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Пам’яті
Павла СтеПановича Соханя

на 87-му році життя відійшов у 
віч ність Павло степанович сохань – 
відомий вчений, член-кореспондент 
національної академії наук украї-
ни, заслужений діяч науки і техніки, 
лауреат державної премії урср у 
галузі науки і техніки україни, за-
сновник і незмінний директор ін-
ституту української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського нан україни.

народився Павло степанович 
18 листопада 1926 року в селі ново-
іванівка Білопільського району сум-
ської області. учасник Великої Ві-
тчизняної війни. у 1953-му закінчив 

Харківський педінститут, а в 1963 р. – аспірантуру інституту історії ан 
урср. тут він подолав шлях від молодшого наукового співробітника 
до заступника директора інституту з наукової роботи. Понад два деся-
тиліття П. с. сохань очолював ним же засно ваний інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. гру шев ського.

Під його керівництвом інститут видав близько 500 різнопланових 
документів і матеріалів. у більшості видань Павло степанович був го-
ловою редколегії, автором наукових передмов та коментарів.

Багаторічна плідна наукова діяльність П. с. соханя була пов’язана 
з архівною спільнотою. авторитетний дослідник історії тривалий час 
був членом редакційної колегії науково-практичного журналу “архі-
ви україни”, а очолюваний ним інститут є співзасновником цього ви-
дання.

З-під пера вченого вийшли сотні праць у галузі всесвітньої історії, 
археографії і джерелознавства.

Павло степанович – академік міжнародної слов’янської академії 
наук, почесний член Болгарського філологічного товариства, дійсний 
член наукового товариства ім. Шевченка у львові. П. с. сохань вів 
активну громадську роботу як президент товариства “україна – Бол-
гарія”.
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невтомна праця Павла степановича відзначена високими нагоро-
дами: орденом “Знак пошани”, Почесною грамотою Президії Верхо-
вної ради урср.

Працівники державної архівної служби україни глибоко сумують 
з приводу цієї тяжкої втрати і висловлюють щирі співчуття родині та 
близьким Павла степановича соханя.

Пам’яті
ГеорГія володимировича Портнова

(23.07.1948 – 20.08.2013)

георгій Володимирович Порт-
нов народився у 1948 році у місті 
києві в сім’ї військо во службовця. 
у 1972 р. закінчив московський 
державний історико-архівний ін-
ститут за спеціальністю “істо-
рик-архівіст” і в цьому ж році за 
направленням розпочав трудову 
діяльність на посаді інспектора у 
відділі відомчих архівів архівно-
го управління при раді міністрів 
урср. Потім був призваний до 
лав Збройних сил. Після служби 
у червні 1974 року повернувся на 

роботу до архівного управління.
За 36 років служіння архівній справі георгій Володимирович прой-

шов усі основні посадові ступені від інспектора до заступника голо-
ви держкомархіву україни (з 1974 р. – інспектор, старший інспектор 
архівного управління при раді міністрів урср; з 1978 р. – началь-
ник відділу комплектування, обліку і експертизи головархіву урср; 
з 1979 р. – начальник відділу комплектування, відомчих архівів і ді-
ловодства головархіву урср, голова профспілкового комітету голо-
вархіву україни; з 2000 р. – начальник відділу формування наФ та 
діловодства держкомархіву україни; з 2003 р. – заступника голови 
держкомархіву україни).

За час роботи георгій Володимирович зробив великий внесок у 
розвиток української архівістики, справу формування, збереження й 
використання національного архівного фонду, брав активну участь у 
розробці базового архівного закону “Про національний архівний фонд 
і архівні установи”. Він був автором низки нормативно-правових ак-
тів з питань діловодства та архівної справи, затверджених постановами 


