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С. В. РОМАНОВИЧ*

ПИтАННя ВідкРИтОгО дОСтуПу дО дОкуМеНтіВ
РАдяНСькОгО ПеРіОду ОбгОВОРеНО

зА кРуглИМ СтОлОМ

3 лютого 2012 р. у приміщенні Державної наукової архівної бібліо-
теки Державною архівною службою України організовано і проведено 
засідання Круглого столу з питань відкритого доступу до документів 
радянського періоду.

У засіданні взяли участь Голова Державної архівної служби Украї-
ни о. П. Гінзбург, перший заступник Голови Державної архівної служ-
би В. м. Воронін, директор департаменту організації архівної роботи 
Державної архівної служби України Т. П. Прись, директор департа-
менту діловодства, формування, зберігання та обліку документів наці-
онального архівного фонду С. В. Сельченкова, відповідальні працівники 
Укрдержархіву, директор Галузевого державного архіву Служби безпе-
ки України С. П. Лясковська, директор Державного архіву мВС України 
н. і. Татусь, директор цДаГо України В. С. Лозицький, заступник ди-
ректора цДаВо України о. Б. Берковська, заступник директора Укра-
їнського інституту національної пам’яті, д і. н., проф. Д. В. Вє дєнєєв, 
д. і. н., проф. а. С. Чайковський, голова вченої ради УнДіаСД, д. і. н., 
проф. С. Г. Кулешов, науковий співробітник інституту архівознав-
ства національної бібліотеки України ім. В. і. Вернадського К. Є. но
вохатський, голова Всеукраїнської правозахисної організації “Спільна 
Дія” р. о. Борт ник, історик В. В. Корнілов, голова Всеукраїнської гро-
мадської організації “Союз – народна пам’ять” я. о. Жилкін, голова 
Всеукраїнської громадської організації “Пошук – Дніпро” С. м. Лящен-
ко, співробітники центру досліджень визвольного руху В. м. В’ятрович 
та я. ясиневич, представники засобів масової інформації.

 звертаюсь до присутніх, Голова Державної архівної служби 
о. П. Гін збург зазначила, що державними архівами проводиться постій-
на робота з розсекречення архівних документів та забезпечення доступу 
до них відповідно до вимог Конституції України, законів України “Про 
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звернення громадян”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної ін-
формації”, “Про національний архівний фонд та архівні установи”, по-
станови Верховної ради України від 24 грудня 1993 року № 3812XII 
“Про тлумачення закону України “Про реабілітацію жертв політичних 
репресій в Україні”.

Директор ГДа СБУ С. П. Лясковська поінформувала: упродовж 
2011 р. до архіву надійшло 941 звернення громадян та запитів наукових 
установ і громадських організацій щодо надання інформації про жерт-
ви політичних репресій та їхню долю. з них 932 виконано позитивно 
(повідомлено про долю, ознайомлено з архівними матеріалами, надано 
архівні довідки та рекомендації, передано до архівних установ за місцем 
зберігання документів). Лише у 9 випадках, коли родинні стосунки за-
явника з репресованою особою не встановлено, у відповідності до вимог 
чинного законодавства рекомендовано отримати дозвіл від репресовано-
го або його нащадків.

Доступ до документів радянського періоду перебуває під постійним 
контролем керівництва державних архівних установ системи Укрдер-
жархіву, ГДа СБ України та Держархіву мВС України.Під час дис-
кусії розглянуто питання доступу до архівних документів радянського 
періоду,зокрема до архівнослідчих справ та справ реабілітованих.Учас-
ники круглого столу висловили також думку щодо необхідності продо-
вжувати обговорювати ці важливі питання у конструктивному руслі. 

Відкриття засідання. зліва направо: директор департаменту організації
архівної роботи Державної архівної служби України Т. П. Прись,

Голова Державної архівної служби України о. П. Гінзбург,
перший заступник Голови Державної архівної служби В. м. Воронін,

директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України С. П. Лясковська.
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Учасники Круглого столу з питань відкритого доступу
до архівних документів радянського періоду.


