
 

  

 

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  

 НАКАЗ 

30.05.2018 Київ №  36 
Про внесення змін до складу  

Науково-видавничої ради Державної  

архівної служби України, затвердженого  

наказом Укрдержархіву від 02 грудня  

2014 року № 143 «Про Науково- 

видавничу раду Укрдержархіву» 

 

 

Відповідно до Положення про Укрдержархів, затвердженого  постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, та у зв’язку з 

кадровими змінами, 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до складу Науково-видавничої ради такі зміни: 

1.1. У позиції 8 слова «в.о. директора Інституту енциклопедичних 

досліджень НАН України, кандидат філологічних наук (за згодою)» замінити 

словами «директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, 

кандидат філологічних наук (за згодою)». 
1.2. У позиції 15 слова «начальник відділу європейської інтеграції та 

взаємодії з міжнародними та громадськими організаціями Департаменту 

організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації 

документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва 

Укрдержархіву, кандидат історичних наук» замінити словами «начальник 

управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення 

Державної архівної служби України, кандидат історичних наук». 

1.3. У позиції 16 слова «завідувач кафедри джерелознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор (за згодою)» замінити 

словами «Голова правління Спілки архівістів України, професор кафедри 

архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук (за 

згодою)».  

1.4. Вивести із складу Науково-видавничої ради: 

Берковського В. Г., директора Центрального державного 

кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного; 



 

Гордіюк О. С., головного спеціаліста відділу європейської інтеграції та 

взаємодії з міжнародними та громадськими організаціями Департаменту 

організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації 

документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва 

(секретаря ради). 

1.5. Ввести до складу Науково-видавничої ради: 

Ємельянову Т. О., заступника директора Центрального державного 

кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, кандидата історичних наук; 

Карапозюк А. Л., завідувача сектору організації виставкової діяльності та 

зв’язків з громадськістю управління міжнародного співробітництва та 

документального забезпечення Державної архівної служби України (секретар 

ради); 

Магу І. М., директора Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки, кандидата історичних наук; 

Палієнко М.Г., завідувача кафедри архівознавства та спеціальних галузей 

історичної науки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктора історичних наук (за згодою). 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова                                                                                                    Т.І. Баранова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


