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“До 32-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану” 

№ 

з/

п 

Дата Заголовок документа Пошукові дані 

1 2 3 4 

1 1979–1989 рр. Фотографії зі збірки фотодокументів та 

матеріалів “Дембельський альбом”, 

підготовленої заступником голови 

Харківської міської спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 

Г. Ломакіним та фотохудожником  

Л. Куліковим із матеріалів особових 

архівів учасників бойових дій в 

Афганістані 1979–1989 рр. 

ф.-6534, оп. 2, 

спр.19 

  (CD-R диск) 

2 2012 рік Грамота воїна-інтернаціоналіста 

Г.І. Ломакіна за активну життєву позицію 

та громадянську мужність, підписана 

головою Харківської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) В.М. Коваленком  

ф.Р-6559, оп.3,   

спр. 26,  

арк. 1 
 

3 25 травня 

2012 року 

Грамота за наукову діяльність та 

відмінне навчання Г.І. Ломакіна, 

підписана деканом факультету психології 

та соціології професором Харківського 

національного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди  

О.Г. Волковою  

ф.Р-6559, оп.1,   

спр. 21,  

арк. 1 

 

4 6-7 грудня  

2012 року  

Стаття Г.І. Ломакіна “Прояви порушень 

реадаптації учасників бойових дій у 

системі суспільних відносин” про аналіз 

даних особистісних змін та проявів 

порушень реадаптації ветеранів у системі 

суспільних відносин, опублікована у 

матеріалах VI Міжнародної науково-

практичної конференції  “Проблеми 

емпіричних досліджень у психології” за 

редакцією І.В. Данилюка, І.В. Ващенко 

ф.Р-6559, оп.2,   

спр. 10,  

арк. 1-4. 
 

5 2014-2015 

роки 

Роботи учасників щорічного літературно-

художнього конкурсу духовно-

філософської та громадянської поезії 

(прози) “Во имя жизни, мира и любви”, 

опубліковані у збірниках, підготовлених 

Харківською міською спілкою ветеранів 

Афганістану  

ф.Р-6559, оп.4,   

спр. 5, арк.138;  

ф.Р-6559, оп.4,   

спр. 6, арк. 25, 

267, 275  
 



1 2 3 4 

6 28 травня  

2015 року 

Фотографія Г.І. Ломакіна, відзнята в день 

прикордонника України біля пам’ятника 

воїнам-інтернаціоналістам у м. Харків 

ф.Р-6559, оп.5,   

спр. 19, арк. 2 
 

7 14 лютого  

2018 року 

Фотографія Г.І. Ломакіна, відзнята  у 

Національній академії Національної 

гвардії України під час урочистих заходів 

з нагоди 29-ї річниці виведення 

радянських військ з Афганістану 

ф.Р-6559, оп.5,   

спр. 20, арк. 2 
 

8 14 лютого  

2018 року 

Грамота Г.І. Ломакіна за плідну 

співпрацю, значний особистий внесок у 

розвиток військо-патріотичного 

виховання особового складу 

Національної академії Національної 

гвардії України, активну громадську 

діяльність та з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав, підписана начальником академії 

генерал-майором С.А. Соколовським 

ф.Р-6559, оп.5,   

спр. 4, арк. 1 
 

9 травень 

2018 року 

Фотографія Г.І. Ломакіна з ветеранами-

афганцями та кадетами Харківського 

національного університету Повітряних 

Сил імені І.Кожедуба у Музеї-діорамі 

воїнів-інтернаціоналістів м. Харкова 

ф.Р-6559, оп.5,   

спр. 23, арк. 2 

10 2018 рік Спогади ветерана-афганця М.Л. Бикова, 

голови громадської організації “Спілка 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) Шевченківського 

району міста Харкова”, опубліковані у 

монографії “Локальные войны и 

вооруженные конфликты ХХ столетия – 

участники и события: в исторических 

справках, интервью и психологических 

комментариях ” під редакцією  

Г.І. Ломакіна  

ф.Р-6559, оп.5,   

спр. 12,  

арк. 95-103,105 

 

 

 

Головний спеціаліст                О. Сафонова 


