
Перелік 

документів для експозиції виставки  

"Місце служби  – Афганістан" 
 

 

№  

з/п 

Дата 

документа 

Назва документу Пошукові 

дані 

1 2 3 4 

Особисті документи Момота О.О.   

1 22 жовтня 

1982 року  

Військовий квиток Момота О.О., виданий 

Фрунзенським військовим комісаріатом 

міста Харкова  

ДАХО, 

ф.6534, 

оп. 5, 

спр.1 , 

арк. 1а, 2 зв., 3-

5, 6 зв., 7 

2 23 січня  

2009 року  

 

Довідка Центрального прикордонного 

архіву Федеральної служби безпеки 

Російської Федерації про участь у бойових 

діях на території Республіки Афганістан 

Момота О.О. з 11 лютого 1984 року по        

17 січня 1985 року,    надіслана 

Комінтернівському військовому комісаріату 

м. Харкова  

ДАХО, 

ф.6534, 

оп. 5, 

спр.4 

арк. 1зв. 

3 11 березня 

2009 року 

Архівна довідка з Прикордонного архіву 

Федеральної служби безпеки Російської 

Федерації про перебування Момота О.О. на 

стаціонарному лікуванні у військовій 

частині 2528 м. Душанбе з 26 вересня 1984 

року по 09 жовтня 1984 року 

ДАХО, 

ф.6534 

оп. 5, 

спр.5, 

арк. 1 

4 16 січня  

2013 року  

Посвідчення № 448715 учасника бойових 

дій в Афганістані Момота О.О., видане 

Комінтернівським об’єднаним  військовим  

комісаріатом м. Харкова 

ДАХО, 

ф.6534 

оп. 5, 

спр.6, 

арк. 1 

5 2012 рік  Фотографія Момота О.О. ДАХО, 

ф.6534 

оп. 5, 

спр.11, 

арк. 1 

 

 

 

 

 



 

Особисті документи Ломакіна Г.І.  

1 28 грудня 

1988 року  

Грамота воїна-інтернаціоналіста        

Ломакіна Г.І. за мужність, виявлену при 

виконанні інтернаціонального обов’язку  у 

Республіці Афганістан, видана Президією 

Верховної Ради СРСР  

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.5, 

арк. 2, 2зв. 

2 [2003 рік] Почесна грамота заступника голови 

Харківської обласної спілки інвалідів 

Афганістану Ломакіна Г.І. за активну 

діяльність, спрямовану на забезпечення 

соціального захисту осіб з обмеженими 

фізичними можливостями і з нагоди 

Міжнародного дня інвалідів, підписана 

головою Харківської обласної державної 

адміністрації Є.П. Кушнарьовим та головою 

Харківської обласної ради О.М. Колесніком 

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.6, 

арк. 1 

3 20 серпня  

2006 року  

Диплом Ломакіна Г.І. за активну участь у 

21-му міжнародному традиційному 

легкоатлетичному марафоні “Визволення ” 

та бігу по шоссе на честь Дня міста,  15-ї 

річниці Незалежності України, 63-ї річниці 

визволення м. Харкова, підписаний 

начальником Управління з питань фізичної 

культури та спорту Харківської міської ради 

В.О. Христоєвим   

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.9, 

арк. 1 

4 2006 рік  Грамота волонтера Харківської міської 

спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) Ломакіна Г.І. за 

сумлінну і плідну працю, вагомий внесок у 

розвиток волонтерського руху в Україні, 

підписана виконуючим обов’язки директора 

Департаменту з гуманітарних та соціальних 

питань питань Харківської міської ради    

С.О. Горбуновою- Рубан 

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.11 

арк. 1 

5 2010 рік  Диплом Ломакіна Г.І. за ІІІ місце в обласних 

змаганнях з кульової стрільби, присвячених 

Всесвітньому Дню інвалідів, підписаний 

начальником Комунальної установи  

“Харківський регіональний центр з фізичної 

культури і спорту інвалідів “Інваспорт” 

Харківської обласної ради   М.М. 

Овчаренком ” 

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.16 

арк. 1 



6 2014 рік Грамота учасника бойових дій Ломакіна Г.І. 

за громадську активність у вирішенні 

питань у справі забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення та з нагоди 50-

річчя, підписана начальником Головного 

управління ДСНС України у Харківській 

області генерал-майором служби цивільного 

захисту П.В. Одарюком 

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.28 

арк. 1 

7 2014 рік  Грамота Ломакіна Г.І. за активну участь у 

патріотичному вихованні курсантів і 

студентів Академії внутрішніх військ 

Міністерства внутрішніх справ України та з 

нагоди 25-річниці виведення військ з 

Республіки Афганістан, підписана 

начальником Академії внутрішніх справ 

України генерал-лейтенантом 

 С.Т. Полтораком  

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.29 

         арк. 1 

8 13 лютого 

2015 року  

Грамота  Ломакіна Г.І. за активну участь у 

патріотичному вихованні курсантів і 

студентів Національної академії 

Національної гвардії України та з нагоди 

річниці виведення військ з Республіки 

Афганістан, підписана начальником 

Національної академії Національної гвардії 

України генерал-майором В.І. Пеньковим 

 

 

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.31 

арк. 1 

9 15 лютого  

2016 року 

  Подяка учаснику бойових дій в 

Афганістані, голові ради ветеранів 

Афганістану Червонозаводського району  

м. Харкова Ломакіну Г.І. за активну участь у 

військово - патріотичному виховання молоді 

Харківщини та з нагоди святкування  

27-ї річниці виведення військ з Афганістану, 

підписана начальником Харківського 

гарнізону полковником Ю.Л. Калгушкіним 

 

 

 

 

 

 

 

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.38, 

арк. 1 



10 28 травня 

2016 року  

Грамота солдата у відставці Ломакіна Г.І. за 

вагомий внесок в   справу військово-

патріотичного     виховання молоді 

прикордоння та з нагоди    Дня 

прикордонника,    підписана начальником 

Харківського прикордонного загону 

Східного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України, 

полковником Ю.О. Зайцевим 

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.39 

арк. 1 

11 Грудень 

2015 року  

Стаття Ломакіна Г.І. “О славе боевой ”, 

присвячена відкриттю музею бойової слави 

у Безруківському учбово-виховному 

комплексі Дергачівської районної ради 

Харківської області з нагоди Дня Збройних 

Сил України, опублікована у газеті 

ветеранів війни “Третій тост” 

ДАХО, 

ф.6559 

оп. 3, 

спр.42 

арк. 1зв. 

 

12 2014 рік  Вітальна листівка з нагоди 50-річчя з Дня 

народження, надіслана Ломакіну Г.І. від 

начальника Головного управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій 

України у Харківській області генерал 

майора служби цивільного захисту П.В. 

Одарюка  

ДАХО, 

ф.6559, 

оп. 3, 

спр.48 

арк. 1 

 

13  Листопад 

2014 року   

Стаття – привітання, присвячена 50-річчю з 

Дня народження Ломакіна Г.І. від 

Харківської обласної ради ветеранів 

редакції газети “Слово ветерана”, 

опублікована в газеті “Слово ветерана”. 

 

ДАХО, 

ф.6559, 

оп. 3, 

спр.50 

арк. 1 

 

 

Головний спеціаліст  

відділу інформації та використання документів          О.В.Сафонова                                                              


