1923–2011
Державна архівна служба України
з глибоким сумом сповіщає:
22 липня 2011 року пішла з життя чудова людина, історик, архівіст, кандидат
історичних наук, заслужений працівник культури УРСР, начальник Архівного
управління (з 22 жовтня 1974 р. – Головного архівного управління) при Раді
Міністрів УРСР (1969–1988)

ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ МІТЮКОВ
Понад 20 років в архівній справі тривала епоха Мітюкова, під час якої
відбулося будівництво корпусу споруд центральних державних архівів і приміщень
державних архівів областей, у Києві вперше проведено Круглий стіл архівів
Міжнародної ради архівів, вийшло друком нове покоління путівників по фондах
державних архівів, за участі архівістів видано енциклопедичне видання «Історія міст
і сіл Української РСР».
Народився Олександр Георгійович Мітюков 20 квітня 1923 року в багатодітній
селянській родині в селі Подболотьє Леденського району Північного краю (нині –
Бабушкінський район Вологодської області Російської Федерації). Після закінчення
семирічної школи навчався в Архангельському педагогічному училищі (1938–1941).
У травні 1941 року вступив до Ленінградського артилерійського училища. Від
початку Великої Вітчизняної війни Олександр Георгійович воював у складі
Карельського, Західного, Південно-Західного, Сталінградського, 2, 3 і 4-го
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Українських фронтів як командир взводу, командир батареї, згодом – начальник
штабу артилерійського дивізіону. Після двох серйозних поранень повертався на
фронт.
У повоєнні роки (1945–1952) працював викладачем Київського
індустріального технікуму трудових резервів, одночасно навчався на історичному
факультеті Київського педагогічного інституту ім. М. Горького (1948–1952). Після
закінчення інституту впродовж 1952–1969 років – на партійній роботі (завідуючий
парткабінетом Жовтневого райкому, працює інструктором Київського міському
КПУ, в апараті ЦК КПУ). 1964 року Олександр Георгійович закінчив аспірантуру
Академії суспільних наук при ЦК КПРС і захистив кандидатську дисертацію.
8 жовтня 1969 року Олександр Георгійович був призначений на посаду
начальника Архівного управління при РМ УРСР. Його діяльність на чолі архівної
системи була спрямована на розбудову та реформування архівної галузі України,
залучення до роботи молодих фахівців, зміцнення матеріально-технічної бази
архівних установ, впровадження новітніх технологій зберігання архівних
документів, розвиток видавничої діяльності архівних установ та використання
архівної інформації.
Олександр Георгійович поєднував організаційну роботу з науковою, він автор
понад 200 наукових праць.
Після виходу на пенсію він певний час працював в Інституті архівознавства
НБУВ НАН України на посадах старшого та провідного наукового співробітника.
Олександр Георгійович постійно приділяв увагу діяльності архівних установ,
надавав корисні поради, брав участь в архівознавчих дослідженнях з історії архівної
справи. Співробітники архівних установ, яким пощастило працювати разом з
Олександром Георгійовичем Мітюковим, часто згадували часи, коли вони
працювали під його керівництвом.
Заслуги Олександра Георгійовича Мітюкова відзначено на офіційному рівні –
йому присвоєно звання заслужений працівник культури УРСР, нагороджено
орденами Трудового Червоного Прапора, орденами Вітчизняної війни І і ІІ ступеня,
орденами Червоної Зірки і «Знак Пошани», Орденом Богдана Хмельницького, 20
медалями; Почесною грамотою Президії Верховної Ради України; галузевим знаком
«Відмінник архівної справи СРСР», іншими державними нагородами.
Архівісти України висловлюють щире співчуття родині Олександра
Георгійовича, усім рідним і близьким йому людям.
Світла пам’ять про цю людину, яка любила і цінувала життя, була відданою
своїй справі, назавжди залишиться з тими, кого щаслива доля звела на життєвому
шляху з Олександром Георгійовичем Мітюковим.

