, про заходи щодо забезпечення 

будівництва оборонних споруд Південно-Західного і Південного фронтів; 

відомість з обліку злочинів, учинених німецько-фашистськими загарбниками; 

список громадян, закатованих та вбитих під час нацистської окупації 

угорськими військовими частинами у с. Таранівка Зміївського району 

Харківської області; листи 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, остарбайтера  

Ольги Колозар до рідних, надісланий з Німеччини, тощо. 

Виставку буде розміщено на офіційних веб-сайтах Державного архіву 

Харківської області  та Центру краєзнавства ім. академіка П.Т. Тронька 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

Пропонована оn-line виставка є першою серед запланованого циклу 

аналогічних заходів, реалізованих спільно Центром краєзнавства та Державним 

архівом. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Куделко С.М., директор Центру краєзнавства при Харківському 

національному університеті ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, 

професор, заслужений працівник культури, акцентував увагу на тому, що 

більшість документів, використаних при підготовці виставки, оприлюднено 

вперше. 

Павлова О.Г., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та 

археології, історичного факультету Харківського національного університету   

ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, додала, що найцікавіші 

документи, зокрема, записні книжки 1939-1945 рр. та лист Ярмака М.С. 

заслуговують окремої наукової публікації. 

Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи, запропронувала схвалити перелік документів до спільної on-line 

виставки Державного архіву Харківської області та Центру краєзнавства          

ім. академіка П.Т. Тронька Харківського національного університету                     

ім. В.Н. Каразіна ―До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни‖. 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 9, проти – 0, утрималися – 0. 
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ВИРІШИЛИ:  

 1.1. Схвалити проект переліку документів до спільної on-line виставки 

Державного архіву Харківської області та Центру краєзнавства ім. академіка 

П.Т. Тронька Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна ―До 

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни‖. 

 1.2. Розмістити on-line виставку ―До Дня скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни‖  на офіційних веб-сайтах Державного архіву Харківської області  

та Центру краєзнавства ім. академіка П.Т. Тронька Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. 
 

 

 

Заступник голови Науково-методичної ради, 

Начальник відділу організації 

та координації архівної справи             О.С. Гнезділо 
 

Секретар Науково-методичної ради            Ю.С. Гриньова 


