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ГаЛУзевомУ ДержавномУ архівУ СБ УКраїни –
20 роКів

подається стисла інформація про створення та доступ до документів Га-
лузевого державного архіву служби безпеки України, про його участь у дер-
жавних та міжнародних наукових та науково-пошукових проектах.
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декілька десятиліть наш архів існував як архівний підрозділ орга-
нів державної безпеки, забезпечував використання відомчих архівних 
документів української спецслужби її підрозділами та співробітниками.

проте процеси демократизації, які відбувалися в суспільстві, інтер-
ес громадськості до проблем нашого історичного минулого потребува-
ли все більшої відкритості архівів. У цьому плані найцікавішими здава-
лися архівні фонди спецслужби, доступ до яких був закритий не лише 
для пересічного громадянина, а й для науковців. 

 Законом України від 17 квітня 1991 року “про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні” було розпочато процес розсекречу-
вання архівних документів. саме після його прийняття зріс попит на 
інформацію, яка зберігається в нашому архіві: збільшилась кількість 
дослідників у читальному залі, число запитів державних установ, на-
укових та навчальних закладів, громадських організацій та громадян. 
оскільки більша частина документів містила інформацію з обмеженим 
доступом, в архіві розпочинається процес розсекречування документів, 
які викликали найбільший інтерес у суспільстві. 

доступ до цих матеріалів здійснювався паралельно із процесом пе-
регляду матеріалів справ та реабілітацію осіб, безпідставно звинуваче-
них та засуджених. 

таким чином, в архіві склалося два фонди кримінальних справ: на 
осіб, знятих з оперативного обліку в мвс України (зараз: фонд припи-
нених кримінальних справ, тобто аКс, порушених на осіб, яких було 
реабілітовано) та осіб, не знятих з оперативного обліку в мвс України 
(фонд основний, аКс на осіб, які не підлягають реабілітації). 

таємниці архівів почали поступово відкриватися. першою ластів-
кою стала можливість ознайомлення з архівними кримінальними спра-
вами (аКс) осіб, яких було реабілітовано. вперше самі колишні ре-
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пресовані та їх родичі могли ознайомитися з матеріалами справ, які ще 
вчора були закриті. після ознайомлення зі справами люди переживали 
суперечливі почуття: біль, страждання, гірка радість від того, що прав-
да нарешті з’ясована. 

матеріали деяких кримінальних справ стали справжнім відкриттям 
для науковців, оскільки серед засуджених було багато видатних діячів 
української державності, науки, церкви, партійного керівництва.

Ураховуючи великий соціальний інтерес до матеріалів архіву спец-
служби та резонанс щодо можливості ознайомлення з певною категорі-
єю архівних матеріалів, 9 вересня 1991 року президією верховної Ради 
України було прийнято Указ, відповідно до якого документи органів 
державної безпеки повинні бути передані на державне зберігання Го-
ловному архівному управлінню при Кабінеті міністрів України та його 
підрозділам на місцях на загальних підставах поряд з іншими міністер-
ствами, державними комітетами і відомствами республіки. 

У першу чергу, передачі підлягали матеріали припинених кримі-
нальних справ, по яких була завершена робота з реабілітації, фільтра-
ційні справи та трофейні документи на осіб, відправлених до німеччи-
ни в роки другої світової війни, і тих, хто перебував там у концтаборах 
та інших місцях примусового утримання. 

проте архіви спецслужб – це не просто архівні документи. Їх ви-
вчення потребує особливого підходу. адже за кожним пожовклим ар-
кушем стоїть людська доля, що сухою мовою законів та нормативно-
правових актів визначається як “інформація про особу, її персональні 
дані”. 

Розуміючи це, відповідно до Закону України “про національний 
архівний фонд та архівні установи”, 1 квітня 1994 року Кабінетом мі-
ністрів України було прийнято постанову про створення державного 
архіву служби безпеки України. 

отже, у 1994 році архіву було надано статус державного.
Усі ці кардинальні зміни, що відбувалися в архіві, проходили під 

керівництвом начальника підрозділу, а потім – першого начальника 
архіву пшеннікова олександра михайловича. 

першочерговим завданням, яке довелося вирішувати у зв’язку з на-
буттям нового статусу, стало перетворення колись повністю закритого 
спеціалізованого підрозділу спецслужби в загальнодоступну державну 
архівну установу, що максимально відповідала вимогам державної ар-
хівної служби України.

Звичайно, що цей процес потребував докорінного перелому в орга-
нізаційному, психологічному та інших аспектах. 

перед архівом постали нові завдання, які раніше були непритаман-
ні даному підрозділу: скласти переліки фондів, описи, журнали реє-
страції справ, історичні довідки фондів, іменні та тематичні картотеки 
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тощо. вся ця робота була спрямована на те, щоб зробити документи 
архіву доступними для вивчення не лише співробітниками спецслужби, 
а й широкому загалу науковців.

паралельно відбувалася робота з вивчення матеріалів архіву спів-
робітниками з метою їх використання для висвітлення історії України. 
плановість цій роботі було надано в грудні 1998 року з прийняттям 
Концепції комплексної дослідницької програми “наукове-практичне 
використання документальної спадщини спеціальних служб України”. 
відповідно до неї було прийнято рішення започаткувати видання те-
матичних збірок документів і матеріалів, присвячених тим чи іншим 
аспектам історії України.

У тому ж році у складі Гда було створено відділ науково-дослід-
ницької роботи, інформації та практичного використання документів.

Це дало змогу здійснити архівний пошук, відбір та підготувати де-
кілька збірників документів, серед яких “остання адреса” до 60-річчя 
соловецької трагедії, “Київ у дні нацистської навали” та інші. 

серед останніх спільних з інститутом історії України нан України 
науково-видавничих проектів, що вийшли друком у 2013 році, стали 
збірники документів “вирок українській революції: справа ЦК УпсР” 

постанова Кабінету 
міністрів України 

“про створення 
галузевого 

державного архіву 
служби безпеки 

України”
від 1 квітня 1994 р.
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та “партійно-радянське ке-
рівництво УсРР під час голо-
домору 1932–1933 рр.: вожді. 
працівники. активісти”.

З метою більш активного 
громадського, науково-історич-
ного та культурно-просвітниць-
кого використання докумен-
тальних фондів да сБУ, 
попу ляризації науково-публі-
цистичного доробку співробіт-
ників архіву в 2000 р. у WEB – 
сайті у мережі Internet було 
запроваджено розділ “держав-
ний архів”. на сторінці архіву 
розміщується інформація про 
діяльність Гда, результати 
його роботи, видавничу діяль-
ність та співпрацю у рамках 
міжнародних та міжвідомчих 
договорів тощо.

Усвідомлюючи, що властивістю архівів є довічно ділитися своїми 
скарбами і при цьому не біднішати, Гда сБУ досить активно взаємодіє 
з науковими установами та громадськими організаціями, напрацьовано 
певні алгоритми співробітництва. одним із напрямів співробітництва є 
взаємодія в рамках державних, міжвідомчих і міжнародних проектів у 
гуманітарній сфері. 

як правило, співвиконавцем багатьох з них виступає служба без-
пеки України, а в структурі служби виконання завдань покладається 
на Гда.

З 1992 року служба безпеки України (від сБУ – Гда сБУ) є спів-
виконавцем державної програми підготовки багатотомної серії науко-
во-документальних книг “Реабілітовані історією”. У рамках цієї про-
грами архів не лише надає доступ до архівних матеріалів учасникам 
проекту, а й допомагає здійснювати пошук, виготовляє електронні ко-
пії документів.

Значну роль у здійсненні програми відіграє науково-документаль-
ний журнал “З архівів вУЧК-ГпУ-нКвд-КГБ”, що видається з 1994 р. 
Засновником його є Головна редакція, а одним із співзасновників – 
служба безпеки України. на сьогодні вийшло друком 27 випусків 
журналу. електронні версії всіх випусків журналу розміщено на web-
сайтах “Реабілітовані історією” та сБУ. Це – єдиний подібний журнал 
на пострадянському просторі, який систематично публікує раніше за-
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секречені документи органів державної безпеки та наукові статті, на-
писані на їх матеріалах. Крім документальних добірок і статей, при-
свячених великим судовим процесам і окремим кримінальним справам, 
за якими було засуджено тисячі відомих і невідомих наших співвітчиз-
ників, на сторінках журналу публікуються матеріали з рубрики історії 
спецслужб.

Крім того, за 20 років існування було підготовлено чотири тема-
тичні випуски, присвячені основним напрямам оперативно-бойової ді-
яльності працівників спецслужби у роки війни проти нацистів, з по-
передження та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській аес, 
найбільшій за своїми масштабами справі “всесоюзної військово-офі-
церської організації “весна”, спрямованої проти військових спеціаліс-
тів старої генерації. 

 З 2008 р. служба безпеки України, як один із співвиконавців, 
бере участь у державному міжвідомчому архівно-пошуковому проекті 
“Український мартиролог ХХ століття”. метою проекту є створення за-
гальної електронної бази даних з короткими біографічними даними на 
жертв політичних репресій за кримінальними справами, що були пору-
шені радянськими органами державної безпеки. на сьогодні співробіт-
никами архіву та секторів архівного забезпечення (саЗ) регіональних 
підрозділів сБУ до бази даних внесено персональні дані на 470 714 
осіб, які проходять за 335 485 кримінальними справами, що знаходять-
ся на зберіганні в Гда та архівах тимчасового зберігання регіональних 
органів сБУ. опрацьовано матеріали 84,39% аКс. повністю заверше-
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но роботу з обробки даних в п’ятнадцяти областях України, в дев’яти 
регіонах – робота продовжується. 

існування цієї бази дає змогу архівістам уже на цьому етапі швид-
ко опрацьовувати звернення громадян щодо надання первинної інфор-
мації про репресованих родичів, у майбутньому – зробить можливим 
проводити наукові дослідження з використанням статистичних даних 
за різними критеріями відбору.

для надання спрощеного доступу громадян до архівної інформації 
про незаконні політичні репресії в сРсР-УРсР у 2009 році при архіві в 
Києві та обласних управліннях сБ України створено мережу інформа-
ційно-довідкових залів (ідЗ), де розміщено електронні копії документів 
спецслужби.

послугами електронного архіву можуть скористатися всі без ви-
нятку громадяни України та іноземці. для ознайомлення з інформацією 
відвідувачам достатньо просто прийти і звернутися до адміністратора 
залу, який надасть допомогу у пошуку інформації. ніяких письмових 
звернень про дозвіл на роботу з електронним архівом надавати непо-
трібно.

У тематичних папках архіву знаходяться копії не архівних справ 
(одиниць зберігання), а окремих документів з архівних справ. докумен-
тальна база електронного архіву побудована за багаторівневим прин-
ципом:

– документи українського визвольного руху (українська держав-
ність 1917–1921 рр., антибільшовицька боротьба 1917–1930-х рр., ді-
яльність оУн та Упа в 1920–1950-ті роки, рух опору в 1950–1980-і 
роки);
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– документи радянської карально-репресивної системи (комуніс-
тичний терор, голодомори, депортації та переселення);

– документи громадсько-політичних та релігійних об’єднань та ін. 
на сьогодні у базі даних представлено більше 26 тис. архівних доку-
ментів, серед яких 6 тис. фотоматеріалів та більше 100 науково-довід-
кових видань, створених за участю спеціалістів архіву. 

З 2013 року електронний архів поповнюється копіями списків осіб, 
які були репресовані обласними трійками нКвс УРсР у 1937–1938 ро-
ках. на даний час розміщено дані на 16 тисяч 29 осіб.

Ще одним дієвим засобом надання доступу до архівної інформа-
ції широким колам громадськості є оприлюднення змісту документів 
через засоби масової інформації. З 2009 року на основі матеріалів Га-
лузевого державного архіву сБУ було підготовлено низку телепередач 
циклу документальних фільмів “Гриф секретності знято” про репресо-
ваних діячів визвольного руху, представників української інтелігенції, 
священників, про дисидентський рух в Україні тощо.

З метою сприяння висвітленню в державних засобах інформації 
причин і наслідків політичних репресій в Україні на запит першого 
національного каналу для підготовки телевізійного сюжету серії “об-
личчя України” з дозволу родичів надавалися архівні матеріали та ко-
ментарі фахівців стосовно долі відомого українського поета-дисидента 
василя стуса, а також низки коментарів керівництва Гда сБУ щодо 
доступу до архівних документів. 

У рамках міжнародного співробітництва в гуманітарній сфері Украї-
на, на підставі угоди про співробітництво між державним комітетом 
архівів України та об’єднанням “саксонські меморіали” від 19.02.2004 
року, бере участь у міжнародному архівно-пошуковому і дослідниць-
кому проекті “Радянські та німецькі військовополонені періоду другої 

облікова картка 
в’язня німецького 
табору для 
військово-
полонених.
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світової війни”٭. метою проекту є формування централізованої бази 
даних на радянських військовополонених за архівними документами 
європейських країн – учасників другої світової війни.

служба безпеки України та об’єднання уклали відповідну угоду 
30.09.2004 року. від служби безпеки відповідальним виконавцем ви-
значено Галузевий державний архів сБУ.

Зазначена угода передбачає архівний пошук трофейних німецьких 
карток на радянських військовополонених, виготовлення їх електро-
нних копій, створення на їх основі електронної бази даних та подаль-
ше її наповнення німецькою стороною інформацією, що зберігається в 
архівах країн – учасниць проекту (фото карток військовополонених–5).

За період співробітництва Гда сБУ опрацював понад 80 тис. доку-
ментів та передав німецькій стороні їх електронні копії з інформацією 
на 60 148 осіб. об’єднання, у свою чергу, у квітні 2011 р. передало сБУ 
інформацію на майже 150 тисяч радянських військовополонених – уро-
дженців України, які загинули і поховані на території німеччини.

Ця база даних використовується в Гда сБУ, архівних підрозді-
лах регіональних органів сБУ, а також була передана службою без-
пеки українській секції Європейського форуму миру для організації 

Фотовиставка “Зламані долі. Комуністичний терор в Україні
1920–1950-х років”. Київ. меморіальний комплекс “Биківнянські могили”.

* Цей проект існує за дорученням Федерального уряду та за підтримки 
мЗс німеччини з 1999 р. З німецької сторони його виконавцем є об’єднання 
“саксонські меморіали в пам’ять жертвам політичного терору” (м. дрезден, 
Федеративна Республіка німеччина). в ньому беруть також участь ФсБ Росії, 
КдБ Білорусі, КнБ Казахстану тощо.



статті та повідомлення114

пошуку за зверненнями грома-
дян.

Зараз у Гда сБУ залиша-
ються неопрацьованими 300 тис. 
архівних документів з інфор-
мацією орієнтовно на 150 тис. 
осіб. для їх повного опра цювання 
необ хідно ще 7–8 років. плану-
ється після завер шен ня роботи по-
вну базу даних та електронні копії 
трофейних німецьких документів 
передати дер жавним архівам для 
їх подальшого використання.

У червні 2003 р. та у лютому 
2011 р. між сБУ та національним 
інститутом пам’яті жертв Ката-
строфи і Героїзму “яд вашем” 
держави ізраїль було укладено 

Угоди про співробітництво, відповідно до яких організовано пошук 
та вивчення документів Гда сБУ, що містять інформацію про масове 
знищення єврейського населення на окупованій території в роки другої 
світової війни, а також виготовлення і передачу мікрофільмокопій та 
електронних копій архівних документів інституту. 

За роки співробітництва у рамках наявних угод “яд вашем” отри-
мав понад 240,5 тис. зображень з копіями відповідних документів.

У ході співробітництва було встановлено, що в архіві “яд-вашем” 
зберігаються німецькі картки на радянських військовополонених – 
в’язнів нацистських концтаборів маутхаузен і дахау. після консуль-
тацій Гда сБУ з німецькими партнерами по проекту “Радянські вій-
ськовополонені періоду другої світової війни” з’ясовано, що копії цих 
карток відсутні в архівах інших країн. тому вони мають велике зна-
чення для встановлення долі понад 15 тис. радянських військовополо-
нених. Гда сБУ звернувся до “яд вашем” з пропозицією в обмін на 
копії документів з архіву спецслужби надати електронні копії зазна-
чених німецьких карток. партнери висловили свою принципову згоду 
на такий обмін.

У 1996 р. Гда сБУ розпочав співробітництво з міністерством вну-
трішніх справ і адміністрацією Республіки польща. після створення у 
грудні 1998 р. інституту національної пам’яті польщі та передачі до 
нього архівів колишніх спецслужб пнР співпраця відбувається із за-
значеним інститутом. 3 серпня 2009 р. між сБУ та інп укладено до-
говір про співробітництво. основною метою співпраці є підготовка ба-
гатотомного науково-документального видання “польща та Україна у 
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тридцятих-сорокових роках XX століття. невідомі документи з архівів 
спеціальних служб”.

Цей проект за тривалістю і результатами роботи є наймасштабні-
шим міждержавним гуманітарним проектом, аналогів якому не існує. 
У ході співробітництва опубліковано вісім томів видавничої серії٭. пе-
редмови до 1-го та 7-го томів написали президенти країн: у 1998 році – 
леонід Кучма і олександр Квасневський, у 2008 році – віктор Ющенко 
і лех Качинський.

З ініціативи польської сторони підготовлено англомовну версію 
7-го тому. презентація його в Україні відбулась 25 листопада 2009 р. 
за участю президента України. У 2010–2011 роках видавничу серію та 
англомовну версію 7-го тому за активного сприяння мЗс України пре-
зентовано у варшаві (польща), мюнхені (ФРн), парижі (Франція), то-
ронто (Канада), лондоні (велика Британія) та мельбурні (австралія). 
За результатами проведеної роботи п’ятьох українських членів спільної 
робочої групи у жовтні 2008 р. президент польщі нагородив орденами 
за заслуги Республіки польща.

У 2011 році підготовлено ще одну англомовну версію видання за 
матеріалами попередніх восьми томів серії. 1 березня 2013 року за учас-

Фотовиставка “Зламані долі. Комуністичний терор в Україні
1920–1950-х років”. вінниця.

* Кожен з томів має обсяг понад 1000 сторінок, відкривається вступною 
статтею від редакційної колеґії, в якій викладено стан наукової розробки про-
блеми; подано наявні, часто контроверсійні, точки зору сторін на події спіль-
ної історії; зазначено питання, що потребують подальшої розробки; пояснено 
принципи відбору документів. далі подаються українською, польською та ро-
сійською мовами недруковані раніше документи з польських і українських 
архівів спецслужб, коментарі, покажчики, ілюстрації.
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тю керівництва сБУ та інституту національної пам'яті (інп) Республі-
ки польща, представників дипломатичного корпусу, акредитованого в 
Україні м. Київ відбулася його презентація. враховуючи великий резо-
нанс серед громадськості та науковців щодо документів цього видання, 
презентації видання “польща та Україна у 30-х – 40-х роках XX сто-
ліття. невідомі документи з архівів спеціальних служб” (“Poland and 
Ukraine in the 30's–40's of the XXth Century. Documents from Archives of 
Secret Services”) відбулися в містах Житомир, Хмельницький, вінниця 
(Україна), варшава, піш (польща), лондон (велика Британія), Кемб-
ридж (сШа) тощо.

У цьому році планується вихід в світ дев’ятого тому серії, підготов-
леного за документами польських спецслужб. проте робота на цьому 
не закінчується. спільна робоча група продовжує підготовку наступ-
них томів серії. 

добре розуміючи, що історична правда не лежить на поверхні, а 
до неї треба діставатися через відкриття нових документів з архівів, 
Гда сБУ залучається до виконання інших державних програм, актив-
но співпрацюючи при цьому, перш за все, з іншими архівними та на-
уковими установами.

співробітниками архіву здійснювалася архівно-пошукова робота 
щодо виявлення в архівних фондах Гда та регіональних органів сБУ 
кримінальних справ на репресованих священнослужителів Української 
автокефальної православної церкви (УапЦ) та інших православних 
конфесій. За виявленими архівними матеріалами підготовлено та опу-
бліковано збірник документів “патріарх Йосиф сліпий у документах 
радянських органів державної безпеки 1939–1987”. продовжується ар-
хівно-пошукова робота щодо підготовки збірника документів “ліквіда-
ція Ужгородської унії в 1949 році”. 

Гда сБУ спільно з інститутом історії України нан України, да 
мвс, ЦдаГо України підготовлено збірник документів “тюремний 
мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казе-
матів”.

Це – унікальний проект не лише науковий, а й пошуковий. У ньому 
зібрано надписи на стінах, меблях та речах, що знаходилися в тюрем-
них камерах, де перебували нацистські в’язні. архівні фонди сповнені 
несподіванок. можливо ми зможемо з’ясувати долі людей, прізвища 
яких згадувалися в тюремних написах, оскільки вже відомо, що не всі, 
хто залишив передсмертні записки, були розстріляні. 

Цей проект буде мати продовження, оскільки ним зацікавилися 
в Білорусі та Росії, і вже є конкретні пропозиції білоруської сторони 
об’єднати і продовжити роботу вже над спільним українсько-білорусь-
ко-російським проектом.

до 70-річчя визволення Києва спільно з інститутом історії Украї-
ни нан України підготовлена нова редакція науково-документального 
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проекту “Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр. (за документа-
ми радянських спецслужб та німецької окупаційної адміністрації”.

 одним з напрямів оприлюднення архівних матеріалів є виставкова 
робота. Фотовиставки “Розсекречена пам’ять”, “Зламані долі. Комуніс-
тичний терор в Україні 1920–1950-х років”, “Упа. історія нескоре-
них”, створені за документами спецслужби, з 2007 по 2010 рр. були 
представлені не тільки в Україні, а й за її межами.

також за участю Гда сБУ підготовлено матеріали до виставок:
• “народна війна. про селянський повстанський рух на Україні в 

20-ті роки ХХ ст.” / всеукраїнське товариство “меморіал ім. в. сту-
са”. – К., 2011. 

• “дослідники голодоморів” / національний музей “меморіал 
пам’яті жертв голодоморів в Україні”. – 2011.

• “до 70-річчя трагедії Бабиного яру” / державна архівна служба. – 
К., 2011.

• “25 років аварії на Чорнобильській аес” / державна архівна 
служба. – К., 2011.

• “подвижник архієпископ лука (в. войно-ясинецкий)” / держав-
на архівна служба. – К., 2011

• “Український письменник-фантаст о. Бердник” / державна архів-
на служба. – К., 2012.

• до 125-річчя керівника радянського партизанського руху періоду 
другої світової війни с. Ковпака / державна архівна служба. – К., 2012.

• Щодо керівника резидентури нКвс УРсР “максим” і. Кудрі / 
дер жавна архівна служба. – К., 2012.

архів активно співпрацює із громадськими організаціями, напри-
клад, такими, як: всеукраїнське товариство “меморіал ім. в. стуса”, 
видавництвом “літопис Упа” тощо. 

досягненням Гда у розширенні доступу до архівної спадщини ста-
ло розсекречення документів. до 2009 року перегляд грифів секретнос-
ті документів радянських органів державної безпеки в Гда відбувався 
з метою включення їх до науково-документальних видань та на вико-
нання актів президента України, доручень та рішень Кабінету міні-
стрів України для введення їх до широкого обігу в межах виконання 
умов міжвідомчих договорів. 

З 2009 року, згідно з Указом президента України “про розсекре-
чення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з 
українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодомо-
рами в Україні” здійснювався перегляд грифів секретності архівних 
документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними 
репресіями та голодоморами в Україні, яким в установленому поряд-
ку скасовано раніше надані грифи секретності. на виконання доручень 
Кабінету міністрів України 2009–2011 років перегляду підлягав увесь 
масив архівних документів радянської доби. У результаті було введено 
до вільного обігу майже 154 тис. одиниць зберігання. 
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наукові, освітньо-наукові установи, а також громадські та релігійні 
організації звертаються до Гда з проханням ознайомитися їх співро-
бітникам з архівними фондами в межах підготовки ними дисертаційних 
та інших наукових досліджень. Щороку в читальному залі архіву пра-
цює до 200 осіб, які здійснюють близько 1000 відвідувань. Це дослід-
ники, родичі репресованих. Щорічно збільшується кількість письмових 
звернень і запитів на інформацію. 

для полегшення роботи дослідників в архіві продовжується робо-
та з науково-технічного опрацювання фондів, удосконалюються істо-
ричні довідки до архівних фондів, активно впроваджуються процеси 
оцифрування документів та відновлення згасаючих текстів за допомо-
гою сучасних комп’ютерних технологій, здійснюється реставрація та 
ремонт архівних справ.

на сьогодні джерельний комплекс архіву налічує 46 фондів, у яких 
міститься близько 180 тисяч одиниць зберігання радянського періоду. 
архів поповнюється і документами підрозділів служби безпеки Ук раїни.

напередодні свого дня народження співробітники архіву зроби-
ли своєрідний подарунок для науковців, які працюють з нашими до-
кументами. Завдяки використанню сучасних комп’ютерних технологій 
створено електронний опис найбільш популярного серед дослідників 
фонду секретаріату. Завдяки його введенню значно спрощено пошук 
необхідних документів: дослідникам необхідно лише ввести ключове 
слово – на екрані з’являються номери справ, у назві яких згадується це 
слово, а також документи з внутрішніх описів, які також мають слова, 
визначені пошуком. Крім того, всі справи цього фонду оцифровані, і до 
читального залу видаються електронні копії документів.

озираючись на 20 років, можна із впевненістю сказати, що той 
поступ, який робився архівом крок за кроком, став можливим лише 
завдяки його згуртованому колективу однодумців, які і сьогодні за-
лишаються вірними своєму покликанню і плекають кожен документ з 
минулого для того, щоб донести його до наших нащадків у майбутнє. 

представлена краткая информация о создании и доступе к документам 
отраслевого государственного архива службы безопасности Украины, его 
участие в государственных и международных научных и научно-поисковых 
проектах.

Ключевые слова: оГа сБУ; пересмотр грифов секретности; рассекре-
чивание.

There is given short information about the establishment of the Branch State 
Archives of the Security Service of Ukraine, the access to the documents; the 
participation of the archives in the State and international scientific and retrieval 
projects.

Key words: The Branch State Archives of the Security Service of Ukraine; the 
reconsideration of secrecy labels; the declassification of documents.


