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Проблема захисту архівів під час техногенних і природних ката
строф, попередження втрат та відновлення документів в Україні нале
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жить до актуальних: пам’ять нашої нації втрачається разом з черговою 
втратою архівних документів*. 

Після страшної катастрофи на Чорнобильській АЕС (26 квітня 
1986 р.) українські архівісти, ризикуючи життям, рятували документи 
архівів із ураженої радіацією зони. Завідувач архівного відділу Чорно
бильського райвиконкому клавдія Петрівна осадча евакуювала архів 
до с. Горностайпіль Іванківського (колишнього Чорнобильського) ра
йону. Після декількох переміщень архів частково втратив облікові до
кументи, але фонди організацій району збереглися: на 1 січня 2013 р. 
в архівному відділі Іванківської райдержадміністрації, куди документи 
було доправлено, зберігається 99 фондів 16965 справ організацій Чор
нобильського району за 1943–1988 рр. (документи Чорнобильського 
райвиконкому, міської ради, відділів освіти, культури, соціального за
безпечення, статистики, прокуратури, народного суду, районної лікар
ні, редакції районної газети, 48 сільських рад району, 22 колгоспів і 
радгоспів). 

У грудні 1992 р. на міжнародній нараді у ЮНЕСко (Париж, Фран
ція) за участю Генерального секретаря міжнародної Ради Архівів 
(мРА) Ш. кечкеметі, представників державних архівних служб Росії та 
України (голова української делегації – В. Лозицький), Англії, Франції, 
США, Швеції, Японії, консультанта ЮНЕСко професора Г. Боомса 
(Німеччина), ученихрадіологів обговорювалось питання дезактивації 
архівів, пошкоджених унаслідок аварії на ЧАЕС1. Йшлося про надання 
Україні гранту на ці цілі. Група експертів ЮНЕСко під керівництвом 
Г. Боомса виїжджала з інспекцією архівів зони забруднення. Проте у 
той час, як згадував В.Лозицький, через позицію американської сто
рони, яка наполягала на додатковому вивченні проблеми, та занадто 
високий рівень радіаційного забруднення документів, що взагалі уне
можливлював працю з ними, ЮНЕСко так і не надала грант Україні. 
Українська громадськість не змирилася з такою ситуацією: у рамках 
Національної програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 
і соціального захисту громадян на період до 2000 р. історикокультур
на експедиція міністерства з надзвичайних ситуацій України під ке
рівництвом Ростислава омеляшка упродовж восьми років здійснювала 
польові експедиції для відбору музейних предметів і документальної 
спадщини з метою формування музеюархіву українського Полісся. Як 
розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” Р.омеляшко2, державний науко
вий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф мі
ністерства надзвичайних ситуацій України був створений лише 2001 р., 
а до цього експедиції до “зони” здійснювались різними інститутами із 

* Поки тривала робота над статтею, від пожежі у приміщенні архівного 
відділу Херсонської міської ради 30 січня 2013 р., за попередніми оцінками, 
постраждало понад 1000 архівних справ.
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залученням ентузіастів і на договірних засадах (хоча він разом з Григо
рієм Гончаренком плекали мрію про науковий центр при міністерстві 
ще з 1989 р.). Українські архіви в експедиціях представляла Лариса 
Скрицька, а консультантом архівних програм виступала Ірина матяш. 
Незмінним учасником польових експедицій була українська поетеса 
Ліна костенко, яка власноруч відібрала в “зоні” значну частину доку
ментів цінного інформативного змісту3. На пресконференції, присвя
ченій історикокультурологічним експедиціям до Чорнобильської зони, 
що відбулася 23 квітня 2009 р., Ліна костенко повідомила про понад 
150 експедицій, які продовжує організовувати Р.омеляшко, та май
же 42 тисячі зібраних експонатів – від предметів побуту до світлин*4. 
27 вересня 2012 р. у києві в УНІАН відбулася пресконференція “Збе
реження і відновлення культури Поліського регіону: успіхи і резуль
тати”, у полі зору якої знову були питання збереження і відновлення 
культурної спадщини Полісся. 

22 жовтня 2002 р. сталася аварія опалювальної системи у Національ
ній бібліотеці України імені В.І.Вернадського (у корпусі на вул. Воло
димирській, 62). Від води та пару постраждала частина фондів відділів 
бібліотечних зібрань та історичних колекцій, образотворчих мистецтв, 
обміннорезервних і газетних фондів. Загалом різного ступеню зволо
ження зазнали понад 200 тисяч документів. 23 жовтня 2002 р. Президія 
НАН України за інформацією Президента НАН України Б. Є. Патона 
прийняла постанову “Про першочергові заходи з ліквідації наслідків 
аварії в книгосховищі філії № 1 Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського НАН України”. колектив бібліотеки впродовж 4 діб 
здійснював рятувальні заходи. Заморожені на київському холодоком
бінаті № 3 документи відновлювали фахівці інститутів мікробіології і 
вірусології, хімії поверхні, сорбції та проблем ендоекології, технічної 
теплофізики, управління справами та матеріальнотехнічного забезпе
чення НАН України5.

Ще однією гуманітарною катастрофою для України стала пожежа 
у кам’янецьПодільському міському архіві 10 квітня 2003 р. – втраче
но найцінніші фонди з історії Поділля кінця ХVIII – початку ХХ сто
ліття. Як зазначив тодішній директор державного архіву Хмельниць
кої області П. Я. Слободянюк, таких втрат українські архіви не знали з 
часів другої світової війни. Європейське відділення мРА “EURBICA” 

* З Пояснювальної записки до проекту Постанови Верховної Ради України 
“Про створення державного музеюархіву народної культури українського 
Полісся”: “За 16–17 років на забруднених територіях ними знайдено близько 
30 нових пам’яток археології, відкрито середньовічний Чорнобиль (знахідки 
XI–XII століття), зібрано понад 40 тис. експонатів, близько 90 тис. фотографій, 
на яких зафіксовані різні сторони матеріальної й духовної культури, а також 
близько 4 тис. годин аудіо і відеозаписів”.
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та держкомархів України 7 травня 2004 р. провели у києві 1й єв
ропейський семінар “Архіви та катастрофи” за участю спеціалістів 
12 країн6. 20–21 січня 2005 р. держкомархів України та Посольство 
США в Україні організували в державному архіві Хмельницької об
ласті семінарпрактикум зі збереження і відновлення архівних фондів. 
Завідувач відділу меморіальної Шекспірівської бібліотеки “Фолджера” 
Ф. мовері (Вашингтон) та президент фірми “корпорація “обслугову
вання архівів” П. мекленберг (міннесота) навчали українських архівіс
тів працювати на реставраційному обладнанні, яке наша країна отрима
ла за грантом Посольства США в Україні7. Тривають відновлювальні 
роботи у державному архіві Хмельницької області, проте документи, 
на яких збереглося менше 50% інформаційного наповнення, не підля
гають реставрації, а отже, втрачаються назавжди.

В Україні ще 1958 р. була заснована Центральна реставраційна 
майстерня Архівного управління УРСР, на базі якої 2002 р. був створе
ний державний центр збереження документів Національного архівного 
фонду України. Постановою кабінету міністрів України від 13 берез
ня 2002 р. № 319 затверджено “Положення про порядок формування, 
ведення та використання галузевого страхового фонду документації”. 
Наказом державного комітету архівів України від 8 травня 2003 р. 
№ 68 затверджені “Правила пожежної безпеки для державних архівних 
установ України”. 2006 р. Український науководослідний інститут ар
хівної справи та документознавства розробив методичні рекомендації 
“консерваційнопрофілактичне і реставраційне оброблення документів 
Національного архівного фонду, пошкоджених під час надзвичайних 
ситуацій”, в яких викладено основні аспекти організації консерваційно
профілактичних і реставраційних робіт з оброблення документів, по
шкоджених вогнем і водою під час надзвичайних ситуацій8. Наказом 
держкомархіву України від 25 листопада 2008 р. № 238 затверджено 
“Положення про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію 
унікальних документів”. На виконання Законів України “Про цивіль
ну оборону”, “Про захист населення і територій від надзвичайних си
туацій техногенного та природного характеру”, “Положення про ци
вільну оборону України” (Постанова кабінету міністрів України від 
10 травня 1994 р. № 299), “Положення про територіальні підсистеми 
Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру” (Постанова кабінету 
міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198), наказу міністерства з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від на
слідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 р. № 557 “Про 
затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту 
на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних терито
ріях” українські архівні установи розробили і погодили з управліннями 
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з надзвичайних ситуацій плани цивільного захисту. Архіви внесено до 
державної цільової програми забезпечення пожежної безпеки на 2012–
2015 рр. до складу державної архівної служби України уведено депар
тамент страхового фонду документації. Проте комплексна інтегрована 
програма упередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
достатньо забезпечена фінансово, в Україні чекає на своє розроблення 
і впровадження.

1996 р. у рамках програми ЮНЕСко “Пам’ять світу” був виданий 
перелік бібліотек і архівів, постраждалих упродовж ХХ ст. У ході його 
підготовки мРА здійснила анкетування 6250 архівів у 105 країнах сві
ту, з них 6000 повідомили про втрати документів у надзвичайних си
туаціях упродовж ХХ ст. Вони розподілились таким чином (категорія 
“А” членів мРА): Африка (36 архівів, опитано 43), Азія (3054 архіви, 
опитано 3123), Європа (2900 архівів, опитано 3063), Північна Амери
ка (4 архіви, опитано 4), Тихоокеанський регіон (2 архіви, опитано 5), 
Південна і Центральна Америка (24 архіви, опитано 33). Якщо навіть 
зважити на статистичні похибки або непорозуміння, про які зазначають 
укладачі переліку (наприклад китай надав детальний перелік 3000 по
страждалих архівів, Росія не прокоментувала свої втрати, Іспанія зазна
чила, що тільки під час громадянської війни втратили документи 1700 
архівів, Італія надала список 600 архівів, країни Північної Америки і 
Тихоокеанського регіону надіслали недостатню кількість відповідей 
для аналізу), цифри все одно вражають. до поняття “катастрофа” були 
віднесені: воєнні конфлікти, пожежі (випадкові та підпали), повені 
(природні й штучні), землетруси, громадянські заворушення, тероризм, 
нашестя бактерій, комах і гризунів, цвіль і вологість, пил, забруднення, 
погане зберігання, несанкціоноване знищення, переміщення архівних 
установ, крадіжки, процес використання9. 

Третє тисячоліття принесло з собою нові катастрофи, актуалізував
ши питання про захист архівів*. Архіви Центральної Європи постраж

* Світова бібліографія з проблеми захисту архівів в умовах техногенних 
і природних катастроф налічує широке коло публікацій, наведемо лише 
деякі з найбільш відомих і доступних українському читачеві: Hendriks Klaus 
B., Lesser Brian. Disaster Preparedness and Recovery: Photographic Materials // 
American Archivist. – 1983, Winter. – Vol. 46, № 1. – Р. 52–68; An Ounce of 
Prevention: A Handbook on Disaster Contingency Planning for Archives, Libraries 
and Record Centres / Barton, John P. and Johanna G. Wellheiser, eds. – Toronto: 
Toronto Area Archivists Group Education Foundation, 1985; Jenkin Ian T. Disaster 
Planning and Preparedness: An Outline Disaster Control Plan. – Boston Spa: 
British Library, 1987; McCleary John M. Vacuum FreezeDrying: A Method Used 
to Salvage WaterDamaged Archival and Library Materials: A RAMP Study with 
Guidelines. – Paris: UNESCO, 1987; Lyall Jan. Disaster Planning for Libraries 
and Archives: Understanding the Essential Issues. – Canberra: National Library of 
Australia, 1988; Buchanan Sally A. Disaster Planning, Preparedness and Recovery 
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дали від повені 2002 р.10 (німецькі та чеські архівісти доповідали про 
втрати на ХV міжнародному конгресі Архівів, Відень, Австрія, 2004); 
архіви провінції керман (Іран) – від землетрусу 2003 р. (після земле
трусу м. Бам внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСко); Ін
донезії, ШріЛанки, Індії і Таїланду – від землетрусу в Індійському оке
ані та гігантського цунамі 2004 р. (регіональна філія мРА “SARBICA” 
утворила спеціальний комітет для підготовки до захисту під час ката

for Libraries and Archives: A RAMP Study with Guidelines. – Paris: UNESCO, 
1988; Forston Judith. Disaster Planning and Recovery: A HowToDoIt Manual 
for Librarians and Archivists. – New York: NealSchuman Publishers, Inc., 1992; 
Western New York Disaster Preparedness and Recovery Manual for Libraries and 
Archives. Third edition. – Buffalo, New York, 2003; Graham Matthews, Feather 
John. Disaster Management For Libraries and Archives. – Aldershot, Hants, 
England; Burlington, VT: Ashgate Pub., 2003; Records Management Disaster 
Planning. Guideline. Version 1.2. – Government of South Australia, 2007, June // 
Режим доступу: http://www.archives.sa.gov.au та інші.

В Україні питання загроз архівам розробляли: матяш І. Архів у техно
генному суспільстві: загрози і шляхи їх подолання // Студії з архівної справи 
та документознавства. Т. 11. – к., 2004. – С. 138–140 (також див. виступ 
матяш І. Б. “Проблема катастроф і гуманістична функція архівів у сучасному 
світі” на архівознавчому форумі країн Центральної і Східної Європи 
“Colloquia Jerzy Skowronek dedicate”, читання2002 “Архіви в інформаційному 
суспільстві”); драгомірова Л. Страховий фонд документації для збереження 
документів на об’єкти культурної спадщини і страховий фонд Національного 
архівного фонду України: паралелізм чи різновекторність (проблемний 
аналіз) // Студії з архівної справи та документознавства. Т. 12. – к., 2004. – 
С. 42–65; московченко Н., мага І. до питання реконструкції складу архівних 
фондів, втрачених під час пожежі в колишньому кам’янецьПодільському 
міському державному архіві // Студії з архівної справи та документознавства. 
Т. 13. – к., 2005. – С. 111–119; Боряк Г. В. крадіжки в архівах і Національна 
архівна спадщина: сучасні загрози та світовий досвід запобігання втратам // 
Архіви України. – 2006, Випуск 1–6 (259): січень–грудень. – С. 247–
288; Папакін Г. В. Архіви України в міжнародних та міжрегіональних 
програмах збереження культурної спадщини: досвід та перспективи // Архіви 
України. – 2008, Випуск 1–2 (260): січень–квітень. – С. 150–157; Vappula 
Jorma. Preparedness for disasters in archives in Finland // Заочна конференція 
“Збереження документів Національного архівного фонду” на сторінках 
часопису “Бібліотекознавство. документознавство. Інформологія” (2006, 
ч. 1). – C. 18–20; муха Л., омель ченко м., Затока Л. Пошук нових підходів 
до питань збереження бібліотечних та архівних фондів // Архіви України. – 
2008, Випуск 1–2 (260): січень–квітень. – С. 194–199. 

2000 р. УдНдІАСд видав спеціальний том “Студій з архівної справи 
та документознавства”, присвячений проблемам забезпечення збереженості 
архівів, в якому опубліковано праці провідних українських, російських 
та іноземних науковців і практиків: А. Шурубури, І. матяш, Г. Папакіна, 
В. Тарасова, м. Ларіна та інших // Студії з архівної справи та документознавства. 
Т. 6. – к., 2000.
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строф і упередження втрат архівів); того ж року ураган “Айван” ви
кликав 117 смерчів на території країн карибського басейну (2004 р. ре
гіональне відділення мРА “CARBICA” визначило свої архіви такими, 
що перебувають у зоні ризику і розробило для них “Caribbean Archives 
Taskforce for Disaster Preparedness (CARTAS)” (План підготовки архівів 
до катастроф), рекомендований до впровадження у всіх країнах регіо
ну11. 2005 р. у результаті нищівного землетрусу завдано збитків архівам 
провінції кашмір (Пакистан); через тропічні шторми – архівам Сальва
дору, Гондурасу, Гватемали, куби, Багамських і Бермудських островів. 

до серпня 2005 р. США реально не зустрічались із такими масив
ними втратами документів і збитками, які були заподіяні архівам ура
ганом “катріна”, а після нього “Рита”: постраждали архівні репозиторії 
штатів Алабама, Флорида, міссісіпі, Техас, Луїзіана (архівісти компа
нії “Murphy Oil Corp.” боролися не тільки з повінню і ураганом, а ще й 
з потоками токсичних речовин)12. На XVI міжнародному конгресі Ар
хівів (куалаЛумпур, малайзія, 2008) американські архівісти розповіли 
про збитки, завдані їх архівам під час урагану “катріна”, і впроваджен
ня програм запобігання втратам, збереження та відновлення історичних 
документів під час/після техногенних та природних катастроф. 

Питання готовності архівів до стихійних лих і дій архівістів у 
надзвичайних ситуаціях було предметом розгляду XL (квебек, кана
да, 2007) та XLIII (Толедо, Іспанія, 2011) міжнародних конференцій 
круглого столу архівів. XVII міжнародний конгрес Архівів зібрався 
у м. Брісбен (Австралія) у серпні 2012 р. За рік до конгресу провін
ція квінсленд потерпала від найсильнішої повені за останні 50 років, 
будинки у Брісбені були затоплені водою на рівні 5 метрів, а деякі 
покриті брудом аж до дахів, повінь та землетрус заподіяли збитки й 
архівам кантербері (Нова Зеландія). На конгресі архівісти Австралії і 
Нової Зеландії повідомили про неможливість реставрації пошкоджених 
документів і потребу виділення їх до знищення13. Національний архів 
Австралії ще 2000 р. випустив посібник для підготовки архівів до ка
тастроф “Disaster Preparedness Manual for Commonwealth Agencies”, а 
2010 р. прийнято Національну стратегію підготовки до захисту від ката
строф і відновлення архівних документів “National Disaster Preparedness 
and Recovery Strategy for Archival Records”14. державний архів провінції 
квінсленд (Брісбен) 2012 р. на своєму вебсайті запровадив спеціальну 
рубрику “Підготовка до катастроф і відновлення” (Disaster preparedness 
and recovery), на якій оприлюднено Інструкцію для публічних органів 
влади з підготовки до катастроф “Disaster preparedness and response for 
public records. A guideline for Queensland public authorities” та Інструк
цію для визначення і управління життєво важливими документами 
“Identifying and managing vital records”, а також низку необхідних мето
дичних матеріалів15.
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2011 р. Японія одночасно пережила землетрус, цунамі й техноген
ну катастрофу на АЕС “Фукусіма1” та “Фукусіма2”. країна вже мала 
досвід рятування і реставрації документів після землетрусу у провінції 
кобе (1995) та в інших регіонах країни (2000–2010). 1976 р. було засно
ване Японське товариство архівних інституцій (JSAI), членами якого 
нині є 141 архівна установа та 283 особи. 1995 р. після землетрусу у 
кобе виникла волонтерська організація “ShiryoNet”. Відразу після 11 
березня 2011 р. JSAI розпочало визначення втрат архівних документів, 
30 березня започаткувало Програму порятунку культурної спадщини 
“Cultural Property Rescue Program” (фактично діяло дві програми: для 
публічних і історичних документів), 4 квітня волонтери “ShiryoNet” 
здійснили свій перший виїзд до м.Ісіномаки. 26 травня 2011 р. JSAI за
снувало комітет “Great East Japan Earthquake emergency relief committee”, 
члени якого обстежували історичні документи і архівні будинки у зоні 
катастрофи. З 29 серпня до 22 вересня 2011 р. у район лиха добровіль
но поїхало працювати 49 членів JSAI. Тільки у м. Рікудзентаката (пре
фектура Івате, місто було змито водою) волонтерам вдалося дістати з 
води 12 тисяч томів документів і реставрувати 5 тисяч з них16.

Найстарішими і найбільш концептуальними та детальними у сві
ті вважаються американські програми упередження втрат/врятування і 
відновлення документів під час/після катастроф (“vital records program” 
або “emergency preparedness program”). Їх структуру і зміст автор має 
на меті висвітлити в цій публікації. Саме ці програми рекомендовані 
міжнародною Радою Архівів як еталонні для створення відповідних 
планів і програм дій архівістів у надзвичайних ситуаціях в інших кра
їнах.

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США стверджує, 
що воно веде свою історію від Закону, прийнятого конгресом Сполу
чених Штатів Америки 1803 р., про допомогу місту Новий Гемпшир, 
ушкодженому пожежою. Після цього конгрес США ухвалював від
повідні закони про надання надзвичайної допомоги різним населеним 
пунктам і установам, пошкодженим ураганами, землетрусами, повеня
ми та іншими катастрофами понад 100 разів17. Федеральна програма 
захисту документів, важливих для відновлення роботи органів влади 
усіх рівнів, впроваджена у США ще у 1950х рр. на виконання нака
зу Президента Г.Трумена від 17 квітня 1952 р. Ео 10346 “Підготовка 
федеральними агентствами планів цивільного захисту у надзвичайних 
ситуаціях” (Preparation by Federal Agencies of Civil Defense Emergency 
Plans)18. Наказ був виданий на виконання Закону про цивільну оборону 
“Federal Civil Defense Act” (1950)19.

У 1960ті рр. США постраждали від низки ураганів (карла (1962), 
Бетсі (1965), камілла (1969), Агнес (1974)), землетрусів на Алясці 
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(1964) та в каліфорнії (1971). Все це дало поштовх розвитку урядового 
законодавства про надзвичайні ситуації: 1968 р. прийнято федеральний 
Закон про захист від повеней, 1974 р. – про ліквідацію наслідків стихій
них лих “Disaster Relief Act” (зміни 1988, 2000 та 2006 рр.), відповідно 
до якого кожна агенція розробляла свій план заходів на час катастроф. 
Централізація функцій управління надзвичайними ситуаціями відбула
ся на підставі наказу Президента дж. картера Ео 12127, за яким було 
створене Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA)20. до 
його складу увійшли Федеральне управління страхування, Національ
на адміністрація попередження та боротьби з пожежами, Федеральне 
агентство із забезпечення готовності до стихійних лих Адміністрації 
загальних служб, Федеральна адміністрація допомоги при катастро
фах, Національна служба погоди, від департаменту оборони до ново
го агентства були передані функції цивільної оборони. На FEMA були 
покладені функції планування і реалізації програм із реагування на 
надзвичайні ситуації: керівництво, контроль та оповіщення. Аварія на 
Чорнобильській АЕС спричинила видання у США 23 листопада 1988 р. 
Закону “Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act” 
(PL 100707, уточнював і розширював повноваження FEMA) та низки 
наказів Президента Р. Рейгана від 18 листопада 1988 р.: EO 12656 про 
відповідальність за готовність до надзвичайних ситуацій; Ео 12657 про 
надання з боку FEMA комерційним атомним електростанціям допомоги 
на час аварій; Ео 12658 про президентську комісію з аварійних ситуа
цій на атомних електростанціях. Закінчення “Холодної війни” (1991 р.) 
дозволило FEMA переглянути пріоритети своєї діяльності – підсилити 
підготовку до попередження та ліквідації наслідків стихійних лих. Піс
ля терористичних атак 11 вересня 2001 р. на агентство була покладена 
відповідальність за підготовку населення до боротьби з тероризмом. 
2003 р. FEMA поєднало 22 федеральні агентства і стало департамен
том внутрішньої безпеки (Department of Homeland Security)21. 

Відповідно до Закону про заснування департаменту внутріш
ньої безпеки від 25 листопада 2002 р. на департамент покладено 
обов’язки збирання, зберігання, контролювання, використання і захис
ту інформації (документів та інформації усного обігу) про “критичну 
інфраструктуру”* (“critical infrastructure information”, до якої входить 

* Відповідно до секцій 201–225 Розділу ІІ “Інформаційний аналіз і захист 
інфраструктури” Закону про заснування департаменту внутрішньої безпеки 
(PL 107–206) від 25 листопада 2002 р. утворено Управління інформаційного 
аналізу і захисту інфраструктури. Його керівник призначається зі згоди Сенату 
Президентом США. до функцій Управління віднесено збір, аналіз і захист 
інформації, у тому числі розвідувального характеру, про ключові ресурси і 
критично важливу інфраструктуру, куди внесено усі типи систем комунікації і 
передачі даних (зв’язку, інформаційних і телекомунікаційних систем (зокрема 
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будьяка інформація про інфраструктуру країни стратегічного призна
чення, у тому числі комп’ютерні системи, комунікації, технології, яка 
може бути атакована терористами), розробки і впровадження програм 
і стандартів, координації діяльності органів влади усіх рівнів у галу
зі інформації про “критичну інфраструктуру”22. Закон про внесення 
змін до законодавчих актів у зв’язку з ураганом “катріна” (PostKatrina 
Emergency Management Reform Act) від 4 жовтня 2006 р. уточнював на
прями державної політики у реагуванні на надзвичайні ситуації, повно
важення і обов’язки кожного органу виконавчої влади, встановлював 
розміри асигнувань, спрямовані на відновлювання життя на постражда
лих від надзвичайних ситуацій територіях, визначав порядок заснуван
ня фондів допомоги потерпілим, встановлював вимоги до відповідних 
програм органів влади і установ, надавав FEMA додаткові повноважен
ня у частині реалізації національного плану реагування на природні й 
техногенні катастрофи “National Response Plan” і керівництва програма
ми дій органів влади у надзвичайних ситуаціях “Emergency Management 
Agency Public Assistance Program”23. директор FEMA входить до складу 
Ради національної безпеки (до повноважень якої належать й надзвичай
ні ситуації), FEMA відповідно до своїх повноважень видає циркуляри, 
які визначають відповідальність інших органів влади стосовно підго
товки і дій у надзвичайних ситуаціях (Federal Preparedness Circulars 
(FPCs), зокрема й стосовно зберігання документів)24. 

Вищезазначені законодавчонормативні акти, особливо Ео 12656 
(1988 р.), спрямовують кожен орган і установу виконавчої гілки вла
ди на підготовку у разі виникнення надзвичайної ситуації (у пункті 
(d) Секції 104 Частини 1 Ео 12656 “Management of National Security 
Emergency Preparedness” вказується, що функції реагування на над
звичайні ситуації розділені між керівниками різних федеральних де
партаментів і установ за галузевим принципом). Секція 202 Частини 
2 Ео 12656 покладає відповідальність на керівників органів влади за 
безпечне зберігання життєво важливих ресурсів, засобів, документів. 
Секція 2001 Частини 20 Ео 12656 за Національним архівом і Адміні
страцією документації США визнає повноваження у галузі публікації 
у Федеральному регістрі (Federal Register) законів конгресу та розпо

супутники), системи електронних фінансових розрахунків та майнового 
характеру), виробництва та розподілення електроенергії, комп’ютерні системи 
і мережі, програмне і апаратне забезпечення, бази даних; аналіз інформації 
з метою з’ясування уразливості об’єктів як федерального, так і місцевого 
значення, визначення можливих типів терористичних атак на них і видів 
захисту; розробки і реалізації програм захисту інформації про інфраструктуру 
критичного характеру // Режим доступу: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/
hr_5005_enr.pdf. 
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ряджень федерального уряду США у сфері надзвичайних ситуацій та 
покладає на архів відповідальність за підготовку інструкцій, виконання 
процедур обробки і зберігання документів, які мають “критичне” зна
чення для функціонування федерального уряду у надзвичайних ситуа
ціях (Develop emergency procedures for providing instructions and advice 
on the handling and preservation of records critical to the operation of the 
Federal Government in national security emergencies)25.

Національний архів США 1999 р. уклав Інструкцію щодо зменшен
ня наслідків катастроф та відновлення пошкоджених документів (Vital 
Records and Records Disaster Mitigation and Recovery: An Instructional 
Guide). Важливо зазначити, що за законодавством США у надзвичай
них ситуаціях у першу чергу врятуванню підлягають не унікальні до
кументальні пам’ятки чи документи історичної цінності, а документи 
життєво важливого значення (vital records, rightandinterests records, 
essential records), необхідні для відновлення роботи органів влади усіх 
рівнів і установ після катастрофи, юридичні документи, що підтверджу
ють права і визначають обов’язки установ, їх співробітників, громадян 
(для приватних кампаній – права і обов’язки власників і акціонерів, 
розміри внесків), документи про фінансові зобов’язання, розрахунки 
установ або осіб, делегування відповідних повноважень, встановлення 
соціального та пенсійного забезпечення, компенсаційних виплат, до
говори, контракти та інші документи, у тому числі створені в електро
нних системах, необхідні для підтвердження фінансових і юридичних 
прав установ і громадян. Важливе значення мають акти громадянського 
стану, зокрема записи про народження, шлюб, смерть, розлучення, стан 
здоров’я. Зберігаються документи, які можуть висвітлити роботу орга
нів влади і установ під час надзвичайної ситуації (emergencyoperating 
records). Хоча, як зазначено в інструкції, цей список не є вичерпним. 
деякі агенції, наприклад, NASA (Національне агентство аеронавтики 
і космічного простору), відносять до життєво важливих документи іс
торичного значення, відібрані Національним архівом США для постій
ного зберігання. 

Фактично під час планування розробляються дві програми: вряту
вання життєво важливих документів (Vital records program) та змен
шення наслідків катастрофи і відновлення документів (Records disaster 
mitigation and recovery programs). до цих програм може бути віднесено 
від 1 % до 7 % від загального обсягу документів в установі. У процесі 
планування інструкція рекомендує зосереджуватись на управлінні ін
формаційними ресурсами, обробці автоматизованих даних, управлінні 
документацією, безпеці та засобах менеджменту. Тому саме з цих сфер 
залучаються спеціалісти до створення планів і програм. Планування 
фокусується на реальних і потенційних ризиках, які можуть вплину
ти на організацію роботи установи і зберігання документів: пожежі, 
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урагани, землетруси, повені, виверження вулканів, торнадо, саботаж, 
порушення громадського порядку, тероризм тощо. У разі розташування 
архівних установ у зоні потенційних природних катаклізмів, слід ви
вчити їх історію, передбачити наслідки, з’ясувати прогнози спеціаліс
тів відповідних галузей. 

Наступним етапом планування є з’ясування типів ризиків для ви
значення видів захисту і відповідальності. Наприклад, загроза терорис
тичної атаки характеризується як найвищий рівень ризику, а незначна 
повінь, що може спричинити мінімальну шкоду, як найнижчий26.

Програма “Vital records”27 спрямована на організацію роботи ар
хівної установи чи архівного підрозділу іншої установи під час надзви
чайної ситуації та на відновлення їх нормального функціонування піс
ля катастрофи. Вона повинна визначати дві категорії документів: про 
діяльність установи під час надзвичайної ситуації (emergencyoperating 
records) та про підтвердження юридичних і фінансових прав устано
ви і громадян, на яких могла прямо вплинути її діяльність (rightand
interests records). 

Наприклад, у програмі комісії ядерного регулювання до 1ої кате
горії віднесено документи про мобілізацію армійських підрозділів, за
хист матеріальних та людських ресурсів, заходи щодо збереження гро
мадського здоров’я і підтримання безпеки, діяльність у сфері цивільної 
оборони тощо (плани роботи, директиви, плани будівель та інженерних 
мереж, списки працівників, їх адреси і номери телефонів, повноважен
ня тощо). Всі ці документи потрібні у доступних форматах, перегляд 
яких не залежить від спеціальної техніки (краще паперових), для орга
нізації роботи комісії під час катастрофи; вони будуть використовува
тись співробітниками в роботі і змінювати дислокацію разом з устано
вою, а після завершення подій дозволять встановити послідовність та 
коректність дій керівництва та співробітників установи. Усі докумен
ти мають гриф обмеження доступу. Розпорядження ними покладено 
на Центр з надзвичайних ситуацій (Emergency operations center), який 
зобов’язана створити кожна установа на випадок надзвичайної ситуа
ції – від федерального департаменту до маленької компанії.

документи 2ї категорії (про виплату заробітної плати, відпуст
ки, соціальне страхування, пенсійне забезпечення, розгляд судових 
справ, договірні зобов’язання) можуть зберігатись як в архівному 
підрозділі комісії ядерного регулювання, так і у Федеральному цен
трі документації у Вашингтоні, вони підлягають мікрофільмуванню* 

* Відповідно до Закону про використання фотодокументів “An Act to 
provide for the disposition of certain photographed records of the United States 
Government and for other purposes” від 24 вересня 1940 р. (54 Stat. 958
959) фотографії та мікрофільми документів, виготовлені відповідно до 
мінімальних вимог Національного бюро стандартів, мають ту ж правову силу, 
як і їх оригінали і повинні прийматись як юридичний доказ. Вони підлягають 
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(обов’язкове зберігання їх у паперових форматах не потрібне) і ева
куації28. 

органи влади і установи повинні визначити посадових осіб, відпо
відальних за створення і реалізацію програми, розробити плани збері
гання життєво важливих документів (vital records plan). План поділя
ється на дві частини: перша містить опис документів, друга – конкретні 
заходи їх зберігання і періодичного оновлення. до опису вносяться на
зви підрозділів, у діяльності яких утворюються життєво важливі до
кументи, назви серій, які містять такі документи, інформація про роз
різнення документів у серіях за їх категоріями (“emergencyoperating” 
або “rightandinterests”), види носіїв інформації, фізичне розташування 
місця зберігання копій кожної серії, куди вони будуть переміщені у 
випадку надзвичайної ситуації, частота оновлення документів (копій). 
основним засобом забезпечення збереженості документів є їх мікро
фільмування. Установа повинна визначитись із місцем зберігання ко
пій, яке має бути віддаленим і не підпадати під той же ризик, як і місце 
розташування установи. 

Програма “Vital records” передбачає періодичне проведення на
вчання керівників та спеціалістів, відповідальних за її підготовку і 
впровадження в установі, та тестування і перевірку ефективності.

Програма “Records disaster mitigation and recovery programs”29 
спрямована на відновлення діяльності установи та її документів після 
катастрофи. Вона має такі етапи (Disaster Planning Steps): 1) створення 
відповідних комітетів, робочих груп, команд працівників і визначення 
їх обов’язків (планування, характеристику “відповіді стихійному лиху” 
(рятувальних заходів) та методів відновлення); 2) навчання членів ко
мітетів, робочих груп; 3) здійснення аналізу ризиків (виявлення потен
ційних проблем споруд, в яких розміщені архіви установ), аналіз по
літики архіву (установи) і протипожежного обладнання, розроблення 
заходів щодо рятування людей, методика оцінки збитків, заподіяних 
стихійним лихом; 4) встановлення мети і термінів реалізації програ
ми; 5) встановлення графіків подання звітності й підзвітності; 6) оцінка 
документів і визначення їх пріоритетності; 7) виявлення потенційних 
джерел завдання шкоди; 8) з’ясування можливостей профілактики і по
треб у захисті (матеріали, обладнання, фінансові джерела, їх оновлення 
і поповнення); 9) аналіз фінансової політики щодо підготовки до над
звичайних ситуацій; 10) підготовка і поширення планів серед зацікав
лених сторін (навчання, тестування і перевірки); 11) оцінка планів і 
регулярне оновлення. 

зберіганню, описуванню, використанню згідно з вимогами, встановленими 
Архівістом США // NARA and Federal Records: Laws and Authorities and Their 
Implementation. – Washington: NARA, 1988. – C. “3–1”.
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Важливе значення має визначення рівнів ризиків та джерел завдан
ня збитків. оскільки для документів найнебезпечнішими є вода, вогонь 
і дим, значна увага приділяється системам пожежогасіння та відповід
ним типам вогнегасників, придатним для гасіння пожежі у сховищах 
документів. Щодо збереження електронних та аудіовізуальних доку
ментів, то тут перевага надається створенню відповідної кількості ко
пій, оскільки єдиний примірник може бути пошкодженим настільки, 
що не підлягатиме реставрації. 

План аварійного відновлювання документів (records recovery plan) 
передбачає такі пункти: 1) вступ (використання документів, відпові
дальність персоналу, загальна інформація про об’єкт та обладнання); 2) 
список рятувальних служб (пожежна частина, поліція, шпиталь, служби 
аварійної зупинки комунікацій (постачання води, газу, електроенергії 
тощо), список комунальних служб, список волонтерів (аналог добро
вільної пожежної дружини); 4) списки телефонів і порядок інформу
вання; 5) пріоритетність документів; 6) організація реагування (повно
важення керівників, відповідальних за організацію рятувальних заходів, 
оцінка ситуації, організація і пріоритетність дій, створення командного 
пункту, усування паніки, контроль середовища, робота зі ЗмІ, фінансо
ве і матеріальне забезпечення заходів, організація безпеки та створення 
відповідних умов для людей, проведення тренувань рятувальних дій); 
7) списки служб, які можуть надати допомогу у відновленні докумен
тів (назви компаній, прізвища відповідальних співробітників, контактні 
дані, спеціалізація у сфері аварійного відновлення документів); 8) опи
сування технік і способів рятування; 9) план рятування і консервації 
документів. Важливо, щоб особи, задіяні у рятувальних заходах, мали 
уявлення про види носіїв інформації, з якими їм доведеться зіткнутися, 
оскільки неправильне поводження з негативами, мікрофільмами, фото
графіями, дисками може призвести до безповоротної втрати інформа
ції. Рятувати і відновлювати документи з обмеженим доступом повинні 
особи, які мають відповідні допуски до державної таємниці.

Розроблений і впроваджений на практиці “Records recovery plan” 
філії Національного архіву США і Федерального центру документації у 
ПівденноЗахідному регіоні (Форт Ворс, Техас) має такі розділи: 1) упе
редження катастрофи (постійний контроль температури і вологості; до
тримання правил розміщення документів у сховищах; заходи з проти
пожежної безпеки; моніторинг систем водопостачання; спостерігання 
за рівнем води у річці та повенями; плани евакуації, система опові
щення і навігація аварійних виходів із будівлі); 2) створення рятуваль
ної команди (визначення місії, створення і впровадження планів дій у 
надзвичайних ситуаціях (при пожежі, пошкодженні документів водою, 
зараженні документів паразитами, комахами, нашесті гризунів, бомбо
вому ударі (вибуху), серйозному пошкодженні здоров’я співробітників, 
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бурі, зливі, падінні снігу або льоду з даху, аварії опалювальної системи, 
токсичного зараження хімічними речовинами, землетрусі), визначення 
конкретних дій для врятування документів (документів обмеженого до
ступу; документів, які можуть бути висушені без заморожування; до
кументів, які потребують заморожування; робота з документами після 
висушування; робота з фотодокументами і мікрофільмами), порядок 
документування рятувальних заходів); 3) система оповіщення співро
бітників про розміщення засобів пожежогасіння; 4) система евакуації; 
5) система аварійних виходів; 6) списки працівників, відповідальних 
за зберігання ключів, охорону приміщень, власників 35 ммкамер, ра
діооператорів; 7) процедури повідомлення відповідальних працівни
ків Національного архіву США про надзвичайну ситуацію; 8) списки 
рятувальних служб (Федеральної служби профілактичного технічного 
обслуговування, пожежного департаменту, швидкої медичної допо
моги, шпиталю, поліції, комунальних служб, департаменту екології); 
9) список номерів телефонів і адрес усіх працівників архіву і центру 
документації, які працюють на основі постійної зайнятості та членів 
рятувальної команди; 10) адреси, шляхи і способи транспортування до 
притулку; 11) списки пріоритетних документів, які підлягають першо
черговому врятуванню і відновленню; 12) списки обладнання, необхід
ного для рятувальних і відновлюваних робіт, та контакти кампаній для 
його придбання (помпи для відкачування води, засоби для прибиран
ня, обладнання для вакуумного зволоження/висушування документів, 
морозильні камери, низькотемпературні субліматори, засоби глибокої 
заморозки, пластикові контейнери, сухий лід); 13) списки індивідуаль
них рятувальних засобів; 14) списки і адреси кампаній, які працюють у 
сфері аварійного відновлювання фотографій, негативів, мікрофільмів, 
електронних документів30. 

Програми підготовки архівів штатів до катастроф передбача
ють (на прикладі Програми штату Арізона): 1) укладання плану дій під 
час катастрофи (disaster plan) (мапи розміщення пріоритетних докумен
тів у сховищах та шляхи їх евакуації, довідники телефонів співробіт
ників архіву, волонтерських команд та служб порятунку, списки засо
бів порятунку та їх місцезнаходження, послідовність дій, які потрібно 
виконати), 2) мікрофільмування усіх життєво значущих документів із 
паперовою основою, 3) створення копій усіх цифрових документів, 
4) інформування персоналу архіву про ризики, які можуть спричинити 
пожежу чи затоплення документів водою, та заходи щодо їх поперед
ження, 5) навчання персоналу користуванню засобами порятунку лю
дей і документів. 6) щорічне обстеження даху, електромережі, проти
пожежних систем і засобів, вікон, обладнання архівної будівлі. Плани 
оновлюються щорічно. кожен працівник архіву та волонтер повинен 
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мати дві копії плану дій на випадок катастрофи (на роботі й вдома), 
щоденно дотримуватись правил охоронної і пожежної безпеки на робо
чому місці, пройти психологічне тренування для попередження паніки, 
розуміти свою роль і відпрацювати свої дії на випадок надзвичайної 
ситуації, бути готовим до імпровізації у разі непередбачуваного розви
тку подій. кожен відділ або департамент архіву повинен укласти спис
ки документів (із зазначенням їх вартості) та пріоритети їх рятування: 
всього чи того, що дозволяє час. Під час укладання цих списків співро
бітники мають відповісти на запитання: чи має документ цінність, чи 
можна його замінити іншим, вартість заміни чи реставрації, наскільки 
важливий документ для колекції або дослідника, в яких форматах він 
доступний31.

Важливе значення має укладання в архівах штатів планів віднов
лення документів після катастроф*. Вони передбачають: 1) визначення 
характеру шкоди (вогонь, дим, сажа, чиста або брудна вода, сирість, 
пліснява тощо) та видів пошкоджених матеріалів (книги, документи, 
мікрофільми, фотографії, цифрові документи), можливостей їх заміни 
(або наявності їх інформації в інших документах), шляхів реставрації в 
архіві чи поза його межами; 2) фотографування збитків; 3) наявність в 
архівах і підключення у перші часи після катастрофи портативних ге
нераторів енергії, помп для відкачування води, вентиляторів для цирку

* Подібну програму (не комплексну, а окремими планами заходів) розроб
ляли працівники державного архіву Хмельницької області у ході віднов
лювальних робіт після пожежі. Так, були розроблені: “Заходи з ліквідації 
наслідків пожежі”; “Перелік невідкладних робіт і заходів держав ного архіву 
Хмельницької області з ліквідації катастрофічних наслідків руйнування 
Національного архівного фонду, спричинених пожежею в кам’янець
Подільському міському архіві 10 квітня 2003 р.”; “Програма ідентифікації, 
реставрації, реконструкції фондів, пошкоджених пожежею в кам’янецьПо
дільському міському архіві 10 квітня 2003 р., підготовлена спеціалістами 
державного архіву Хмельницької області о. Б. качковським та Ю. С. Руденко”; 
“План заходів держархіву області на 2007–2010 рр. щодо відновлення та 
реставрації документів НАФ, пошкоджених пожежею та незадовільним збе
рі ганням в колишньому кам’янецьПодільському міському архіві, за твер
дже ний директором архіву П. Я. Слободянюком 25.05.2007 р.”; “обласна 
цільова програма ліквідації катастрофічних наслідків пожежі в кам’янець
По дільському міському архіві у 2007–2011 рр.”; “методологічні принципи 
здійснення комплексу ідентифікаційних, реставраційновідновлюваних робіт 
документів Національного архівного фонду, ушкоджених пожежею в кам’я
нецьПодільському міському архіві: досвід, проблеми, перспективи, підго
товлені С. Р. михайловою, Ю. С. Руденко та схвалені Рішенням науково
методичної ради держархіву області 03.09.2007 р.” // Слободянюк П. Я., ми
хайлова С. Р. “Чорний” четвер. Пожежа в кам’янецьПодільському міському 
архіві 10 квітня 2003 року: причини, наслідки, уроки. – Хмельницький, 2012. – 
С. 96–99, 143–145, 232–241, 278–279, 279–284, 288–295.
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ляції повітря, термометрів, гігрометрів, гігротермографів, психрометрів 
для здійснення замірів, вологопоглиначів (ефективні лише у невели
ких репозиторіях); 4) організацію роботи рятувальної команди, в якій 
кожен член повинен мати відповідний допуск до такого виду робіт і 
пройти навчання; 5) стабілізацію повітря, очищення приміщень архіву, 
переміщення документів32. 

Архів повинен укласти плани і організувати навчання співробітни
ків процедурам відновлення документів після повеней або рятування 
від вогню водою. Вони включають організацію: 1) висушування па
перових документів холодним і сухим повітрям відкритим способом 
(будьяке підвищення температури спричинить появу плісняви, ви
сушування розпочинається після стабілізації температури і повітря); 
2) заморожування вологих паперових документів (обов’язковому замо
рожуванню підлягають документи, зшиті у томи, і книги; встановлено, 
що документи можуть зберігатись у замороженому стані понад 10 ро
ків, а після цього бути успішно відновленими, швидке заморожування 
мінімізує кристалізацію льоду, заморожування зменшує також наслідки 
задимлення документів після пожежі; кращими вважають вакуумне за
морожування або висушування вологих документів). Архівісти повинні 
бути навченими поводженню з пошкодженими фотоматеріалами у пер
ші три доби після катастрофи (очищуванню, промиванню, висушуван
ню на екранах та відкритим способом і правилам транспортування до 
фотолабораторії), мікроформами і мікрофільмами (очищуються, зали
ваються водою у контейнерах або заморожуються для транспортуван
ня до лабораторії), цифровими носіями інформації (негайно транспор
туються до спеціальних лабораторій, оскільки їх перебування у воді 
спричиняє непоправні пошкодження)33.

Національний архів США створив спеціальний навчальний центр 
для підвищення кваліфікації спеціалістів з управління документацією 
“Records Management Training Learn Center”*. Центр реалізує навчаль

* У складі FEMA функціонує навчальний інститут протипожежного за
хисту “International Disaster / Fire Training Institute, Inc.”, який пропонує 
різнопланові курси з протистояння техногенним і природним катастрофам та 
терористичній загрозі // Режим доступу: http://www.allhazards.com/index.html. 

Ресурсні центри створили у себе Смітсоніївський Інститут (Вашингтон) 
(Smithsonian Institution Archives – http://siarchives.si.edu/services/disaster
preventionpreparednessandresponse), Американська асоціація історії штатів 
і зберігання культурної спадщини (American Association for State and Local 
History and Heritage Preservation’s – http://www.imls.gov/collections/prepare_
prep.aspx), Управління зберігання Бібліотеки конгресу США (http://www.loc.
gov/preservation), ПівнічноСхідний центр консервації документів (Northeast 
Document Conservation Center’s (NEDCC), Американський інститут консервації 
(American Institute for Conservation’s (AIC)), Центр консервації мистецтва 
і історичних артефактів (Conservation Center for Art & Historic Artifacts’ 
(CCAHA)) та інші інституції. 
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ну програму, яка передбачає курси з експертизи цінності і відбору до
кументів на постійне зберігання, виділення документів до знищення, 
управління документами в установі, визначення строків зберігання до
кументів, передачі документів на зберігання до центрів документації 
(тимчасове зберігання) і архівів. окрім того, у центрі проводяться на
вчання за напрямами: підготовка архівів до надзвичайних ситуацій та 
їх відновлення, планування заходів і їх здійснення для врятування жит
тєво важливих документів34.

Національний архів та Адміністрація документації США, Това
риство американських архівістів, регіональні та місцеві професійні 
об’єднання архівістів, архіви штатів постійно проводять роботу з уста
новами з планування і впровадження рятувальних заходів, семінари 
для архівістів і менеджерів з управління документацією в установах за 
умов надзвичайних ситуацій. 

Рада директорів архівів штатів (за участю директорів архівів шта
тів – Council of State Archivists, CoSA) 2005 р. створила спеціальний 
ресурсний центр IPER (Intergovernmental preparedness for essential 
records), який реалізує навчальні програми (школи, семінари, конфе
ренції), веде вебсайт, на котрому архівні установи штатів розміщують 
свої програми, методичні матеріали, діляться досвідом35. для заснуван
ня і забезпечення діяльності IPER у вигляді гранту FEMA виділила 2,6 
мільйона доларів. 

Після прийняття Гаазької конвенції про захист культурної спадщи
ни під час воєнних конфліктів (1954 р.) на 9ій конференції ЮНЕСко 
у Ньюделі (1956 р.) було створено міжнародний центр з вивчення 
проблем зберігання і відновлення культурної спадщини (ICCROM)36, 
до якого на цей час уже приєднались 132 держави. 1996 р. був засно
ваний міжнародний комітет “Блакитний щит” (Blue Shield (ICBS)), 
який об’єднав професіоналів у галузі захисту архівів, бібліотек, му
зеїв, пам’ятників культури від катастроф та війни. до складу ICBS 
входять міжнародна Рада Архівів (ICA), міжнародна Рада музеїв 
(ICOM), міжнародна Федерація Бібліотечних Асоціацій та Інституцій 
(IFLA), міжнародна Рада Пам’ятників і об’єктів культурної Спадщи
ни (ICOMOS), координаційна Рада Асоціацій Архівів Аудіовізуальних 
документів (CCAAA). Штабквартири ICBS засновано вже у 20 країнах 
світу і ще планується їх відкриття у 19 країнах37. 2010 р. архівна служба 
Нідерландів під егідою мРА та у рамках ICBS видала Атлас хімічних, 
механічних, водних, біологічних пошкоджень архівних документів для 

СередньоАтлантична регіональна конференція архівів (MidAtlantic 
Regional Archives Conference, MARAC) заснувала спеціальний фонд “MARAC 
Ad hoc Disaster Relief Committee” для підтримки за допомогою грантів архівів 
(у тому числі й приватних), ушкоджених внаслідок катастроф // Режим 
доступу: http://www.marac.info/disasterrelief 
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оцінювання завданої архівним документам шкоди38. Значну роботу у 
напрямі збереження світової історикокультурної спадщини здійснює 
Світовий Банк (World Bank Institute (WBI)), який поряд із проведенням 
конференцій, симпозіумів, навчальних семінарів, здійсненням різно
планових публікацій спеціальної літератури виділяє кошти на реаліза
цію широкомасштабних програм із рятування та відновлення архівів, 
музеїв і бібліотек39. Це близько 500 проектів у різних країнах світу, 
спрямованих на вирішення багатьох проблем – від ліквідації бідності 
до збереження пам’яті й передачі знання.

Спостерігаючи за катастрофами, працівники інституцій пам’яті (ар
хівісти, музейники, бібліотекарі) стали свідками загибелі сотень тисяч 
людей, а разом з цим і втрати пам’яті про них, адже у катастрофах 
безповоротно гинуть також архіви, музейні колекції, бібліотечні фон
ди. Постраждалі у катастрофах люди іноді не мають жодного докумен
та, аби підтвердити свою особу і захистити свої права. Український 
народ і його лідери мали б вже здобути уроки з архівних катастроф 
на Поліссі, Поділлі, у самому серці нашої країни – києві, а тепер ще 
й на Херсонщині. Цілком погоджуючись із Р. омеляшком та іншими 
щодо необхідності відновлення історикокультурної спадщини, автор 
залишається прибічником превентивних заходів. Заходи, яких ми вжи
ваємо, – недостатні: наші інституції пам’яті не мають не тільки комп
лексних програм, а й систем пожежогасіння, апаратів для мікрофіль
мування. У багатьох архівних відділах та архівних підрозділах установ 
відсутня пожежна сигналізація. І тут ми приходимо до висновку, до 
якого вже всі ми звикли, про відсутність коштів. І все ж ми свідомі 
того, що не тільки від коштів, а й від наших професійних дій залежить 
доля наших архівів. Якщо на нас, архівістів, чекає нова катастрофа, ми 
маємо бути готовими до неї і знати, які документи рятувати першими, 
до яких центрів звертатися по допомогу, як поводитися із пошкодже
ними матеріалами тощо.

Тож у цьому контексті необхідність розроблення програм поря
тунку архівів під час катастроф та їх відновлення зростає. Вивчення 
світового і, зокрема американського досвіду наочно демонструє, що 
нині усі архіви створюють і впроваджують аналогічні програми. Існує 
безліч рекомендацій і посібників, у тому числі й американських, які 
за відсутності власних ми можемо взяти за основу. Втім, ми маємо й 
власні наукові напрацювання у цій сфері. Перед нами стоїть завдання 
узагальнення цього матеріалу, вибору найкращих методик, створення 
комплексних заходів, розгортання широкої освітньої програми. 
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