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РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
26 лютого 2019 р. у приміщенні Солом’янської районної у місті
Києві державної адміністрації відбулося підсумкове засідання колегіального органу Укрдержархіву.

За традицією, яку започаткувала Державна архівна служба України в минулому році, робота колегії розпочалася із церемонії прийняття
присяги архівіста. На вірність професії присяглися: головний спеціаліст відділу науково-методичного забезпечення та контролю за дотриманням законодавства НАФ департаменту діловодства, формування,
зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та
науково-методологічного забезпечення Державної архівної служби
України Галина Теліуз, головний спеціаліст сектору організації виставкової діяльності та зв’язків із громадськістю управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Державної архівної служби України Валерія Деркач, архівіст сектору використання
інформації та довідкового апарату відділу використання інформації
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документів Центрального державного архіву громадських об’єднань
України Максим Гречко, архівіст відділу забезпечення збереженості
та обліку документів Центрального державного архіву громадських
об’єднань України Андрій Сидоренко, архівіст відділу формування
Національного архівного фонду та діловодства Центрального державного архіву громадських об’єднань України Євгеній Спасіченко, архівіст відділу довідкового апарату документів Центрального державного
архіву-музею літератури і мистецтва України Кристина Городиська.

Молоде поповнення тепло привітали Голова Державної архівної
служби України Тетяна Баранова та директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України Ольга Бажан.
До учасників засідання звернувся директор департаменту взаємодії з органами державної влади Міністерства юстиції України Ілля Лозінський. Він наголосив на пріоритетах Державної архівної служби на
2019 р., які затверджені Міністерством юстиції України, звернув увагу
на проблеми в архівній сфері.
Доповідь Голови Державної архівної служби України Тетяни Баранової і її коментарі супроводжувалися слайдами, які наочно у цифрах
і на фактах розкривали тенденції розвитку архівної сфери, здобутки і
досягнення, а також причини, що гальмують інтеграцію української
архівної галузі у європейський і світовий соціокультурний простір.
Предметну розмову про успіхи і проблеми архівних установ продовжили: директор департаменту діловодства, формування, зберігання
та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення Світлана Сельченкова, голова Профспілки
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працівників державних установ України Юрій Піжук, начальник управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Державної архівної служби України Юлія Прилепішева, начальник
відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Укрдержархіву Костянтин Сорока, директор департаменту страхового фонду документації Андрій Меленець, директор
Центрального державного науково-технічного архіву України Марат
Балишев, директор Державного архіву Чернівецької області Ігор Сідляр, директор Державного архіву Донецької області Ірина Шишолік,
директор Державного архіву Луганської області Катерина Безгинська,
директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії Ігор Кривулькін, провідний науковий
співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, голова Правління
Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Ірина Матяш.
Під час засідання колегії Голова Державної архівної служби України, головний редактор науково-практичного журналу «Архіви України»
Тетяна Баранова оголосила підсумки конкурсу «Автор року» – 2018.
Диплом переможця присуджено кандидату історичних наук, провідному науковому співробітнику відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Олександру Пономарьову за
публікації «До історії будівництва фортеці Святої Єлисавети», «Неопубліковані документи про Коліївщину», «Документи щодо обстоювання
Кошем території Вольностей Війська Запорозького у 1763–1765 роках».
Учасники розширеного засідання колегії Державної архівної служби України обговорили й ухвалили рішення колегіального органу Укрдержархіву.
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ПРО РОБОТУ УКРДЕРЖАРХІВУ,
ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ
І СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ У 2018 РОЦІ
ТА ПРІОРИТЕТИ УКРДЕРЖАРХІВУ НА 2019 РІК
ВСТУП
Державна архівна служба України, державні архівні установи
України та спеціальні установи страхового фонду документації (СФД)
протягом 2018 р. спрямовували свою діяльність на виконання завдань,
пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері архівної справи,
діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації
Рішенням колегії Державної архівної служби України від 28 лютого 2018 р. визначено основні пріоритети діяльності Укрдержархіву,
державних архівних установ України та спеціальних установ страхового фонду документації:
– цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства;
– організація формування, обліку та зберігання документів Національного архівного фонду (НАФ);
– надання якісних та комплексних інформаційних послуг у сфері
архівної справи;
– вшанування подій та видатних учасників Української революції
1917–1921 рр.;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та
ефективного функціонування державної системи страхового фонду документації.
З метою реалізації пріоритетних завдань Укрдержархівом, архівними установами, спеціальними установами страхового фонду документації протягом 2018 р. здійснено низку заходів.
І. ЗАКОНОПРОЕКТНА
ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РОБОТА
У 2018 р. на виконання повноважень Укрдержархівом вживалися
заходи щодо активізації законотворчої діяльності, розроблення та вдосконалення чинних актів законодавства, перегляду нормативно-правових актів із питань архівної справи, діловодства та страхового фонду
документації, скасування застарілих актів і таких, що не відповідають
новим умовам соціально-економічного розвитку України.
Протягом 2018 р. Укрдержархівом розроблено 21 проект нормативно-правових актів: 5 законопроектів, 1 проект постанови та 3 проекти
розпоряджень Кабінету Міністрів України, 12 проектів наказів Мініс-
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терства юстиції України з питань архівної справи, діловодства, створення страхового фонду документації.
Так, зокрема, до Міністерства юстиції України подано:
проекти законів України:
– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення діяльності архівних установ»;
– «Про внесення змін до Закону України «Про страховий фонд документації України»;
– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері страхового фонду документації»;
– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації» (подано на розгляд Кабінету Міністрів України);
– «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
проект постанови Кабінету Міністрів України:
– «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державною архівною службою».
проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:
– «Про тимчасове припинення видавання архівних документів, що
містять інформацію про стратегічно важливі та потенційно небезпечні
об’єкти»;
– «Про створення Центрального державного історичного архіву
України, м. Ужгород»;
– «Про внесення змін до Державної програми формування страхового фонду документації на продукцію оборонного і мобілізаційного
призначення на 2005–2020 роки».
проекти наказів Міністерства юстиції:
– «Про затвердження Змін до Правил роботи архівних установ
України» (лист Укрдержархіву від 05.07.2018 № 01.3/3072);
– «Про внесення змін до Типового положення про архівний відділ
міської ради» (лист Укрдержархіву від 11.07.2018 № 01.3/3189);
– «Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів» (листи Укрдержархіву від
04.05.2018 № 01.3/1998 та від 25.05.2018 № 01.3/2333);
– «Про внесення змін до Типового положення про архівну установу
сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної гро-
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мади для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та
інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до
Національного архівного фонду» (лист Укрдержархіву від 29.12.2018
№ 01.3/5761);
– «Про внесення змін до Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ» (лист Укрдержархіву від 26.01.2018
№ 01.4/347);
– «Про затвердження Методики оцінювання фізичного стану документів Національного архівного фонду» (лист Укрдержархіву від
30.11.2018 № 01.4/5246);
– «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за
рахунок коштів державного бюджету на 2019–2021 роки науково-дослідними інститутами, що належать до сфери управління Державної
архівної служби України» (наказ Мін’юсту від 27.06.2018 № 2056/5);
– «Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації» (лист Укрдержархіву
від 17.08.2018 № 01.2/3698);
– «Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 02квітня 2013 р. № 618/5» (лист Укрдержархіву від
17.08.2018 № 01.2/3698);
– «Про затвердження змін до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України»
(лист Укрдержархіву від 08.06.2018 № 02/2550);
– «Про затвердження порядків проведення перевірок архівних установ» (лист Укрдержархіву від 12.04.2018 № 04/1649);
– «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України
та Міністерства закордонних справ України від 21 вересня 2015 р.
№ 1786/5/272» (лист Укрдержархіву від 18.06.2018 № 03/2728).
З підготовлених у 2018 р. Укрдержархівом 21 проектів нормативно-правових актів прийнято 3:
– розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 576рцт «Про внесення змін до Державної програми формування страхового фонду документації на продукцію оборонного і мобілізаційного
призначення на 2005–2020 роки»;
накази Міністерства юстиції України:
– від 27.06.2018 № 2058/5 «Про внесення змін до Порядку доступу
до приміщень і на територію державних архівних установ», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.07.2018 № 793/32245);
– від 27.06.2018 № 2056/5 «Про затвердження тематики наукових
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що
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плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету на
2019–2021 роки науково-дослідними інститутами, що належать до сфери управління Державної архівної служби України».
Крім того, в 2018 р. прийнято 4 накази Міністерства юстиції України, проекти яких були підготовлені в минулі роки, а саме:
– від 04.07.2018 № 2277/5 «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
06.07.2018 № 791/32243);
– від 27.06.2018 № 2057/5 «Про внесення змін до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та
організації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.07.2018
№ 790/32242);
– від 27.06.2018 № 2059/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 р. № 2438/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.07.2018 № 792/32244);
– від 28.08.2018 № 2805/5 «Про затвердження Порядку підготовки документальних публікацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 31.08.2018 № 991/32443).
22 травня 2018 р. підписано Угоду про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Естонської Республіки.
У 2019 р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України від
10.01.2019 № 9 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації
та визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державною архівною службою», проект якої був
підготовлений Укрдержархівом у 2018 р.
Опрацьовано 36 проектів нормативно-правових актів, що надійшли
на погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:
4 проекти законів України:
– «Про місцеві вибори» (лист до Міністерства юстиції України від
11.10.2018 № 01.3/4544);
– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»,
розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
(лист до Міністерства юстиції від 28.09.2018 № 01.3/4327);
– «Про критичну інфраструктуру та її захист» (лист до Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 14.05.2018 № 02/2137);
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– «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (лист
до Міністерства юстиції від 06.06.2018 № 02/2495);
6 проектів постанов Кабінету Міністрів України:
– «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» (лист до Міністерства
юстиції від 30.01.2018 № 04/384);
– «Деякі питання цифрового розвитку» (лист до Міністерства юстиції від 06.07.2018 № 04/3099);
– «Питання проведення ґендерно-правової експертизи» (лист до
Міністерства юстиції від 08.08.2018 № 04/3624);
– «Про затвердження порядків з питань зарахування періодів служби до страхового стажу та подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей
про грошове забезпечення та сплату страхових внесків військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб начальницького і рядового складу, поліцейських» (лист до Міністерства соціальної
політики від 07.09.2018 № 03/3997);
– «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо документування управлінської інформації» (лист до Міністерства юстиції від 05.11.2018 № 01.3/4900);
– «Про затвердження Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру
транспортних засобів» (лист до Міністерства юстиції від 08.11.2018
№ 01.3/4952);
12 проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України:
– «Про затвердження плану заходів на 2018–2021 роки щодо реалізації стратегій Державної міграційної політики України на період до
2025 року» (лист до Міністерства юстиції від 22.02.2018 № 01.3/843);
– «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні» (лист до Міністерства юстиції від 27.04.2018 № 04/1902);
– «Про затвердження плану заходів щодо розвитку відкритих даних в Україні на 2018–2020 роки» (лист до Міністерства юстиції від
06.07.2018 № 04/3098);
– «Про затвердження Програми розвитку державної статистики до 2022 року» (лист до Міністерства юстиції від 27.09.2018
№ 01.3/4319);
– «Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2018 році Дня пам’яті та
примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» (лист до Міністерства соціальної політики від 24.04.2018
№ 03.1/1826);
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– «Про затвердження Плану заходів із відзначення 22-ї річниці
Конституції України» (лист до Міністерства юстиції від 26.04.2018
№ 03.1/1889);
– «Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 27-ї річниці незалежності України» (лист до Міністерства культури від 31.05.2018 № 03.1/2430);
– «Про затвердження плану заходів щодо відзначення 100-річчя заснування Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» (лист до Міністерства інформаційної політики від
19.07.2018 № 03.1/3284);
– «Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 30-ї річниці виведення
військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан» (лист до Державної
служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції від 10.10.2018 № 03/4524);
– «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2018–2020 роках» (лист до Державного
агентства з питань електронного урядування України від 08.11.2018
№ 04/4959);
– «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019–2020 роки» (лист
до Міністерства освіти і науки від 29.12.2018 № 03.1/5734);
– «Про підписання Програми співробітництва у галузях освіти, науки, культури, молоді та спорту між Кабінетом Міністрів України і Урядом Держави Ізраїль» (лист до Міносвіти від 29.12.2018 № 03.1/5734);
4 проекти наказів Міністерства юстиції України:
– «Про внесення змін до Правил ведення нотаріального діловодства» (лист до Міністерства юстиції від 29.10.2018 № 01.3/4757);
– «Про затвердження Положення про галузевий державний архів Міністерства юстиції України у сфері виконання кримінальних
покарань та пробації» (лист до Міністерства юстиції від 20.04.2018
№ 01.3/1804);
– «Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію
галузевого державного архіву Міністерства юстиції України у сфері
виконання кримінальних покарань та пробації» (лист до Міністерства
юстиції від 04.12.2018 № 01.3/5270);
– «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції
України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» (лист до Міністерства юстиції України від 12.02.2018
№ 04/624);
2 спільні накази:
– Міністерства юстиції України та Служби зовнішньої розвідки
України «Про затвердження Змін до Положення про галузевий держав-

16

ПОДІЯ

ний архів Служби зовнішньої розвідки України» (лист до Служби зовнішньої розвідки України від 05.12.2018 №57/ДСК);
– Міністерства культури України та Міністерства юстиції України
«Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті» (лист до Інституту національної
пам’яті від 14.12.2018 № 01.3/5504);
3 проекти наказів інших центральних державних органів влади:
– Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» (лист до Міністерства освіти і науки України від 11.09.2018 № 01.3/4026);
– Міністерства оборони України «Про внесення зміни до Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Міністерства оборони України» (листи до Міністерства юстиції України
та Міністерства оборони України від 10.01.2018 № 01.3/121);
– Державного агентства з питань електронного урядування «Про
затвердження вимог до форматів даних електронного документообігу в органах виконавчої влади» (лист до Державного агентства від
06.11.2018 № 04/4921);
3 проекти постанов Національного банку України:
– «Про затвердження Положення про порядок формування, зберігання та знищення відокремлених електронних даних, отриманих за
результатами роботи інформаційних систем у Національному банку
України і банках України» (лист до Національного банку України від
22.08.2018 № 04/3757);
– «Про затвердження Правил застосування переліку документів,
що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (лист до Національного банку України від 24.10.2018
№ 01.3/4712);
– «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України» ((лист до Національного банку України від 15.11.2018 № 01.3/5021);
2 проекти інших документів:
– Програма культурного співробітництва між Урядом України та
Урядом Італійської Республіки на 2018–2022 роки (лист до Мінкультури від 24.05.2018 № 03/2290);
– Показники критеріїв оцінки рівня мобілізаційної готовності, на
виконання листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.06.2018 № М 2714-15/834-03дск (лист до Мінекономрозвитку
України від 25.06.2018 № 02/2889).
Проведено роботу щодо обліку і підтримання у контрольному стані міжнародних договорів. На веб-порталі Укрдержархіву у рубриці
«Міжнародні контакти» розміщено Перелік міжнародних договорів
міжвідомчого характеру, укладених Укрдержархівом, який налічує
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35 чинних угод про співробітництво, 3 протоколи про спільні проекти,
1 меморандум про спільні проекти.
ІІ. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ,
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ДІЛОВОДСТВА,
ЕКСПЕРТИЗОЮ ЦІННОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕНІСТЮ ДОКУМЕНТІВ
В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ
З метою забезпечення формування НАФ документами, що відбивають сучасну історію України, в 2018 р. архівними установами на постійне зберігання прийнято 408 тис. 427 одиниць постійного зберігання, з них:
– 392 тис. 031 од. зб. управлінської документації;
– 3 тис. 276 од. зб. особового походження;
– 5 тис. 751 од. зб. науково-технічної документації;
– 7 тис. 369 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відео документів.
У 2018 р. до центральних державних архівів прийнято на постійне
зберігання 24 тис. 112 од. зб. усіх видів документів.
Від ліквідованих підприємств, установ і організацій до архівних
установ прийнято 113 тис. 106 од. зб. із кадрових питань (особового
складу).
У 2018 р. прийнято на постійне зберігання від архівних відділів
райдержадміністрацій, міських рад до державних архівів областей
84 тис. 815 од. зб., 215 од. обл. документів НАФ, з них:
– 84 тис. 765 од. зб. управлінської документації;
– 50 од. зб. особового походження;
– 210 од. обл. фотодокументів;
– 5 од. обл. відео документів.
До НАФ за результатами експертизи цінності документів включено
589 тис. 489 од. зб. управлінської документації.
Крім того, експертно-перевірними комісіями (ЕПК) державних архівів (ЕК архівних відділів) погоджено описи справ із кадрових питань
(особового складу) на 548 тис. 256 од. зб.
Найкращі показники з приймання документів НАФ:
– управлінської документації – в ЦДАВО України, Держархіві
Хмельницької області, архівних відділах райдержадміністрацій Вінницької, Житомирської, Запорізької, Київської, Полтавської, Сумської,
Хмельницької, Чернігівської областей, міських рад Вінницької, Дніпропетровської, Харківської областей;
– документів особового походження – в ЦДАМЛМ України, держархівах Одеської, Чернівецької областей; архівних відділах райдержадміністрацій Чернігівської області;
– фотодокументів – у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного,
держархівах Вінницької та Запорізької областей; архівних відділах рай-
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держадміністрацій Херсонської та Хмельницької областей; архівних
відділах міських рад Хмельницької області;
– фонодокументів – у Держархіві Херсонської області;
– відеодокументів – у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
Експертно-перевірними комісіями (ЕПК) державних архівів схвалено описи управлінської документації кількістю 589 тис. 489 од. зб.
З метою якісного формування НАФ та надання методичної допомоги установам – джерелам формування НАФ держархівами областей
проведено 14 виїзних засідань ЕПК: Волинської – 1, Дніпропетровської – 1, Донецької – 1, Запорізької – 1, Луганської – 1, Миколаївської – 2, Полтавської –3, Рівненської – 1, Тернопільської – 1, Черкаської – 1, Чернігівської – 1.
На обліку в державних архівних установах, архівних відділах міських рад перебуває 36 тис. 477 юридичних осіб – джерел формування
НАФ, із них 30 тис. 339 юридичних осіб є джерелами їх комплектування.
З метою удосконалення роботи з документами в установах, організаціях, на підприємствах, що перебувають у зоні комплектування відповідної архівної установи, державними архівами, архівними відділами
райдержадміністрацій та міських рад проведено 4 тис. 759 перевірянь
роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів,
проведено 18 оглядів стану роботи з документами в установах – джерелах формування НАФ, організовано 875 семінарів та курсів із підвищення кваліфікації для працівників діловодних, архівних, експертних
служб. До 714 семінарів/курсів, які проводилися іншими установами,
залучалися фахівці державних архівних установ (архівних відділів
міських рад).
Державними архівами проведено 18 оглядів стану діловодства та
збереженості архівних документів на підприємствах, в установах і організаціях. Зокрема, ЦДНТА України (2), держархівами Житомирської,
Луганської, Тернопільської, Хмельницької областей було проведено
4 огляди; архівними відділами райдержадміністрацій Івано-Франківської
і Кіровоградської областей проведено – 7; архівними відділами міських
рад Івано-Франківської області – 4, Кіровоградської області – 1.
У 2018 р. на договірних засадах державними архівами, архівними
відділами райдержадміністрацій та міських рад проведено науковотехнічне опрацювання 184 тис. 784 од. зб. усіх видів документів, зокрема:
– 84 тис. 254 од. зб. управлінських документів постійного зберігання підприємств, установ, організацій;
– 41 тис. 304 од. зб. управлінських документів тимчасового зберігання;
– 55 тис. 284 од. зб. документів із кадрових питань (особового
складу);
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– 3 тис. 942 од. зб. науково-технічної документації, що складає 8%
від загальної кількості впорядкованих документів.
Трудовими архівами упорядковано 6% документів. Більша частина (64%) документів упорядковується власними силами підприємств,
установ і організацій, 22% – приватними підприємствами та підприємцями.
В Україні функціонує 18 приватних архівів (із них 6 – засновані
юридичними особами), в яких зберігаються документи понад 12 тис.
649 фондів.
Приватні архіви зберігають майже 436 тис. од. зб. із кадрових питань (особового складу) та понад 2 млн 388 тис. од. тимчасового зберігання.
Документи з кадрових питань (особового складу) описані на 63%.
Площа приватних архівів складає майже 15 тис. кв. м., у них працює 60 працівників.
Разом із тим, у сфері формування НАФ залишаються невирішеними деякі питання.
Станом на 01.01.2019 р. юридичними особами – джерелами формування НАФ описано лише 67% документів НАФ, що може спричинити
їх втрату та уповільнює перехід на електронний документообіг.
Документи з кадрових питань (особового складу) описано на 81%.
Через відсутність вільних площ майже не комплектувалися держархіви Закарпатської, Харківської, Чернівецької областей, м. Києва.
В архівних підрозділах юридичних осіб – джерел комплектування
державних архівних установ, Інституту архівознавства Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, галузевих державних архівах, архівних відділах міських рад понад встановлені роки зберігаються майже 2 млн 579 тис. од. зб. документів НАФ. Цей показник на
293 тис. од. зб. виріс порівняно з минулим роком.
Найгірші показники в держархівах Харківської (213 тис. 259 од.
зб.), Київської областей (116 тис. 275 од. зб.) та м. Києва (199 тис.
527 од. зб.).
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ОБЛІКУ
Архівними установами вжито заходів щодо поліпшення умов зберігання документів НАФ, зокрема шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення.
Протягом року тривала добудова спеціалізованої будівлі для Держархіву Тернопільської області, наразі будівництво знаходиться на завершальному етапі, переміщення архіву з культової будівлі заплановано у 1 кварталі 2019 р.
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Поліпшено умови зберігання документів НАФ шляхом надання
ЦДЕА України, держархівам Луганської, Черкаської областей, а також
41 архівним відділам райдержадміністрацій і міських рад додаткових
приміщень загальною площею 2 тис. 358 кв. м.
У ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ України, ЦДЕА
України, держархівах Волинської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей, м. Києва здійснено ремонт
приміщень площею 4 тис. 772,52 кв. м.
Разом із тим, у 49 будівлях архівних відділах райдержадміністрацій
і міських рад відремонтовано 2 тис. 557 кв. м. площ, проте це на 20%
менше від запланованого.
Проводилося додаткове встановлення стелажного обладнання.
У ЦДКФФА України, ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ, ЦДЕА України,
держархівах Вінницької, Донецької, Луганської, Черкаської областей,
м. Києва, а також 85 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад збільшено протяжність стелажних полиць на 7 тис. 240,8 погонних метра.
Архівними установами вжито заходів щодо посилення охоронного
та протипожежного режимів із метою запобігання несанкціонованому
доступу до архівосховищ, втрати документів, зокрема забезпечення позавідомчої охорони, встановлення охоронної та пожежної сигналізацій,
систем пожежогасіння та відеоспостереження.
Охоронні сигналізації встановлено у приміщенні ЦДЕА України,
Держархіві Черкаської області, 11 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано наявні охоронні сигналізації
у ЦДІАЛ України, держархівах Волинської, Івано-Франківської, Харківської, Черкаської областей, 8 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад.
Пожежні сигналізації встановлено у приміщеннях ЦДЕА України,
держархівах Дніпропетровської, Полтавської областей, м. Києва, 18 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано
наявні пожежні сигналізації у держархівах Волинської, Львівської,
Полтавської, Черкаської областей, 10 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад.
Протягом року у Держархіві Черкаської області та архівному відділі райдержадміністрації Херсонської області встановлено автоматичну
систему пожежогасіння.
Ужито заходів для нормалізації температурно-вологісного режиму для забезпечення збереженості документів НАФ у архівосховищах,
зокрема встановлено системи кондиціювання та вентиляції повітря
у приміщеннях ЦДЕА України, Держархіву Сумської області, 11 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано ці
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системи у Держархіві Волинської області та 2 архівних відділах міських рад.
З метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом реставраторів
архівних установ у 2018 р. організовано та проведено їх стажування на
базі Державного центру збереження документів Національного архівного
фонду. У заході взяли участь фахівці з галузевих державних архівів Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, ЦДАГО
України, держархівів Луганської, Житомирської і Київської областей.
Для поліпшення фізичного стану всіх видів документів архівними
установами проводилися реставраційно-відновлювальні роботи з документами, дезинфекція, дезінсекція і знепилення справ.
Так, у 2018 р. архівними установами відреставровано 185 тис.
841 арк. документів із паперовою основою (на 12% вище запланованого), відремонтровано 948 тис. 835 арк. документів із паперовою основою (на 21 % вище запланованого).
У Держархіві Хмельницької області впродовж 2018 р. тривала робота із документами, ушкодженими внаслідок пожежі, ідентифіковано
1 тис. 55 ум. од. Здійснено реставрацію 17 тис. 602 арк. документів
НАФ, з них 7 тис. 299 арк. ушкоджених пожежею та 10 тис. 303 арк. із
числа пошкоджених внаслідок незадовільного зберігання в колишньому Кам’янець-Подільському міському архіві.
Упродовж 2018 р. архівними установами оправлено і підшито 77 тис.
550 од. зб., що на 34% перевищило загальний плановий показник.
Проведено консерваційно-профілактичне оброблення 331 од. зб.
страхового фонду документів НАФ, 6 тис. 979 од. зб. кінодокументів,
8 тис. 572 од. зб. фотодокументів, 2 тис. 346 од. зб. фонодокументів,
9 од. зб. відеодокументів.
З метою поліпшення умов зберігання документів архівними установами закартоновано 496 тис. 776 од. зб., що на 33% перевищило загальний плановий показник. Також ще 82 тис. 851 од. зб. перекартоновано у нові коробки.
Перевіряння наявності документів залишалося одним із пріоритетних завдань державних архівів. Цей показник у 2018 р. у цілому перевиконано по Україні й становить близько 2,7 млн одиниць зберігання,
що на 16% перевищує заплановані обсяги та на 7% – минулорічні.
Підбито підсумки виконання у 2017 р. заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009–
2019 рр., проведено аналіз фізичного стану документів у державних
архівах. Результати розглянуті на засіданні Центральної комісії Державної архівної служби з контролю за наявністю, станом та розшуком
документів Національного архівного фонду та доведені до відома державним архівам.
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Загалом держархівами (центральними, обласними, м. Києва) згідно з планом заходів Програми у 2017 р. перевірено наявність та стан
1 млн 825 тис. 648 од. зб. з 5 тис. 429 фондів та комплексів, що складає 103% від запланованої на звітний рік кількості одиниць зберігання.
Перевиконання відбулося за рахунок ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ України,
ЦДАЗУ, держархівів Волинської, Житомирської, Київської, Одеської,
Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей.
Упродовж 2017 р. не виявлено 1 тис. 526 справ, із них уперше не
виявлено 225 справ, знайдено 78 справ.
За результатами перевіряння виявлено 915 справ, що потребують дезінфекції, 3 тис. 611 справ, що потребують реставрації, 51 тис.
734 справи, що потребують ремонту, 126 тис. 960 справ, що потребують оправлення та підшивки.
В архівних установах значна увага приділялася обліку фондів і документів НАФ, що зберігаються в архівних установах, удосконаленню
внутрішньої облікової документації, уточненню складу та обсягу фондів.
Забезпечено централізований державний облік документів НАФ.
Так, у центральних державних архівах та держархівах областей, м. Києва станом на 01.01.2019 р. зберігається 41 млн 555 тис. 478 од. зб. та
од. обл. документів НАФ (без урахування документів НАФ, що залишилися на анексованій території Автономної Республіки Крим та тимчасово непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей).
Загалом, загальна кількість документів НАФ, що зберігаються в архівних установах та архівних підрозділах усіх ланок і підпорядкування,
становить близько 80 млн од. зб. та од. обл.
У 2018 р. тривала робота щодо перегляду документів із метою виявлення унікальних. Так, архівними установами переглянуто 24 тис.
794 од. зб. управлінської документації, що на 30% перевищує загальні
заплановані показники.
Крім того, протягом року було переглянуто 1 тис. 129 од. зб. документів особового походження, 3 тис. 268 од. зб. науково-технічної
документації, 3 од. обл. кінодокументів, 1 тис. 21 од. обл. фотодокументів, 3 од. обл. фонодокументів та 5 од. обл. відеодокументів.
У 2018 р., згідно з рішенням ЦЕПК Укрдержархіву, схвалено анотовані переліки на 6 унікальних документів (4 – документи ЦДІАЛ України, 2 – документи ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного). Ці документи внесено до розділу «Унікальні документи Національного архівного фонду» Державного реєстру національного культурного надбання.
ЦДІАК України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного,
ЦДАМЛМ України, держархівами Дніпропетровської, Житомирської,
Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької областей у 2018 р. застраховано 34 унікальні документи.
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Одним із стратегічних напрямів організації доступу до архівної інформації є оцифровування документів НАФ і описів та надання до них
доступу через Інтернет. У 2018 р. державними архівами продовжувалися роботи з оцифрування.
Упродовж року оцифровано майже 38 тис. од. зб. та од. обл. документів НАФ та майже 16 тис. описів.
Найбільші річні обсяги з оцифрування документів НАФ – у ЦДІАК
України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, держархівах Вінницької, Волинської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької областей,
з оцифрування описів – у ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України, держархівах Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської областей.
Загалом, більше половини від загальної кількості описів оцифровано ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ, держархівами Київської, Одеської, Миколаївської областей. Майже всі державні архіви,
які здійснюють оцифрування, розміщують описи на власних веб-сайтах
із метою надання віддаленого доступу користувачам.
Незважаючи на деякі проведені заходи, спрямовані на поліпшення
умов зберігання документів НАФ, залишаються невирішеними питання
зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ, забезпечення
їх придатними для зберігання приміщеннями.
Через відсутність фінансування у 2018 р. не проводилося будівництво, реконструкція та облаштування комплексу споруд центральних
державних архівів України у м. Києві. Подальше зволікання з добудовою призводить до руйнації «довгобуду» та здорожчання вартості
означених робіт.
Наразі Дирекцією з експлуатації комплексу споруд центральних
державних архівних установ України проводяться розрахунки з метою
оновлення вартості робіт із добудови комплексу споруд центральних
державних архівів України у м. Києві або його консервації.
Не вирішуються питання щодо переміщення 7 державних архівів
центрального та обласного підпорядкування, які розміщуються в культових будівлях (ЦДІАЛ України, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України,
держархіви Вінницької, Львівської, Одеської, Чернігівської областей).
Так, у ході пошуку приміщення, придатного для розміщення архіву
ЦДНТА України, архіву стало відомо про вільну будівлю Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій площею
близько 2000 кв. м., що розташована за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 188-а і належить до сфери управління Державного університету телекомунікацій. Оптимальним шляхом вирішення питання
розміщення ЦДНТА України, який дозволить не лише забезпечити збереженість документів НАФ, що зберігає архів, але й уможливить його
подальше комплектування, є передавання цієї будівлі до сфери управління Укрдержархіву та її пристосування для розміщення ЦДНТА.
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Укрдержархів звертався до керівництва Державного університету
телекомунiкацiй для попереднього узгодження такого передавання та
до Міністерства освіти і науки України. Однак, на сьогодні жодної відповіді Укрдержархіву не надано.
Разом із тим, згідно з останньою інформацією, наданою ЦДНТА,
на третьому поверсі приміщень, де розміщено його архівосховище, виявлено суттєвий дефект підлоги, а саме прогин дерев’яного перекриття
розміром 6 см., що може спричинити виникнення надзвичайної ситуації. З метою отримання допомоги Укрдержархів звернувся до Міністерства юстиції України.
У 2018 р. також ще більш загострилася ситуація із розміщенням
ЦДАМЛМ України у зв’язку із безкомпромісною позицією Міністерства культури України і Національного заповідника «Софія Київська»
щодо недоцільності продовження перебування тут архіву.
З метою вирішення питання Укрдержархівом підготовлено інформацію до парламентських слухань на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини України», які відбулися відповідно до постанови Верховної Ради України від 09 лютого 2018 р.
№ 2290-VIII 18 квітня 2018 р., в якій також зазначено проблему розміщення ЦДАМЛМ України. Означену інформацію включено також до
проекту відповідної постанови Верховної Ради України.
Для вирішення проблеми розміщення ЦДАМЛМ України
03.04.2018 р. на базі Міністерства юстиції України проведено робочу
нараду під головуванням заступника Міністра юстиції Дениса Чернишова за участю Укрдержархіву, Фонду державного майна України та
Національного заповідника «Софія Київська».
З метою вичерпання всіх шляхів вирішення питання Укрдержархівом було запропоновано як один із варіантів, переміщення ЦДАМЛМ
України до іншого, придатного для роботи приміщення у м. Києві площею близько 1,5 тис. кв. м., та надання архіву у користування вивільнених Укрдержархівом площ.
За результатами цієї наради Фондом державного майна України
на лист Укрдержархіву було запропоновано 6 вільних приміщень у
м. Києві. Однак, 3 із них уже пропонувалися Фондом на запити Укрдержархіву у 2016–2017 рр. та виявилися непридатними для розміщення у
зв’язку з їх розташуванням і вкрай незадовільним технічним станом.
Решту із запропонованих приміщень у травні 2018 р. оглянуто фахівцями Укрдержархіву і Дирекції з експлуатації комплексу споруд
центральних державних архівних установ України та також констатовано їх непридатність для розміщення, у т. ч. центрального органу виконавчої влади.
Крім того, у 2018 р. у ході чергового продовження ЦДАЗУ терміну дії договору оренди приміщення з ПраТ «Діпрозв’язок», порушено
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питання про можливість продовження цього договору лише на умовах оплати ринкової вартості приміщення (100 грн з ПДВ за 1 кв. м.
замість 1 грн за 1 кв. м.), яку до цього сплачував архів, що є неприйнятним.
Укрдержархів звернувся до керівництва Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, втім Державна служба підтримала позицію ПРАТ «Діпрозв’язок».
Укрдержархів звернувся також до Фонду державного майна України для отримання роз’яснення щодо правомірності застосування Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.1995 № 786, під час укладення договору оренди нежитлового
приміщення між ПрАТ «Діпрозв’язок» та ЦДАЗУ і можливості встановлення орендної плати у розмірі 1 грн за 1 кв. м.
Не вирішено питання переміщення фондів Держархіву Одеської області з аварійної колишньої будівлі синагоги, яка за рішенням
Одеської обласної ради у 2016 р. передана у власність єврейської громади. Водночас, у зв’язку з відсутністю вільних площ не виконано
розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від
03.03.2017 № 168/А-2017 «Про переміщення фондів Державного архіву
Одеської області, які тимчасово зберігаються в Комунальній установі
«Ізмаїльський архів» та розпорядження Ізмаїльського міського голови
від 03.08.2017 № 386-р.
Протягом багатьох років не вирішується питання щодо будівництва спеціалізованих споруд для держархівів Київської і Харківської областей.
У той же час кількість державних архівів, які вичерпали резерви
площ для комплектування документами або впритул наблизилися до
граничної межі, з кожним роком збільшується.
Нині повністю вичерпано можливості для приймання документів
на зберігання у 3 центральних державних архівах (ЦДАВО України,
ЦДІАК України, ЦДІАЛ України), 5 держархівах областей (Київської,
Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької), а також м. Києва. Сховища 3 центральних державних архівів (ЦДАГО України, ЦДНТА
України, ЦДАМЛМ України) та 11 держархівів областей (Вінницької,
Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської, Чернігівської) заповнені на 90–99%.
У центральних і обласних держархівах близько 10% наявних стелажів – дерев’яні, а близько 12% од. зб. управлінської документації
зберігається у незакартонованому стані. Крім того, частина картонажів
для зберігання документів НАФ потребують заміни на безкислотні, як
того вимагають світові стандарти.
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Викликає занепокоєння захищеність архівних будівель. У зв’язку
з дефіцитом фінансування низка державних архівів була змушена відмовитись від послуг охорони підрозділами поліції охорони, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615
«Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших
форм власності».
На сьогодні не забезпечено позавідомчою охороною більше половини будівель центральних та обласних державних архівів, у деяких із
державних архівів, у яких така охорона наявна, вона функціонує лише
у позаробочий час.
Не оснащено охоронною сигналізацією (або вона знаходиться у неробочому стані) 27% будівель центральних та обласних державних архівів.
Існує гостра потреба в оснащенні архівних приміщень сучасними
протипожежними засобами. Пожежною сигналізацією не забезпечено
(або вона знаходиться у неробочому стані) також 27% будівель центральних та обласних державних архівів.
Не оснащено (або знаходяться у неробочому стані) системи пожежогасіння у 94% архівосховищ центральних та обласних державних архівів.
Нагальною є потреба в оснащенні архівосховищ сучасними системами вентиляції і кондиціювання повітря, новітніми технічними засобами
для дезінсекції, дезинфекції документів. Не обладнано системами кондиціювання та вентиляції повітря (або вони знаходяться у неробочому
стані) 65% архівосховищ центральних та обласних державних архівів.
Обсяги реставрації та ремонту документів НАФ в архівних установах залишаються недостатніми, враховуючи їхні потреби.
Невідкладного вирішення потребує питання збільшення обсягів
страхового копіювання документів НАФ. У зв’язку із дефіцитом фінансування на витратні матеріали та штатних одиниць кількість одиниць
зберігання, на які створено страховий фонд архівними установами, знижується з кожним роком.
Враховуючи зростаючі потреби на інформацію, що міститься у документах НАФ, обсяги оцифрування є вкрай недостатніми.
З метою вирішення проблем місцевих державних архівів Укрдержархівом протягом минулого року було ініційовано листи-звернення до
Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, голів
облдержадміністрацій.
ІV. НАУКОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРДЕРЖАРХІВУ
До сфери управління Укрдержархіву входять 2 наукові установи:
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) і Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії).
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Відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт Укрдержархіву за рахунок бюджетних асигнувань на 2018 р. зазначеним
установам було замовлено 25 наукових досліджень, з них 9 завершено
у 2018 р..
УНДІАСД відповідно до Тематичного плану науково-дослідних
робіт, що виконуються ним за рахунок коштів Державного бюджету України на 2018 р., виконував 8 науково-дослідних робіт (НДР),
5 з яких завершено у 2018 р..
Реалізація результатів виконаних науково-дослідних робіт забезпечить:
– науковий супровід удосконалення системи стратегічного планування в архівній справі, посилення його взаємозв’язку з державним
управлінням і прогнозуванням;
– уніфікований підхід архівних установ до основних технологічних
процесів створення цифрового фонду користування документами НАФ
та його обліку, зберігання та доступу до копій;
– визначення оновлених професійно-кваліфікаційних характеристик посад та змісту існуючих і нових видів робіт (професій) працівників архівної сфери відповідно до сучасних змін в архівних технологіях
і умовах праці;
– значне скорочення витрат часу працівників архівних установ на
пошук необхідної інформації, зокрема з питань світового досвіду організації архівної справи та регулювання процесів виготовлення електронних копій архівних документів; сучасних тенденцій розвитку архівної справи та документознавства, прикладних та науково-технічних
здобутків вітчизняних і зарубіжних архівів для використання їх у практичній, науково-дослідній та методологічній роботі;
– моніторинг стану архівосховищ та фізичної збереженості документів у вітчизняних архівних установах із метою формування сучасної системи біозахисту та профілактики біоуражень документів НАФ.
НДІ мікрографії – унікальна для Україні науково-дослідна установа, яка вирішує актуальні проблеми мікрографії та репрографії, здійснює науково-технічне забезпечення функціонування та розвитку державної системи СФД.
У звітному році за Тематичним планом прикладних досліджень та
дослідно-конструкторських (технологічних) робіт (ДКР) інститут виконував 17 наукових (науково-технічних) робіт, завершено виконання
4 наукових (науково-технічних) робіт, за якими отримано 5 одиниць
науково-технічної продукції.
Ефектом від впровадження результатів НДР та ДКР, які виконано
у 2017 р., є підвищення якості функціонування державної системи СФД
та забезпечення її подальшого розвитку.
Результати наукових робіт, виконаних НДІ мікрографії у 2018 р.
за Тематичним планом, забезпечують вирішення першочергових проб-
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лемних питань у сфері формування, ведення та використання СФД,
а також надають можливість:
– вдосконалити чинні технології мікрофільмування СФД у частині
підготовки цифрових зображень документів, наданих на мікрофільмування в електронному вигляді;
– провести дослідне виготовлення зображень, що містять інформацію про культурні цінності у цифровому вигляді, та дослідне мікрофільмування інформації про культурні цінності у цифровому вигляді
і відтворення з мікрофільмів СФД цієї інформації із заданою якістю;
– гарантувати довгострокове зберігання мікрофільмів СФД без
погіршення показників їхньої якості, а визначений порядок дозволить
у майбутньому оперативно визначати нові дезінфекційні засоби, які можуть бути застосовані під час антигрибкового оброблення приміщень;
– наочно відобразити результати роботи розробленої служби оновлення серверної частини ПЗ «ЦДНТА України – облік документів» та
ПЗ «ЦДНТА України – редактор структурних елементів імпорту»;
– підвищити якість наукових робіт завдяки використанню передового міжнародного науково-технічного досвіду та гармонізації національної науково-технічної продукції сфери СФД із міжнародною;
– забезпечити бази зберігання СФД України нормативним документом, який встановлює нормативи трудомісткості, нормативи часу
для технологічних операцій процесу зберігання документів СФД;
– підвищити продуктивність праці та спрощення пошуку в Реєстрі документів СФД об’єктів, документацію на які закладено до СФД
України;
– упорядкувати взаємодію між суб’єктами державної системи СФД,
пов’язаними з науковою і науково-технічною діяльністю, та сприяти
підвищенню ефективності наукових робіт;
– забезпечити реалізацію державної політики щодо стабільного
функціювання та розвитку державної системи СФД.
Протягом 2018 р. державними архівними установами України було
проведено певну наукову та методичну роботу.
Відповідно до звіту про виконання плану наукової та методичної
роботи державних архівних установ України за 2018 р., державними
архівними установами в плановому порядку підготовлено низку наукових розробок, зокрема: 33 статті, 4 огляди документів, 3 міжфондові
тематичні покажчики, 2 монографії, 2 збірники архівних документів.
Позапланово державні архівні установи підготували 1 огляд документів фондів, 3 статті, 3 збірники архівних документів.
Активну роботу в науковому напрямі діяльності провели: ЦДАВО
України, ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА
України імені Г. С. Пшеничного, ЦДАЗУ, державні архіви Миколаївської та Рівненської областей.
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У рамках виконання завдань із методичної роботи протягом звітного періоду державними архівами було розроблено 51 методичний
посібник, завершено підготовку 46 посібників. Крім того, позапланово
архівними установами підготовлено 30 посібників.
Загалом тематика методичних розробок була спрямована на забезпечення пріоритетів Державної архівної служби України, пріоритетних
напрямів практичної роботи державних архівних установ та відповідає
вимогам часу.
За видами документів за звітний період підготовлено 26 методичних рекомендацій, 33 інструкції, 8 пам’яток, 2 порядки, 2 регламенти,
1 комплект документів методичного характеру з питань забезпечення
соціального захисту громадян, що відкладаються у навчальних закладах, 1 словник, 3 примірних номенклатури справ, 1 програму підвищення кваліфікації.
Активну роботу в напрямі методичної діяльності провели: ЦДАВО
України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України імені
Г. С. Пшеничного, ЦДНТА України, держархіви Вінницької, Донецької, Хмельницької та Харківської областей.
V. УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВІВ ЕЛЕКТРОННИМИ
ДОКУМЕНТАМИ
Державною архівною службою та ЦДЕА України здійснювалася
робота з виконання заходів, передбачених планом заходів із реалізації
Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617-р.
Зокрема, велося розроблення відомчих інформаційно-телекомунікаційних систем:
– «Архівні фонди України» (підсистема «Шукаємо в архівах») –
для надання доступу до документів НАФ;
– ЕЛАРСИС – для приймання-передавання електронних документів НАФ на постійне зберігання.
Для забезпечення архівних установ обладнанням для оцифрування
документів НАФ подано пропозиції для включення витрат щодо придбання відповідного професійного обладнання до завдань Національної
програми інформатизації на 2019–2021 роки.
З метою організації роботи централізованого електронного фонду користування документами НАФ проводилася робота зі створення
веб-сервісу, який є складовою частиною відомчої інформаційно-телекомунікаційної системи «Архівні фонди України» та призначений для
надання вільного доступу до довідкових даних про документи НАФ.
На базі ЦДЕА України створено сховище для централізованого
електронного фонду користування документами НАФ та сховище для
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зберігання електронних документів НАФ загальним обсягом 100 Тб.
Завершується розроблення першого модуля відомчої інформаційно-телекомунікаційної системи ЕЛАРСИС, призначеного для приймання-передавання електронних документів НАФ на постійне зберігання, в якому буде реалізований новий формат електронного документа.
VІ. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ
У ГАЛУЗІ АРХІВНОЇ СПРАВИ ВІДПОВІДНО
ДО ІНТЕРЕСІВ І ПОТРЕБ ГРОМАДЯН
Зростає соціальна значущість архівних установ, що виконують
важливі функції не тільки збереження документальної пам’яті держави
й суспільства, поповнення інформаційних ресурсів, але і надання соціальних послуг.
Виконання запитів громадян
У 2018 р. на розгляд до архівних установ надійшло 425 тис. 7 запитів, з яких 176 тис. 596 запитів (41,5%) прийнято на особистому прийомі керівництвом та працівниками столів довідок архівних установ.
Архівними установами загалом виконано 421 тис. 245 запитів (на 4,8%
більше, ніж у 2017 р.), з яких 354 тис. 472 запити (84%) виконано з
позитивним результатом, ще на 25 тис. 158 запитів (6%) надано рекомендації щодо можливого місця зберігання запитуваних документів.
За видами запитів архівні установи виконали:
– 56 тис. 358 тематичних запитів, переважна більшість яких стосувалася виявлення відомостей щодо реорганізації, ліквідації підприємств,
установ та організацій, змін в адміністративно-територіальному поділі,
історії культових споруд, відомостей з краєзнавчої тематики. Найбільшу
кількість таких запитів виконали ЦДАВО України (441), ЦДАГО України
(443), держархіви Волинської (907), Запорізької (532), Львівської (1 тис.
743) областей, архівні відділи райдержадміністрацій Київської (6 тис.
816), Тернопільської (5 тис. 286), Хмельницької (8 тис. 413) областей та
архівні відділи міськрад Київської області (2 тис. 400);
– 34 тис. 631 біографічний запит. Найбільшу кількість таких запитів
виконали ЦДІАК України (1 тис. 423), ЦДІАЛ України (2 тис. 61), держархіви Вінницької (3 тис. 745), Житомирської (5 тис. 40), Закарпатської
(4 тис. 10), Одеської (3 тис. 601) та Хмельницької (3 тис. 59) областей.
– 2 тис. 871 генеалогічний запит. Найбільше таких запитів виконали ЦДІАК України (353), ЦДІАЛ України (607), держархіви Київської
(312), Одеської (206), Полтавської (241), Сумської (219) та Черкаської
(229) областей.
– 60 тис. 160 майнових запитів. Найбільшу кількість таких запитів
виконали держархіви Вінницької (677), Волинської (901), Запорізької
(606), Львівської (1182), Миколаївської (1 тис. 13), Сумської (1 тис.
312) областей, м. Києва (1 тис. 295).
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– 267 тис. 225 запитів соціально-правового характеру, що на 52,5%
більше від запланованого.
Центральні державні архіви виконали 1 тис. 541 запит соціально-правового характеру, держархіви областей – 52 тис. 858 запитів,
архівні відділи райдержадміністрацій – 103 тис. 696 запитів, архівні
відділи міськрад – 109 тис. 130 запитів.
Найбільше таких запитів виконали держархіви Дніпропетровської
(3 тис. 316), Львівської (5 тис. 749), Одеської (3 тис. 058), Харківської
(3 тис. 740), Чернівецької (6 тис. 792) та Чернігівської (3 тис. 332) областей. Серед архівних відділів райдержадміністрацій від 6,4 тис. до
13,6 тис. запитів соціально-правового характеру виконали архівні відділи Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Черкаської областей; від 8,1 тис. до 17,5 тис. запитів
соціально-правового характеру виконали архівні відділи міськрад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської та Сумської областей.
Тематика запитів соціально-правового характеру у 2018 р.: реєстрація актів цивільного стану та національність (32%); трудовий стаж
та розмір заробітної плати (40%); політичні репресії та розкуркулення (7%); участь у підпільному та партизанському русі у період Другої
світової війни (2%); перебування на окупованій території, в евакуації,
примусове вивезення до Німеччини (4%); присвоєння нагород і медалей, наукових ступенів та вчених звань (6%); навчання (4%), інше (5%).
Тривала робота зі створення баз даних (переліків), каталогів, інших довідково-пошукових засобів. Поширення державними архівами
інформації про склад і зміст документів, місце зберігання документів
ліквідованих установ (підприємств, організацій), іншої інформації довідкового характеру через власні веб-сайти та засоби масової інформації сприяло зменшенню кількості непрофільних запитів від заявників.
Розширенню доступу до документів НАФ сприяє публікаційна і
виставкова робота Укрдержархіву та архівних установ, належна організація роботи читальних залів архівів.
Читальні зали
Про зростання інтересу не тільки громадян України, а й іноземців
до історичного минулого України свідчить також підвищення показника зареєстрованих у читальних залах архівів користувачів, який у
порівнянні з минулим роком зріс на 9% і становить 29 тис. 226 користувачів, з яких 1 тис. 158 – іноземці (майже 4%).
Кількість відвідувань читальних залів архівних установ – 96 тис.
160, під час яких отримано для роботи 451 тис. 843 од. зб. (на 48,5%
більше запланованого).
Найбільше навантаження припало на читальні зали ЦДІАК України (11 тис. 26 відвідувань), ЦДІАЛ України (6 тис. 578 відвідувань),
ЦДАВО України (4 тис. 178 відвідувань), держархівів Житомирської
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(3 тис. 941 відвідування), Київської (3 тис. 574 відвідування), Миколаївської (3 тис. 186 відвідувань), Одеської (4 тис. 480 відвідувань),
Сумської (3 тис. 103 відвідування), Харківської (4 тис. 895 відвідувань)
та Чернігівської (3 тис. 256 відвідувань) областей.
Основна тематика досліджень, що проводилися користувачами у
читальних залах архівних установ протягом 2018 р., залишилася незмінною: паювання землі і майна сільгосппідприємств; майнові права;
історія та діяльність підприємств і установ; історія православних храмів та монастирів, культових споруд інших релігійних конфесій; генеалогічні дослідження; історія Другої світової війни; період нацистської
окупації; визвольний рух ХХ ст.; жертви репресій ХХ ст.; перейменування вулиць; життя та діяльність історичних постатей, діячів культури, мистецтва, освіти і науки; дослідження з краєзнавства, історичного
минулого регіонів.
Продовжує зростати кількість користувачів, які вивчають у читальних залах державних архівів генеалогічну тему. У 2018 р. у читальних залах державних архівів працювало 6 тис. 506 таких дослідників (2017 р. –
6 тис. 306, 2016 р. – 6 тис. 258, 2015 р. – 5 тис. 604, 2014 р. – 3 тис. 339).
Найбільшу кількість таких дослідників зареєстровано у читальних
залах ЦДІАК України (903), ЦДІАЛ України (264), держархівів Дніпропетровської (684), Житомирської (572), Київської (314), Одеської (594),
Харківської (355) та Чернігівської (388) областей.
Користувачі мають можливість працювати з фондом користування та довідковим апаратом в електронній формі в читальних залах
ЦДАВО України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України, держархівів Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської,
Полтавської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.
Продовжує збільшуватися кількість замовлень користувачів на
видавання справ до читального залу електронною поштою, у 2018 р.
частка таких замовлень від загальної кількості становила в середньому 7,5%. Заяви користувачів та замовлення справ до читального залу
електронною поштою приймаються всіма центральними державними
архівами та державними архівами областей, м. Києва.
Недостатніми темпами вирішується питання оснащення читальних
залів державних архівів системами відеоспостереження, копіювальною
технікою, встановлення комп’ютерів для потреб користувачів, підключення їх до електронних ресурсів державних архівів та всесвітньої мережі Інтернет.
Нині дослідники можуть скористатися комп’ютерами з доступом до
електронних баз даних на документи в читальних залах ЦДАВО Украї-
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ни, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ
України, держархівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.
Дослідники мають можливість виходу до мережі Інтернет у читальних залах ЦДНТА України, держархівів Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.
Усі державні архіви організовували та проводили екскурсії, уроки
та лекції для учнів старших класів та студентів навчальних закладів вищого рівня, брали активну участь у семінарах, «круглих столах», науково-практичних і краєзнавчих конференціях.
Поліпшенню організації роботи читальних залів архівів сприятиме прийняття нової редакції Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним
громадам, прискорення вирішення питань щодо більш широкого оснащення читальних залів державних архівів, копіювальною технікою,
встановлення комп’ютерів для потреб користувачів, підключення їх до
власних електронних ресурсів та всесвітньої мережі Інтернет, а також
системами відеоспостереження.
Виставкова діяльність
У 2018 р. архівні установи перевиконали план із підготовки виставок архівних документів на 26% (усього 1 тис. 865 виставок). Центральними державними архівами підготовлено – 106, держархівами областей – 359, архівними відділами райдержадміністрацій – 1 тис. 082,
архівними відділами міськрад – 318.
Найбільш активними в організації та проведенні виставок були
ЦДАВО України (24), держархіви Житомирської (30), Тернопільської
(21), Хмельницької (32) областей та м. Києва (23).
Крім того, варто відзначити активну виставкову роботу архівних
відділів райдержадміністрацій Дніпропетровської (111), Житомирської
(78), Київської (146), Чернігівської (86) областей та архівних відділів
міськрад Дніпропетровської (68), Донецької (34), Житомирської (25) та
Київської (41) областей.
Оригінали фото- та архівних документів з фондів ЦДАВО України,
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного та Держархіву Київської області були представлені в експозиції міжнародного виставкового проекту «Українське коло: до сторіччя визвольних змагань (1917–1921 рр.)»,
що з 22 січня до 18 березня 2018 р. експонувався у приміщенні МВЦ
«Музею історії міста Києва». Урочисте відкриття виставки відбулося
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за участі Президента України Петра Порошенка та Голови Верховної
Ради України Андрія Парубія.
29 березня під час перебування у м. Тбілісі (Грузія) делегація
українських архівістів на чолі з Головою Державної архівної служби
України Тетяною Барановою взяла участь у відкритті виставки «Україна і Грузія: сто років дипломатичних відносин», присвяченої 100-річчю
встановлення дипломатичних відносин між Українською Державою/
Директорією Української Народної Республіки та Грузинською Демократичною Республікою. Експозиція підготовлена Державною архівною службою України у співпраці з Національним архівом Грузії та
Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин за
сприяння та організаційної допомоги Міністерства юстиції Грузії, Посольства України в Грузії, Держархіву Київської області.
24 квітня в приміщенні ЦДАМЛМ України урочисто відкрито міжархівну документально-художню виставку «Собор душі» до 100-річчя
від дня народження Олеся Гончара та 50-річчя видання роману «Собор».
До експозиції увійшли оригінали цінних архівних документів із фондів
ЦДАМЛМ України, копії архівних документів, надані родиною Олеся Гончара та архівними установами, які долучилися до виставкового
проекту, що різнопланово відтворюють основні віхи життя і творчості
письменника-класика. Серед них: запис про народження Біличенка (Гончара) Олександра Терентійовича з метричної книги Покровської церкви
с. Кам’янка Кам’янської волості Новомосковського повіту Катеринославської губернії, наданий Держархівом Дніпропетровської області, особисті документи, рукописи автобіографії письменника різних років, листування, начерки майбутніх літературних творів, виступів, цінні світлини,
ілюстрації до творів Олеся Гончара, виконані відомими українськими
художниками, документи щодо цькування роману «Собор» тощо.
5 червня у Великій актовій залі Дипломатичної академії України
імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України
в рамках комунікативного заходу, покликаного проінформувати громадськість про комплекс архівних документів, пов’язаних з аварією на
Чорнобильській АЕС, та про включення української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС» до
Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу», презентовано виставку архівних документів, що відображають перебіг катастрофи на Чорнобильській АЕС та її наслідки, містять відомості про радіаційний рівень та дозові навантаження, морально-психологічний стан
населення, заходи влади із розселення, працевлаштування, медичного
і побутового обслуговування громадян, евакуйованих із зони ЧАЕС
тощо. До уваги учасників заходу також були представлені оригінали
унікальних документів із фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України,
ЦДАМЛМ України, Держархіву Київської області.
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18 липня у приміщенні Музею «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська» за участю першого заступника Міністра юстиції Олени Сукманової, заступника Міністра юстиції Дениса
Чернишова, Голови Державної архівної служби України Тетяни Баранової урочисто відкрито виставку архівних документів «Становлення та
розвиток Міністерства юстиції України», приурочену до 100-річчя запровадження державної служби та 100-річного ювілею української юстиції. У підготовці експозиції активну участь взяли Державна архівна
служба України та центральні державні архіви. Основу експозиції склали документи з фондів ЦДАВО України. Крім того, представлені документи з фондів ЦДАГО України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДАЗУ, Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ.
До 27-ї річниці незалежності України Державною архівною службою України та ЦДАВО України підготовлено виставку за документами НАФ «Українська державність: Відродження. 100 років». До експозиції увійшло понад 60 документів із фондів ЦДАВО України, ЦДАГО
України та ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, що висвітлюють 100-річчя відродження української державності, події Української
революції 1917–1921 рр., їх значення для проголошення Україною незалежності у 1991 р., події Помаранчевої революції 2004 р. та Революції Гідності 2013 р.
За сприяння обласних державних адміністрацій, Київської міської
державної адміністрації, держархівів областей та м. Києва виставка
експонувалася в м. Києві, обласних та районних центрах.
8 листопада у Верховній Раді за участі Голови Верховної Ради
України Андрія Парубія відкрито експозицію до 100-річчя утворення
Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) і затвердження її
Конституції – «Тимчасового основного закону про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії», підготовлену за участі ЦДАВО України.
13 листопада під час перебування у м. Каунас (Литовська Республіка) делегація українських архівістів на чолі із Головою Державної
архівної служби України Тетяною Барановою взяла участь у церемонії
відкриття міжнародної виставки фото- та архівних документів «Кінець
Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи», що відбулася в приміщенні Військового музею імені Вітовта Великого. До експозиції увійшли документи з національних архівних фондів Білорусі,
Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, України та Фінляндії.
До експозиції увійшли документи з фондів ЦДАВО України, що
засвідчують знакові події на шляху України до незалежності у ХХ ст.
Зокрема, національні та державотворчі аспекти Української революції
відображено у першій відозві Української Центральної Ради 22 березня
1917 р., документах Всеукраїнського національного конгресу, IV Уні-
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версалі Української Центральної Ради; визнання Української Народної
Республіки суб’єктом міжнародного права зафіксовано Брестським
мирним договором 9 лютого 1918 р.; прагнення українських земель
до об’єднання в єдину соборну незалежну державу засвідчив Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з ЗахідноУкраїнською Народною Республікою 22 січня 1919 р.
Учасники заходу переглянули документальну хроніку тих часів та
фотодокументи, що ілюструють події Української революції та головних дійових осіб тих історичних подій, з фондів ЦДКФФА України
імені Г. С. Пшеничного.
30 листопада Український центр культурних досліджень у приміщенні Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України провів урочисту презентацію виставкового просвітницького проекту «Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії».
У рамках заходу презентовано тематичну виставку та ілюстрований
збірник, до яких увійшли близько 500 документів із фондів ЦДАВО
України, що висвітлюють історію тріумфальних гастролей Української
республіканської капели (Українського національного хору) під керівництвом видатного диригента Олександра Кошиця упродовж 1919–
1924 рр. у Західній Європі.
Крім того, на високу оцінку заслуговує рівень підготовки таких виставок: «Друга світова війна. Український рахунок» (Держархів Полтавської області); «До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 рр.» (Держархів Чернігівської області); «До 80-х роковин
Великого терору – масових політичних репресій 1937–1938 рр.» (Дніпропетровська обласна державна адміністрація), «Державній службі –
100 років» (Волинська обласна державна адміністрація); «Українська
державність: Відродження. 100 років» (Полтавська обласна державна
адміністрація); «Трагічні голодні роки» (Держархів Херсонської області).
Протягом звітного періоду проводилася також активна робота
із підготовки on-line виставок. У 2018 р. на офіційному веб-порталі
Державної архівної служби України опубліковано 4 он-лайн виставки
(близько 450 документів), на веб-сайтах центральних державних архівів, держархівів областей, м. Києва – 514 он-лайн виставок (понад
8 тис. документів). Найбільшу кількість он-лайн виставок опубліковано
на веб-сайтах ЦДАВО (24), держархівів Кіровоградської (13), Луганської (15), Львівської (14) та Миколаївської (14) областей.
Укрдержархівом та архівними установами використовуються нові
форми проведення тематичних виставок, до експозицій яких включаються не тільки документи НАФ, а й музейні експонати. Подальшого розвитку набуває тісна співпраця з музейними установами. У Києві це – Національний музей історії України, Національний заповідник
«Софія Київська», Музей історії міста Києва, Національний театр опери
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та балету; серед регіональних слід відзначити музейні установи Миколаївської та Одеської областей. Окрім Інтернет-ресурсів, архівні установи використовують можливість розміщення пересувних виставок на
центральних площах обласних центрів (держархіви Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Полтавської, Тернопільської,
Херсонської, Чернігівської областей).
Варто також відзначити інновацію держархівів Кіровоградської та
Херсонської областей. Так, Держархівом Кіровоградської області використано новітні технології для презентації виставки за документами
архіву до Дня незалежності України, яка демонструвалася у відеоформаті на спеціальних моніторах під час проведення урочистих заходів
на площі перед Кіровоградським академічним обласним українським
музично-драматичним театром імені М. Л. Кропивницького та на площі Героїв Майдану обласного центру. Держархів Херсонської області організував перегляд документів НАФ у відеоформаті 24 серпня на
центральній площі м. Херсон.
Ці заходи сприяють популяризації документів НАФ, уможливлюють ознайомлення із змістом документальної спадщини українського
народу якомога більшої кількості населення.
Видавнича діяльність
Підготовка збірників документів, наукових розвідок, монографій,
біографічних та довідкових видань протягом 2018 р. була спрямована
на виконання Плану науково-видавничої роботи державних архівних
установ на 2018 р. та Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2018–2022 рр.
Варто відзначити науково-видавничу роботу ЦДАВО України,
ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДНТА України,
держархівів Вінницької, Житомирської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей.
Серед видань, що вийшли друком у 2018 р., на найбільшу увагу
заслуговують збірники документів та науково-документальні видання:
«Тарас Шевченко. Слідчо-наглядові справи (1847−1859). Корпус документів», «Світовий тріумф «Щедрика» − 100 років культурної дипломатії України: збірник архівних документів», «Красилівщина в Українській революції 1917−1921 рр.: збірник документів та матеріалів»,
«Українська революція 1917−1921. Полтавський вимір. Події, постаті,
документи: у 3-х кн. – Кн. 1. Процеси. Діячі. Рефлексії. 1917−1921 рр.»,
«Церковні літописи Поділля. Документи Ф. 315 Подільська духовна
консисторія (1795−1920 рр.): збірник документів», «Чорноморський
центральний військово-морський архів (1794−1934). Дослідження. Документи. Склад фондів: реконструкція».
Покращенню організації публікаційної роботи сприятиме Порядок
підготовки документальних публікацій, затверджений наказом Мініс-
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терства юстиції України від 28.08.2018 № 2805/5 та зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 31.08.2018 за № 991/32443.
Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації
Робота Укрдержархіву, архівних установ та установ СФД базується
на принципах відкритості і прозорості, що передбачає доступність інформації про їхню роботу, проведення прозорих консультацій, публічних інформаційних заходів із безпосередньою участю громадськості.
2018 р., як і попередні роки, характеризувався конструктивною взаємодією Укрдержархіву з громадською і науково-експертною радами при
Державній архівній службі України. Усі засідання цих рад відбувалися за
участі керівництва та відповідальних працівників Укрдержархіву.
За участю представників інститутів громадянського суспільства
проведено установчі збори з формування громадської ради при Укрдержархіві. До нового складу громадської ради увійшли представники
17 інститутів громадянського суспільства.
Члени громадської та науково-експертної рад при Державній архівній службі України беруть постійну участь у публічних заходах, організованих Укрдержархівом (колегіях, міжвідомчих нарадах, семінарах,
круглих столах, конференціях, прес-конференціях, громадських обговореннях, відкритті виставок фото- та архівних документів, презентаціях видань тощо). Рівень пропозицій, які надавалися громадською та
науково-експертною радами при Державній архівній службі України
під час обговорення проектів нормативно-правових актів, є достатньо
високим. Працівниками Укрдержархіву також розглядалися пропозиції, що надходили від громадськості під час проведення електронних
консультацій.
Інформація та звітні матеріали про діяльність цих рад оприлюднені
на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриці «Громадська рада
при Укрдержархіві» та розділі «Дорадчі органи» рубрики «Укрдержархів».
У своїй роботі Укрдержархів дотримується вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, в частині зазначеної у пояснювальних записках до проектів нормативно-правових актів інформації про результати
проведення консультацій з громадськістю, пропозицій та зауважень
громадськості і ступеня їх врахування, запропонованих шляхів мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способів врегулювання конфлікту інтересів.
Керівництво та відповідальні працівники Укрдержархіву, архівних
установ брали участь у таких заходах за участі громадськості, як відкриття виставки «...Ой упали ж та впали Криваві роси...» до 80-х роковин Великого терору – масових репресій 1937−1938 рр., що відбулася в
Національному музеї історії України (31 січня); нараді щодо врегулювання питання розміщення ЦДАМЛМ України, що відбулася в Мініс-
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терстві юстиції України під головуванням заступника Міністра юстиції
України Дениса Чернишова (3 квітня); парламентських слуханнях на
тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини
в Україні», що відбулися у Верховній Раді України (17 квітня); літературно-мистецькому святі «Весна в Плютах», що відбулося у відділі
«Літературно-мистецькі Плюти» ЦДАМЛМ України з нагоди 100-річчя
створення системи архівних установ України (22 травня); щорічному
круглому столі «Українські архіви: виклики та реалії» (25 вересня); засіданні Верховної Ради України, приуроченому до 85-х роковин із часу
величезної трагедії – Голодомору 1932–1933 рр. в Україні – геноциду
Українського народу (23 листопада).
До складу дорадчих органів ЦДАГО України, ЦДІАК України,
ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ
України, ЦДНТА України, ЦДАЗУ, ЦДЕА України, держархівів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської,
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської
областей та м. Києва, НДІ мікрографії включено представників інститутів громадянського суспільства.
При Держархіві Миколаївської області створено Науково-експертну раду, при держархівах Вінницької, Одеської, Рівненської та Хмельницької областей – Громадські ради.
Участь громадян у формуванні та реалізації державної політики багато в чому залежить від їх поінформованості. Співпраця Укдержархіву
та державних архівних установ, спеціальних установ СФД із засобами
масової інформації та інститутами громадянського суспільства спрямована на забезпечення доступу громадян до офіційної інформації про
їхню діяльність. Зазначене питання перебуває під постійним контролем
керівництва Укрдержархіву.
Для забезпечення оперативного реагування на інформацію, розміщену у ЗМІ про діяльність Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД, в Укрдержархіві щотижня здійснюється моніторинг із використанням системи моніторингу «UAPort» на
базі Інформаційного центру «Електронні вісті».
У 2018 р. до Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД інформаційні запити та скарги від представників засобів масової інформації на неналежний розгляд їхніх запитів не
надходили.
У поточному році за участі Укрдержархіву, державних архівних
установ та спеціальних установ СФД вийшло 265 телесюжетів та телепередач, 220 радіосюжетів та радіопередач, опубліковано у друкованих
періодичних ЗМІ 1205 статей.
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У 2018 р. тривала реалізація проектів «АРХІВажлива СПРАВА»
(ЦДАМЛМ України), «Гортаючи архівні сторінки» (ЦДАВО України),
«Архів Alive», «Архів Blitz» (ЦДІАК України), якими передбачено заходи з популяризації документальної спадщини архівів. Варто відзначити проект ЦДАВО України «Українська революція: архівні хроніки»,
де щомісяця публікуються цифрові добірки документів, що відтворюють створення і діяльність першого національного парламенту – Центральної Ради, перших українських урядів, проголошення самостійної
і незалежної Української Народної Республіки, розроблення конституційних засад держави, прагнення українських земель до об’єднання в
єдину соборну незалежну українську державу, звитягу українських військових доби Української революції, утвердження Української держави на міжнародній арені, позицію видатних державних та політичних
діячів того часу.
У минулому році у ЦДАМЛМ України започатковано проекти «Територія АРХІВ: діалог з документом», «Архів-музей на допомогу вчителям» та «Франківці у фондах Архіву-музею».
Традиційною є участь Укрдержархіву, державних архівних установ
та спеціальних установ СФД у брифінгах, прес-конференціях, круглих
столах, інших інформаційних заходах, до участі у яких запрошуються
ЗМІ та громадськість. Серед них варто відзначити участь Голови Державної архівної служби Тетяни Баранової у засіданні круглого столу
«Державна політика у сфері архівної справи: завдання та виклики», що
відбувся у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (21 лютого); Другому щорічному круглому столі «Українські
архіви: виклики та реалії» (25 вересня); презентації портальної версії
Великої української енциклопедії − е-ВУЕ – універсальної, науково-популярної, мультимедійної енциклопедії, що відбулася в Національному
інформагентстві «Укрінформ» (14 грудня).
Серед інформаційних заходів, проведених Укрдержархівом та архівними установами, широке висвітлення у ЗМІ мало урочисте відкриття унікальної виставки – «Київські мотиви. Адреси і адресати. Виставка
оригінальних поштових листівок кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.»,
що відбулася в ЦДАМЛМ України (5 липня); прес-конференція за
участі заступника Міністра юстиції України Дениса Чернишова та Голови Укрдержархіву Тетяни Баранової щодо змін у порядку копіювання архівних документів, організована Міністерством юстиції України
в Національному інформагентстві «Укрінформ» (20 серпня); відкриття
державними архівами виставки архівних документів «Українська державність: Відродження. 100 років», підготовленої Державною архівною
службою України та присвяченої 27-й річниці незалежності України
і 100-річчю відродження української державності (серпень); прес-конференція з приводу виявлення серед архівних документів унікальної
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знахідки – хліба часів Голодомору 1932–1933 рр., участь у якій взяв
заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов (19 листопада);
презентація виставкового просвітницького проекту «Світовий тріумф
«Щедрика» – 100 років культурної дипломатії», що відбулася у приміщенні Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС
(30 листопада); виставка архівних документів «Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції: роки 1917–1919» (грудень);
експонування виставки Держархіву Київської області «1917–1921:
український вимір» (2018 р.).
14 грудня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова взяла участь у комунікаційному проекті Урядового контактного
центру «Уряд на зв’язку» на тему «Архіви для суспільства. Збереження
історії нації».
6 червня начальник управління міжнародного співробітництва та
документального забезпечення Державної архівної служби України
Юлія Прилепішева взяла участь у програмі Громадського радіо на
тему «Чорнобильську документалістику включили в реєстр ЮНЕСКО
«Пам’ять світу». Що це означає для України?».
Найчастіше інформаційні заходи держархівів відвідують: студенти (30%), науковці (25–30%), громадськість (15–20%), дослідники, що
працюють у читальних залах архівів (10%), пересічні громадяни (5%),
школярі (15%). Це – середній показник.
Найактивніше публікуються у пресі матеріали УНДІАСД, ЦДАГО
України, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України, ЦДЕА України, ЦДАЗУ,
держархівів Волинської, Вінницької, Житомирської, Закарпатської,
Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської,
Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей.
На постійній основі з електронними ЗМІ співпрацюють ЦДАВО
України, ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ
України, ЦДАЗУ, держархіви Волинської, Вінницької, Донецької, Закарпатської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Чернігівської областей.
Постійні рубрики на телеканалах мають держархіви Вінницької
(ТРК «Вінтера»), Кіровоградської (ОДТРК), Одеської (ТРК «Град»,
«Глас»), Полтавської (ПАТ НТУ «Полтавська філія телерадіокомпанії
«Лтава», студія «Місто»), Херсонської (ПАТ «НСТУ Херсонська регіональна дирекція «Скіфія», ТРК «ВТВ плюс»), Хмельницької (ХОДТРК «Поділля-центр»), Чернівецької (ТРК «Буковина»), Чернігівської
(ПАТ НСТУ «Чернігівська регіональна дирекція») областей, м. Києва
(«ТРК «Київ»).
Найактивнішими у підготовці телепередач та телесюжетів є ЦДАВО
України, ЦДАГО України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного,
держархіви Вінницької, Дніпропетровськ, Кіровоградської, Миколаїв-
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ської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницький, Черкаської, Чернігівської областей.
Рубрики на радіо мають державні архіви Одеської («FM 1»), Хмельницької (Хмельницька регіональна дирекція «Поділля-Центр»), Чернігівської (ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція») областей,
м. Києва («Голос Києва»).
У друкованих виданнях рубрики мають УНДІАСД («Діловодство
та документообіг», «Кадровик України», «Кадри і зарплата»), ЦДАГО
України («Голос України», газета Ради національних спільнот України), ЦДНТА України («Харьковские известия», «Время»), ЦДЕА України («Діловодство та документообіг»), держархіви Волинської («Волинська газета»), Закарпатської («Новини Закарпаття»), Київської («Час
Київщини»), Кіровоградської («Народне слово», «Наше місто», «21-й
канал»), Полтавської («Зоря Полтавщини», «Полтавські єпархіальні відомості»), Рівненської («Волинський монітор», «Рівне Вечірнє», «Сім
днів»), Херсонської («Наддніпрянська правда»), Чернівецької («Час»),
Чернігівської («Світ-інфо», «Панорама») областей.
Діяльність Укрдержархіву та архівних установ висвітлювалася в
ефірі телеканалів «UA: ПЕРШИЙ», «12 Канал», «Espreso.tv», «5 Канал», «24 Канал», «1+1», «Київ», «UA/TV», «ICTV», ТРК «Expo-TV»,
«UA: Харків», «ІРТ-Полтава», «ZIK», «СТБ», «BBC News Україна»,
ПАТ НСТУ Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА», «Poltavske
TV», ТК «Запоріжжя» ЗОДТРК, НСТУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія», ТРК «Град», «Вінтера», «Vlasno», ПАТ НСТУ Чернігівська регіональна дирекція, «ІНТБ», ПАТ НСТУ Чернігівська регіональна дирекція, «C-TV».
Взаємодія спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями носить обмежений характер, що пояснюється специфікою
їхньої діяльності. Основна форма інформування про діяльність – розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті та публікація
фахових статей у науково-технічних журналах, збірниках матеріалів
наукових конференцій певної тематики.
Низова ланка архівних установ у переважній більшості співпрацює з місцевими друкованими періодичними ЗМІ. Найбільшу кількість радіо- (середній показник – від 2 до 10) та телепередач (середній
показник – 2) минулого року було підготовлено архівними відділами
райдержадміністрацій Вінницької, Київської, Львівської, Полтавської,
Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Черкаської областей та
архівними відділами міських рад Дніпропетровської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Хмельницької та Черкаської областей.
Варто відзначити активну співпрацю з місцевими друкованими періодичними ЗМІ архівних відділів райдержадміністрацій Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської,
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Полтавської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей; серед архівних відділів міських рад –
архівних відділів Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Київської,
Кіровоградської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей.
Прикладом організації взаємодії зі ЗМІ та громадськістю у 2018 р.
є робота в цьому напрямі ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДІАЛ
України, ЦДКФФА України, ЦДНТА України імені Г. С. Пшеничного,
ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ, держархівів Вінницької, Кіровоградської,
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької та Чернігівської областей, м. Києва. Позитивним
є осучаснення методів роботи з інформування громадськості про діяльність державних архівів за допомогою супроводу власних сторінок
архівів у соціальній мережі Facebook.
Тематика інформацій про діяльність Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД є досить різноманітною
та цікавою, більшість інформацій підготовлено на достатньо високому
професійному рівні.

VІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
У СФЕРІ СТВОРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
Одним із пріоритетів Державної архівної служби України на
2018 р. є забезпечення реалізації державної політики у сфері створення
та функціонування державної системи страхового фонду документації.
На виконання вимог Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу Ради національної безпеки і оборони України
та враховуючи пропозиції ДК «Укроборонпром», розроблено та затверджено розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018
№ 576-рцт, яким внесено зміни до Державної програми формування
страхового фонду документації на продукцію оборонного і мобілізаційного призначення на 2005–2020 роки.
У 2018 р. Укрдержархівом спільно з центральними органами виконавчої влади затверджено та впроваджено у роботу центральних органів виконавчої влади 9 галузевих програм створення СФД (доповнень
та змін до програм).
Це дало змогу проводити заходи з формування страхового фонду
документації на 1391 об’єкт загальним обсягом документації більше
ніж 165 тис. аркушів формату А4. Для порівняння: у 2017 р. затверджено 7 галузевих програм створення СФД (доповнень та змін до програм), до яких увійшла документація 1 тис. 346 об’єктів загальним обсягом понад 85 тис. аркушів формату А4.
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Реалізація зазначених програм (доповнень до програм) дасть змогу забезпечити збереження важливої документації, необхідної для потреб національної безпеки та оборони держави, відновлення виробництва продукції спеціального та господарського призначення, відбудови
об’єктів систем життєзабезпечення, транспортних зв’язків та будівництва в особливий період та мирний час.
У 2018 р. проведені роботи з формування галузевого СФД і закладено на довгострокове зберігання документацію на 381 об’єкт загальним обсягом 108,9 тис. аркушів формату А4. Для порівняння, у 2017 р.
ці показники складали 296 об’єктів загальним обсягом 95,9 тис. аркушів формату А4.
У 2018 р. Укрдержархівом спільно з центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування затверджено 11 регіональних програм створення
СФД.
Регіональні програми створення СФД, розроблені та затверджені
у 2018 р., додатково нададуть можливість організувати роботи щодо
створення СФД на 642 об’єкти і споруди систем життєзабезпечення,
транспортних зв’язків, об’єкти будівництва промислового і цивільного
призначення, об’єкти культурної спадщини та унікальні документальні
пам’ятки, техногенно та екологічно небезпечні об’єкти регіону та інші
об’єкти оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, необхідні для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, загальним обсягом 241, 9 тис.
аркушів формату А4.
У 2018 р. проведені роботи з формування регіонального СФД за
48 регіональними програмами формування СФД і закладено на довгострокове зберігання документацію на 578 об’єктів загальним обсягом
410,7 тис. аркушів формату А4.
Відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) (інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної
системи страхового фонду документації щодо формування та ведення
страхового фонду документації) на 2018 р., затвердженого Головою
Державної архівної служби України 22.11.2017 р., проведено перевірки
19-ти органів державної влади.
Протягом 2018 р. позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації не здійснювалися.
Згідно із статтею 2 Закону України від 03.11.2016 № 1728 «Про
тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» був встановлений мораторій
на проведення перевірок, тому у 2017 р. та 2018 р. перевірки підприємств – суб’єктів державної системи страхового фонду не проводилися.
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У порівнянні з 2017 р. кількість перевірок суб’єктів системи страхового фонду документації зросла майже втричі.
За результатами проведених у 2018 р. 19 перевірок суб’єктів системи страхового фонду документації складено відповідні акти.
Організаційні документи щодо здійснення перевірок завантажуються до пілотного модулю системи заходів державного нагляду
(контролю) для запуску Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі – ІАС) відповідно до чинного законодавства.
Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)
Державної архівної служби України на 2019 р. у встановлений термін
завантажено до ІАС та розміщено на сайті Укрдержархіву.
Відповідно до наказу Укрдержархіву від 27.06.2017 № 38 «Про встановлення нормативів оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть
участь у заходах державного нагляду (контролю)» у 2018 р. проведено
(двічі на рік) оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь
у заходах державного нагляду (контролю) за результатами здійснених
заходів державного нагляду (контролю) у попередні періоди.
З метою децентралізації влади на основі запровадженої ризикоорієнтованої системи тривали роботи з передавання повноважень Укрдержархіву до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства суб’єктами господарювання у сфері страхового фонду документації. На розгляді в Міністерстві юстиції знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань здійснення заходів державного нагляду (контролю)
за додержанням вимог законодавства у сфері страхового фонду документації», який передбачає проведення заходів державного нагляду
(контролю) щодо суб’єктів господарювання із незначним та середнім
ступенем ризику місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування.
Виготовлення документів страхового фонду документації
За 2018 р. створено та прийнято на зберігання документи СФД на
815 виробів та об’єктів, у т. ч. на:
– 12 виробів;
– 69 об’єктів промисловості;
– 370 об’єктів будівництва;
– 256 об’єктів систем життєзабезпечення;
– 29 об’єктів систем транспортних зв’язків;
– 2 пам’ятки історії та культури;
– 21 пам’ятку містобудування та архітектури;
– 14 інших об’єктів;
– 42 комплекти документації із землеустрою.
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За період 1992–2018 рр. станом на 01.01.2019 р. до страхового фонду документації закладено 39 тис. 633 вироби та об’єкти.
У цілому протягом минулого року проведено вхідний контроль документів СФД в обсязі 796,1 тис. аркушів формату А4 та періодичний
контроль – в обсязі 962,6 тис. аркушів формату А4.
Варто відзначити, що загалом якість документів СФД, виготовлених регіональними центрами СФД, відповідає вимогам нормативних документів.
Відсоток прийняття документів СФД із першого пред’явлення за
2018 р. у цілому по системі складає 99,5%.
У порівнянні з 2017 р. обсяг передавання на зберігання документів
СФД за 2018 р. збільшився на 11% в цілому за всіма РЦ СФД.
Забезпечення користувачів документами СФД
Протягом звітного періоду із заявками щодо забезпечення документами СФД зверталися 7 користувачів.
Крім того, протягом звітного періоду тривали роботи з виготовлення
копій документів СФД за заявками користувачів, які надійшли у 2017 р.:
– ДП «Авіакон, м. Конотоп, Сумська обл.;
– ДП «Укроборонсервіс», м. Київ;
– на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.04.2017 № 241-р «Про забезпечення Міністерства культури документами страхового фонду документації».
За 2018 р. виготовлені копії з мікрофільмів за 6-ма завданнями загальним обсягом документації 85 тис. 849 аркушів формату А4.
У 2018 р. обсяг робіт із виготовлення копій документів СФД із мікрофільмів порівняно з 2017 р. зріс у 7 разів.
За результатами проведених у 2018 р. робіт щодо забезпечення користувачів документами СФД надасть можливість:
– Міністерству культури отримати інформацію про музейні предмети, які знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей. Копії документів СФД забезпечать формування переліку можливих культурних втрат внаслідок збройної агресії Російської Федерації та подальшого відстоювання позиції України в
міжнародних судах;
– підприємствам оборонної промисловості розпочати проектування
нових зразків військової техніки і озброєння та відновити роботи з їх
ремонту;
– забудовникам та експлуатуючим організаціям відновити втрачену
документацію для подальшої експлуатації і ремонту житлових будинків та інших об’єктів будівництва.
Протягом 2018 р. за запитами підприємств, установ та організацій
видано 653 акти закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України.
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Станом на 31 грудня 2018 р. у Державному реєстрі ПНО зареєстровано 27 тис. 199 об’єктів.
Протягом 2018 р. до бази даних Державного реєстру ПНО внесено відомості про 681 об’єкт, оновлені (актуалізовані) дані про 1 тис.
617 об’єктів, вилучено з реєстру 49 ПНО, оформлено 2 тис. 298 Свідоцтв про реєстрацію потенційно небезпечних об’єктів; усі Свідоцтва
зареєстровано у спеціалізованій базі даних.
Протягом 2018 р. виконано 42 запити на отримання інформації з
Державного реєстру ПНО, у 2017 р. виконано 31 запит.
Забезпечено супровід веб-сайту Державного реєстру ПНО (www.
pno.gov.ua).
У 2018 р. Державною архівною службою України було вжито низку заходів у частині залучення до бази даних Державного реєстру ПНО
даних про інші об’єкти, у т. ч. екологічно небезпечні об’єкти та об’єкти
критичної інфраструктури:
– взято участь в організації та проведенні 22.03.2018 р. у Національному інституті стратегічних досліджень засідання круглого столу
«Паспортизація об’єктів критичної інфраструктури: формування системи аналізу інформації», організованого інститутом спільно з Державною архівною службою України;
– до Мінекономрозвитку подано пропозиції до проекту Закону
України «Про критичну інфраструктуру та її захист» у частині обліку
об’єктів критичної інфраструктури у Державному реєстрі ПНО та створення страхового фонду документації на них;
– розроблено проекти змін до законодавства щодо створення єдиного державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів, як це, зокрема, передбачено Законом України «Про страховий фонд
документації України».
З метою виконання сучасних вимог та зменшення навантаження на
суб’єкти господарювання, Державна архівна служба України вживає заходів з організації отримання інформації паспортів ПНО у електронному вигляді з використанням електронних цифрових підписів. Необхідне
програмне забезпечення розроблене та впроваджене, створено відповідний спеціалізований веб-сайт, про роботу якого поінформовано головні управління ДСНС України в регіонах, розробляється інтелектуальне
програмне забезпечення для автоматизованої перевірки паспортів ПНО.
Протягом 2018 р. надано 3 дозволи на виготовлення документів
страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом спеціальним установам
страхового фонду документації України, які здійснюють виготовлення
документів страхового фонду (Західний, Південно-західний, Південно-східний РЦ СФД).
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VIІI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Міжнародна діяльність Укрдержархіву та державних архівів у
2018 р. спрямована на подальшу активізацію двостороннього співробітництва з архівними службами іноземних держав та розширення міжнародних контактів; поповнення НАФ документами, що належать до
культурної спадщини української нації і перебувають на збереженні в
архівосховищах іноземних держав.
У 2018 р. розширено географію співробітництва Укрдержархіву з
державними архівними службами іноземних держав.
Договори про співробітництво, укладені державними архівами
з архівними установами інших держав, зацікавленими установами
та організаціями тощо.
22 травня 2018 р. підписано Угоду про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Естонії.
Проведено консультації щодо підписання Протоколу про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією державних архівів Турецької Республіки, Меморандуму про
співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Фінляндської Республіки.
За безпосередньої участі МЗС України у 2018 р. отримано від італійської сторони попередню згоду щодо можливості підписання Угоди
про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією архівів Італії, а також від словацької сторони –
про зацікавленість у відновленні двосторонніх консультацій щодо підготовки та підписання Угоди про співробітництво в архівній сфері між
Державною архівною службою України та Словацьким національним
архівом при Міністерстві внутрішніх справ Словацької Республіки.
Для розвитку взаємовигідних відносин з алжирською стороною
Укрдержархівом актуалізовано питання укладення з Генеральною дирекцією національних архівів Алжиру Меморандуму про співробітництво в архівній сфері.
Опрацьовано та надано висновки щодо можливості укладення Договору про співробітництво між Держархівом Вінницької області та
Інститутом національної пам’яті – Комісією з розслідування злочинів
проти польського народу Республіки Польща; Договору про співробітництво між Держархівом Івано-Франківської області та Музеєм історії
польських євреїв «Полін» (Республіка Польща); Угоди про співробітництво між Держархівом Львівської області та Вроцлавським університетом (Республіка Польща) (розглядався двічі); Угоди про співробітництво між Держархівом Тернопільської області та Державним архівом
у м. Перемишль (Республіка Польща); Меморандуму про співробітництво між ЦДІАК України та РДКП «Інститут історії та етнології імені
Ч. Ч. Валіханова» (Республіка Казахстан).
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Спеціальними установами СФД у 2018 р. договори про співробітництво з установами інших держав не укладалися.
До Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО
подано номінаційні досьє ЦДІАЛ України (берестяні грамоти ХІІ ст.,
які було знайдено І. Свєшніковим у 1988–1989 рр. під час археологічних розкопок давньоруського поселення Звенигород під Львовом) та
ЦДАМЛМ України (документи художників, що відображають епоху
«українського авангарду») для участі у конкурсі на здобуття премії
ЮНЕСКО/Джікджі «Пам’ять світу» у сфері збереження документальної пам’яті людства.
До Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу»
включено комплекс документів, що стосуються аварії на Чорнобильської АЕС, яка сталася в Україні 26 квітня 1986 р., і зберігаються в
ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, держархівах Житомирської, Київської, Львівської, Рівненської
та ін. областей України, галузевих державних архівах Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та Служби
безпеки України.
Державна архівна служба України відповідно до пункту 1.3. Резолюції 34 С/86 Генеральної конференції ЮНЕСКО отримала дозвіл на
використання, відповідно до встановлених правил, назви та логотипу
ЮНЕСКО «Пам’ять світу» для комплексу документів Національного архівного фонду «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС», включених до Міжнародного реєстру 30 жовтня 2017 р.
За інформацією, отриманою Укрдержархівом станом на 30 листопада 2018 р., державними архівами взято на облік 525 документів, включених до комплексу «Документальної спадщини, пов’язаної з аварією
на ЧАЕС», щодо яких використовується логотип ЮНЕСКО «Пам’ять
світу». Роботу щодо виявлення документів цієї тематики буде продовжено у 2019 р.
Укрдержархівом підготовлено та подано до Секретаріату Національної комісії у справах ЮНЕСКО стислу доповідь про виконання
Рекомендації щодо забезпечення збереження та доступу до документальної спадщини, у т. ч. у цифровій формі, ухваленої 17.11.2015 р.
у Парижі на 38-ій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО.
Продовжено участь у роботі Міжурядової українсько-польської комісії у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей (оновлено склад
групи експертів із питань архівної справи при Міжурядовій українсько-польській комісії) та Змішаної українсько-німецької комісії з питань
повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час
та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей (взято участь
у засіданнях 16.03.2018 р. та 27–28.11.2018 р., що проходили у м. Києві).
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Розглянуто та погоджено проект Програми культурного співробітництва між Урядом України та Урядом Італійської Республіки на
2018–2022 рр. та проект Програми співробітництва у галузях освіти,
культури, молоді та спорту між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Держави Ізраїль.
Підтримано пропозицію щодо співпраці з Народним Союзом Німеччини з догляду за військовими похованнями (ФРН) та розроблено
проект відповідної Угоди.
Продовжується взаємовигідне співробітництво з Посольством Держави Ізраїль в Україні у напрямі витребування документів соціально-правового характеру для громадян України та Держави Ізраїль.
Участь у міжнародних архівних виставкових проектах та міжнародних конференціях/семінарах, інших заходах.
У 2018 р. організовано участь делегацій українських архівістів на
чолі з Головою Державної архівної служби України:
– у консультаціях із керівництвом Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польща у містах Варшава, Люблін Республіки
Польща;
– у консультаціях із керівництвом Національного архіву Грузії та
в урочистих заходах із відзначення 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Українською Державою/Директорією Української
Народної Республіки та Грузинською Демократичною Республікою
у м. Тбілісі, Грузія;
– у консультаціях із керівництвом Національного архіву Литви та
в урочистих заходах, присвячених відкриттю міжнародної виставки документів «Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної
Європи» у містах Вільнюс, Каунас Литовської Республіки.
Укрдержархівом організовано стажування працівників ЦДЕА
України та ДЦЗД НАФ України на базі державних архівів у Варшаві
(Республіка Польща) та участь у міжнародних конференціях у Перемишлі (Республіка Польща) директорів та відповідальних працівників
ЦДАЗУ, держархівів Львівської, Тернопільської областей та начальника відділу Державного архіву Рівненської області у Тбілісі (Грузія),
а також погоджено відрядження директора ЦДАВО України до м. Варшави (Республіка Польща) для участі у першому засіданні українськопольської комісії з вивчення історії відносин між Україною та Польщею в 1917–1921 рр., директорів держархівів Вінницької, Одеської
та Хмельницької областей до м. Варшави (Республіка Польща) для
налагодження співпраці з Інститутом національної пам’яті – Комісією з переслідування злочинів проти польського народу; відповідальних працівників ЦДІАЛ України та Держархіву Львівської області до
м. Перемишль (Республіка Польща) для участі у заходах, присвячених
Міжнародному дню архівів та 100-річчю незалежності Польщі; началь-
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ника відділу ЦДІАЛ України до м. Варшави (Республіка Польща) для
участі у симпозіумі, організованому Головним архівом давніх актів у
Варшаві та генеалогічним товариством «Гешер Галичина»; директора
Держархіву Закарпатської області до м. Праги (Чеська Республіка) для
участі в науковій конференції, до м. Ніредьгаза (Угорщина) для участі
у щорічній науковій конференції в рамках днів архіву та до м. Сату
Маре (Румунія) для участі у міжнародному симпозіумі з питань українсько-румунських відносин.
Упродовж 2018 р. забезпечувалася організація протокольних заходів, пов’язаних із прийомом в Укрдержархіві представників Посольства
Федеративної Республіки Німеччина в Україні (01.02.2018), Національного архіву Фінляндії (16.05.2018, 03.09.2018), Національного архівіста
Естонії (23.05.2018), представників пошуково-дослідницького проекту
«Радянські та німецькі військовополонені та інтерновані» Народного
союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями (16.07.2018),
представників Посольства Держави Ізраїль в Україні (26.11.2018).
Укрдержархівом виконано фінансові зобов’язання перед Міжнародною радою архівів (МРА), членом якої є Державна архівна служба
України, погашено заборгованість за сплату членського внеску за 2017 р.
та практично в повному обсязі сплачено членський внесок за 2018 р.
Протягом 2018 р. Укрдержархівом розглянуто близько 600 звернень від громадян інших країн. Розглянуто та засвідчено 158 архівних
довідок, які подано на особистому прийомі 63 громадянами, для подальшого їх подання на консульську легалізацію (проставлення апостиля) Департаменту консульської служби МЗС України.
За дорученнями Міністерства юстиції України впродовж другого
півріччя 2018 р. проведено перевірку наданих Міністерством юстиції
Республіки Румунія близько 600 архівних довідок державних архівів на
предмет їх достовірності.
З метою поліпшення та забезпечення координації у сфері зовнішніх зносин Укрдержархівом підготовлено та розіслано до державних
архівних установ рекомендації про розгляд звернень, отриманих від
незаконно створених органів та організацій на самопроголошених територіях в іноземних державах, дотримання законодавства про порядок
участі у заходах міжнародного характеру, щодо особливостей контактів із т. зв. «гюленівськими структурами» в Україні, про правила використання назви та логотипу ЮНЕСКО, а також наказ Укрдержархіву
від 18 грудня 2018 р. № 86 «Про деякі питання виявлення та оформлення документів соціально-правового характеру, що витребуються для
подальшого представлення в компетентні органи іноземних держав в
Державній архівній службі України».
Варто відмітити активну міжнародну діяльність ЦДАВО України,
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДІАЛ України, ЦДЕА
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України, ЦДАЗУ, держархівів Вінницької, Закарпатської, Київської,
Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської,
Хмельницької областей.
Укрдержархівом підтримано пропозицію Українського Музею
у Нью-Йорку щодо спільної організації та проведення у 2019 р. виставки «Українське коло: до сторіччя визвольних змагань (1917–1921 рр.)»,
місце проведення – Нью-Йорк, а також пропозицію Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польща щодо проведення у червні
2019 р. спільного українсько-польського науково-практичного семінару, головними темами якого стане розгляд та обговорення сучасних
проблем, що виникають у діяльності українських та польських архівів.
ІX. РОБОТА КОЛЕГІАЛЬНИХ І ДОРАДЧИХ
ОРГАНІВ УКРДЕРЖАРХІВУ
Для погодженого вирішення питань та обговорення найважливіших напрямів діяльності галузі, що належать до компетенції Укрдержархіву, при Державній архівній службі України діє колегія і низка дорадчих органів.
Упродовж 2018 р. відбулося:
– 3 засідання колегії;
– 7 засідань Центральної експертно-перевірної комісії;
– 5 засідань Нормативно-методичної комісії;
– 5 засідань Науково-технічної ради;
– 3 засідання Науково-видавничої ради;
– 3 засідання громадської ради (у т. ч. два спільних – з науково-експертною радою).
На засіданнях колегії обговорювалися питання про підсумки діяльності Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних
установ СФД у 2017 р. та їх завдання на 2018 р.; про Державний фінансовий аудит виконання бюджетної програми за КПКВК 3609010
«Керівництво та управління у сфері архівної справи» Державною архівною службою України; підсумки комплексної перевірки діяльності
Держархіву Львівської області; стан виконання Угоди між Державною
архівною службою України та Профспілкою працівників державних
установ України на 2012–2017 рр.; результати проведення позапланового внутрішнього аудиту ефективності в УНДІАСД; стан правової роботи в Державній архівній службі України за І півріччя 2018 р.;
стан виконання антикорупційного законодавства в Державній архівній
службі України; дотримання Укрдержархівом, державними архівними
установами та спеціальними установами СФД законодавства у сфері
зовнішньої діяльності; результати ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів; стан мобілізаційної готовності в Державній архівній службі України.
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Центральною експертно-перевірною комісією Укрдержархіву
було розглянуто 20 питань, за результатами яких опрацьовано і схвалено:
– 2 галузевих переліки видів документів, що створюються під час
діяльності органів поліції та прокуратури; 1 типову номенклатуру секретних справ;
– 7 списків юридичних та 4 списки фізичних осіб – джерел формування НАФ центральних, галузевих державних архівів.
Координація діяльності експертних комісій з проведення експертизи цінності документів здійснювалася шляхом погодження:
– 1 типової інструкції з діловодства;
– актів про вилучення документів із НАФ (302 од. зб.), поданих
обласними державними архівами;
– анотованих переліків унікальних документів, поданих центральними державними архівами.
Забезпечено організацію роботи Центральної комісії Державної архівної служби України з контролю за наявністю, станом та розшуком
документів Національного архівного фонду (далі – Комісія).
Відбулося 2 засідання Комісії, на яких було розглянуто 7 питань:
– Про стан виконання архівними установами у 2017 р. заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів
Національного архівного фонду на 2009–2019 роки, затвердженої наказом Держкомархіву від 10.11.2009 № 190;
– Про зняття з обліку та розшуку справи № 5734-а за описом № 19
фонду № 27 «Державний агропромисловий Комітет Української РСР
(Держагропром), м. Київ» ЦДАВО України, як такої, що її відсутність
документально підтверджено;
– Про виключення зі списку справ, що знаходяться у розшуку,
справи № 680 за описом № 1 фонду П-92 «Заводський районний комітет Комуністичної партії України» Держархіву Миколаївської області
як такої, що її відсутність документально підтверджено;
– Про виключення зі списку справ, що знаходяться у розшуку,
справи № 6 за описом № 1 фонду П-134 «Привільнянський районний
комітет Комуністичної партії України» Держархіву Миколаївської області як такої, що її відсутність документально підтверджено;
– Про зняття з обліку та розшуку справи № 605 за описом № 9
фонду П-7 «Миколаївський обласний комітет Комуністичної партії
України» Держархіву Миколаївської області як такої, що її відсутність
документально підтверджено;
– Про зняття з обліку та розшуку п’яти справ (№№ 4, 405, 431,
432, 676) за старим описом № 2 фонду № 39 «Південно-рудний трест
при ВРНГ УССР (ПРТ), м. Харків» ЦДАВО України, як таких, що їх
відсутність документально підтверджено.
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На засіданнях Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву було
схвалено такі документи:
1. Методичні рекомендації з розроблення інструкцій з діловодства
юридичних осіб приватного права.
2. Збірник форм планово-звітної документації у сфері архівної
справи.
3. Проект ДСТУ 2732:20 «Діловодство й архівна справа. Терміни
та визначення понять».
4. Методичні рекомендації «Технології комплектування архівних
установ документами в електронній формі».
5. Методичні рекомендації «Організація роботи архівних установ,
заснованих фізичними та/або юридичними особами приватного права».
6. Проект тематики наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок, що будуть виконуватися на замовлення Укрдержархіву за рахунок коштів державного бюджету у 2019–
2021 рр.
7. Проект Тематичного плану науково-дослідних робіт, що планується виконуватися Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів державного бюджету у 2019 р.
8. Розглянуто роботи, що надійшли на конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, визначено переможців Конкурсу.
9. Проект доповнень до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що планується виконуватися Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів державного бюджету у 2019 р.
На засіданнях Науково-технічної ради Укрдержархіву розглянуто
11 питань щодо удосконалення технологічних процесів виготовлення
та зберігання документів СФД, упровадження нормативних документів
системи СФД, організації наукової діяльності. Рішення з цих питань
направлено для виконання до відповідних установ СФД.
Науково-видавничою радою розглянуто 5 питань.
Зокрема, рекомендовано до друку спеціальні довідники «Анотований реєстр описів фондів ЦДНТА України» (2-ге вид.)» та «Центральний державний історичний архів України, м. Львів: Анотований
реєстр описів»; схвалено план виставкової діяльності Державної архівної служби України та державних архівів на 2019 р.; підтримано рішення Експертної комісії Укрдержархіву про присудження премії імені
Василя Веретенникова науковим працям у галузі архівознавства, археографії і документознавства, прийнято рішення присудити премію у галузі «архівознавство, історія установ, природничо-наукові, економічні
та інші питання архівної справи».
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Проведено установчі збори за участю представників інститутів громадянського суспільства для формування громадської ради при Укрдержархіві. Склад громадської ради, до якої увійшли представники
17 інститутів громадянського суспільства, затверджено наказом Укрдержархіву від 26 грудня 2018 р. № 90.
Громадською радою розглянуто:
– проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо зберігання документів»;
– проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження
Змін до Правил роботи архівних установ України» (у частині розділу VI Правил роботи архівних установ України «Використання Національного архівного фонду»);
– проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження
Порядку ціноутворення та надання платних послуг, які виконуються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»;
– зміни у порядку копіювання архівних документів, введені в дію
наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2018 р. № 2059/5;
– звіт про діяльність громадської ради при Державній архівній
службі України у 2017–2018 рр.;
– проект Орієнтовного плану проведення Державною архівною
службою України консультацій з громадськістю на 2019 р.
Х. МЕРЕЖА АРХІВНИХ УСТАНОВ
ТА СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Станом на 01.01.2019 р. мережа архівних установ і спеціальних
установ страхового фонду документації налічує 2 тис. 189 установ,
з них: 9 центральних державних архівів, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 3 центральні державні архівні установи, 12 галузевих державних архівів, 24 державних
архіви областей, Державний архів м. Києва, 476 архівних структурних
підрозділів райдержадміністрацій, 136 архівних структурних підрозділів міських рад, 1 тис. 518 трудових архівів.
До сфери управління Державної архівної служби України належать
8 спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії.
Відомостей про Державний архів в Автономній Республіці Крим та
Державний архів м. Севастополя немає, оскільки вони знаходяться на
території, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.
У мережі архівних установ відбулися певні зміни у порівнянні
з 2017 р.
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Відновлено статус 10 архівних відділів: Широківської райдержадміністрації Дніпропетровської області, Окнянської райдержадміністрації Одеської області, Оржицької, Гребінківської та Кременчуцької
райдержадміністрацій Полтавської області, Великоолександрівської та
Нижньосірогозької райдержадміністрацій Херсонської області, Теофіпольської райдержадміністрації Хмельницької області, Сторожинецької
райдержадміністрації Чернівецької області, Семенівської райдержадміністрації Чернігівської області.
У 2018 р. 8 архівних відділів райдержадміністрацій перейменовані в архівні сектори: Зарічненської райдержадміністрації Рівненській
області, Борзнянської, Ічнянської, Козелецької, Менської, Носівської,
Прилуцької, Чернігівської райдержадміністрацій Чернігівської області.
Втратили статус юридичних осіб архівні відділи Більмацької, Михайлівської, Пологівської, Приморської, Якимівської райдержадміністрацій Запорізької області, Вижницької, Герцаївської, Заставнівської,
Кіцманської, Кельменецької, Сокирянської райдержадміністрацій Чернівецької області та архівний сектор Новоселицької райдержадміністрації Чернівецької області, але залишилися в структурі райдержадміністрацій з тими ж назвами.
У Запорізькій області управління архівною справою і діловодством
здійснюють 5 структурних підрозділів райдержадміністрацій:
– відділ з архівної справи та з питань державної реєстрації Більмацької райдержадміністрації Запорізької області;
– відділ архітектури, містобудування та архівної справи Новомиколаївської райдержадміністрації Запорізької області;
– відділ архіву та цивільного захисту населення Оріхівської райдержадміністрації Запорізької області;
– відділ культури, туризму та архівної роботи Приазовської райдержадміністрації Запорізької області;
– сектор з питань культури, туризму та архівної справи Розівської
райдержадміністрації Запорізької області.
Перейменовано 2 відділи райдержадміністрацій Запорізької області, що здійснюють управління архівною справою: відділ з питань
архівної справи та з питань державної реєстрації Чернігівської райдержадміністрації Запорізької області перейменовано в архівний відділ Чернігівської райдержадміністрації; відділ архітектури та містобудування Новомиколаївської райдержадміністрації Запорізької області
перейменовано в відділ архітектури, містобудування та архівної справи Новомиколаївської райдержадміністрації Запорізької області, який
набув прав і обов’язків ліквідованого архівного відділу Новомиколаївської райдержадміністрації Запорізької області.
Утворено як юридичну особу 1 архівний відділ Новогродівської
міської ради Донецької області.
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Управління архівною справою і діловодством здійснюють також:
– 2 архівних відділи військово-цивільних адміністрацій Донецької
області (м. Торецька та Мар’їнської військово-цивільної адміністрації);
– відділ культури і архіву Миргородської райдержадміністрації
Полтавської області;
– 2 архівних відділи виконавчих комітетів міських рад Донецької
області;
– архівне управління Запорізької міської ради;
– міський архів м. Кам’янця-Подільського Хмельницької області.
Станом на 01.01.2019 р. в Україні функціонує 1 тис. 518 трудових
архівів:
– при міських радах – 83;
– при районних радах – 314;
– при сільських та селищних радах – 1 тис. 57;
– рад об’єднаних територіальних громад – 58;
– при райдержадміністрації – 1 (створений Миргородською районною державною адміністрацією);
– при комунальних установах Харківської області – 5.
З усіх трудових архівів 319 мають статус юридичної особи (21%).
Протягом 2018 р. створено 41 трудовий архів в областях, з них: у Житомирській – 6, Закарпатській – 1, Львівській – 3, Кіровоградській – 1,
Одеській – 1, Полтавській – 22, Харківській – 3, Херсонській – 2, Черкаській – 2.
Ліквідовано 144 трудових архіви в областях: Вінницька – 1, Житомирська – 2, Запорізька – 14, Київська – 5, Львівська – 78, Одеська – 1,
Полтавська – 2, Сумська – 17, Харківська – 13, Хмельницька – 1, Черкаська – 8, Чернігівська – 2.
У порівнянні з минулим роком загальна кількість трудових архівів при районних та міських радах зменшилася у зв’язку з утворенням
об’єднаних територіальних громад.
Станом на 01.01.2019 р. у м. Києві діє 9 архівних відділів та 1 архівний сектор (Оболонська РДА) районних у місті Києві державних адміністрацій, які є структурними підрозділами апаратів районних у місті
Києві держадміністрацій.
Архівні відділи та сектор райдержадміністрацій м. Києва виконують також функції трудових архівів.
ХІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної
політики з питань управління персоналом в апараті Державної архівної
служби України та здійснює добір персоналу, планування та організацію заходів із питань підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців, оцінювання результатів службової діяльності
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державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.
Штатна чисельність працівників за штатним розписом Укрдержархіву, центральних державних архівних установ, спеціальних установ
СФД, державних архівів областей, м. Києва, архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад становить 3 тис. 792 штатних одиниці,
серед яких посад державних службовців – 1 тис. 882.
Облікова чисельність працівників станом на 31.12.2018 р. становить 3 тис. 466 осіб, з них :
– Укрдержархіву – 80;
– центральних державних архівних установ – 582;
– спеціальних установ СФД – 409;
– державних архівів областей, м. Києва – 1027;
– архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад – 1368.
Укомплектованість кадрами установ становить 88%.
У віковій структурі кількість молоді до 30 років становить 292 особи, вік 60 років і більше мають 513 осіб.
Кількість чоловіків – 670 (19,3% ), жінок – 2 тис. 796 осіб (80,7%).
Вищу освіту мають 2 тис. 69 особа, що становить 77,6% фактичної
чисельності, з них:
– 179 працівників мають освіту за спеціальністю «архівознавство,
документознавство та інформаційна діяльність»;
– 410 працівників мають вищу історичну освіту;
– 1935 працівників мають повну вищу освіту за іншими напрямками;
– 193 працівники мають другу вищу освіту за спеціальностями галузі знань «Державне управління».
Науковий ступінь мають 77 осіб, у т. ч. 73 кандидати наук, 4 доктори наук.
Вчене звання мають 18 осіб, з них: доцентів –15, професорів – 3.
Всього за 2018 р. підвищили кваліфікацію 763 працівники архівної
галузі.
Реформа системи професійного навчання для державних службовців є невід’ємною частиною реформи державного управління. У 2018 р.
вперше проведено оцінювання службової діяльності державних службовців. У Державній архівній службі України та в центральних державних архівах України проведено оцінювання результатів службової
діяльності 216 державних службовців, які займають посади категорії
«Б» і «В», і кожен, хто його успішно пройшов, склав індивідуальну
програму підвищення рівня професійної компетентності на 2019 р.,
яка має бути виконана в обов’язковому порядку. Індивідуальна програма державного службовця є частиною планування його діяльності
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на наступний рік, а також планування досягнення стратегічних цілей
та пріоритетних завдань структурного підрозділу, у якому працює державний службовець. Необхідність та вид професійного навчання державного службовця визначається його безпосереднім керівником та
відділом управління персоналом за результатами щорічного оцінювання службової діяльності. Однією з форм професійного навчання має
бути самоосвіта, що зумовлено необхідністю зростання ролі освіти в
сучасних умовах розвитку суспільства.
На виконання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування
державного управління України на 2019 – 2021 рр., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня
2018 р. № 1102-р) необхідно забезпечити:
– планування навчання державних службовців, спрямованого на
набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, для
забезпечення відповідного рівня професійної компетентності та для їхньої професійної діяльності на займаній посаді відповідно до встановлених посадових обов’язків;
– проведення регулярного навчання державних службовців із метою підвищення їхніх знань та компетентностей щодо сучасних підходів до виконання своїх посадових обов’язків;
– здійснення моніторингу виконання державними службовцями індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності.
Нагальною проблемою є втілення сучасних технологій управління
людськими ресурсами. Відсутність автоматизації процесів управління
персоналом в Укрдержархіві не сприяє вчасному та якісному забезпеченню реалізації заходів із запровадження реформи державного управління та не відповідає європейським стандартам належного управління
державою, а також сучасному рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
Вирішення питання автоматизації процесів управління персоналом
дало б змогу:
– узагальнити та обробити інформацію щодо персональних даних
кожного працівника;
– підвищити продуктивність робочого процесу за рахунок швидкого оброблення даних; поліпшити робоче середовище; зменшити рівень
дублювання робіт і автоматизації процедур;
– поліпшити процес прийняття рішень за результатами аналітичної
звітності інформаційної системи;
– удосконалити робочі процеси, що дасть змогу більше часу займатися стратегічними завданнями аналізу і планування;
– забезпечити самостійну перевірку статусу кожної виконаної операції та самостійне формування необхідних звітів;
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– підвищити мотивацію та продуктивність;
– покращити показники результативності та ефективності діяльності державних органів.
Національним агентством України з питань державної служби
розпочато співпрацю зі Світовим банком щодо впровадження інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на
державній службі HRMIS – принципової для України інновації, яка
регулюватиме питання, пов’язані з управління персоналом у державних органах.
ХІІ. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ АНТИКОРУПЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА, РОБОТА З ПОПЕРЕДЖЕННЯ
КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ
Організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних правопорушень здійснюється відповідно до вимог законів України
«Про державну службу», «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
на 2015–2017 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 265 та інших нормативно-правових актів.
На виконання зазначених нормативних документів Укрдержархівом:
– розроблено План заходів щодо запобігання корупції Державної
архівної служби України на 2018 р. та забезпечено його виконання;
– розроблено Перелік звітів та інформацій щодо дотримання вимог
антикорупційного законодавства України, виконання завдань із питань
запобігання та виявлення корупції, а також організації роботи щодо
запобігання вчиненню корупційним або пов’язаним з корупцією правопорушенням та реагування на них, які подаються до Укрдержархіву установами, що належать до сфери його управління, та забезпечено
аналіз і контроль за поданими звітами та інформаціями;
– відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.2015№ 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» Укрдержархівом проводилися
відповідні заходи, передбачені Державною програмою заходів та здійснювалося подання Національному агентству з питань запобігання корупції інформації про стан виконання Державної програми;
– підготовлено інформацію, необхідну для підготовки у 2018 р. національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики до
Національного агентства з питань запобігання корупції;
– забезпечено подання звітності щодо результатів діяльності з питань запобігання і виявлення корупції до Національного агентства з питань запобігання корупції;
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– оновлено інформацію щодо осіб, на яких покладено обов’язки з
питань запобігання та виявлення корупції в установах, що належать до
сфери управління Укрдержархіву;
– проведено заходи з інформування працівників Укрдержархіву та
установ, що належать до сфери його управління – суб’єктів декларування щодо підготовки до чергового етапу електронного декларування;
– вжито заходів щодо підвищення кваліфікації працюючих державних службовців із питань запобігання і виявлення корупції;
– проведено організаційну та роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції;
– вживаються заходи щодо мінімізації можливості виникнення
конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.
Повідомлень щодо причетності працівників Укрдержархіву до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень до Укрдержархіву не надходило.
Посилено контроль за додержанням принципів прозорості та відкритості у діяльності Укрдержархіву та установ, що належать до сфери
його управління.
Проведення закупівель товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»
та з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань державних закупівель».
Забезпечено умови для повідомлення працівниками Укрдержархіву про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»,
зокрема: телефоном через «лінію довіри», через офіційний веб-сайт
Укрдержархіву у рубриці «Запобігання проявам корупції», «Повідом
про корупцію» шляхом розміщення повідомлення про корупцію, та
засобами електронного зв’язку шляхом направлення повідомлення на
спеціальну електронну пошту.
ХІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Загальний обсяг фінансування Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління в 2018 р., становить 198809,1 тис. грн.,
що на 11% більше показника 2017 р.
Видатки, передбачені у Державному бюджеті України на 2018 р.
Укрдержархіву за програмою 3609000 «Державна архівна служба України», спрямовувалися на забезпечення найважливіших потреб установ,
що належать до сфери управління Укрдержархіву.
У 2018 р. Укрдержархівом виконувалося 3 бюджетні програми. За
рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету, забезпечувалося виконання основних напрямів діяльності за кожною бюджетною програмою, а саме:
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– за програмою 3609010 «Керівництво та управління у сфері архівної справи» – 25357,6 тис. грн. (загальний фонд – 25357,5 тис. грн., спеціальний фонд – 0,1 тис. грн.), що на 47% більше попереднього року;
– 3609020 «Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації» – 10333,8 тис. грн. (загальний фонд –
9280,8 тис. грн., спеціальний фонд – 1053,0 тис. грн.), що на 12 % більше попереднього року;
– 3609030 «Забезпечення діяльності архівних установ та установ
страхового фонду документації» – 162934,4 тис. грн. (загальний фонд –
145754,8 тис. грн., спеціальний фонд – 17179,6 тис. грн.), що на 14%
більше попереднього року.
Аналіз фактичних витрат загального фонду за бюджетними програмами
3609000 «Державна архівна служба України» за 2017–2018 роки, тис. грн.
Абсолютне відхилення
касових
витрат

Відносне
відхилення
касових
витрат, %

25248,1

8116,6

147,4

9280,8

9280,8

989,9

111,9

126629,5

145754,8

145437,2

18807,7

114,9

9979,9

9817,1

0,0

0,0

9817,1

0,0

0,0

0,0

183,3

165,7

165,7

0,0

162263,6

161868,9

180576,4

180131,8

18262,9

111,3

Затверджено
2017 р.

Касові
витрати
2017 р.

Затверджено
2017 р.

№
з/п

КПКВК

1

3609010

17237,4

17131,5

25357,5

2

3609020

8291,5

8290,9

3

3609030

126754,8

4

3601220

5

9809010

Разом

Касові
витрати
2018 р.

Аналіз фактичних витрат спеціального фонду за бюджетними програмами
3609000 «Державна архівна служба України» за 2017– 2018 роки, тис. грн.
Затверджено
2017 р.

Касові
витрати
2018 р.

Відносне
відхилення
касових
витрат, %

№
з/п

КПКВК

1

3609010

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

2

3609020

931,2

812,4

1053,0

953,7

141,3

117,4

3

3609030

15522,0

12716,4

17179,6

13968,0

1251,6

109,8

16453,3

13528,7

18232,7

14921,7

1392,9

110,3

Разом

Касові
витрати
2017 р.

Абсолютне відхилення
касових
витрат

Затверджено
2017 р.

ПОДІЯ

63

Динаміка показників за 2017–2018 рр. свідчить про зростання обсягів фінансування та витрачання коштів Укрдержархіву і установ, що
належать до сфери його управління. Так, по загальному фонду зростання обсягів видатків становить 11,3%, по спеціальному фонду – 10,3%.
Кошти загального фонду бюджету використовуються в 2017–2018 рр.
повністю.
З цією метою здійснювався перерозподіл бюджетних асигнувань у
межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів та збільшувався обсяг коштів, що спрямовувався на закупівлю товарів та послуг, у т. ч. за рахунок власних надходжень до
спеціального фонду державного бюджету.
Додатковим джерелом фінансування центральних державних архівів та спеціальних установ страхового фонду документації є кошти, отримані від надання платних послуг. Від надання платних послуг
центральні державні архівні установи та спеціальні установи страхового фонду документації отримали 15928,5 тис. грн.
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду за програмою
3609010 «Керівництво та управління у сфері архівної справи» складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 95,3% від загальних
видатків, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
0,7%, видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 0,4%,
на оплату послуг (крім комунальних) – 2,4%, видатки на відрядження –
0,3%, поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним
організаціям – 0,9%.
У видатках загального фонду за програмою 3609030 «Забезпечення
діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації» видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 92,4% від
загальних видатків, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,8%, видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1,2%, на оплату послуг (крім комунальних) – 3,5%, інші поточні
видатки – 0,1%.
Водночас, виділене фінансування не забезпечувало у повному обсязі вирішення першочергових проблем життєдіяльності державних архівних установ та спеціальних установ страхового фонду документації,
зокрема не вирішене питання матеріально-технічного забезпечення діяльності архівної галузі.
З метою недопущення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та послуги охорони здійснювався перерозподіл бюджетних
асигнувань між іншими видатками, з урахуванням можливої економії,
в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів. Збільшувався обсяг коштів, що спрямовувався на оплату охорони та комунальних послуг, за рахунок власних надходжень до
спеціального фонду державного бюджету.
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Проблемними питаннями Укрдержархіву у 2018 р. є відсутність
фінансування за бюджетною програмою «Реконструкція та розвиток
комплексу споруд центральних державних архівів по вулиці Солом’янській, 24 в м. Києві», модернізації інформаційно-телекомунікаційної
системи «АІС СФДУ» та створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі «АІС СФД».
Додатковим джерелом фінансування архівів продовжують залишатися кошти, отримані від надання платних послуг. У порівнянні з минулим
роком за програмою 3609030 «Забезпечення діяльності архівних установ
та установ страхового фонду документації» надходження на спеціальні
рахунки збільшилися на 20,5 % та становлять 15928,4 тис. грн.
Надходження спрямовувалися на покриття витрат, пов’язаних із
виконанням функціональних повноважень, утримання і ремонт майна
архівних установ, закупівлю основних засобів, зокрема на оплату праці – 8396,3 тис. грн., оплату товарів і послуг – 4988,9 тис. грн., оплату
комунальних послуг – 790,1 тис. грн., на капітальні видатки – 746,3 тис.
грн. (див. табл. на наст. стор.)
ХІV. СТАН ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН
НА ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРДЕРЖАРХІВУ
Упродовж 2018 р. до Державної архівної служби України надійшло 1 тис. 507 звернень громадян, що на 356 звернень більше, ніж
у 2017 р.
Із загальної кількості звернень, які надійшли за звітний період:
– заяв – 1443 (за 2017 р. – 1075);
– скарг – 41 (за 2017 р. – 69);
– пропозицій – 23 (за 2017 р. – 7).
Результати розгляду звернень:
– вирішено позитивно – 88 звернень;
– відмовлених у задоволенні – 35 звернень;
– надано роз’яснення – на 961 звернення;
– повернуто авторам відповідно до статей 5 і 7 Закону України
«Про звернення громадян» – 1 звернення;
– переслані за належністю відповідно до статті 7 Закону України
«Про звернення громадян» – 387 звернень.
Відсутні звернення, що не підлягали розгляду відповідно до статей
8 і 17 Закону України «Про звернення громадян».
Усі звернення, що надійшли до Державної архівної служби України, розглянуто без порушення строків, передбачених Законом України
«Про звернення громадян».
Із загальної кількості звернень, що надійшли до Державної архівної
служби України, 379 стосувалися питання отримання інформації щодо
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підтвердження стажу роботи та отримання довідки про заробітну плату
для оформлення пенсії.
Протягом 2018 р. до Державної архівної служби України надійшло
99 запитів про надання публічної інформації, з них:
– 3 – праця та заробітна плата;
– 2 – діяльність центральних органів виконавчої влади;
– 4 – діяльність місцевих органів виконавчої влади;
– 77 – діяльність Державної архівної служби України;
– 13 – питання архівної справи, діловодства, створення, функціонування страхового фонду документації.
Із загальної кількості запитів, що надійшли до Державної архівної
служби України, більшість – від фізичних осіб (65 запитів).
ХV. ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ НА 2019 РІК
Головний пріоритет Державної архівної служби України:
кожен українець заслуговує на доступ до історичної і культурної
спадщини українського народу та джерел інформації про себе і свою
родину.
Діяльність Державної архівної служби України у 2019 р. буде
здійснюватися відповідно до наступного.
Бачення
Ефективна, дієва та скоординована система архівів, призначена для
зберігання, примноження та використання Національного архівного
фонду як складової частини вітчизняної і світової культурної спадщини, що є надбанням української нації.
Місія
Реалізація державної політики у сфері архівної справи, діловодства
та створення і функціонування державної системи страхового фонду
документації.
Забезпечення:
– конституційних прав людини та основних свобод;
– досягнення світового рівня в розвитку архівної справи;
– рівний доступ до інформаційних ресурсів суспільства, зокрема
архівних інформаційних ресурсів;
– надання якісних та комплексних архівних (інформаційних) послуг;
– співпраця з представниками громадського суспільства, наукової
і творчої громадськості.
Цінності
– захист прав та інтересів громадян;
– патріотизм;
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– відданість;
– прозорість;
– відкритість;
– компетентність;
– самовдосконалення.
Пріоритет 1.
Цифровізація всіх процесів архівної справи та діловодства
Пояснення, обґрунтування:
– ефективне забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства і держави шляхом упровадження цифрових технологій;
– створення сприятливих умов для роботи з електронними документами, їх архівного зберігання;
– забезпечення технологічних умов для оцифровування документів НАФ, централізованого зберігання цифрових копій документів
НАФ;
– надання доступу за допомогою мережі Інтернет до цифрових копій документів НАФ
Індикатори виконання:
– реалізація пілотного проекту на базі ЦДЕА України зі створення
відомчої інформаційно-телекомунікаційної системи приймання-передавання на постійне зберігання електронних документів НАФ;
– забезпечення технологічних можливостей надання он-лайн доступу до електронних документів НАФ;
– оцифровування та зберігання архівних документів;
– затвердження нормативно-правових актів із регламентації впровадження електронного документообігу, зокрема приймання-передавання електронних документів НАФ на постійне зберігання;
– впровадження системи електронного документообігу в апараті
Державної архівної служби України;
– забезпечення оновлення нормативно-правових актів відповідно
до змін у законодавстві у сфері електронного цифрового підпису та
електронного документообігу.
Очікувані результати:
– збільшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення
архівних установ (спеціальне обладнання для оцифровування архівних
документів, зберігання цифрових копій документів, приймання і зберігання електронних документів);
– забезпечення ефективного та зручного доступу до інформаційних
ресурсів;
– забезпечення надійного захисту та зберігання цифрової інформації.
– удосконалення нормативно-методичного забезпечення роботи
з електронними документами.
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Пріоритет 2.
Організація формування Національного архівного фонду
Пояснення, обґрунтування:
Забезпечення якісного формування та гарантованого збереження
документів НАФ, у т. ч. електронних документів, що створюються
і зберігаються в юридичних особах – джерелах формування НАФ
державних архівних установ та архівних відділів міських рад, як невід’ємної складової історико-культурної спадщини України.
Індикатори виконання:
– забезпечення приймання на постійне зберігання документів, що
зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб понад встановлені
законодавством строки;
– посилення контролю за науково-технічним опрацюванням документів НАФ, із кадрових питань (особового складу) з метою запобігання втраті документів та прискоренню переходу на електронний документообіг;
– організація проведення якісної експертизи цінності документів
юридичних осіб із метою дотримання вимог щодо описування документів НАФ за встановлені законодавством роки;
– забезпечення приймання та архівне зберігання виборчої документації з виборів Президента України та народних депутатів України;
– забезпечення оновлення нормативно-правових актів відповідно
до змін у законодавстві у сфері архівної справи і діловодства та розроблення проектів нормативно-правових актів щодо приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на
постійне зберігання, порядку роботи з електронними документами у
діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.
Очікувані результати:
– збільшення кількості описування юридичними особами документів НАФ, що сприятиме переходу на електронний документообіг;
– зменшення кількості справ, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб понад встановлені законодавством строки;
– удосконалення нормативно-методичного забезпечення роботи
з електронними документами, у т. ч. щодо забезпечення передавання
електронних документів на постійне зберігання.
Пріоритет 3.
Забезпечення збереженості Національного архівного фонду як
складової всесвітньої культурної спадщини
Пояснення, обґрунтування:
Сприяння приведенню матеріально-технічної бази державних архівних установ у відповідність до сучасних потреб для забезпечення
гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду,
а також посилення контролю за їх наявністю та станом.
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Індикатори виконання:
– забезпечення фінансування заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази центральних державних архівів;
– співпраця з обласними, Київською міською державними адміністраціями щодо зміцнення матеріально-технічної бази державних архівів областей, м. Києва, у т. ч. розширення їх площ;
– розроблення Програми здійснення контролю за наявністю, станом
і рухом документів Національного архівного фонду на 2020–2030 роки;
– удосконалення обліку фонду користування на цифрових носіях;
– забезпечення навчання реставраторів архівних документів.
Очікувані результати:
– забезпечення охорони архівних будівель і сховищ;
– забезпечення архівних приміщень та архівосховищ протипожежними засобами, системами вентиляції і кондиціювання повітря для підтримки температурно-вологісного режиму у сховищах;
– поліпшення технічного стану приміщень та будівель архівних
установ;
– зменшення відсотку завантаженості архівосховищ для надання
можливості приймання документів НАФ на постійне зберігання;
– забезпечення архівних установ сучасним обладнанням для проведення реставраційно-ремонтних робіт, дезінфекції, створення страхового фонду документації Національного архівного фонду та фонду
користування.
Пріоритет 4.
Популяризація архівних документів до пам’ятних дат та ювілеїв визначних осіб в історії України
Пояснення, обґрунтування:
Виконання Указу Президента України від 22.01.2016 № 17 «Про
заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921
років» та відповідного плану заходів, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 777-р, Указу Президента
України від 13.10.2015 № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», постанови Верховної Ради України від 18.12.2018 № 2654-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році».
Індикатори виконання:
Участь державних архівів в межах компетенції в:
– організації у закладах культури тематичних виставок, експозицій,
присвячених пам’ятним датам і ювілеям у 2019 р., а також проведенні
у навчальних закладах середнього та вищого рівнів «круглих столів»,
науково-практичних конференцій, інших тематичних заходів;
– тематичних теле- і радіопередачах, присвячених пам’ятним датам
і ювілеям у 2019 р.;
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– висвітленні у засобах масової інформації відомостей про документи Національного архівного фонду, що відображають історичні події, пов’язані з пам’ятними датами та ювілеями у 2019 р.
Очікувані результати:
Виховання патріотизму, підвищення інтересу до історії України
громадян, передусім учнівської та студентської молоді, проведення на
основі документів Національного архівного фонду тематичних заходів, присвячених пам’ятним датам та ювілеям видатних особистостей
в історії України, з урахуванням постанови Верховної Ради України
від 18.12.2018 № 2654-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв
у 2019 році».
Пріоритет 5.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та ефективного функціонування державної системи страхового
фонду документації
Пояснення, обґрунтування:
Забезпечення створення та надійного зберігання страхового фонду
документації України та необхідного рівня виробничих потужностей
установ СФД.
Індикатори виконання:
– розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур
у сфері страхового фонду документації»;
– розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства суб’єктами господарювання у сфері
страхового фонду документації»;
– розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страховий фонд документації України»;
– внесення змін до нормативно-правових актів щодо формування
страхового фонду документації на виробництво озброєння і військової
техніки, продукцію оборонного та мобілізаційного призначення;
– забезпечення ефективного функціонування державної системи
СФД;
– визначення місця розташування баз зберігання СФД, пункту
управління та приведення їх у відповідність до вимог нормативних документів державної системи СФД;
– реалізація передачі повноважень підрозділам органів місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання із незначним та середнім ступенем ризику;
– вирішення питання отримання (передачі) мобілізаційного завдання та здійснення заходів щодо забезпечення його виконання;
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– забезпечення надання послуг у електронному вигляді;
– встановлення на законодавчому рівні декларативного принципу
провадження господарської діяльності з виготовлення документів страхового фонду;
– модернізація матеріально-технічної бази спеціальних установ
СФД.
Очікувані результати:
– збільшення обсягів створення страхового фонду документації
України;
– забезпечення надійного довгострокового зберігання документів
страхового фонду документації України;
– поліпшення матеріально-технічної бази установ страхового фонду документації.
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ЯК РОЗПОВІДАТИ ДІТЯМ
ПРО АРХІВИ І ДОКУМЕНТИ
Актуалізовано проблему архівного просвітництва, орієнтовану на дітей
молодшого шкільного віку, фактори її ефективності та чинники значущості.
Запропоновано тематичний план архівної освітньої програми для середнього шкільництва, сформульовано методичні засади її реалізації. Зауважено на
першочергових практичних заходах комплексного втілення архівної освітньої
програми в життя.
Ключові слова: архів; документ; пам’ять; архівна освіта; нова українська
школа; архівне просвітництво; архівна освітня програма; архівіст.

Архівна освіта у вищій школі – тема знана і добре репрезентована
в українській історіографії. Про це неодноразово фахівці брали слово
упродовж минулого століття, а останніми роками освітні пропозиції
з архівістики активно обговорюють Я. Калакура, М. Палієнко та інші
представники вишів, наукового світу1. Запровадження в 2015 р. першої
за часів незалежної України навчальної спеціальності під назвою «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (029) спонукало до нової
дискусії. Маємо серйозні перестороги стосовно пропонованого формату її розбудови. Утім, тішить намагання реформувати освіту відповідно
до вимог часу, обтяженого новітніми умовами побутування інформації,
документів і архівів в електронному середовищі.
* Бездрабко Валентина Василівна – доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
Київського національного університету культури і мистецтв; старший науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (за сумісництвом).
© В. В. Бездрабко, 2019
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Звичайно, безпосередньо причетні до архівістики або пов’язані
з нею фахівці свідомі важливості ретроспективної інформації та її збереження. Переконувати їх додатково у значущості для людства колективної документальної спадщини не варто, оскільки вони осмислено і з
розумінням ставляться до цієї очевидності. Проте формувати й плекати
візію архіву й архівного документа в культурній пам’яті широкого загалу, індивіда в контексті розвитку громадянського суспільства – місія
важлива і конче необхідна.
Непідробний інтерес до теми пам’яті порушує різнопланові культурно-, природничо-наукові, інформаційно-технічні дослідницькі аспекти, особливо добре висвітлені в зарубіжній літературі. Згідно з основними положеннями теорії пам’яті, минуле – це конструкція, на якій
ґрунтується сучасність у кожну конкретну мить. Отож нинішнє, як би
фатально це не звучало, завжди почасти зумовлене минулим. Останнє
актуалізується за необхідності чи потреби спогаду. Головною умовою
спонукання до спогаду виступає очевидна або прихована мотивація
(у значенні стимул, поштовх). Реконструювати спогади, які складаються із забування та «накопичувальної» й «функційної» пам’яті, можливо
лише за наявності певних засобів і практик. При цьому, на думку представників радянської культурно-семіотичної тартуської школи Ю. Лотмана і Б. Успенського, слід враховувати, що пам’ять не продовжується
сама по собі2. Її плекають, встановлюють, створюють, передають, привласнюють, організовують за допомогою зовнішніх носіїв і культурних
практик та зберігають, примножуючи.
Матеріальним підґрунтям і практиками для культурної пам’яті та
її взаємодії з людською є носії, засоби інформації, комунікація3. Вони
працюють на тривання і тривалість пам’яті. Наразі ми є свідками
важливих зрушень «метафор технічних систем запису», змін в історії фіксації, передавання інформації від письма, що наслідує мову, до
образів і віртуальної реальності. Проте письмо в західноєвропейській
культурі продовжує залишатися «конгеніальним носієм» (Алляйда Ассманн) увічнення інформації. Стосовно її зберігання так само маємо
нині суттєві парадигмальні зміни, коли «уявлення щодо тривалого запису замінюється принципом повторюваного переписування»4. Письмо, зображення, звукозапис чи цифрове двійкове кодування по-іншому
зберігають мову та незалежні від неї враження й досвід.
Особлива сила запам’ятовування, відкрита Карлом Юнґом у символах і архетипах, сягає світу спогаду, пам’яті та їх місця. Винятковим
місцем пам’яті є архів. Він так само важливий для людства як Єрусалим чи гора Афон, Мекка і Тибет, що через знакові історичні, культурні, біографічні або інші події спонукають повертатися, звертатися до
них. Ставлення до архіву відбивають різні його значення: від традиційного наукового, зафіксованого в стандартах чи словниках, до «поетич-
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ного» – як місця, де «зберігаються документи та конструюється минуле», «пам’ятки давнини», «сховища» чи «залишків» пам’яті, «страсного
скарбу», «дзеркала суспільства й епохи», «слідів», «вищого й останнього ступеню у кар’єрі речі» тощо. Незважаючи на різночитання в
сприйнятті архіву, навряд чи хтось зі свідомих стане заперечувати його
історичну, суспільно-політичну, культурну, релігійну, соціологічну
значущість для суспільства й держави. З огляду на це нагально послідовно й продуктивно підтримувати у суспільстві діалог про важливість
і необхідність архіву як інституції пам’яті й установи, що «забезпечує
комплектування, облік, зберігання архівних документів і використання
відомостей, які в них містяться»5.
Перефразовуючи відомий вислів, до архіву кожного з нас ведуть
різні шляхи. Це пов’язано з практичними потребами життя особи, суспільства, а також із можливостями продуктивного творення національної, офіційної, особистої, функційної й накопичувальної пам’яті,
«активної конструкції й дискурсивно опосередкованого […] тлумачення власної історії» (Тереза де Лауретис), наглядача згадування та забування – спогаду, віддзеркалення «ментальних картин» тощо.
Майже півстоліття тому німецький історик-архівіст Е. Франц рішуче вказав на невід’ємні складники тлумачення архіву як інституції,
поєднаної з письмом, бюрократією та керуванням6. Згодом це доводив
французький філософ Ж. Деррида, вказуючи на «неусувну двозначність» поняття «архів» як прояву влади, суспільного устрою та світу природи й історії7. Продовжуючи їхні міркування, співвітчизниця
Е. Франца професорка історії А. Ассманн писала про те, що умовою
«здатності архіву зберігати інформацію» є системи запису, котрі існують як зовнішні засоби накопичення, техніка письма8. Це «розвантажує
та зберігає незалежно від живих носіїв пам’ять людей»9.
Витоки архівної практики пов’язані з тим, що після виконання документами оперативної функції, заради якої вони створювалися, їх не
утилізували, як «матеріальні рештки», а накопичували й передавали
на збереження та зберігання10. Тож «з архіву як пам’яті про управлінські та господарські справи» постає «архів як свідчення про минуле»11.
При цьому відбувається зміна функційної пам’яті на накопичувальну,
а вміст архівосховищ стає «схованкою» потенційних історичних джерел. Архіви, що акумулюють документи, важливо критично «читати
і тлумачити», аби їх зміст знову ввійшов у пам’ять і набув цінності як
історико-культурна спадщина.
Якщо А. Ассманн намагається роз’яснити «неусувну двозначність»
поняття, вишиковуючи його похідність як потенційної історичної
пам’яті від архіву як влади, то Ж. Деррида у своїх судженнях відштовхується від ставлення до нього як засадничої політичної категорії, бо
«не може бути політичної влади без контролю за архівами, без контро-
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лю за пам’яттю»12. Історія має багато показових прикладів, коли зміна
політичної влади вплинула на масштабну еволюцію архіву. Згадаймо
хоча б наслідки для архівної справи часів революцій у Франції (1789 р.)
чи Росії (1917 р.). Тож збереження й консервація документів в архіві
«працюють» на справдження визначень, сформульованих А. Ассманн і
Ж. Дерридою в руслі «археології архівів», теоріях пам’яті та спогаду.
Розвиток теорії експертизи цінності документів з їх упорядкуванням чи вилученням, інакше кажучи, відбору і вибору, суттєво вплинув
на парадигму архівістики. Відсоткова норма вартої збереження документальної спадщини зменшується прямо пропорційно до зростання
обсягів документообігу. Це призводить, на думку Е. Франца, до «невдалої касації» та виникнення інформаційних лакун в архівах. Проблема вибору й відбору документів для зберігання в архіві розширюють
його поняття до меж, які дозволили відомому французькому історику,
філософу М. Фуко у другій половині ХХ ст. виступити із запереченням
на тоді звичних у західноєвропейському світі студійованих варіантів
сутності архіву. Під цим означенням дослідник мав на увазі «не суму
всіх текстів, які певна культура зберегла як документи власного минулого чи свідчення його ідентичності» і так само не йдеться «про заклади, що в цьому суспільстві дозволяють реєструвати й консервувати
дискурси, які воліють зберігати в пам’яті та мати у вільному доступі»13.
Відмовляючись від традиційних для наукового загалу визначень архіву, М. Фуко запропонував не стільки авторське, як зумовлене «когнітивною рамкою» тогочасних гуманітарних студій тлумачення, згідно з
яким архів є, по-перше, законом, що «визначає те, що може бути сказаним» у загальному значенні, системою, якій «підпорядкована поява
висловлювань як окремих подій»; по-друге, тим, що «сприяє, аби всі ці
висловлювання не накопичувалися аморфною масою до нескінченності
й також не зникали через випадкові зовнішні обставини»; а по-третє,
висловлюванням, як подією, котра «визначає систему можливостей його
висловити»14.
Коментуючи слова М. Фуко, А. Ассманн відмічає, що для дослідника недостатньо простого виявлення укоріненого в ньому «владного
елементу»15. Саме тому архів із суджень філософа постає як «репресивний інструмент, який обмежує діапазон думок та їхнє артикулювання»16. Несподіване на перший погляд твердження пояснюється доволі
просто й екстрапольовано на експертизу документів, що завжди здійснюється на засадах відбору і попри обіцяні принципи об’єктивності,
комплексності, історичності й цілісності не позбавлені суб’єктивного
фактора, залежного від тих, хто зобов’язаний реґламентувати їх селекцію та займатися практичною її реалізацією.
Натомість наприкінці ХХ ст. німецький філософ Б. Ґройс виступив проти категоричного виведення розуміння сутності архіву за межі
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матеріального. Визнаючи його «матеріальність», а, отже, й тлінність/
руйнівність, він заохочує спільноту до того, аби дбати про нього як
культурну пам’ять і «вихідну точку нового»17. Категорії «старе», «нове»
для Б. Ґройса діалектично пов’язані, бо нове – завжди є порівнянням із
тим, що вже відбулося. Тому архів для дослідника – це музей, культурна пам’ять, пам’ятка мистецтва, «базис порівняння для визначення відмінної якості нового»18 (але не бібліотека)19. Причому для Ж. Дерриди
руйнування архіву полягає в іншому. Ідеться про розуміння текстів, що
призводить до їх розбирання на частинки і перекомпонування, а також
потрактування, коли з первинного архівного документа формується
вторинний. Звідси відоме твердження французького філософа про здатність усіх текстів чинити опір подібним дослідним процедурам, тобто
бути готовими до деконструкції, достатньо критичними до вірогідного
«розтягнення» їх на «цеглинки»20.
Отже, у ХХІ ст. ми вступили з методологічно відмінними підходами до розуміння сутності архіву й сприйняття його образу та ідеї.
Найвідчутнішим наразі став «технічний» вплив на смислове означення, пов’язаний з інформатизацією сучасного суспільства і появою
електронних носіїв інформації. Проте відійти від метафізики довговічності у сприйнятті архіву непросто, попри можливості за найменших
фізичних обсягів зберігати, приміром, незліченні байти інформації, та
новітню якість матеріального носія знаків і символів. Тому матеріальне, інституційне, організаційне в позначенні його змісту ще довго залишатиметься важливим складником, так само, як і сприйняття іншої
візії – пам’ять, політична влада, закон, моральність тощо.
За таких умов осмислення й переосмислення ідеї архіву видається
надважливим актом. Вирішальне місце в цьому процесі належить усвідомленню значущості явища в будь-якому прояві. Головним чинником
прищеплення виняткового ставлення до архіву є культивування його
як невід’ємної умови успішного розвитку людства. Повторимося, що
магістра чи професора історії навряд чи необхідно переконувати в органічній необхідності архіву для особи, суспільства та держави. Для них
він є джерелом задоволення професійних інтересів, культурною пам’яттю, інституцією, суспільною пам’яткою та має особливу цінність, розуміння якої виплекано університетом чи фаховим середовищем21. Для
решти виховання культури архіву – вкрай невідкладна справа.
Одним із важелів формування винятково дбайливого ставлення
до архіву вважаємо галузеву освіту. Здобувачів спеціальної архівної
освіти обмаль, а порушене нами питання стосується кожного. За таких
умов варто говорити радше про існування державної освітньої програми, присвяченої архівному просвітництву. Методична й тривала робота над цим обов’язково відгукнеться з часом появою вищого рівня
культури архіву в суспільстві й виняткового ставлення до них та до
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працівників архівних установ. Це сприяло би вирішенню низки важливих проблем архівістики, а також утвердженню з-поміж широкого
загалу позитивного іміджу галузі та розумінню високої суспільної значущості діяльності архівістів. Імовірно, ми тоді уникнули б ганебного явища останніх років – зневажливого й споживацького ставлення
окремих осіб і їхніх «товариств» до Національного архівного фонду,
архівів та архівістів, пов’язаного з банальним бажанням заробити на
користуванні культурною спадщиною будь-якою ціною.
Підтримаймо тих, хто аргументовано заявляє, що говорити про архів доцільно розпочинати з дітьми молодшого шкільного віку – шести-,
семирічними учнями22. Безперечно, окремі моменти з історії архівів як
явища культури, сподіаємося, слухачі будуть дізнаватися на уроках історії, краєзнавства у старшій школі. Проте саме в цьому віці, на нашу
думку, є сенс цілеспрямовано й методично врегульовано знайомити дітей з архівом, обравши правильну метóду і пам’ятаючи про те, що всі
доречні аргументи його «корисності», якими оперують дорослі, можуть
зовсім нічого не значити для дитини.
В умовах започаткованого в 2016 р. Міністерством освіти і науки України реформування середнього шкільництва й творення нової
української школи, чітко орієнтованої на «різнобічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості»23, знайомство з архівами, так само, як
і з бібліотеками чи музеями, на наше глибоке переконання, набуває виняткового значення. Проте, якщо відвідини школярами початкової школи бібліотечних чи музейних установ є відомою й доволі поширеною
навчально-виховною практикою, то екскурсії до архівів, а отже й існування необхідних для цього освітніх програм, – явище для нас незвичне.
Хоча, наприклад, у західноєвропейському світі подібні заходи доволі
розповсюджені24. Наприклад, у 1950 р. при Національному архіві Франції було засновано освітню службу, орієнтовану на співпрацю з міністерством національної освіти і підтримку валоризації архівів, а циркуляром Дирекції архівів Франції від 05 листопада 1951 р., такі структурні
підрозділи з’явилися також у мережі департаментських архівів25. Партнерство між архівними службами та національною освітою за кордоном
нині є не просто звичною справою, а активно розвивається, плекаючи
особливе ставлення учнів до культурної спадщини нації, людства.
Тому наразі йдеться про ініціативу укласти окрему програму для
учнів початкової школи, присвячену архіву як соціальному феномену.
До її розроблення бажано залучити педагогів і фахівців з архівістики,
котрі спільно зможуть продукувати відповідний пропедевтичний курс
на засадах аудиторної шкільної роботи й позааудиторних екскурсій,
зустрічей. Доцільно також ініціювати розгляд можливостей укладання
наскрізної програми з архівного просвітництва для учнівства загальноосвітньої школи.
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Тож, враховуючи особливості вікової психології та дидактичні можливості дітей, у тематичний план архівної освітньої програми пропонуємо такі позиції: «Документи й архіви», «Сучасні архіви», «Архівісти»,
«Як творити архів», «“Життя” документів в архіві». Не претендуючи
на вичерпність тематичних варіацій, наважимося визнати, що для шести-, семирічних школярів на першому місці за інтересом буде архівна
одиниця зберігання. Саме через неї, абсолютно реальної, а не абстрактної конструкції чи моделі архіву як установи, найдоступнішим чином
можна пояснити найважливіше. Зауважимо, що освітня програма може
бути орієнтована на учня молодшої, середньої чи старшої школи і, відповідно, з різними методичним підходом, засобами навчання, рівнем
викладу чи ступенем складності змісту тощо.
Зацікавлення дітей архівом не може формуватися на порожньому
місці, а тому цим варто цілеспрямовано займатись. Це потрібно не
тільки архівним установам чи працівникам галузі, а всім нам, окремо
дитячій аудиторії, яка в пізньому дошкільному й ранньому шкільному віці, згідно зі специфікою фізичного, розумового, психоемоційного
розвитку, помітно й активно тяжіє до колекціонування. Це пов’язано
з необхідністю самоідентифікуватися через надбану першу «приватну власність» задля створення власного світу й життєвого простору.
Об’єктами колекціонування стають листівки, поштові марки, іграшки,
книги, монети й таке ін., що складає прообраз перших власних накопичень – «архіву», «колекції», «схованок», кожен предмет яких для дитини є своєрідним виявом самопрезентації й слугує для задоволення
природно продукованих внутрішніх потреб (естетичних, меморіальних,
мистецьких, пізнавальних, гедонічних тощо).
Приступаючи до написання архівної освітньої шкільної програми,
виправдано запитати самих себе, що залишилося в пам’яті з нашого дитинства про перший досвід збирання «потрібних речей», проби пера чи
прочитання книги. Починаючи розмову з дитячою аудиторією, не треба
вдаватися до теоретизувань, а доречно оперувати категоріями перших
вражень, аби не «інфікувати» їх непідйомним для сприйняття і розуміння основного про архів.
Найбільше враження у цьому віці, за висновком педагогів, психологів, можуть справити дві речі – яскравий образ та активне дійство.
Тому для презентацій думок за темою «Документи й архіви» слід вдатися до відеоряду про них і засоби, матеріали для письма, різні його
види, можливості документальної форми фіксації інформації, типи архівів тощо. Емоційна й барвиста розповідь, не переобтяжена термінами
й супроводжувана ілюстраціями (наскельні малюнки «Сікстинської капели» первісного живопису печер Ляско чи Альтаміри, орнаменти трипільської культури, давньосхідні, античні папіруси, пергамент чи папір
середньовіччя) і доповнена фактами про виготовлення та матеріальну
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цінність, палеографічні особливості документів, способи фіксації інформації створить перші враження про одиницю архівного зберігання.
Акцент на цінності матеріалів для письма порушить ще й екологічний аспект – дбайливе ставлення до природи, її вичерпних ресурсів,
які слугують носіями інформації. Украй важливою стане заувага про
вторинне використання паперу, тканини, полімерів тощо, як потенційно можливих носіїв у «другому житті», доповнивши оповідь влучними
ілюстраціями та цікавими фактами про збереження довколишнього середовища.
Знайомство з документами в шкільній аудиторії варто забезпечити
наочним матеріалом, завчасно підготувавши для кожного учня спеціальну «валізку», до якої можна покласти різні види, сорти паперу (графічного, декоративного, картонного, технічного та ін.); єгипетський
сучасний папірус, бересту, листя, або будь-який інший природний, екологічно чистий матеріал; листівки; карти; фотокартки; етикетки; аркуші з відбитками печаток, штампів, голографічними познаками; фарби,
чорнило, пензлі, ручки, олівці, пера тощо. Це дозволить, окрім зорових
відчуттів дитини, апелювати до тактильних, аби сприяти формуванню
точної уяви про фактуру речей і їхні можливості.
Згодом, розбираючи вміст «валізки», учні зможуть емпірично вивчати особливості потенційних носіїв інформації, їх застосування, інші
зовнішні характеристики; викласти власні спостереження стосовно
умов зберігання, застережень до користування ними тощо. Невеличкі
супровідні зауваження про матеріальну цінність вичерпних природних багатств доповнять загальний первинний образ про документ. До
всього іншого, при спілкуванні з маленькими слухачами доцільними
стануть питання про їхнє ставлення до зібраного у «валізці». Тому формулювати запитання виграшно не в площині «хто?... що?», а через опосередковані конструкти, орієнтовані на підведення розуміння причинно-наслідкових зв’язків між тим, що вони відчувають при спогляданні
зібраних речей?, що їм найбільше подобається? чому саме так відбувається?, чому саме ці речі зібрані у «валізці»?, тобто за схемою «що?...
коли?... чому?... як?...». Таким способом можна відкрити погляди, думки, осмислені дії дітей стосовно об’єкта досліджень – вмісту «валізки».
Замальовки з історії письма теж стануть у пригоді. Можна запропонувати учням зобразити текст малюнком, зафіксувати абетковим
способом і, зрештою, розкрити можливості для фіксації інформації
друкарського, фотографічного, фонографічного чи будь-якого іншого
зі способів, підтримуючи вправи слухачів добіркою відповідного ілюстративного матеріалу. Експериментуючи з носіями інформації, виправдано поставити завдання перед кожним учнем укласти за зразком
окремі види документів: заяву, наприклад, про прийом до школи, автобіографію, довідку про те, що він є учнем школи, а потім сформувати
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теку, своєрідну «справу», розмістивши їх у певному порядку та передавши згодом до умовного архіву. Завдання скласти документи в теці
має супроводжуватися роз’ясненнями важливості їх упорядкування та
фізичного захисту, створення належних умов зберігання. На додаток до
процедури передання теки до архіву учні можуть отримати відповідний документ із супровідним роз’ясненням важливості обліку кожної
одиниці зберігання, оформлення засвідчувального запису в пошуковій
системі, базі даних для полегшеного віднаходження інформації.
На етапі колективної аудиторної роботи доречною буде пропозиція
розкласти матеріали «валізки» до різних тек, наближаючи таким чином
слухачів до поняття групування документів як пропедевтики класифікації. При цьому важливо не «якорити» учнів зовнішньою інформацією, а дозволити їм безперешкодно коментувати власні вибір і дію, результатом яких стане досвід реального застосування емпіричних знань
на шляху до розуміння перспектив «сортування», класифікації речей за
їх природою.
Так само можливим є виконання дітьми іншої вправи. Ідеться, зокрема, про проведення школярами емпіричної експертизи документів,
коли з різноманіття предметів відбираються ті, які на їх думку є найціннішими і потребують зберігання. Посилаючись на уже набуті досвід та
власні традиції, ставлення, готовність високо/низько оцінити, віддати
перевагу певним речам і, керуючись звичками «обробки інформації»,
гіпотетичними міркуваннями, ба навіть набутими шаблонами мислення
і алгоритмами дій, запропонувати дітям висловитися стосовно власного
вибору «цінних речей», які потрібно зберігати й винятково шанувати.
Участь наставника при цьому полягає у вмілому скеровуванні дій школярів і пошуків відповіді на питання: «Чому з усього вмісту “валізки”
варто зберігати саме ці речі?».
Беручи до уваги особливості віку дітей (6–7 років), корисним стане
активне залучення інформаційних технологій, що дозволить візуально
розширити сприйняття інформації завдяки перегляду тематичних пізнавальних фільмів, слайдів, проектованих на екран, із зображенням
окремих елементів рукописів (підписів, ініціалів, водяних знаків, філіграней, монограм, печаток, інших засвідчувальних знаків, мініатюр
тощо), доповнити розмову привабливими, яскраво насиченими образами. Безперечно, у цьому віці діти так чи інакше уже зазнайомилися
з окремими видами документів і можуть назвати деякі з них, що траплялися їм у домашньому вжитку (наприклад, паспорт, посвідка про
водійські права, службова посвідка тощо). Виправдано спонукати дітей
до знайомства із сімейним архівом, підтримуючи природну цікавість їх
до того, які і чому документи зберігаються вдома?
Вважаємо, не слід переобтяжувати розповідь цифрами, кількісними
характеристиками зібраного, оскільки ставлення до категорій «багато»,
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«мало» у цьому віці доволі умовне. Тому краще за все апелювати не
до кількісних, а до якісних характеристик носіїв інформації, засобів і
знарядь письма, вражень від предметів і розповіді про них.
Враховуючи своєрідне сприйняття у дитячому віці часу, навряд чи
є сенс вибудовувати розповідь у хронологічному порядку, дотримуючись послідовності культурних, історичних епох тощо. Вихованцям
молодшої школи відчувати історичність часу, сприймати його упорядковану плинність так само складно, як і ділити його на «раніше»
й «пізніше». Саме тому, знайомлячи слухачів з історією документа чи
еволюцією його характеристик, першочергово треба подбати не про
жорстке, ретельне слідування при викладі фактів за часом, а про їх подачу, найприйнятнішу для цієї вікової категорії, з урахуванням дитячих потреб, які полягають в активному самоствердженні й підтримці
власного життєвого простору. За посередництва тези про документ як
феномен, що виникає у відповідь на необхідність гарантій прав особи26,
аудиторії відкривається шлях до пояснень його ролі і функції в житті особи, громадянина, суспільства, держави. Методично акцентуючи
увагу учнів на важливості документа, можна запропонувати їм визначитися із відповіддю на питання, чи слід зберігати предмети (у т. ч.
документи) і чому це варто роботи?
Із поясненням того, як і де виникли архіви?, і що це загалом таке?,
буде складніше. Через те, що загальні відомості учням молодшої школи сприймати непросто, розповідь доречно ілюструвати конкретикою.
Тлумачення терміну «архів», практики людей, пов’язані зі збиранням і
зберіганням речей для власних потреб, утіхи, набуття досвіду, користування ними, сюжетні лінії від, умовно кажучи, «першого» архіву й
до сьогодення, доповнені персоналізованою мовою про людей архівної
справи – ерудитів, колекціонерів, зберігачів, реставраторів та ін., специфічні технології, заходи, орієнтовані на захист і збереження документів,
унікальні архівні споруди сучасності стануть цікавими лініями розповіді.
Базові знання про те, як працює архів і як він виглядає усередині, навіщо
люди його відвідують, дозволить скласти в уяві дітей цілісну картину
про установу та її роль у житті суспільства, держави й кожного з нас.
Відповідь на питання, чому документи потрапляють до архіву?,
розкриє історію про те, як вони творяться. Пізнавальною буде для школярів розповідь про передавання документів до установи юридичними чи фізичними власниками, аукціони й торги, подарунки, арешт чи
конфіскацію, придбання як можливі шляхи поповнення архівосховищ
із замальовками про особливості кожної зі згаданих подій і їх значення для формування архівних фондів. Представлення мінімального переліку спеціальних термінів (документ, фонд, колекція, справа тощо)
допоможе крок за кроком розшифрувати головне у розумінні архіву,
численних його візій, сформованих людством.
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Образний світ дитини доволі неоднорідний і складається з чималої
кількості персонажів із реального життя, а також мультфільмів, фільмів, відеоігор тощо. Чітко визначені змалку типажі «добрий – злий»,
«сильний – слабкий», «вмілий – незграбний» та ін. дозволяють говорити з дитиною про поняття Добра і Зла, що їх вони втілюють. Тому образ архівіста має укладатись у «рамку» типажу «героя», який виконує
благородну місію і неухильно дбає про майбутнє того, що залишилося
від минулого.
Для дітей цього віку розповідь про архів може бути загальною, але
от життя архівіста їх зацікавить більше. Тому насамперед необхідно
влучно обрати героя розповіді і ознайомити слухачів із яскравими епізодами його біографії, сторінками професійного життя, представити
види робіт, пояснити виробничі функції тощо. Акцент на важливості
місії архівіста зіграє вирішальну роль у розповіді і формуватиме позитивний імідж професії. Гадаємо, що при цьому не варто прагнути
глибини чи повноти у викладі про його права, обов’язки й можливості.
Учні мають запам’ятати вражаючий наратив. Наприклад, скільки необхідно вчитися читати документи?, де і хто може здобути такі знання?,
скільки часу йде на описання документа і для чого це слід робити?, за
якими критеріями оцінюють працю архівіста?, чому ця професія важлива для кожного з нас?, як і в чому полегшує його роботу техніка?
тощо. Заувага про суголосність архівного фаху з професією бібліотечного чи музейного працівника, зіставлення їх із-поміж собою, вважаємо виправданим вчинком наставника в шкільній аудиторії.
Вузловим моментом розповіді є зворотній зв’язок, необхідність обміну враженнями з маленькими слухачами, не тиснучи на них своїми
спостереженнями, залишаючи простір для особистих висновків. Під
час розмови рекомендовано зупинятися, заохочувати дітей до народження власної мови, реакції на почуте, а також розвивати діалог довкола значущого та створювати відчуття виняткової важливості сказаного
ними. Доцільно дозволити учням «кермувати» розповіддю й обирати
самостійно «зупинки» на найцікавішому. Зовнішня інформація, яка
«входить» у простір дитини, доповнює особистий досвід зібрання колекцій, читання/писання і формує відповідне ставлення до певних речей і схильність до їх поціновування.
У цьому віці діти починають читати, писати, що генерує емпіричне
початкове уявлення про рукопис і книгу. Практично жодне дитинство
не обходиться без розмальованих шпалер, книг із сімейної бібліотеки,
особистих і особових документів старших у родині. Виховання поваги
до написаного власноруч закладає підвалини виняткового ставлення до
рукопису, а за тим і архіву як місця зберігання.
Оскільки початкова (чи молодша) школа є місцем опанування письма, доцільно розказати про тих небагатьох у минулі часи, котрі були на-
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ділені унікальними знаннями і здібностями – вміли читати й писати. Це
сприятиме вихованню шанобливого ставлення до власних початкових
«досягнень» у читанні й письмі, а також безпосередньому їх результату – рукопису. Наразі діти покоління Z, прихильники екранної культури
втрачають інтерес до власноручного творення текстів, проте виховання
акуратного й дбайливого укладання документів у різному форматі, створенні баз даних і керуванні ними так само необхідне під час роботи дітей на власних ноутбуках, планшетах чи за допомогою інших ґаджетів.
Крім аудиторної колективної роботи, важливі так само, як і походи до музею чи бібліотеки, відвідини архіву. І хоча через характерний
режим організації їх функціонування існують певні обмеження перебування відвідувачів на території закладу, проте екскурсійний вид діяльності є одним із дієвих напрямів реалізації архівного просвітництва, що
ламає стереотипи навіть у дорослої аудиторії.
Треба віддати належне колегам, які залюбки влаштовують фахові екскурсії, подбавши про спеціальні тематичні лекції, «маршрути»,
виставкові зали для відвідувачів різної вікової категорії. Цінним буде
у цьому багаторічний досвід центральних державних архівів, зокрема Центрального державного історичного архіву України, м. Київ,
Центрального державного кінофотофоноархіву імені Г. С. Пшеничного, Центрального державного архіву громадських об’єднань України,
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління
України та інших архівних установ. Вочевидь, через відсутність попиту на екскурсії для найменших потенційно можливих відвідувачів навряд чи можна говорити про існування циклу просвітницьких заходів
для цієї цільової аудиторії. Тому на часі продумати можливі формати зустрічей в архіві з учнівством, облаштувати для цього спеціальні
навчальні кімнати, «майстерні» архівного ремесла тощо, де досвідчені
архівісти практично працювали б зі школярами. Досвід подібного у нас
також є, щоправда, для іншої цільової аудиторії. Ідеться про кабінет
спеціальних історичних дисциплін Центрального державного історичного архіву України, м. Львів, де студентство місцевих вишів знайомиться із фактурою паперу, філігранями, зразками гербів, печаток, палеографічними особливостями давніх документів, вчиться їх читати,
атрибутувати, археографічно опрацьовує та виконує інші види навчальних завдань, опановуючи фах історика чи філолога27.
Важливо, коли батьки також розуміють необхідність походів до
архіву маленької людини, прищеплюють подібне бажання і супроводжують її. Саме в цьому віці, за словами Франсуази Барб-Ґалль, факт,
що «конче треба кудись іти, аби побачити щось особливе, іще таїть
в собі щось магічне»28. Слушними будуть деякі поради або ж знання
«секретів» перших вдалих відвідин архіву дитиною. Заздалегідь слід
їй пояснити правила поведінки, які є базовими для установ подібного
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типу, обрати найнеобтяжливіший маршрут походу та належну для цього погоду. Такі дрібнички сприятимуть першому позитивному досвіду
знайомства з архівом, формуватимуть враження про нього та, зрештою, дозволимо собі сміливо заявити, опосередковано працюватимуть
на успішне майбутнє архівістики. Під час відвідин старшим доцільно
не цуратися, а підтримувати «дитячі питання» й попросити розказати
працівників про те, без чого не буває архіву і як потрапляють сюди
документи; що робить останніх визначними і цінними; чому їх так ретельно бережуть та за яких умов зберігають, як це відбувається; чи викрадають документи і що ще є в архіві; чому деякі з них потребують
виняткових умов побутування; чи навчались своїй справі люди, котрі
працюють тут тощо. Такі пересічні на перший погляд питання дозволять сформуватися в дитячій уяві загальному образу архіву, а за тим і
поняттю «культурна спадщина людства». Фахівцям варто продумати
до найменших дрібниць екскурсійну пропозицію для дітей молодшого
шкільного віку, аби вона стала відправною точкою шанування культури архіву в родині, суспільстві й державі.
Доречно так само порушити питання про підготовку нарешті в
Україні спеціалізованої дитячої літератури, присвяченої архівам, приміром у вигляді альбомів, арт-буків, книг-розглядалок, ілюстрованих історій тощо. Провідні українські видавництва цілком могли би підтримати
ідею видання такої книги, в якій простими словами і в доступній формі оповідалося би про особливе місце на світі – архів, пропонувалися
відповіді на найактуальніші питання, аби задовольнити цікавість дітей,
та спонукали їх до власних відкриттів. За наявності подібної літератури виникне можливість автономного й дистанційного знайомства дітей
з установою, а, отже, гарантовано буде існувати простір для цікавості й
«вільнодумства» у пошуках відповіді на питання «Що таке архів?». Відкривати самостійно нове завжди цікавіше, ніж отримувати готове знання. Тож наявність такої літератури, орієнтованої на дітей шкільного віку,
зробить добру справу і підготує їх до майбутніх екскурсій до архіву.
Спорадичними заходами навряд чи вдасться виховати шанобливе
ставлення до архіву й архівістики в дітей. На наше глибоке переконання, цим слід обов’язково комплексно займатися в дошкільних, загальноосвітніх закладах середньої ланки, вищій школі, розробивши окремі
відповідні освітні програми, курси, присвячені знаковому суспільному
явищу – архіву.
Лише натхненне ставлення усіх небайдужих сприятиме успішній
реалізації проекту зацікавлення дітей архівним світом. Ми можемо й
далі дискутувати про моделі архівної освіти, зміст стандарту навчальної спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і виписувати програми стратегічного розвиту архівної галузі в Україні.
Це важливо, проте все починається з малого. Вважаємо, настав час за

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

85

підтримки Міністерства освіти і науки України та Державної архівної служби України розробити спеціальну архівну освітню програму,
орієнтовану на середнє шкільництво, і впровадити її в навчально-виховний процес. Необхідно також на державному рівні лобіювати створення в архівних установах спеціальної освітньої служби, орієнтованої
на широке архівне просвітництво та зв’язки з громадськістю і, відповідно з цим, зміни їхнього штатного розпису, облаштування в архівах
освітніх кімнат та окремої статті фінансування. Архівістам спільно з
науково-педагогічними працівниками варто подбати про розроблення
плану-проспекту екскурсій архівом, максимально адаптованого до потенційних можливостей розуміння і відчування дітей, здатностей до
освоєння ними аудіовізуальної інформації. Культивування, а згодом і
різнопланова реалізація ідеї дитячої книги про архів так само сприятиме архівному просвітництву змалку.
Усвідомлення важливості цих та інших заходів, методично вивірене, неухильне й логічно послідовне забезпечення їх реалізації на довгострокову перспективу, упевнені, змінить ставлення в суспільстві до
архівної галузі й започаткує рух на краще. І тоді архів як інституція
пам’яті стабілізує державність та сприятиме розвитку громадянського
суспільства, чого ми всі так прагнемо.
1

Калакура Я. Наукова школа архівістів та археографів Університету
св. Володимира // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія.
2013. Вип. 5(118). С. 25–30; Його ж. Інформатика в системі архівної освіти
(з досвіду Київського національного університету імені Тараса Шевченка) //
Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Вип. 5. Київ, 2002. С. 141–
145; Його ж. Сучасне архівознавство у Шевченківському університеті // Студії з архів. справи та документознавства. 1999. Т. 4. С. 58–61; Палієнко М. Г.
Архівіст інформаційного суспільства: проблеми модернізації системи професійної освіти // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія Історія.
2016. Вип. 3(130). С. 57–62; Її ж. Архівіст ХХІ ст. – історик-ерудит чи інформаційний менеджер: виклик професії // Архівна наука і освіта в незалежній
Україні, (Київ, 24 листопада 2015 р.): Шістнадцяті джерелознавчі читання.
Київ: [б. в.], 2015. С. 10–12; Її ж. Історичні традиції та сучасні тенденції розвитку європейської і американської моделі архівної освіти // Архіви України.
2015. № 3. С. 35–60 та ін.
2
Цит. за: Ассман А. Простори спогаду: форми та трансформації культурної пам’яті. Київ: Ніка-Центр, 2012. С. 28.
3
Ассман А. Зазнач. твір. С. 28.
4
Там само. С. 29.
5
ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення
понять». Київ: Держспоживстандарт України, 2005. С. 11.
6
Franz E. G. Einführung in die Archivkunde. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1974. Р. 9.

86

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
7

Derrida J. Archive Fever: Freudian Impression // Diacritics. 1995. Vol. 25.
№ 2. P. 9.
8
Ассман А. Зазнач. твір. С. 360.
9
Там само.
10
Там само.
11
Там само.
12
Там само. С. 361.
13
Foucault M. Die Archaeologie des Wissens. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1973. S. 186–188.
14
Ibid.
15
Ассман А. Зазнач. твір. С. 363.
16
Там само.
17
Groys B. Ueber das Neue. Versuch einer Kulturoekonomie. Muenchen,
1992. S. 49.
18
Ассман А. Зазнач. твір. С. 364.
19
Groys B. Op. cit. S. 49.
20
Derrida J. Biodegradabls: seven diary fragments // Critical Inquiry. 1989.
Vol. 15. P. 845.
21
Пелікан Я. Ідея університету: переосмислення. Київ : Дух і літера, 2009.
С. 191.
22
Jasiński M. A. Archiwistyka dla najmłodszych // Zarządzanie dokumentacją
archiwistyka i ... koty: księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki / red. R. Degen,
M. Jabłońska, W. K. Roman. Warszawa, 2016, S. 261.
23
Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої
школи. Київ, 2016. С. 5.
24
Abrégé d’archivistique. Principes et pratiques du métier d’archivist.
Association des archivistes français. Paris, 2004. P. 233‒247.
25
Ibid. P. 243.
26
Бездрабко В. Історія науки про документ, або Відкриття відомого. Київ:
Четверта хвиля, 2011. С. 19–20.
27
Царьова Н. М. До проблеми викладання архівознавства на базі науково-методичного кабінету архівознавства та допоміжних історичних дисциплін
ЦДІА України (м. Львів) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан
та перспективи: доп. Всеукр. наук. конф. У 2-х ч. Ч. 2. Київ, 1997. С. 33–36.
28
Барб-Ґалль Ф. Як розмовляти з дітьми про мистецтво. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. С. 45.
The problem of archival education focused on children of junior school age,
factors of its efficiency and significance factors was updated. The thematic plan of
the archival educational program for secondary school is offered, the methodical
principles of its implementation are formulated. It is noted in the first priority
practical measures of the integrated implementation of the archival educational
program in life.
Key words: archives; document; memory; archival education; new Ukrainian
school; archival educational program; archivist.

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

87

УДК 930.25:004.9](477)

Л. В. ДІДУХ, Н. В. ЗАЛЄТОК*

ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ У СТВОРЕННІ
ЦИФРОВОГО ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
На основі узагальнення матеріалів дослідження, проведеного Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства
у 2018 р., подано відомості щодо поширених в архівних установах України
практик, пов’язаних зі створенням цифрового фонду користування. Виокремлено основні проблеми, вирішення яких може суттєво оптимізувати організацію роботи цифрового фонду користування.
Ключові слова: цифровий фонд користування; цифрова копія; архівна
справа; оцифрування.

Важливим стратегічним завданням державного розвитку є активізація процесу оцифровування об’єктів історико-культурної спадщини взагалі та документів Національного архівного фонду (далі – НАФ) зокрема, що значно розширить доступ користувачів до архівної інформації та
прискорить багато комунікаційних процесів в інформаційному просторі,
сприятиме долученню України до світового інформаційного простору.
На сьогодні створення цифрового фонду користування документами НАФ є одним зі світових трендів в архівній справі, який активно
впроваджується архівними установами України. В той же час, у зв’язку
з відсутністю єдиної методики створення цифрових копій, обліку, забезпечення збереженості та доступу до них, а також через різницю у матеріально-технічному і кадровому забезпеченні, нині процес створення
і зберігання цифрових копій у вітчизняних архівах відбувається вкрай
нерівномірно і не завжди організований у найбільш ефективний спосіб.
Прагнення міжнародної спільноти віднайти оптимальний підхід до
оцифрування культурної спадщини призвело до появи міжнародних
стандартів ISO, які містять рекомендації щодо різних процедур, пов’язаних зі створенням цифрових копій документів. Серед них інтерес у контексті цієї статті становить стандарт ISO 130281 – «Інформація та доку* Дідух Людмила Валентинівна – кандидат історичних наук, в. о. заступника директора з наукової роботи, завідувач відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства;
Залєток Наталія Валеріївна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства.
© Л. В. Дідух, Н. В. Залєток, 2019
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ментація. Керівництво з організації оцифровування документів». Ним, а
також власними напрацюваннями у галузі послуговуються різні країни
світу під час розроблення спеціальних нормативних документів, спрямованих на впровадження уніфікованого підходу до оцифрування документів на державному рівні. Зокрема, у цьому процесі активно беруть
участь найближчі сусіди та партнери України. Наприклад, у Польщі
оцифрування нині відбувається відповідно до Постанови Генерального
директора державних архівів Польщі від 31.08.2015 № 14 «Про оцифрування архівних документів державними архівами»2. У Литві – згідно
з «Описом порядку створення цифрового контенту та управління ним у
державних архівах», затвердженим у 2014 р. (нова редакція документа
чинна від 1 січня 2019 р.)3. У Білорусі архівісти під час створення цифрових копій послуговуються методичними рекомендаціями4. В Україні ж практично відсутня нормативна база, яка б унормовувала процес
створення цифрового фонду користування документами НАФ. Деякі
обов’язкові процедури, такі як облік цифрового фонду користування,
офіційно дозволено здійснювати у довільному вигляді. Так, у «Правилах роботи архівних установ України» прописано, що «Облік різних
видів копій фонду користування здійснюється в облікових документах
довільної форми»5. При цьому за останні роки в Україні було опубліковано окремі вітчизняні розробки, зокрема присвячені копіюванню архівних документів6 та обліку цифрового фонду користування7. В них було
зроблено спробу унормувати деякі процеси, пов’язані з оцифруванням.
Однак, станом на сьогоднішній день далеко не всі архіви використовують ці документи. Крім того, запропонована процедура обліку потребує
суттєвого доопрацювання у зв’язку з необхідністю забезпечити надійне
зберігання цифрових копій і підготовкою до запровадження автоматизованого управління ними у найближчому майбутньому.
У 2018 р. Український науково-дослідний інститут архівної справи
та документознавства (далі – УНДІАСД) здійснив спробу унормувати
основні процеси, пов’язані зі створенням та функціонуванням цифрового фонду користування. Методичні рекомендації «Цифровий фонд
користування документами Національного архівного фонду: створення,
зберігання, облік та доступ до нього»8 стали результатом виконання науково-дослідної роботи «Дослідження основних технологічних процесів
створення цифрового фонду користування документами Національного
архівного фонду та розроблення методичних засад обліку, зберігання
та доступу до цифрових копій» співробітниками відділів технологічного забезпечення архівної справи (Л. В. Дідух), архівознавства (Н. В. Залєток), документознавства (Т. М. Ковтанюк) УНДІАСД відповідно до
наказу Державної архівної служби України від 22.11.2017 № 88 «Про
організацію виконання наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2018 році», Тематичного плану науково-дослідних робіт,
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що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної
справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету,
на 2018 рік (зі змінами) та відповідного технічного завдання. Укладання
цього методичного документу мало на меті забезпечення оптимального
та уніфікованого підходу архівних установ до створення, обліку, зберігання та надання доступу до цифрових копій фонду користування документів НАФ з урахуванням провідної вітчизняної та зарубіжної практики у цій галузі та наявної ситуації щодо матеріально-технічного та
кадрового забезпечення архівних установ України. Сфера застосування
методичних рекомендацій – вітчизняні архівні установи, що створюють
цифровий фонд користування документами НАФ. Методичні рекомендації було схвалено Нормативно-методичною комісією Державної архівної служби України, протокол засідання № 1 від 07 лютого 2019 р.
Для проведення зазначеного дослідження суттєве значення мало
з’ясування поточного становища у сфері створення цифрового фонду
користування. Для цього було розроблено комплексний запитальник,
що вміщував 9 питань:
«1. Які технічні параметри використовуються при скануванні документів (режим сканування, глибина, роздільність)?
2. У якому форматі зберігаються цифрові копії (TIFF, JPEG тощо)?
3. Що в установі прийнято вважати одиницею обліку та одиницею
зберігання при формуванні цифрового фонду користування документами НАФ?
4. В який спосіб ведеться облік наявних цифрових копій документів (паперовий чи автоматизований)? Чи вважаєте ви цей спосіб виправданим і ефективним? Чому?
5. Якщо в установі впроваджено автоматизований облік, яке програмне забезпечення при цьому використовується? Чи дублюється облік на папері?
6. Якщо в установі ведеться паперовий облік, просимо надати форми документів, які використовуються для його ведення.
7. Які типи носіїв використовує установа для довгострокового зберігання цифрових копій (сервер, оптичні диски, зовнішні жорсткі диски
тощо)? Чи застосовує установа комбінації різних типів носіїв? Чи веде
їх облік? Якщо так, то у який спосіб? У разі наявності просимо надати
відповідну облікову документацію.
8. Яких заходів вживає установа задля запобігання втраті цифрових копій (система захисту серверів, резервне копіювання, створення
декількох примірників і зберігання їх на різних типах носіїв тощо)?
Якщо установа використовує резервне копіювання, на якому типі носія
зберігається резервна копія?
9. Які заходи необхідно здійснити для переходу вашої архівної установи на автоматизований облік цифрових копій фонду користування НАФ?».
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Цей перелік було надіслано на офіційні електронні адреси архівів
України. В результаті було отримано відповіді від 35 архівних установ
(практично вся територія України).
На основі аналізу отриманих відповідей нами було виявлено, що,
внаслідок відсутності законодавчого регулювання обліку та зберігання цифрових копій фонду користування, архівні установи визначали і
продовжують визначати їх порядок на власний розсуд. Тому станом на
жовтень 2018 р. в Україні спостерігається дуже нерівномірна картина
у цій сфері, адже в той час, коли деякі архіви взагалі не мають змоги створити цифровий фонд користування НАФ через відсутність фінансових та технічних можливостей (держархіви Дніпропетровської та
Рівненської областей), то інші вже намагаються самостійно розробити і
впровадити програмне забезпечення для обліку та зберігання цифрових
копій фонду користування (ЦДІАК України, ЦДНТА України, держархіви Вінницької, Донецької, Кіровоградської областей).
Нижче подано узагальнені результати опитування українських архівів, об’єднані у 6 тематичних блоків: застосування різних форматів
під час створення цифрових копій; технічні параметри оцифрування
документів; визначення одиниць обліку та одиниць зберігання цифрового фонду користування; спосіб ведення обліку цифрових копій; вибір
носія інформації для довгострокового зберігання цифрових копій; запобігання втраті цифрових копій.
Застосування різних форматів під час створення цифрових копій
З рис. 1. «Формати цифрових копій» чітко простежується, що
33 українські архіви, які створюють цифровий фонд користування, найчастіше застосовують для цього комбінації з 2–3 найбільш поширених
форматів – TIFF, JPG/JPEG, PDF. При цьому 2 також використовують
менш поширений формат DJVU. Загалом, застосування таких форматів
вписується у світові практики9.

Рис. 1. Формати цифрових копій
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Технічні параметри оцифрування документів
Аналіз технічних параметрів, які застосовують українські архіви
при створенні цифрових копій, засвідчив (див. таб. 1), що станом на
сьогодні диференціація при оцифруванні здійснюється лише на основі
кольору документа, якому відповідає той чи інший режим сканування
(чорно-білий, відтінки сірого, кольоровий). Тобто, установам бракує
диференційованого підходу до копіювання різних типів документів,
таких як документи великого формату, пошкоджені документи, документи зі згасаючим текстом тощо.
Назва архівної установи

Параметри сканування

Центральний
державний Цифрові копії для фонду користування виархів вищих органів влади готовляє ДЦЗД НАФ
та управління України
Центральний
державний Режим сканування – кольоровий; глибина
архів громадських об’єд- кольору – 8 біт (256 відтінків); роздільна
нань України
здатність – 400 dpi
Центральний державний іс- Режими сканування – відтінки сірого або
торичний архів України, м. кольоровий; роздільність – 150–300 dpi
Київ
Центральний державний іс- Режим сканування – кольоровий; глиторичний архів України, м. бина кольору – 24 біти; роздільність –
Львів
5100x3600 при 300 dpi
Центральний
державний Для кінодокументів: контейнер зберіганкінофотофоноархів Украї- ня (формат запису) – avi; відеокодек –
ни імені Г. С. Пшеничного DVCPRO 50; аудіокодек – AAC; розмір
кадра – 720x576 pixels; глибина кольору –
8 біт; частота кадрів – 25 кадрів/сек.
Для відео документів:
контейнер зберігання (формат запису) –
mkv; відеокодек – H.264; аудіокодек –
FLAC; розмір кадра – 720x576 pixels;
глибина кольору – 8 біт; частота кадрів –
25 кадрів/сек.
Для фотодокументів:
Фомат запису – FLAC; частота дискретизації – 48 кГц ; глибина звуку – 16 біт.
Для фотодокументів: формат запису –
TIFF; роздільність – 2400 dpi (1200 dpi);
глибина кольору – 24 біт.
Центральний
державний Режим сканування – чорно-білий; 300
науково-технічний
архів dpi – для текстових, до 600 dpi – для граУкраїни
фічних документів
Центральний
державний Режим сканування – кольоровий; роздільархів-музей літератури і ність – 600 dpi
мистецтва України
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Центральний
державний Режим сканування – кольоровий; глиархів зарубіжної україніки бина кольору (внутр.) – 48 біт, глибина
кольору (зовн.) – 24 біти; роздільність –
300 dpi
Державний архів Вінниць- Режим сканування – відтінки сірого;
кої області
глибина кольору – 8 біт; роздільність –
300 dpi; режим сканування – кольоровий;
глибина кольору – 24 біти; роздільність –
300 dpi
Державний архів Волин- Режим сканування – кольоровий; глиської області
бина кольору – 24 біти; роздільність –
300 dpi
Державний архів Дніпропе- Архів не створює цифровий фонд користровської області
тування документами НАФ у зв’язку з
відсутністю технічних можливостей
Державний архів Доне- Роздільність – 300 dpi
цької області
Державний архів Жито- Режим сканування – кольоровий; глимирської області
бина кольору – 24 біти; розширення –
3000х4000 (за умови обрізки зображення
цей параметр змінюється); роздільність –
180 dpi
Державний архів Закарпат- Режим сканування – кольоровий; глибина
ської області
кольору – 24 біти; роздільність – 300 dpi
Державний архів Запорізь- Для документів із паперовою основою: рекої області
жим сканування – відтінки сірого; глибина кольору – 8 біт; роздільність – 300 dpi;
Для документів із плівковою основою:
режим сканування – чорно-білий; роздільність – 400 dpi
Державний
архів
Іва- Режим сканування – кольоровий; глибино-Франківської області
на кольору – 24 біти; роздільність – 300
dpi. Якщо документ-оригінал невеликого
розміру і містить дрібні деталі, то роздільність становить 400 dpi
Державний архів Київської Режим сканування – книжковий або рамобласті
ковий (залежно від документу); роздільність – 250 dpi
Державний архів Кірово- Режим сканування – кольоровий; глибина
градської області
кольору – 24 біти роздільність – 300 dpi.
Державний архів Луган- Роздільність – 400 dpi
ської області
Державний архів Львів- Режим сканування – кольоровий; глибина
ської області
кольору – 24 біти роздільність – 200-300
dpi.
Державний архів Микола- Роздільність – 300 dpi
ївської області

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

93

Державний архів Одеської Режим сканування – кольоровий; глибина
області
кольору – 48/24 (внутр./зовн.) біти; роздільність – 300 dpi
Державний архів Полтав- Власного обладнання для сканування арської області
хів не має. Наявні цифрові копії створені
Північно-Східним регіональним центром
страхового фонду документації
Державний архів Рівнен- Архів не створює цифровий фонд корисської області
тування документами НАФ у зв’язку з
відсутністю технічних можливостей
Державний архів Сумської Режим сканування – кольоровий; глибина
області
кольору – 24 біти; роздільність – 300 dpi
Державний архів Терно- Режим сканування – кольоровий; роздільпільської області
ність – 300 dpi
Державний архів Харків- Режим сканування – кольоровий; глибина
ської області
кольору – 24 біти; роздільність – 300 dpi
Державний архів Херсон- Режим сканування – кольоровий; глиської області
бина кольору – 24 біти; роздільність –
300 dpi; документи, оцифровані за договором з ПП «Архівні інформаційні системи», від скановані у режимі відтінки сірого, глибина – 8 біт.
Державний архів Хмель- Режим сканування – ручний; роздільницької області
ність – 300 dpi
Державний архів Черкась- Режим сканування – відтінки сірого; розкої області
дільність – 600 dpi; для сканування документів зі згасаючим текстом в архіві застосовують індивідуальні налаштування
Державний архів
вецької області

Черні- Режим сканування – чорно-білий; роздільність – 600 dpi

Державний архів Чернігів- Режим сканування – кольоровий; глибина
ської області
кольору – 24 біти; роздільність – 300 dpi
Державний архів міста Ки- Режим сканування – кольоровий; глибина
єва
кольору – 24 біти; роздільність – 300 dpi.
Залежно від виду документа (рукописний
текст, фотографія, карта, креслення тощо)
та його стану (згасаючий текст, різнокольорові чорнила, калька тощо) під час
сканування використовуються розширені
режими сканування (збільшення чи зменшення різкості, насиченості, контрастності тощо) для покращення якості певного
виду документа.
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Галузевий державний архів
Міністерства закордонних
справ України
Галузевий державний архів
Служби безпеки України

Режим сканування – кольоровий; глибина кольору – 24 біти; роздільність –
600 dpi.
Режим сканування – кольоровий; глибина кольору – 24 біти; мінімальна роздільність – 300 dpi; роздільність при скануванні архівних фотографій – 600 dpi. Також
для створення цифрових копій використовується фотоапарат із розміром матриці не
менше 6 млн пікселів

Табл. 1. Технічні параметри, що використовуються
архівними установами України при створенні цифрових копій
фонду користування документами НАФ

Визначення одиниць обліку та одиниць зберігання цифрового
фонду користування
На рис. 2 подано дані опитування щодо визначення одиниці зберігання. Так, з 35 опитаних 7 архівів з тих чи інших причин не надали
інформацію про одиницю зберігання, 8 вважають нею цифрові носії
інформації (вінчестер, флеш-накопичувач, оптичний диск тощо), 10 –
сукупність файлів, що становлять документ чи справу. При цьому лише
8 вважають одиницею зберігання окремий файл.

Рис. 2. Підходи до визначення одиниці зберігання цифрового фонду
користування в українських архівах
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Подібна картина спостерігається і при визначенні одиниці обліку. Згідно з даними, представленими на рис. 3, 8 архівів з тих чи інших причин не надали інформацію про одиницю обліку, 14 вважають
одиницею обліку сукупність файлів, що становлять документ, справу,
фонд тощо, 2 – цифрові носії інформації і лише 9 вважають одиницею
обліку окремий файл.
Варто зазначити, що саме останній підхід, за якого одиницею обліку та одиницею зберігання вважається файл, є оптимальним для ефективного забезпечення збереженості цифрових копій, а також однією
з основоположних умов при переході на автоматизоване управління
ними в майбутньому.

Рис. 3. Підходи до визначення одиниці обліку цифрового фонду
користування в українських архівах

Окремо треба наголосити, що поширена практика визначення одиницею обліку та/або одиницею зберігання зовнішнього носія інформації, на якому містяться цифрові копії, загрожує забезпеченню збереженості документів-оригіналів та їхніх цифрових копій і суперечить
«Хартії про збереження цифрової спадщини» ЮНЕСКО (15 жовтня
2003 р.), відповідно до якої до цифрової спадщини належать: «…текстові документи, бази даних, статичні і динамічні зображення, звукові і
графічні матеріали, програмне забезпечення та веб-сторінки…»10. Саме
ці матеріали «вимагають вжиття цілеспрямованих заходів щодо їх створення, збереження і управління»11.
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Спосіб ведення обліку цифрових копій
З рис. 4. «Способи ведення обліку копій цифрового фонду користування документами НАФ» випливає, що переважна більшість архівів
веде паперовий облік цифрових копій фонду користування або ж заповнює облікові форми в електронному вигляді за допомогою текстових редакторів.

Рис. 4. Способи ведення обліку копій цифрового фонду користування
документами НАФ

Лише 5 установ запровадили або ж активно працюють над запровадженням автоматизованого обліку цифрових копій за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Зокрема, в ЦДНТА України,
після остаточного розроблення програмного забезпечення «Елфа», яке
створює Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії, усі наявні цифрові копії документів архіву
планується завантажити в означену програму, яка дасть змогу здійснювати їх пошук та облік за різними критеріями.
ЦДІАК України самостійно розробляє систему автоматизованого
обліку фонду користування з цифровим носієм.
У Держархіві Вінницької області автоматизований облік здійснюється на початковому рівні з використанням власних можливостей операційної системи. Створюється і вже частково використовується програмне забезпечення власної розробки.
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У Держархіві Донецької області використовується MS Access. Облік ведеться автоматизовано, наприкінці року формується паперовий
розділ книги обліку надходжень фонду користування з цифровим носієм. У Держархіві Кіровоградської області облік цифрових копій документів НАФ ведеться шляхом перенаправлення потоків введення/
виведення інформації про директорії та файли у текстові файли, які
розміщуються в окремій директорії за допомогою скриптів. Спеціалізоване програмне забезпечення не використовується. Маніпуляції з виявлення, сортування, запису у файл тощо виконуються за допомогою
утиліт Unix-подібних систем «Is», «find», «cat», «grep» із відповідними
ключами. Такий спосіб не є орієнтованим на користувачів, вимагає від
них певної компетентності.
3 установи – Держархів Закарпатської області, Держархів Івано-Франківської області, Держархів Чернівецької області не ведуть
облік цифрових копій взагалі. Останні 2 пояснюють це тим, що вони
тільки приступають до оцифрування фондів. Загалом, ситуація, коли
цифрові копії документів не обліковуються, є неприпустимою, адже це
унеможливлює їх пошук, перевірку стану та інші необхідні операції.
Ведення ж паперового обліку цифрових копій є більш часо- і трудомістким і при цьому малопродуктивним. Воно вимагає додаткового
місця для зберігання облікових документів, що містять відомості про
цифрові копії, а також окремого обліку зовнішніх цифрових носіїв,
якщо вони застосовуються для довгострокового зберігання, адже в іншому випадку архівні установи не зможуть ефективно забезпечити збереженість цифрових копій.
Також необхідно зазначити, що не всі установи мають повний пакет облікових документів, необхідний при використанні зовнішніх носіїв інформації для довгострокового зберігання цифрових копій, в деяких із них облік цифрових копій ведеться як звичайний перелік, якого
недостатньо для ефективного управління.
Вибір носія інформації для довгострокового зберігання цифрових копій
На сьогодні в українських архівах дуже поширеною є практика
довгострокового зберігання цифрових копій на зовнішніх носіях інформації, серед яких і морально застарілі оптичні диски. Ця практика може
спричинити низку складних проблем, які матимуть згубний вплив на
функціонування цифрового фонду користування.
Відповідно до відомостей, представлених на рис. 5 «Типи носіїв
для довгострокового зберігання цифрових копій», з 35 опитаних архівних установ 23 використовують для цього зовнішні жорсткі диски або
оптичні диски, 1 установа використовує лише оптичні диски, 7 установ – лише зовнішні жорсткі диски, 5 установ – комбінацію «зовнішні
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жорсткі диски + оптичні диски», 10 установ зберігають цифрові копії
тільки на сервері або в мережевому файловому сховищі, решта ж застосовує інші комбінації, де зовнішній носій інформації здебільшого
доповнюється зберіганням копій на сервері чи у файлосховищі.

Рис. 5. Типи носіїв для довгострокового зберігання цифрових копій

У цьому контексті варто наголосити, що використання лише зовнішніх носіїв інформації, зокрема оптичних дисків, може призвести
до втрати близько 30% інформації, що є надто великим ризиком. Крім
того, всі зовнішні носії необхідно брати на облік, заповнювати низку
документів, а це є зайвою роботою для персоналу архівних установ.
Також такі носії треба десь зберігати з дотриманням відповідних умов,
а це вимагає додаткових і захищених від зовнішніх впливів приміщень.
Зрештою, зберігання копій на зовнішніх носіях не дає змоги забезпечити їхній автоматизований облік. Враховуючи зазначене, для надійного
зберігання цифрових копій документів НАФ необхідно використовувати жорсткі диски, що працюють у складі RAID-масивів на серверному
обладнанні, зокрема в системах зберігання даних.
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Запобігання втраті цифрових копій
З рис. 6 чітко простежується, що лише 9 архівів використовують резервне копіювання для запобігання втраті цифрових копій. При цьому
одна з цих установ комбінує його зі створенням декількох примірників
цифрових копій. Ще 12 архівів створюють цифрові копії у декількох
примірниках і зберігають їх на різних типах носіїв. Решта ж із різних
причин не проводить зазначених вище заходів, відповідно знижуючи
рівень захищеності цифрових копій фонду користування документами
НАФ.

Рис. 6. Застосування заходів задля запобігання втраті цифрових копій

Таким чином, на сучасному етапі розвитку спостерігається дуже
суттєва різниця у матеріально-технічному та кадровому забезпеченні
архівів України, яка, в поєднанні з відсутністю унормованого підходу
до створення цифрового фонду користування, має істотний вплив на
організацію його роботи.
За результатами проведеного дослідження, до основних проблем,
що їх необхідно вирішити в майбутньому, віднесено:
– відсутність чинного законодавства щодо створення та функціонування цифрового фонду користування документами НАФ;
– наявність значної кількості архівних установ, які, у зв’язку з відсутністю матеріально-технічного та кадрового забезпечення, не мають
змоги організувати ефективний облік та зберігання цифрових копій;
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декілька архівних установ навіть не мають можливості створити цифровий фонд користування;
– проблема організації автоматизованого управління цифровими
копіями фонду користування документами НАФ;
– активне використання вітчизняними архівами ненадійних носіїв
інформації для довгострокового зберігання цифрових копій (йдеться
про зовнішні носії інформації, зокрема, оптичні диски), що може призвести до втрати даних.
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ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
ПРИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР ЩОДО ФОРМУВАННЯ
ПАРТИЗАНСЬКИХ ФОНДІВ (1946–1950 рр.)
Досліджено діяльність Комісії з історії Вітчизняної війни при Академії
наук УРСР, спрямовану на формування джерельної бази з історії партизанського руху опору в роки Другої світової війни. Охарактеризовано основні
напрями роботи Комісії впродовж 1946–1950 рр.: збирання, перевіряння та
уточнення документів, їх упорядкування, систематизація, описування та облік, створення довідкового апарату до них. Розкрито процес приймання-передавання партизанських документів упродовж 1945–1950 рр.
Ключові слова: Друга світова війна; Комісія з історії Вітчизняної війни
при Академії наук УРСР; партизанський рух опору; джерельна база.

Однією з важливих умов дослідження історії України, безперечно,
є наявність широкої джерельної бази. Розмірковуючи про події Другої
світової війни, які сьогодні продовжують займати провідне місце серед
найактуальніших тем у вітчизняній історіографії, можна стверджувати,
що джерельна база для їх вивчення є досить різноманітною й представлена цілісними комплексами документів, які зберігаються в державних
архівних установах України. Велика кількість цих документів введена
до наукового обігу, опублікована у збірниках та інших документальних
виданнях, оприлюднена у виставкових проектах тощо. В той же час
у ході використання в науково-дослідній роботі документальних джерел як основних носіїв інформації варто завжди враховувати не лише
змістове наповнення і видовий склад документів, але й зважати на їх
походження.
* Власенко Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, начальник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву
громадських об’єднань України.
© С. І. Власенко, 2019
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У зв’язку з цим, на окрему увагу заслуговує комплекс документів з історії Другої світової війни, зібраний та опрацьований Комісією
з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР (далі – Комісія).
Документи цієї Комісії у свій час були розпорошені між архівами й
сьогодні перебувають на зберіганні в Центральному державному архіві
вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) та Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО
України). У ЦДАВО України, у фонді № 4620 «Колекція документів з
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.», зосереджена управлінська документація Комісії за період 1944–1950 рр. (накази з особового складу, особові справи, списки її співробітників, документи про
організацію роботи – описи №№ 1, 4) та документи, зібрані й створені
в результаті діяльності Комісії (наукові дослідження, дисертації, нариси її співробітників, а також спогади, щоденники, доповідні записки,
довідки, зведення тощо – описи №№ 2, 3, 5). У ЦДАГО України, у фонді № 166 «Комісія з історії Великої Вітчизняної війни при Академії
наук УРСР», зберігаються документи канцелярії Комісії (листування,
запити та відповіді на них, а також акти та описи прийнятих документів, картотеки, списки тощо – описи №№ 1, 2) та документи, зібрані й
створені в результаті її діяльності (стенограми бесід, спогади учасників
війни, листи вивезених на роботи в Німеччину громадян, копії актів
про збитки та злочини, інші документи часів війни – описи №№ 2, 3).
Крім того, в Архіві Президії Національної академії наук України зберігаються окремі документи, які містять інформацію про діяльність Комісії.
Очевидно, що основний науковий інтерес дослідників історії України періоду Другої світової війни викликають документи, зібрані або
створені в результаті діяльності Комісії. Вони широко використовувалися і продовжують використовуватися в наукових працях. Однак, враховуючи особливості комплектування документального фонду Комісії,
а також покладені на неї завдання, варто розглядати документи Комісії
організаційного характеру як додаткове інформаційне джерело для вивчення різноманітних питань історії війни.
Одним із таких питань є партизанський рух опору на окупованій
території, окремі аспекти якого і сьогодні продовжують викликати дискусії. Враховуючи, що основний документальний масив партизанського руху, сформований у свій час Комісією і зосереджений у ЦДАГО
України, продовжує використовуватися науковцями та є джерелом для
виконання запитів соціально-правового характеру і тематичних запитів, доцільно дослідити діяльність Комісії з історії Вітчизняної війни
при Академії наук УРСР в напрямі формування партизанських фондів.
«Комісія по історії Вітчизняної війни на Україні» була утворена
рішенням нелегального Центрального комітету КП(б)У від 24 січня
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1943 р. Вона мала діяти при ЦК КП(б)У, до її складу входили: К. З. Литвин (голова), М. І. Супруненко (заступник голови) та Д. В. Гак (вчений
секретар). Метою Комісії визначалося: «Збирання та підготовка до друку матеріалів по історії Вітчизняної війни на Україні, а саме: про підготовку резервів для Червоної Армії та оборонних заходів у тилу, про
партизанський рух на Україні; про звірства фашистів на Україні і знищення ними національних та культурних пам’ятників українського народу; про роботу робітників, колгоспників, інтелігенції в радянському
тилу на потреби фронту»1. 12 лютого 1944 р., відповідно до постанови
Політбюро ЦК КП(б)У, Комісія з історії Вітчизняної війни на Україні
була включена до складу Академії наук УРСР2. Головою Комісії до
жовтня 1946 р. був секретар ЦК КП(б)У з пропаганди К. З. Литвин,
потім до квітня 1949 р. – І. Д. Назаренко, а з квітня 1949 р. і до розформування Комісії – І. І. Слінько.
Структурна побудова Комісії складалася із 6 відділів: військово-партизанського, окупаційного режиму, економіки воєнного часу,
персоналії героїв, хроніки і бібліографії, фондів, а також бібліотеки
і адміністративно-господарської частини3. З партизанськими документами працювали переважним чином відділ фондів та військово-партизанський відділ.
Відділ фондів Комісії був організований у вересні 1945 р. й до кінця року укомплектований штатом у складі 4-х осіб: В. В. Руднєв – завідувач відділу (призначений 19 вересня), С. Є. Резнікова – завідувач
архіву (1 листопада), З. В. Храброва – старший бібліограф (23 листопада) та Г. Н. Смаліус – молодший науковий співробітник (15 грудня)4.
В 1946 р. відділ складався із 8 працівників5. На кінець 1947 р. його штат
нараховував 11 одиниць, а фактично працювало лише 7 осіб: завідувач
відділу канд. іст. наук П. П. Гудзенко (з 1 листопада 1947 р.), молодші
наукові співробітники С. І. Резнікова, Т. І. Соколова та Н. Д. Уманська, перекладач О. Н. Таратуто, референт А. Д. Циона, бібліотекар
В. М. Сухова6.
Відповідно до Положення про відділ фондів, затвердженого головою
Комісії К. З. Литвином 13 листопада 1945 р., головним його завданням
визначалося «забезпечення документальної бази для створення історії
Вітчизняної війни на Україні». Основними напрямами його діяльності
окреслені: «а) збір документальних матеріалів (оригінальних і копійованих, друкованих, рукописних та фотознімків), що їх можна використати як історичні джерела для складання історії Вітчизняної війни на
Україні; б) керівництво збиранням матеріалів на місцях способом інструктування, проведення експедицій та відряджень, скликання нарад
тощо; в) обробка (упорядкування, систематизація та ін.) зібраних матеріалів, приведення їх до стану, придатного до користування; г) облік
(фондовий та тематичний) матеріалів по історії Вітчизняної війни на
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Україні, зібраних Комісією, а також в інших установах й організаціях;
д) обслуговування матеріалами осіб, які проводять науково-дослідну
роботу по історії Вітчизняної війни на Україні; е) підготовка до видання путівників по сховищах, вказівників джерел та літератури по історії
Вітчизняної війни на Україні»7.
До складу відділу фондів входив архів. Положення про роботу архіву відділу фондів Комісії було затверджено заступником голови Комісії Ф. П. Шевченком 26 жовтня 1945 р. й визначало його завдання:
«прийом та зберігання матеріалів по історії Вітчизняної війни на Україні, які будуть зібрані Комісією, а також тих, що вже зібрані іншими відділами Комісії; систематизація і упорядкування матеріалів, які будуть
зберігатися в архіві; облік матеріалів, що зберігаються в архіві; обслуговування архівними матеріалами осіб, що проводять науково-дослідну
роботу по історії Вітчизняної війни на Україні; складання тематичної
картотеки на матеріали, що зберігаються в архіві»8.
Військово-партизанський відділ також був сформований у 1945 р.
Його очолив колишній завідувач сектору Управління пропаганди і
агітації ЦК КП(б)У І. І. Слінько. Він брав участь у роботі комісії ЦК
із розформування Українського штабу партизанського руху (УШПР),
займався дослідженням партизанської тематики. В 1946 р. у військово-партизанському відділі працювало 7 осіб9. У 1947 р. кількість працівників відділу збільшилася до 11 чоловік, до того ж воєнний та
партизанський напрями були роз’єднані шляхом створення окремих
секторів; партизанський сектор нараховував 7 осіб10.
Положенням, затвердженим головою Комісії К. З. Литвином
16 жовтня 1945 р., визначалися такі завдання військово-партизанського
відділу: «організація і проведення роботи по вивченню партизанського
руху на Україні» шляхом збору та систематизації матеріалів, складання
хроніки подій, розроблення тематики вивчення та безпосереднього вивчення партизанського руху, а також «підготовка документальних збірників, монографій, оглядів, брошур, статей по історії воєнних подій та
партизанського руху на Україні, використовуючи для цього матеріали,
зібрані в Комісії, а також в інших установах Радянського Союзу». Ще
одне завдання відділу полягало в керівництві роботою обласних комісій з історії Вітчизняної війни в межах його компетенції11.
Створення обласних комісій з історії Вітчизняної війни при обласних комітетах КП(б)У, а також т. зв. комісій сприяння при міських та
районних партійних комітетах, було ініційовано республіканською Комісією ще в 1944 р. Організовані вони були впродовж 1945–1946 рр.
і на кінець 1946 р. їх налічувалося 1712. Відповідно до Положення про
обласну комісію з історії Вітчизняної війни на Україні, затвердженого
головою республіканської Комісії К. З. Литвином 10 жовтня 1945 р.,
на неї покладались завдання, які фактично співпадали із завданнями
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республіканської Комісії: «збирати та систематизувати матеріали (документи, спогади, щоденники, ілюстрації та інші матеріали), які би
всебічно відображали історію Вітчизняної війни взагалі та на території
області зокрема», «для забезпечення документальної бази … виявляти
та брати на облік документальні матеріали, в яких відображено події
Вітчизняної війни на території області» та ін. У наукових і методичних питаннях обласні комісії керувалися вказівками республіканської
Комісії13.
Таким чином, у 1946 р., на момент надходження до Комісії з історії
Вітчизняної війни при Академії наук УРСР основного комплексу партизанських документів, уже було налагоджено сталу роботу зі збирання та упорядкування подібних документів. Загалом же, робота Комісії
з партизанськими документами велася у двох напрямах. Перший спрямовувався на формування фондів, другий – на їх використання шляхом
підготовки довідок про участь у партизанському русі опору та наукового розроблення партизанської тематики.
Формування партизанських фондів полягало у збиранні та прийманні документів партизанських загонів і з’єднань, у т. ч. й уточнення
та затвердження їхніх звітів, у впорядкуванні, систематизації та обліку
документів, а також розробленні довідкового апарату до них – складання списків партизанських загонів та з’єднань, оформлення картотек
тощо.
Для врегулювання цієї роботи вже 17 грудня 1945 р. було затверджено «Правила прийому, зберігання та користування матеріалами
архіву Комісії по історії Вітчизняної війни на Україні при Академії
наук УРСР». Ними визначалися документальні джерела з історії війни:
«а) Рукописні матеріали (надруковані на машинці і писані від руки);
спогади, відчити, стенограми, щоденники, листи, історичні описи, художні твори та ін.; б) Друковані матеріали (книги, брошури, плакати,
відозви, об’яви та ін.); в) Копії документів та виписки з документів,
що зберігаються в державних архівах та інших установах; г) Фотодокументи (позитиви, негативи, діапозитиви); д) Списки фондів по історії Вітчизняної війни на Україні інших установ (архівів, музеїв) та ін.;
е) Картотеки (тематичні, бібліографічні, іменні) та всякого роду матеріали, які можуть грати роль довідника по історії Вітчизняної війни на
Україні: використані для публікації та підготовлені до публікації, але
не надруковані матеріали, вирізки з газет і журналів та ін.»14.
Документи приймалися від державних установ, громадських організацій і приватних осіб за розпорядженням керівництва Комісії.
Обов’язковою вимогою було складання актів за участі завідувача архіву, завідувача відділу фондів та особи, яка здавала документи. У Правилах роботи чітко виписувалася процедура приймання документів.
Зокрема, в приймальних документах мали зазначатися точні дані про
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розмір, кількість, стан документів, а також про їх відповідність доданим описам. Документи, які надходили до архіву Комісії, записувалися
в інвентарну книгу та книгу фондів. На деякі з них, наприклад, газети, журнали, книги, складався абетковий та систематичний каталог.
У списках фондів кожен фонд записувався 1 раз при першому надходженні.
Комплектування партизанських архівних фондів розпочалося задовго до їх передавання в Комісію – фактично відразу після припинення
з 1 січня 1945 р. діяльності Українського штабу партизанського руху,
відповідно до постанови Політбюро ЦК КП(б)У від 23 грудня 1944 р.15
На той час в УШПР уже були зібрані документи розформованих загонів і з’єднань, адже їхнє командування зобов’язували в обов’язковому
порядку надавати до УШПР звіти про бойову діяльність, списки особового складу та інші документи поточного діловодства16.
Розформуванням Українського штабу партизанського руху займалася спеціально створена комісія ЦК КП(б)У на чолі з заступником начальника УШПР генерал-майором В. А. Андрєєвим. Складання звіту
про роботу УШПР і бойові дії партизанських загонів і з’єднань України, здійснення розрахунків із партизанами, оформлення пенсій сім’ям
загиблих, підготовку нагородних матеріалів було покладено на групу з
колишніх працівників УШПР, чисельність якої спочатку становила 70,
а після 20 лютого 1945 р. – 36 осіб17.
21 червня 1945 р. комісія ЦК КП(б)У з розформування УШПР надала звіт про свою роботу, розглянувши який Політбюро ЦК прийняло
рішення вважати її діяльність завершеною. Зосереджені в комісії документи УШПР, його представництв при військових радах 1-го, 2-го,
3-го і 4-го Українських фронтів, окремих партизанських формувань
передавалися в Управління пропаганди і агітації ЦК КП(б)У18. В фонді № 166 ЦДАГО України зберігаються акти приймання-передавання
керівниками структурних підрозділів УШПР працівникам Управління
пропаганди і агітації документів технічного відділу за 1943–1945 рр. у
кількості 16 справ, розвідувального відділу за 1942–1944 рр. – 177 спр.,
відділу зв’язку за 1942–1945 рр. – 52 спр., завершених цілком таємних
і таємних справ за 1942–1945 рр. в кількості 9 спр. на 729 Арк., шифротелеграм УШПР обсягом 93 тис. 369 арк. (акти від 6, 7, 26 червня,
18 вересня та 29 травня 1945 р. відповідно)19.
Всі ці документи перебували в розпорядженні групи працівників
колишнього УШПР при ЦК КП(б)У з розрахунків із партизанами та
їхніми сім’ями, діяльність якої у складі 25 осіб продовжили до 1 січня 1946 р.20 Таке рішення було пов’язане з необхідністю проведення
подальших підрахунків кількості партизанів та видачі документів, які
свідчили про їх перебування у партизанських загонах, а також для
здійснення грошових розрахунків, ведення листування щодо пошуку
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зниклих безвісти, оформлення нагородних матеріалів і документів на
призначення пенсій сім’ям загиблих партизанів. Пізніше роботу цієї
групи було продовжено на 1-ше півріччя 1946 р. у складі 23 осіб21,
і завершила вона свою діяльність лише 1 жовтня 1946 р. відповідно до
постанови Оргбюро ЦК КП(б)У від 28 вересня 1946 р.22
Працюючи з партизанськими документами, група колишніх співробітників УШПР при ЦК КП(б)У провела значну роботу зі складання
облікових карток на партизанів, уточнення загиблих і зниклих безвісти
й направлення сповіщень їхнім сім’ям, здійснення з ними розрахунків
і видачі їм посвідчень. Так, за період з 1 серпня 1945 р. до 1 січня
1946 р. було обліковано 754 партизанських формувань (65 з’єднань,
14 бригад, 447 загонів та 228 груп); взято на облік 175 тис. 400 колишніх партизанів України, вислано сповіщень сім’ям на 13 тис. 309 загиблих і зниклих безвісти, заведено 120 тис. 800 облікових карток, видано 76 тис. 620 партизанських посвідчень23. Про практичні наслідки
діяльності цієї групи свідчить кошторис витрат на розрахунки з партизанами в 1946 р., затверджений постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У
від 28 листопада 1945 р., в якому сума на зазначені потреби складала
8 млн 50 тис. крб.24
26 лютого 1946 р. Секретаріат ЦК КП(б)У прийняв постанову
«Про передачу документів і матеріалів Вітчизняної війни республіканській Комісії по історії Вітчизняної війни на Україні при Академії
наук УРСР». У ній наголошувалося на великому значенні збереженості, систематизації та наукового опрацювання документів. А враховуючи, що Комісія з історії Вітчизняної війни при Академії наук
УРСР на той час уже була «укомплектована досить кваліфікованими
науковими співробітниками» та «розгорнула роботу із збирання і розробки матеріалів і документів», було прийнято рішення передати їй
«для подальшої їх систематизації та наукової розробки» документи,
зібрані в Управлінні пропаганди і агітації ЦК КП(б)У. В постанові
містився короткий перелік видів документів, що підлягали передачі:
«а) звіти командирів і комісарів партизанських з’єднань та загонів;
б) стенограми бесід з партизанами; в) накази командування партизанських загонів, щоденники партизанів, оригінали різних партизанських
документів; г) матеріали і документи окупаційного режиму німецько-фашистських загарбників (оголошення, газети, листівки, журнали,
книги, плакати, накази та ін.); д) всі радянські газети, журнали, листівки, звернення, брошури, що видавались ЦК КП(б)У, ЦК ЛКСМУ
та Політуправлінням Червоної армії й поширювалися на тимчасово
окупованій території Радянської України; е) друковані та партизанські стінгазети, листівки, журнали, листування та ін.». Документи
мали передаватися за актами, а процес приймання-передавання передбачалося завершити до 20 березня 1946 р.25
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Однак, у зв’язку з продовженням роботи групи при ЦК КП(б)У з
розрахунків із партизанами та їхніми сім’ями, передавання документів
до Комісії затрималося до осені 1946 р. 28 вересня Оргбюро ЦК КП(б)
У прийняло постанову про ліквідацію з 1 жовтня цієї групи. Начальнику групи В. Н. Сперанському доручалося до 15 жовтня 1946 р. передати
«документи і матеріали (списки і картотеку особового складу партизанських загонів та з’єднань, таємне діловодство, документи фінансової та
матеріальної звітності) Комісії з історії Вітчизняної війни на Україні
при Академії наук УРСР». Крім того, в розпорядження Комісії надавалося і приміщення колишнього УШПР по вул. Ворошилова, 3526.
У серпні-жовтні 1946 р. всі зосереджені в Управлінні пропаганди і
агітації ЦК КП(б)У партизанські документи були передані до Комісії з
історії Вітчизняної війни на Україні при Академії наук УРСР. У фонді № 166 зберігаються акти приймання-передавання цих документів,
складені представниками Управління пропаганди і агітації ЦК КП(б)У
з одного боку та відділу фондів Комісії – з іншого. На виконання постанови Секретаріату ЦК КП(б)У від 26 лютого 1946 р. до Комісії були передані документи партизанських загонів по областях і по з’єднаннях –
за актами від 27 серпня 1946 р. у кількості 699 спр. (340 – по областях
та 359 – по з’єднаннях)27 та від 5 вересня 1946 р. у кількості 1 тис.
322 спр.28; документи оперативного, інформаційного, розвідувального,
технічного та інших відділів УШПР, окремих партизанських загонів,
партизанські газети тощо – за актом без дати у кількості 160 спр.29 Крім
основної інформації (номера за діловодством, назви загону, кількості
аркушів), окремі акти містили відмітку про затвердження звіту партизанського загону, наявність рішення відповідних органів по ньому, потребу в перевірянні даних тощо.
Основний же масив партизанських документів був переданий до
Комісії групою при ЦК КП(б)У з розрахунків із партизанами та їхніми сім’ями на чолі з В. Н. Сперанським після її ліквідації. Відповідно
до постанови Оргбюро ЦК КП(б)У від 28 вересня 1946 р., до Комісії
по актах приймання-передавання у жовтні 1946 р. були передані документи відділу кадрів, нагороджувального, зв’язку, фінансового, адміністративно-господарського, загальносекретного відділів УШПР та
групи з його ліквідації, у т. ч. закінчені цілком таємні і таємні справи
УШПР за 1942–1946 рр. та ті, що надійшли в жовтні 1946 р., закінчені справи групи з ліквідації УШПР за 1946 р., справи з листуванням
УШПР із партизанами і їхніми сім’ями та відповіді на запити державних установ за період 1945–1946 рр., документи винищувальних батальйонів, партизанських формувань 4-го Управління НКВС УРСР по
областях, документи загального обліку партизанських кадрів УШПР та
ін.30 15 жовтня 1946 р. начальник фінансового відділу групи ЦК КП(б)
У з ліквідації УШПР майор І. М. Володін здав головному бухгалте-
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ру Комісії П. Є. Маркіанову всі документи фінансового відділу групи
за 1942–1946 рр. у кількості 548 переплетених одиниць та картотеку з
12 ящиків на 25 тис. 697 карток (картотека нині є складовою довідкового апарату ЦДАГО України)31.
Окремі партизанські документи до Комісії продовжували надходити і в наступні роки. Частину з них передавали з ЦК КП(б)У32, частина надходила від колишніх партизанів33, а основну частину складали документи, зібрані працівниками Комісії (звіти про діяльність
партизанських загонів, стенограми бесід із партизанами, фотографії
тощо)34. Наприклад, 20 грудня 1946 р. завідувач відділу фондів Комісії В. В. Руднєв та завідувач архіву Т. І. Соколова прийняли за актом
від колишнього командира партизанського загону ім. М. О. Щорса
Б. С. Тупіка документи, серед яких і його щоденник (нині зберігається
у Ф. 94, оп. 1, спр. 10, арк. 1–108)35; 1 липня 1947 р. завідувач військово-партизанського відділу І. І. Слінько передав за актом в архів
81 фотографію з життя Сумського партизанського з’єднання під командуванням С. А. Ковпака та 66 аркушів фотодокументів36; 30 квітня та
29 травня 1948 р. було складено акти про надходження до архіву Комісії
копій документів Центрального штабу партизанського руху в кількості
531 сторінки, виготовлених Українською філією Інституту Маркса-Енгельса-Леніна (ІМЕЛ) при ЦК ВКП(б)37. 17 березня 1948 р. Комісія
звернулася до Української філії ІМЕЛ при ЦК ВКП(б) із проханням передати документи відділу матеріально-технічного забезпечення УШПР,
що зберігалися в Партійному архіві з червня 1945 р. А вже 20 березня
було складено акт про приймання-передавання до архіву Комісії справ
із листуванням і документами відділу за 1942–1945 рр.38
Всі партизанські документи поступово зосереджувалися у відділі
фондів Комісії. До нових надходжень були приєднані також документи, зібрані Комісією задовго до передавання Управлінням пропаганди і
агітації ЦК КП(б)У основного партизанського комплексу. Зокрема, військово-партизанський відділ організовував складання командуванням
партизанських формувань звітів про їхню діяльність, збирав підготовлені звіти, проводив бесіди з партизанами і всі ці документи передавав
до відділу фондів. Наприклад, у 1-му півріччі 1945 р. співробітники
військово-партизанського відділу прийняли від командирів та комісарів
партизанських загонів і бригад, що вийшли з тилу в 1945 р., 17 звітів на
1 тис. 280 сторінках, провели та застенографували 14 бесід із командирами і комісарами загонів та з’єднань, що діяли на території України і
Словаччини (обсягом 630 сторінок)39. Відділом фондів за 1945 р. було
систематизовано, підготовлено до користування та взято на картковий
облік 20 звітів партизанських з’єднань40.
Після отримання основного комплексу партизанських документів,
відділ фондів на кінець 1946 р. звітував про наявність 4 тис. 741 од. зб.
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про партизанський рух, а також 536 стенограм учасників війни, у т. ч.
й партизанів, з яких 320 надійшли від ЦК КП(б)У, а решта була зібрана
працівниками Комісії41.
Документи підлягали науковому опрацюванню, систематизації,
описуванню та обліку. В 1947 р. працівники відділу фондів систематизували 1 тис. 751 справу, склали 53 науково-історичні довідки на
фонди партизанських з’єднань і загонів42. У 1948 р. ними було упорядковано 3 тис. 174 од. зб. та складено описи на них, підготовлено
до оправлення і оправлено 3 тис. 370 од. зб., складено 10 історичних
довідок на фонди, звірено наявність і стан усіх документів, складено
список командувачів партизанських загонів та з’єднань, а також опис
особових справ 1 тис. 380 загонів, забезпечено зберігання документів у
346 спеціальних коробках43.
Одним із найважливіших завдань, що стояли перед працівниками
Комісії в процесі комплектування партизанських фондів, було перевіряння та уточнення даних по окремих загонах і з’єднаннях. Перевірянням звітів займалися спочатку УШПР та його представництва при військових радах фронтів, а після їх розформування – районні, міські та
обласні комітети КП(б)У. Цю роботу організовувала група при Управлінні пропаганди і агітації ЦК КП(б)У, і на момент її ліквідації в жовтні
1946 р. значна більшість звітів партизанських загонів, зібраних УШПР,
його представництвами при військових радах фронтів та групою, вже
пройшла перевіряння. На час передавання документів до Комісії було
зібрано 588 звітів партизанських загонів, а передано – 454. Частина звітів в архів Комісії не надійшла, оскільки їх направили у Вінницький,
Ворошиловградський (нині – Луганська область), Житомирський, Запорізький, Сталінський (нині – Донецька область), Сумський та Харківський обкоми КП(б)У для додаткового перевіряння, яке на той час
ще не завершилося. Пізніше ці звіти поверталися в організаційно-інструкторський відділ ЦК та в Українську філію ІМЕЛ при ЦК ВКП(б).
Однак, були випадки, коли їх після перевіряння залишали в областях44.
Для узагальнення даних про стан архівного фонду документів із питань партизанського руху, а також із метою подальшої організації своєї
роботи з його упорядкування, Комісія розробила 5 форм списків, що містили інформацію про звітність партизанських загонів. Оригінали списків за цими формами, датовані липнем–серпнем 1948 р., збереглися у
фонді № 16645. 1-ша форма включала в себе список звітів рейдових партизанських загонів та з’єднань, на які були позитивні висновки УШПР
та його представництв при військових радах фронтів, а також на ті загони та з’єднання, які не містили ніяких висновків УШПР. Так, за даними
цього списку, датованого 31 липня 1948 р., 91 партизанське формування отримало висновки, а 12 не отримали їх46. 2-га форма стосувалася
партизанських загонів і з’єднань, які відзвітували перед ЦК КП(б)У
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та УШПР, проте їх звіти були не повними й не відповідали на низку
суттєвих питань бойової діяльності партизанських загонів або ж їх масово-політичної роботи. Так, станом на 18 серпня 1948 р. Комісією визначалося 122 партизанських формування, звіти яких підлягали доопрацюванню47. До 3-ої форми включені партизанські загони та з’єднання,
які повинні були здати звіти, знову розглянуті чи переглянуті партійними органами (районними, міськими, обласними комітетами КП(б)У).
Деякі з них перевірялися з метою встановлення достовірності існування
загону. Таких до списку, датованого 20 серпня 1948 р., було внесено
104 одиниці48. Форма № 4 вміщувала дані про ті загони, які не надали до
Комісії ніяких звітів. Станом на 20 серпня 1948 р. таких нараховувалося, за даними Комісії, 207 формувань49. І 5-та форма стосувалася звітів
партизанських загонів та груп, які були організовані представництвами
УШПР при військових радах фронтів чи перебували в їх оперативному
підпорядкуванні. До цього списку станом на 23 серпня 1948 р. Комісія
внесла 168 формувань (по 1-му Українському фронту – 11, по 2-му – 14,
по 3-му – 82, по 4-му – 43 та тих, що перебували в оперативному підпорядкуванні представництв УШПР при військових радах фронтів – 18)50.
Здійснюючи звіряння та підрахунки учасників партизанського руху
опору, аналізуючи звіти бойової діяльності та інші документи, співробітники Комісії неодноразово фіксували факти плутанини у кількісних
показниках, нечіткого розмежування відомостей, поданих до УШПР та
партійних органів тощо. Наприклад, частина місцевих партизанських
загонів одночасно була зв’язана і з представництвами УШПР при військових радах фронтів і з обкомами КП(б)У, а тому й зі звітністю виникали непорозуміння. Часто звіти подавалися без перевіряння через
те, що партизанське формування зливалося з частинами Червоної армії
та рухалося з нею. Особливо багато питань виникало саме до звітів
загонів, що діяли при представництвах УШПР при військових радах
фронтів або ж перебували в їхньому оперативному підпорядкуванні.
Паралельно велася робота зі створення довідкового апарату за партизанськими документами. Передані в 1946 р. до Комісії облікові матеріали, напрацьовані групою при ЦК КП(б)У з розрахунків із партизанами та їхніми сім’ями, потребували доопрацювання. Про це повідомляв
у квітні 1949 р. голова Комісії І. І. Слінько секретареві ЦК КП(б)У
І. Д. Назаренку: «довідковий апарат, переданий Комісії Українським
штабом партизанського руху був у незадовільному стані. Картотека з
обліку особового складу партизанів складена недбало, у багатьох картках не вказані документи – джерела, на основі яких вони складені.
Картки заповнені лише частково і не звірені з оригінальними списками
та іншими документами»51.
Працівниками відділу фондів складалися списки, книги обліку, картотеки партизанських загонів. У Ф. № 166 ЦДАГО України зберігають-
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ся 2 книги обліку партизанських з’єднань, загонів та груп, що діяли на
території України, складені Комісією в 1948 р.52; опис «особових справ
партизанських з’єднань і загонів» (так у документі) в кількості 1 тис.
55853; історичні довідки на партизанські загони та з’єднання, складені
у грудні 1947 р. – січні 1948 р.54; довідкова картотека на партизанські
загони, що діяли в Україні та на території Польщі, Чехословаччини,
складена Комісією в 1948 р. (картка, підготовлена на аркуші А4, містила назву загону, дані про командира та комісара, район дії, чисельність,
а також про наявність чи відсутність звіту, рішення обкому КП(б)У,
що потрібно зробити по цьому загону) – всього 691 картка55; списки
обласних державних архівів та музеїв про наявність у них документів
періоду війни, у т. ч. і з партизанської тематики56.
До роботи зі створення довідкового апарату, крім працівників відділу фондів, залучалися й представники інших структурних підрозділів
Комісії в ході їхніх наукових досліджень, а також на договірних засадах
співробітники інших установ. Наприклад, за актом від 16 вересня 1948 р.
архів Комісії прийняв від сектору персоналій героїв 406 карток, складених науковим співробітником Інституту історії Академії наук СРСР
Б. Л. Корфіні, яка працювала в аналогічному відділі союзної комісії57.
Створенню довідкового апарату до партизанських документів сприяла також і підготовка довідок на запити окремих осіб та радянських
і партійних органів влади (Міністерство державної безпеки, Міністерство внутрішніх справ та Прокуратура УРСР, військові комісаріати і
військові частини, партійні колегії обкомів і райкомів КП(б)У та інші
установи). Оформлення цих довідок Комісією розпочалося фактично
відразу після отримання партизанських документів від Управління пропаганди і агітації ЦК КП(б)У (перша довідка датується 11 листопада
1946 р.), а завершилося у серпні 1949 р. у зв’язку з передаванням партизанських документів особового характеру до Комісії у справах колишніх партизанів при Президії Верховної Ради УРСР (щоправда, відомості стосовно партизанського руху опору Комісія продовжувала надавати
до червня 1950 р.). Так, у 1947 р. працівники відділу фондів надали
4 тис. 468 довідок на 5 тис. 958 осіб, а в 1948 р. – 3 тис. 704 довідки
на 5 тис. 156 осіб58. Довідки, зазвичай, містили відомості про партизанський загін, дату вступу особи та вибуття з нього, займану посаду в загоні тощо. У зв’язку з тим, що на момент їх підготовки упорядкування
й комплектування партизанських фондів тривало, підставою в довідках
вказувалися «картотеки та облікові списки колишнього Українського
штабу партизанського руху». Сьогодні ці документи можуть слугувати
додатковим джерелом інформації для вивчення історії партизанського
руху опору, зокрема питань встановлення статусу учасника партизанського руху, кількості партизанів, долі окремих із них (запити, відпуски та копії довідок на них також зберігаються в ЦДАГО України59).
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Як бачимо, в процесі упорядкування та систематизації документів
партизанських з’єднань і загонів України, Комісія з історії Вітчизняної
війни при Академії наук УРСР здійснювала також і пошук інформації
для підтвердження участі партизанів у русі опору, підрахунків їх чисельності тощо. Результати цієї роботи були оприлюднені в доповіді
першого секретаря ЦК КП(б)У М. С. Хрущова на ХVI з’їзду КП(б)У
25 січня 1949 р. Тоді прозвучала цифра 220 тис. партизанів60. Прикладом використання архівних документів для встановлення кількості партизанів слугує стаття В. С. Лозицького61.
Про результати роботи Комісії з формування партизанських фондів,
їх упорядкування та описування, а також створення до них довідкового
апарату свідчить довідка, надана головою Комісії І. І. Слінько секретареві ЦК КП(б)У І. Д. Назаренку наприкінці грудня 1949 р. у зв’язку
з розглядом у ЦК питання щодо передавання документів у підпорядкування Центрального архівного управління Міністерства внутрішніх
справ УРСР. У ній він інформував про кількість, склад і зміст документів, зібраних в архіві Комісії: 3 тис. 398 од. зб. зі звітами, рапортами,
донесеннями, наказами та іншими документами українських партизанських загонів і з’єднань, що діяли на території України, Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, Чехословаччини; 2 тис. 638 од. зб. документів
колишнього Українського штабу партизанського руху; 373 справи документів радіостанції «Радянська Україна», яка обслуговувала в роки
війни партизанів і населення тимчасово окупованих областей України;
стенографічні записи бесід з учасниками війни, спогади, листи та інші
мемуарні документи партизанів і підпільників, бійців та командирів
Червоної армії, які отримали звання Героя Радянського Союзу; 180 од.
зб. із матеріалами експедицій наукових співробітників у Корсунь-Шевченківський і Переяслав-Хмельницький райони та шляхами рейдів партизанських з’єднань С. А. Ковпака, М. І. Наумова й інших; фонд листівок, що видавалися ЦК КП(б)У і ЦК ЛКСМУ для окупованих областей
України, а також безпосередньо в партизанських загонах, у кількості
250 назв; особисті документи партизанів, які діяли на території України
та Чехословаччини, в т. ч. паспорти, військові квитки, свідоцтва про
освіту, профспілкові квитки тощо62.
Важливо відзначити, що діяльність архіву Комісії в сфері формування джерельної бази з історії війни, а також збереженості та обліку
документів, користування ними тощо, чітко регламентувалася відповідними нормативними документами: Правилами прийому, зберігання та
користування матеріалами архіву Комісії63; Правилами користування
матеріалами архіву64; Положенням про відповідального хранителя фондів в архіві Комісії65, наказами по Комісії66. Так, відповідно до Правил прийому, зберігання та користування матеріалами архіву Комісії,
затверджених 17 грудня 1945 р., документи формувалися і зберігалися
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в архіві по фондах, а в межах кожного фонду – по роках, місяцях і
структурних частинах фондоутворювача або навпаки – в межах кожного фонду по його структурних частинах, а в межах кожної структурної
частини – по роках і місяцях. Документи в архіві зберігалися на стелажах або в шафах, у картонних коробках або у в’язках з відповідними
надписами та ярликами67.
Упорядковані працівниками відділу фондів документи, сформовані у справи, оправлялися та передавалися до архіву Комісії. Так, за актом від 30 червня 1947 р. для архіву майстернею Академії наук УРСР
було оправлено документи Полтавського партизанського з’єднання
ім. В. М. Молотова під командуванням М. Г. Салая і П. С. Коротченка
та Кам’янець-Подільського партизанського з’єднання ім. Ф. М. Михайлова під командуванням А. З. Одухи в кількості 106 справ (в акті
обліковано як книг), з яких 50 – великого формату і 56 – середнього68.
Нині ці документи зберігаються в ЦДАГО України у фондах № 95 та
№ 96 відповідно. У грудні 1947 р. Архівне управління Міністерства
внутрішніх справ УРСР надіслало до Комісії для використання в роботі як зразок 50 бланків списків фондів, 450 бланків листів фондів,
450 карток фондів і одну коробку для зберігання документів69. Голова
Комісії І. І. Слінько звітував секретареві ЦК КП(б)У І. Д. Назаренку
наприкінці грудня 1949 р.: «Документальні матеріали архіву Комісії
майже повністю упорядковані, зашифровані, зберігаються в спеціальному архівосховищі, розкладені в пристосованому для зберігання порядку»70.
У серпні 1948 р., у зв’язку зі створенням 8 червня цього ж року Комісії у справах колишніх партизанів Вітчизняної війни 1941–1945 рр.
при Президії Верховної Ради УРСР, розпочався процес передавання
цій Комісії «в тимчасове користування» документів з обліку особового складу партизанських з’єднань, загонів та груп, що діяли на території України та країн Центральної і Південно-Східної Європи. Ці
документи необхідні були для розгляду Комісією у справах колишніх
партизанів питань про матеріально-побутове забезпечення колишніх партизанів і їхніх родин, проведення заміни тимчасових партизанських посвідчень часів війни на постійні, увічнення пам’яті загиблих партизанів тощо. Так, за актом від 25 серпня 1948 р. передано
1 тис. 147 од. зб.: списки особового складу партизанських формувань
(704 од. зб.), списки незатверджених партизанських загонів (12 од.
зб.), книги наказів по УШПР та його представництвах при військових
радах фронтів (18 од. зб.), архівні списки партизанських загонів та
з’єднань (179 од. зб.), справи з копіями сповіщень (27 од. зб.), справи
з обліку постійного і змінного складу УШПР та його представництв
при військових радах фронтів (85 од. зб.), реєстраційні журнали з видачі посвідчень колишнім партизанам (37 од. зб.), справи з докумен-
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тами, що були підставою для видачі посвідчень (47 од. зб.), списки
особового складу партизанських загонів, підготовлених для передавання Чехословацькому уряду (18 од. зб.) та ін. Крім того, передавалися особисті документи колишніх партизанів, які перебували на
зберіганні в групі з ліквідації справ УШПР, а також картотека обліку
партизанів на 125 тис. 577 карток (80 ящиків)71. 2 жовтня 1948 р. було
передано ще 44 справи УШПР72. Після опрацювання співробітниками
Комісії у справах колишніх партизанів документи поверталися назад.
Так, вже 21 і 30 вересня 1948 р. були повернуті документи, передані
за актом від 25 серпня (у т. ч. й особисті документи колишніх партизанів, які перебували на зберіганні в групі з ліквідації справ УШПР та
картотека обліку партизанів у повному складі)73. У 1949 р. передавання у тимчасове користування для роботи Комісії у справах колишніх
партизанів списків особового складу та інших документів партизанських загонів і з’єднань продовжувалося74.
8 травня 1950 р., «у зв’язку з тим, що Комісія по історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР вичерпала свої завдання», Оргбюро
ЦК КП(б)У прийняло постанову про її реорганізацію у воєнно-історичний відділ Інституту історії України Академії наук УРСР. Архівні
фонди УШПР, штабів партизанських з’єднань, загонів і оперативних
груп передавалися до Української філії ІМЕЛ при ЦК ВКП(б)75. 15 липня 1950 р. до Партійного архіву надійшов «Фонд Українського штабу
партизанського руху» в кількості 8 тис. 421 од. зб. (28 описів), 102 фонди партизанських з’єднань, бригад і загонів та частина неописаних
документів і робочі облікові матеріали Комісії. Також було передано
«Фонд Комісії по історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР»
у кількості 590 од. зб. (таємні та цілком таємні документи Комісії за
1946–1950 рр., листування з установами, партизанами і їхніми сім’ями,
особові справи дослідників, які працювали в Комісії, стенограми та
спогади учасників партизанської і підпільної діяльності, учасників оборони м. Києва тощо)76. Завершальні роботи з упорядкування партизанських фондів та облікових документів до них проводилися вже співробітниками Партархіву. Сьогодні ці документи зосереджені у фондах
№№ 62 (описи №№ 1–9), 63–86, 88–130, 133, 160, 259–262, 274, а також
у фонді № 166 (описи №№ 1–3).
Отже, Комісія з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР
впродовж 1946–1950 рр. провела величезну роботу з формування партизанських фондів: збирання документів, уточнення, перевіряння та
затвердження звітів діяльності партизанських загонів; упорядкування,
систематизація, описування та облік документів; створення довідкового апарату тощо. Таким чином було забезпечено джерельну базу з
історії партизанського руху опору в роки Другої світової війни. На
сьогодні ці документи складають єдиний найбільший в Україні доку-
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ментальний комплекс партизанського руху, що включає в себе фонди
Українського штабу партизанського руху та партизанських з’єднань,
дивізій, бригад, загонів, груп, які діяли на окупованій території України та країн Центральної та Південно-Східної Європи під час Другої
світової війни.
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The activity of the Commission on the History of the Patriotic War under the
Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, aimed at forming a source base on
the history of the guerrilla movement of resistance during the Second World War
was investigated. The main directions of the Commission’s work during 1946–1950
are described: collection, verification and clarification of documents, their ordering,
systematization, description and accounting, creation of reference apparatus for
them. The process of acceptance-transmission of guerrilla documents during 1945–
1950 has been revealed.
Key words: World War II; Commission on the History of the Patriotic
War under the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR; guerrilla resistance
movement; source base.
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УДК930.253:929Сверстюк

С. О. ДУБОВИК*

ОСОБОВИЙ ФОНД КУЛЬТУРНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА
ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА В ЦДАМЛМ УКРАЇНИ
(ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Подано огляд особового фонду українського культурного і громадського
діяча Є. О. Сверстюка (Ф. 1153), що зберігається в Центральному державному
архіві-музеї літератури і мистецтва України. Наведено факти біографії Євгена
Олександровича, висвітлено історію надходження документів до ЦДАМЛМ
України, проаналізовано окремі справи фонду.
Ключові слова: Є. О. Сверстюк; публіцист, дисидент-шістдесятник;
фонд особового походження; архівні документи; ЦДАМЛМ України.

3 грудня 2018 р. в Україні на державному рівні відзначили пам’ятну
дату – 90 років від дня народження Євгена Олександровича Сверстюка (1928–
2014)1, поета, літературного критика,
перекладача, публіциста, філософа, педагога, політв’язня радянського режиму,
громадського і релігійного діяча.
Є. О. Сверстюк – людина, яка уособлювала цілу епоху боротьби проти тоталітаризму. Він був тією реальною опозиційною силою, що відкрито критикувала
владу, висловлювала своє невдоволення
діями уряду, вимагала ширших національних, релігійних і духовних прав, не
Є. О. Сверстюк.
боялася репресій. Озброєному до зубів
Багдарин, Бурятська АРСР,
радянському режиму він міг протистапоч. 1980-х років.
вити тільки своє слово. І система, жорна
ЦДАМЛМ України, ф. 1153, оп.
якої перемелювали мільйони, таки зазна1, од. зб. 18, арк. 9.
ла краху від таких як Є. О. Сверстюк.
Але він не спинився і після цієї найбільшої у своєму житті перемоги:
продовжував досліджувати, писати, переконувати інших. Статті, книги,
зустрічі, лекції, громадська робота – все це наповнювало його життя до
* Дубовик Сергій Олександрович – науковий співробітник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
© С. О. Дубовик, 2019
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останніх днів. Цей світ належав йому, тому що він творив і змінював
його своїми текстами та невгамовною діяльністю. Все своє життя він
боровся за правду і, не дивлячись на випробування, був переконаний,
що світ частіше посилає допомогу тому, хто бореться за правду. Варто
згадати слова з його есе «Плекання національної пам’яті»: «Що робити
нації, віками приниженій і безпам’ятній? Мабуть, те саме, що садівникові: саджати деревце, доглядати і поливати. Потрібні добрі садівники.
Потрібні в суспільстві пошана до садівників і сіячів і честь»2.
Коли 1960 р. у Києві виник Клуб творчої молоді, що став центром
неофіційного культурно-громадського життя, Є. О. Сверстюк був одним із активних його учасників – поряд із В. А. Симоненком, І. О. Світличним, І. М. Дзюбою, Л. В. Костенко, І. Ф. Драчем, Л. С. Танюком,
А. О. Горською, Г. С. Севрук, Л. М. Семикіною та ін. За сценаріями
Є. О. Сверстюка тут проводилися вечори пам’яті Т. Г. Шевченка,
І. Я. Франка, Лесі Українки. Вони мали напівлегальний характер, що
вважалося небезпечною антирадянською діяльністю. На той час у самвидавівській продукції широкого розповсюдження набули анонімні есе
Є. О. Сверстюка «Собор у риштованні», «Іван Котляревський сміється», «Остання сльоза», «На мамине свято», памфлет «З приводу процесу над Погружальським».
Наслідком переконань Є. О. Сверстюка став його арешт 14 січня
1972 р. Через рік, за свої твори та виступи, він був засуджений за статтею «Антирадянська агітація і пропаганда» на максимальний термін –
7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання.
«Щастя спiзнати суворiсть i вагу великих слiв – правда, честь, обов’язок, слiв, що становлять морально-етичнi пiдвалини, суть мого свiтогляду.
Честь, що оплачується кров’ю, гiднiсть, що є передумовою життя, iстина,
до якої йдуть з безстрашнiстю дослiдника – без ґарантiї повернутися», –
казав Євген Олександрович в «Останньому слові» на суді, яке потім широко розійшлося у самвидаві3. Відбував термін у Пермських таборах, де
брав участь у численних акціях протесту, голодуваннях і страйках. На
засланні в Бурятії працював столяром геологічної експедиції. Повернувшись 1983 р. до Києва, працював за тим самим фахом, та за 5 років позбувся і цієї роботи – бо знову брав участь в усіх протестних акціях.
Із початку 1990-х років колишній дисидент виступав за дерадянизацію України. Став головним редактором християнської газети «Наша
віра», президентом українського ПЕН-клубу, президентом Української
асоціації незалежної творчої інтелігенції. У 1993 р. Є. О. Сверстюк захистив докторську дисертацію з філософії на тему «Українська література і християнська традиція» у Вільному Українському університеті
в Мюнхені. Був дійсним членом Української Вільної Академії Наук
у США. Лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка 1995 р., кавалер ордена Свободи.
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Помер мислитель і правозахисник 1 грудня 2014 р., рівно 23 роки
після того, як відбувся Всеукраїнський референдум, де 90,32% учасників, або майже 29 млн громадян висловилися за незалежність України –
головну мету життя Є. О. Сверстюка, на досягнення якої він поклав
усього себе.
Вивчення внеску Є. О. Сверстюка в українську культурну та суспільно-політичну думку 1960–1980-х років надзвичайно важливе для
об’єктивного розуміння існування феномену дисидентського руху в
Україні. Оригінальна постать Є. О. Сверстюка є перспективною в наукових дослідженнях різних напрямів: літературознавстві, журналістиці,
історії, релігії. Вивчення його життя і творчості допоможе не тільки в
їх осмисленні, але й матиме прикладне значення. Мудрі й цінні думки,
які він висловлював під час доповідей, виступів, інтерв’ю, у своїх творах можуть допомогти у з’ясуванні причин нинішніх суспільних проблем, а також їх вирішенні.
І. Л. Михайлин пише: «Дослідження творчості провідних українських публіцистів – священний обов’язок нашої науки про журналістику. Євген Сверстюк, безумовно, належить до українських інтелектуалів
світового масштабу, що й виправдовує звернення до його спадщини,
про яку можна написати не одну кандидатську дисертацію. Творчість
українських публіцистів, на жаль, ще досліджується недостатньо повно
й вичерпно. Не є винятком у цьому сенсі і Є. Сверстюк. Наскільки нам
відомо, він не здобувся жодного разу на монографічне дослідження,
а всі присвячені йому праці обмежуються рецензіями на його книжки
та ювілейними статтями»4.
Численні матеріали про Є. О. Сверстюка надруковано в Україні
після здобуття незалежності в 1991 р. Особливо багато вийшло друком у 1993 р., коли була опублікована книга Є. О. Сверстюка «Блудні
сини України»5, і в 1995 р., коли її автор став лауреатом Шевченківської премії (наприклад, стаття І. М. Дзюби «Феномен Євгена Сверстюка»)6. Публікація численних матеріалів у масмедіа про Є. О. Сверстюка
пов’язана зі звісткою про його смерть.
Стосовно наукових студій, присвячених Є. О. Сверстюку, можна
виокремити монографію Т. М. Хоменко «Проповідництво і сучасна
публіцистика» (2008)7, в якій досліджено есеїстку Є. О. Сверстюка,
М. Ф. Мариновича й о. І. Ортинського.
У переважній більшості матеріалів про Є. О. Сверстюка аналізуються його тексти, особливо питання поетики слова, йдеться про роль
автора у написанні текстів, набутий ним досвід.
Зважаючи на це, назріла потреба у ґрунтовному, всебічному вивченні життя і творчості Є. О. Сверстюка; адже великих досліджень про нього ми ще не маємо. Хоч Євгену Олександровичу і присвячено декілька
праць, проте в них відображено далеко не всі аспекти його багатогран-
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ної діяльності. Це стосується як літературної творчості, так і громадсько-політичного життя. Наразі пропонуємо кілька штрихів до портрету
Є. О. Сверстюка у вигляді огляду особового фонду цього поета, літературознавця і громадського діяча, який зберігається у ЦДАМЛМ України.
У 1990–2013 рр. Є. О. Сверстюк передав до ЦДАМЛМ України чималий масив документів із власного архіву. За рішенням експертно-перевірної комісії ЦДАМЛМ України було створено окремий особовий
фонд Є. О. Сверстюка, якому присвоєно № 1153. У 1994 р. було сформовано опис № 1 справ постійного зберігання на 24 од. зб., а в 2003 –
№ 2 на 190 од. зб. Документи, що увійшли до складу описів, охоплюють період 1953–2001 рр. Це переважно рукописи праць (автографи та
машинописи з авторською правкою) Є. О. Сверстюка, в основу яких
увійшли статті про життя і творчість І. Д. Вільде8, П. А. Грабовського9,
Є. П. Гуцала10, О. П. Довженка11, М. Х. Коцюбинської12, М. О. Лукаша13, В. В. Марченка14, О. В. Меня15, В. П. Некрасова16, Олени Пчілки17, А. Д. Сахарова18, В. С. Стуса19, Лесі Українки20, В. М. Чорновола21, Т. Г. Шевченка22 (1960-ті–1999); начерки до статей (1985–1999)23.
Не менш цікавими є статті про Україну та її духовне відродження
(1990–2000)24, віру та церкву (1992–2000)25, стосунки України з іншими державами (1996–2000)26, трагедію Бабиного Яру (2001)27. Окремо
подається автореферат кандидатської дисертації (до захисту якої Євген
Олександрович не був допущений) «Особливості розуміння старшими
школярами мотивів поведінки літературного персонажу» (1964)28. Також у фонді відклалися поетичні твори Є. О. Сверстюка. Це – вірші
«Василеві Стусові на Колиму», «Над зруйнованим містом…» (1977–
1998)29 та «Мир на планеті» (1985)30. Варто звернути увагу на спогади
про В. С. Стуса («Із спогадів про В. Стуса», б/д)31, про власний арешт у
січні 1972 року органами КДБ та перебування в таборах («В зоні страждань», «Перед входом в тунель», «Підслідне літературознавство», 1977,
1990-ті)32, фейлетон «Товкоцький і великий птах» (1990)33, передмова
до «Хрестоматії української релігійної літератури» (1990)34.
Є. О. Сверстюк в іпостасі літературного критика досі залишається
менш відомим, аніж у ролі публіциста, редактора чи дисидента. І все ж
таки, його присутність у сучасному літературознавстві можна вважати
віховою, свідченням чого став збірник «Собор у риштованні», машинопис якого зберігається у фонді (1988)35. До збірника ввійшли вибрані
літературно-критичні розвідки, написані Є. О. Сверстюком у 60-х роках ХХ ст.
Заслуговує на увагу рукопис «Звернення НРУ до християн-українців різного віровизнання», в якому лунають заклики до всіх осередків
Руху, всіх впливових людей: «Не даваймо людям злої волі сіяти розбрат в нашому народі, ширити антихристиянські почуття і роз’ятрувати
ненависть», – пише Є. О. Сверстюк (1 липня 1990 р.)36.

124

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

Продовжують творчі документи Є. О. Сверстюка тексти виступів
на конгресах, конференціях, Соборі УПЦ, під час вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка, премії імені Василя Стуса,
на вечорі пам’яті О. І. Тихого, Ю. Т. Литвина, В. С. Стуса
(1990–1999)37. Численні виступи Є. О. Сверстюка впливали
на подолання інерції страху в
суспільстві, відродження національних духовних цінностей.
У виступі «Блудні сини України», проголошеному на зборах
НРУ 1990 р., Є. О. Сверстюк
так охарактеризував історичного ворога України: «Російська
імперія не вміла і не вміє жити
і дати жити іншим. Вона руйнує народне життя, природу і
характер поневолених націй»38.
Достатньо сказати, що від своєї
«Звернення НРУ до християн-українців
появи на політичній карті Росія
різного віровизнання»,
11 липня 1990 р..
системно і послідовно здійснюЦДАМЛМ України, ф. 1153,
вала політику поневолення
оп. 1, од. зб. 5, арк. 1.
України. Подолати ворога може
тільки сильний лідер: «Вся історія людства учить, що найбільшу силу
має той, хто бере на плечі найважчий хрест – і бере на плечі долю свого народу. Тоді він Антей», – продовжує у своєму виступі Є. О. Сверстюк39.
Цікаві за змістом інтерв’ю Є. О. Сверстюка на сторінках газет
«Волинь», «Народна трибуна», «Наша віра», «Свобода», «Український
кур’єр» (1991–1998)40. Так, в одному з інтерв’ю, наданому відомому
українському журналісту Т. П. Марусику, Є. О. Сверстюк ділиться думкою про національний момент у проблемі культурного відродження і
культурного становлення: «Я гадаю, національний момент – це форма
життя, і саме життя поза цієї формою неможливе. Іншими словами, це
те, що повертає людину до природного розвитку, а не заводить у штучний світ, коли сили людини марнуються на пристосування до якихось
інших, чужих умов. Оптимальні умови для розвитку особи – це природні, національні умови в руслі традиції. […]. Почуття національної
гідності має бути природним для людини. А коли воно декларується,
то це або робота на публіку, або ж брак цього природного почуття і намагання його надолужити словами. Мені здається, що патріотизм може
бути лише мовчазним» (1991)41.
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В інтерв’ю кореспонденту газети «Волинь» Є. О. Сверстюк зазначав у червні 1992 р.: «Час працює на нас. Що б там наші вороги не планували, у них нічого не вийде. Вони сходять зі сцени. Я вірю в щасливу
для України зірку. Хай помагає нам Бог»42.
Є. О. Сверстюк – автор численних статей і есе з релігієзнавства, в
яких він завжди відстоював позиції УАПЦ, сприймав церкву як високу
мету, а не як знаряддя політичних цілей, не як поле для демагогії. Не
менш цікаві його бесіди та інтерв’ю. Так, окреслюючи шлях української
незалежної церкви, Є. О. Сверстюк в інтерв’ю активному діячу української громади в США, голові фундації імені Івана Багряного О. З. Скопу
казав: «Україні треба допомагати долати науку московської імперської
школи: «приєднуйтесь до мене – і це буде вам спасенний шлях». Це якраз і є згубний шлях, бо Україні потрібна авторитетна Церква високого духу, а не політична імітація» (1988)43. «Творення авторитету Церкви, – пише Є. О. Сверстюк у статті «Авторитет Церкви (про спокуси
прагматизму)»44, – є головним змістом її життя в нинішньому багатоконфесійному світі. На авторитет складається гідність кожного парафіянина, а особливо – гідність ієрарха. Бо за ним головне право вибору. Щоденного. Тягар вибору. Особливо в наш час великих спокус і спритних
спокусників». До Є. О. Сверстюка часто зверталися за роз’ясненнями
стурбовані суспільно-політичною ситуацією парафіяни. Так, серед листів
до правозахисника зберігається цікавий лист від громади Свято-Михайлівської церкви с. Стара Жадова Старожинецького району Чернівецької
області: «Ми знаємо, що комуністи давлять на нас, на Верховну Раду.
Вони спеціально розділили Церкву від держави, щоб їм легше було на
Україну давити, з усіх боків, люди є, що розуміють та чекають зверху,
що прийде розпорядження. Чому московські вовки роблять свою справу,
а наші чекають готового, зачим відкрили Київський патріархат, як там
нічого не рішають? Чекають, щоб люди чубилися, билися, щоб начальству піднести все готове. Поки чубилися у Верховній Раді, то московські
вовки зробили свою справу: загарбали українські церкви і прикриваються Богом»45. Відповідь Є. О. Сверстюка на ці майже риторичні запитання
можна знайти в його численних статтях і виступах.
Значний масив складає у фонді епістолярна спадщина. Тематика листування перегукується з основними напрямками діяльності
Є. О. Сверстюка як публіциста, літературознавця і громадського діяча.
У листах обговорюються актуальні політичні, релігійні, філософські,
літературознавчі та видавничі питання.
Серед кореспондентів Є. О. Сверстюка – відомі громадські діячі, літературознавці, письменники, друзі-однодумці. Так, варто виокремити
листи З. Геник-Березовської (1967–1971)46, Г.-А. Горбач (1980–1991)47,
О. І. Заливахи (1995–1998)48, В. В. Калиниченка (1969)49, Ігоря та Ірини Калинців (1980)50, Н. Х. Каразії (1980-ті)51, М. Х. Коцюбинської
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(1979–1980-ті)52, Ю. О. Луцького (1980–1986)53, М. Ф. Мариновича
(1985–1991)54, П. Мушинки (1967)55, Л. Н. Падун-Лук’янової (1991)56,
А. В. Пашко (1980–1983)57, Л. Плюща (1979)58, П. П. Ротача (1991)59,
М. Д. Руденка (1984–1986)60, І. О. Світличного (1979, 1980)61, Н. О. Світличної (1979–1993)62, П. Ф. Сеника (1999)63, Н. В. Суровцевої та Д. П. Калюжного (1984, 1985)64. Увесь епістолярій нараховує документів.
Незначну частину складають документи, що висвітлюють життєвий і творчий шлях Є. О. Сверстюка – програми та запрошення на
конференції, авторські вечори (1965–1995)65, підбірка матеріалів «З діяльності Української Національної Єдності у Франції» (1976–1078)66,
афіші заходів (1989, 1990)67. На особливу увагу заслуговують документальні матеріали про долю Є. О. Сверстюка у лещатах радянської
тоталітарно-репресивної системи. Це, зокрема, лист відділення зв’язку
містечка Багдарин Бурятської АРСР (місце заслання Є. О. Сверстюка)
з повідомленням про грошові перекази та бандеролі, які прийшли на
його ім’я (30 травня 1979 р.)68, копія заяви Є. О. Сверстюка прокурору
Багдаринського району Бурятської АРСР про порушення його права на
відпустку у серпні 1979 р.69, копія довідки про реабілітацію (1994)70.
Окремий блок складають документи інших осіб, зібрані Є. О. Сверстюком для своїх робіт та з тем, що його цікавили. Це – спогади З. П. Тулуб «Мої зустрічі з Максимом Горьким» (1960-ті)71, стаття В. С. Стуса про
українського поета і перекладача В. М. Кордуна (1970)72, статті різних авторів про творчість і правозахисну діяльність Б. Горбаля, Т. В. Майданович, О. Я. Мешко (1996–2000)73, проспект вечора «Різдво Василя Стуса»
до 60-річчя від дня народження поета (1998)74, текст інтерв’ю Н. О. Світличної кореспонденту газети «Наша віра» (1990-ті)75; документи з питань
церкви: програми Першого Всесвітнього Собору Духовної України та
перебування Патріарха Мстислава у Києві, копія листа Церковної Ради
УПЦ в США до Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова з
вимогою повернути храми УАПЦ, редакційні статті «На крутих Вселенських стежках-доріжках», «Церковна автокефалія – право кожного народу» про боротьбу за самостійність і відродження УАПЦ України та відокремлення від Московської патріархії УПЦ Канади (1989–1994)76.
Окрему (незначну) групу становлять документи про Є. О. Сверстюка. Тут представлені газетні вирізки і ксерокопії зі статтями різних
авторів про фондоутворювача (1980)77 та відгуком членів Товариства
«Просвіта» Чернівецької області про книгу Є. О. Сверстюка «Блудні
сини України»78.
Корпус зображувальних документів у фонді представлений фотографіями Є. О. Сверстюка, індивідуальними (1950-ті–1988, 2000-і) та в
групах із рідними (1953, 1981, 1982)80, друзями-однодумцями: А. О. Горською, І. В. Жиленко, М. Х. Коцюбинською, І. О. Світличним, В. С. Стусом та ін.81
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Серед групових фотографій Є. О. Сверстюка є світлина, зроблена під час похорону
В. А. Симоненка (1963)82.
Підсумовуючи, варто зауважити, що формування особового фонду Є. О. Сверстюка
ще не завершено. Починаючи із
2015 р., фонд поповнився новими надходженнями, які люб’язно передала вдова Євгена Олександровича – В. В. Андрієвська.
Останнє надходження було прийнято ЦДАМЛМ України у березні 2018 р.
Нові надходження міспідготовчі
документи
тять
Є. О. Сверстюка до книги «Гоголь і українська література»,
його записники, листи, біографічні документи, документи про
нього, фотографії, друковані
видання та ін. На разі, вони чекають свого наукового опрацювання, в результаті якого буде
складено опис № 3.
Таким
чином,
фонд
Є. О. Сверстюка, що зберігається в ЦДАМЛМ України, є важливим і цінним джерелом, ретельне дослідження якого дасть
змогу відтворити малодосліджені сторінки української історії.
1

127

Євген Сверстюк, Іван Світличний,
Надія Світлична, Алла Горська,
Ірина Жиленко, Віктор Цимбал та інші
на дні народженні
Євгена Концевича. 1960-ті роки.
ЦДАМЛМ України, ф. 1153, оп. 1,
од. зб. 20, арк. 1.

Є. О. Сверстюк із друзями-однодумцями
несе труну В. А. Симоненка. Черкаси,
грудень 1963 р.
ЦДАМЛМ України,
ф. 1153, оп. 1, од. зб. 21.

Насправді Євген Олександрович народився 1927 р., але був записаний
батьком 1928 р. (з інтерв’ю В. В. Овсієнка про Є. О. Сверстюка в студії Громадського ТБ 4 грудня 2014 р.).
2
Сверстюк Є. Плекання національної пам’яті // Українська правда. Історична правда. URL: http://www.istpravda.com.ua/columns/2013/11/19/139723/
(дата звернення 09.10.2018).
3
Сверстюк Є. На святі надій: вибране. Київ, 1999. С. 32.
4
Відгук на автореферат дисертації Л. І. Лисенко «Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комуні-
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кації» // Кафедра журналістики Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна.
URL: http://www.kafedrajourn.org.ua/media/210 (дата звернення 18.10.2018).
5
Сверстюк Є. Світлі голоси життя. Київ, 2015. 768 с.
6
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1995. С. 3.
7
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There is given the review of personal fund of Yevhen O. Sverstiuk (F. 1153),
Ukrainian cultural and public figure, stored in the Central State Archives-Museum
of Literature and Art of Ukraine. The author gives the biography facts of Yevhen
Oleksandrovych, highlights the story of receipt of documents in the Central State
Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine and analyzes the collection.
Key words: Ye. O. Sverstiuk; publicist, dissident; personal fund; archival
documents; the Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine.
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І. П. ДУБОК*

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
(за документами Державного архіву м. Києва)
На основі архівних джерел досліджено досвід публічно-приватного партнерства у формі оренди щодо утримання закладів культури у Києві наприкінці
ХІХ – початку ХХ ст., зокрема театру М. Садовського у Троїцькому народному будинку.
Ключові слова: публічно-приватне партнерство; сфера культури; заклад
культури; Державний архів м. Києва.

Співробітництво органів публічної влади з представниками бізнесу
та громадянського суспільства забезпечує сталий розвиток країни та
має давні традиції. Дослідження історичного досвіду публічно-приватного партнерства та аналіз конкретних реалізованих проектів, придатних для впровадження у сучасних реаліях, сприятиме кращому розумінню механізмів залучення інвестицій, технічних інновацій, досвіду
управління.
Історичний досвід публічно-приватного партнерства досліджували
Д. Амунц1, К. Безансон2, А. Вихрян3, І. Дубок4, Ю. Кюлін5, Д. Матвєєв6,
М. Матявіна7, М. Сазарес8 та інші. Так, французький вчений Ксав’є
Безансон вивчав історію публічно-приватного партнерства, зокрема
у Франції, у дослідженні «2000 років історії публічно-приватного партнерства для будівництва систем та об’єктів публічного користування»9, іспанський вчений Маркос Сазарес досліджував розвиток публічно-приватного партнерства в Іспанії10.
Втім, розгляду публічно-приватного партнерства у сфері культури
приділялося недостатньо уваги. Зважаючи на те, що в Україні розвиток
культури протягом тривалого часу не був визначений пріоритетом державної політики, ставлення до культури носило декларативний характер
і відбувалося за принципом «другорядності» та «залишковості», дослідження конкретних історичних прикладів вдало реалізованих проектів
публічно-приватного партнерства у зазначеній галузі є актуальним.
Мета статті – дослідити за документами Державного архіву
м. Києва вітчизняний історичний досвід публічно-приватного парт* Дубок Ірина Петрівна – кандидат наук з державного управління, начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву
м. Києва
© І. П. Дубок, 2019
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нерства у сфері культури та можливість його застосування в сучасних
реаліях.
За своєю сутністю публічно-приватне партнерство розглядається як
форма взаємовідносин між публічною владою та приватними партнерами, що оформляються у вигляді договору та передбачають реалізацію
і спільне фінансування суспільно значущих проектів на довгостроковій
основі з розподілом відповідальності, ризиків і винагород. Йдеться про
надання послуг у сферах, що традиційно фінансуються з державного
бюджету.
Відповідно до чинного законодавства України, зазначене партнерство застосовується у різноманітних сферах, серед яких – туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; управління пам’ятками архітектури та культурної спадщини11. Публічно-приватне партнерство може
здійснюватися у формі концесії, оренди, пайової участі, аутсорсингу*,
спільного управління тощо.
Публічно-приватне партнерство у формі оренди та концесійної угоди сформувалося ще в період середньовіччя і використовувалося для
будівництва та облаштування міст. У багатьох європейських країнах
антрепренери** брали участь у будівництві доріг, мостів, каналів, дамб,
освітлені вулиць, прибиранні сміття, доставці пошти, забезпеченні роботи оперних театрів.
У XVIII ст. органи публічної влади зіткнулися з необхідністю інфраструктурного забезпечення та владними обмеженнями щодо залучення приватних коштів у певні сфери діяльності. На думку іспанського
дослідника М. Сазареса, XVIII ст. стало переломним моментом, коли
узгоджувалися принципи і методи взаємодії між публічним і приватним секторами12.
У XIX ст. почали укладатися угоди публічно-приватного партнерства в їхньому сучасному розумінні в Італії, Німеччині, Франції та
інших західноєвропейських країнах13. Такі партнерські відносини поєднували в собі ознаки, які пізніше стали основою для проектів публічно-приватного партнерства в сучасному розумінні:
– реалізація проектів, які мають важливе суспільне значення для
того чи іншого регіону;
– довготривалі відносини (від 5 до 50 років);
– визначення приватного партнера на конкурсних засадах, укладення договору в рамках публічно-приватного партнерства з переможцем
конкурсу;
* Аутсо́рсинг (англ. outsourcing; укр. підрядництво – передавання компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду.
** Антрепре́нер (фр. entrepreneur – підприємець) – підприємець, який організовує культурно-видовищні заходи. Власник, орендатор, утримувач театру,
цирку і т. ін.
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– внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства
відповідно до договору, укладеного в рамках публічно-приватного
партнерства;
– право приватного партнера стягувати платню зі споживачів за користування послугами.
Розвиток другого етапу промислової революції перетворив цей історичний період на «золоте століття концесій» у сфері комунального
господарства, будівництва залізничних, шосейних доріг тощо. На основі концесійної угоди у другій половині ХIХ ст. у Києві збудували
централізований водопровід, провели міське освітлення, спорудили
«міську залізницю» (трамвай), утримували заклади культури. Більшість
передових на той час нововведень пов’язані з ім’ям видатного інженера
А. Струве, про якого газета «Киевлянин» писала: «Струве, за загальним
визнанням, спорудив собі віковічний пам’ятник […] і ім’я його не забудеться в історії Києва та Південно-Західного краю»14.
У документах Державного архіву м. Києва зберігаються відомості,
що наприкінці ХIХ ст. – початку ХХ ст. у Києві укладалися концесійні
угоди та контракти оренди у сфері культури.
Так, у 1887 р. Київська міська управа уклала контракт із міським
вчителем В. Липко-Парафієвським про виділення в орендне користування земельної ділянки на Подолі на 6,5 років із березня 1887 р. до
вересня 1893 р. для будівництва загальнодоступного театру «Парфеновъ». В якості орендної платні підприємець був зобов’язаний своїм коштом облаштувати кам’яний тунель канави вздовж орендованої
ділянки. У контракті зазначалося, що споруда тимчасова і має бути
знесена після закінчення дії угоди; репертуар театру повинен узгоджуватися з міською владою; визначалися: кількість загальнодоступних
вистав (3 на тиждень), плата за вхідні квитки (від 5 коп. до 1,5 руб.),
благодійні внески у розмірі 10% до різних благодійних установ Києва,
можливість проводити вистави без благодійних внесків тощо.
Більшість умов контракту були ретельно продумані та запропоновані самим антрепренером. У висновку члена управи щодо можливості
задовольнити прохання зазначається, що будівництво споруди, канави,
оздоблення фасаду має відбуватися під наглядом міського архітектора. Особливу увагу звернено на дотримання протипожежних заходів,
а також на неможливість зміни вартості квитків без дозволу Київської
міської управи15.
Іншим прикладом партнерства міської влади та приватного партнера є спорудження і подальше утримання культурного центру в м. Києві – Троїцького народного будинку (з 1930-х років цю будівлю займає
Київський національний академічний театр оперети). Місцева громадська організація Товариства грамотності у 1899 р. запропонувала для
розповсюдження культури та освіти серед народу та на честь 100-річ-
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чя від дня народження російського поета О. Пушкіна збудувати новий культурний центр. Міський голова С. Сольський, який вирізнявся
демократичними поглядами й відданістю справі благоустрою столиці,
зацікавився пропозицією, і до кінця року Міська дума ухвалила постанову про безкоштовне відведення земельної ділянки на Троїцькій
площі. Проте деякі члени Думи заперечували через те, що на площі
знаходився Троїцький ринок, який приносив місту прибуток.
Губернський архітектор Г. Антоновський погодився безкоштовно
розробити проект, а також здійснювати авторський нагляд за будівництвом. Підрядником виступила відома будівельна фірма Л. Гінзбурга,
яка виконала роботи в кредит, а частину – безкоштовно. Вартість будівництва склала понад 100 тис. руб., не враховуючи коштів на оздоблення та придбання майна. Міністерство фінансів Російської імперії
виділило 20 тис. руб., Губернський комітет піклування про народну
тверезість призначив субсидію на 4 роки у розмірі 5 тис. руб. щорічно
(завдяки підтримці генерал-губернатора М. Драгомирова, який був обраний почесним опікуном будівництва), власники деяких цегельних заводів віддали в фонд будівництва 100 тис. одиниць цегли. На оздоблення будівлі та придбання необхідного обладнання, завдяки авторитету
голови Товариства грамотності, громадського діяча і педагога В. Науменка та голови будівельної комісії, професора історії І. Лучицького,
вдалося отримати позику на пільгових умовах, а також залучити значні
пожертвування. Зокрема, великі пожертви зробили відомі підприємці та меценати Лев Бродський (12 тис. руб. на оздоблення бібліотеки,
2 тис. руб. на будівництво), його брат цукрозаводчик Лазар Бродський
(1 тис. руб.), С. Могилевцев (3 тис. руб.), підрядник Л. Гінзбург погодився безкоштовно прикрасити залу музею16 та інші.
Відразу після завершення будівництва восени 1902 р. глядацька
зала та допоміжні приміщення почали здаватися в оренду: антрепренеру М. Бородаю (з 1 вересня 1902 р. до 16 жовтня 1905 р.), дворянам
І. Горновському, В. Римському-Корсакову, антрепренеру І. Дуван-Торцовому (з 16 жовтня 1905 р. до 1 липня 1910 р.). Останній навесні
1907 р. права на оренду приміщення передав М. Садовському, відомому українському актору, режисеру та громадському діячу.
Після завершення першого терміну дії оренди М. Садовський звернувся до міської влади з проханням укласти новий контракт. У документах Київської міської управи йдеться про організацію торгів «на
отдачу в арендное содержание театра в Народном Доме»17. Міський
Голова Києва І. Дьяков не хотів подовжувати оренду трупі М. Садовського, але під натиском громадськості «на основании результатов закрытой баллотировки Дума определила: театр в Троицком Народном
Доме сдать в аренду антрепренеру Н. К. Садовскому на условиях кондиций и за плату одиннадцать тысяч рублей в год» з 1 червня 1911 р.
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до 1 червня 1916 р.18 Орендна плата вносилася рівними частинами по
2750 руб. 4 рази на рік: 1 вересня, 1 листопада, 1 січня та 1 квітня.
Починаючи з 1912 р., М. Садовський мав сплачувати 375 руб. за влаштування сценічного регулятора, який після завершення строку оренди
залишався місту.
Контракт між М. Садовським-Тобілевичем і Київською міською
управою складався із 39 параграфів19. У користування М. Садовському,
відповідно до особливого опису, надавалася сцена з усім обладнанням
на ній, 7 вбиралень для акторів, глядацька зала з усіма меблями, кімната для приміщення каси, 3 кімнати в підвальному поверсі, чоловіча та
жіноча вбиральні, кімната для декорацій, приміщення для вішаків (суч.
гардеробна), сарай для складу декорацій. Не дозволялося змінювати
призначення переданих приміщень, а також здійснювати перебудови
без особливого на те дозволу Київської міської управи.
Під час проведення вистав надавалося право користуватися бічною
залою для фойє, але не дозволялося влаштовувати у приміщеннях буфети. Натомість, згідно з контрактом (§13), на всіх ярусах театру на
видному місці М. Садовський зобов’язаний був установити резервуари
з кип’яченою і фільтрованою водою та необхідний посуд для безоплатного публічного користування.
Приміщення театру опалювалися паром за рахунок Київської міської управи. Втім, за електрику, якою освітлювалася будівля театру, за
окремим лічильником сплачував М. Садовський. Окрім цього, він мав
подбати про заміну ламп розжарювання та вугілля в дугових ліхтарях,
а також про запасне освітлення театру свічками на випадок припинення електричного освітлення під час проведення вистав. Повна відповідальність за пожежну безпеку «отъ электрическаго тока и за всѣхъ
служащихъ Садовскаго-Тобилевича при электрическихъ устройствахъ»
покладалася на нього ж.
Київська міська управа залишала за собою право оглядати будівлю
театру та все його майно «во всякое время» та вимагати від М. Садовського усунення виявлених недоліків.
Діяльність трупи та службовців театру регламентувалася правилами та інструкціями, затвердженими Київською міською управою. За
порушення накладався штраф у розмірі до 15 руб.
Кожен службовець театру повинен був носити форму, затверджену
Київською міською управою, мати при собі знак із номером, під яким
він «состоитъ записаннымъ въ театръ», бути ввічливим до відвідувачів.
Осіб, які не відповідали вимогам, М. Садовський мав за заявою Київської міської управи замінити на інших у триденний термін. Відповідно до § 12 контракту, Київська комісія, яка наглядала за діяльністю
Троїцького народного будинку, затвердила для прислуги театру таку
форму: «темномалиновый жупанъ, синіе шаровары и зеленый поясъ»20.
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Сезон у театрі Троїцького народного будинку тривав з 1-го вересня
до 30 квітня включно і складався із першої (з 1-го вересня до останнього дня Масляної) та другої (з другого тижня Великого посту до 1 травня) частин сезону. Вечірні вистави в театрі починалися не пізніше восьмої години та закінчувалися не пізніше, ніж за півгодини до півночі.
Антракти між діями тривали по 10 хв.
Відповідно до укладеного контракту (§14), у театрі ставилися
«русские и малорусские пьесы и оперы», при цьому російські п’єси –
обов’язково впродовж однієї з частин сезону на розсуд М. Садовського.
Кожного року за місяць до початку сезону потрібно було надавати
перелік п’єс, які планувалося ставити на сцені театру. Список, з якого
«будем вибірать п’єси для постановки в Городском Народном Домі»,
у 1912 р. складався із 115 п’єс21.
Таким чином Київська міська управа слідкувала за репертуаром
театру, забороняючи окремі п’єси або не допускаючи їх на ранкових
виставах. Нові п’єси, що не ввійшли до переліку, потрібно було узгоджувати з міською владою за 3 дні до попереднього анонсу. За постановку недозволеної Київською міською управою п’єси накладався
штраф 100 руб., а при повторному порушенні міська влада залишала за
собою право розірвати договір.
При постановці вистав на сцені театру Троїцького народного будинку М. Садовський приділяв значну увагу сценічним ефектам, декораціям, костюмам, що відповідали історичному періоду та характеру
п’єси. Репертуар складався з багатьох історичних п’єс М. Старицького, М. Кропивницього, І. Карпенка-Карого, що мали великий успіх у
публіки. Глядачі настільки сильно співчували героям вистав, що не
могли утримуватися від вигуків. М. Садовський вимушений був поставити «наглядачів» з акторів, які заспокоювали емоційну публіку. Згодом глядачі звикли і «участі» у виставах не брали. Ходили легенди про
спецефекти під час вистав, зокрема одного разу відтворена на сцені
пожежа не на жарт налякала публіку22.
Впродовж другого терміну дії оренди М. Садовський перебудував та
переобладнав приміщення: покращив освітлення, з’явилася рухома сцена, нова завіса, яку розписав художник І. Бурячок в українському стилі.
Ціна за квиток у партер на недільну виставу становила 50 коп., а на балкон – 5 коп., що дозволяло відвідувати театральні постановки небагатим
мешканцям робітничих районів столиці. Підвищувати ціни на квитки без
особливого дозволу Київської міської управи не дозволялося, за винятком вистав за бенефісними цінами (не більше 12 вистав за сезон).
Порівняно невисока ціна за квитки та попит на вистави призводили до бажання деяких «підприємливих» осіб підзаробити на цьому.
В архівних документах зберігається заява до Київської міської управи
від 16 січня 1912 р. місцевого мешканця М. Звольського, який писав:
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«Желая посмотрѣть объявленную на афишахъ по уменьшеннымъ
цѣнамъ (отъ 10 до 50 коп.) пьесу «Сорочинскій Ярморокъ», я зашелъ
15 сего Января, передъ утреннимъ спектаклемъ, въ кассу театра Городского Народного Дома, чтобы купить билеты, но таковыхъ въ кассѣ
уже не было.
Между тѣмъ, стоявшій тутъ же у кассы швейцаръ, въ формѣ,
предлагалъ публикѣ билеты, причемъ за билетъ въ 35 коп. требовалъ
60 коп., которые мнъ пришлось заплатить, такъ какъ билеты раскупались бойко. Нѣсколько постороннихъ молодыхъ людей, весьма подозрительной наружости, тутъ же, въ присутствіи швейцара, продавали
болъе дешевые билеты еще дороже, напримѣръ: 15 коп. за 40 коп.
Сообщая объ этомъ, покорнѣйше прошу не признаетъ ли Городская Управа возможнымъ принять мѣры къ прекращенію подобныхъ
безобразій, принявъ во вниманіе, что уменьшенныя цѣны привлекаютъ
въ театръ бѣднѣйшую публику самыхъ отдаленныхъ частей города, которая приноситъ сюда свои трудовые гроши»23. До своєї скарги заявник
додав 3 придбані квитки. Київська міська управа направила лист до
антрепренера М. Садовського з вимогою звільнити швейцара і надалі
запобігати таким порушенням.
Театр Троїцького народного будинку надавав безкоштовні місця
для посадових осіб, яким це належало за законом, та 5 місць у партері
для Київської міської управи. 6 разів на рік упродовж сезону, окрім
свят та 1 раз на масляному тижні, М. Садовський надавав безоплатно
театр Київській міській управі для вистав, вечорів та читань. Витрати
щодо освітлення театру під час таких вистав та репетицій до них сплачував антрепренер. Усі без виключення службовці театру та артисти,
які брали участь у цих виставах, плату від Київської міської управи не
отримували.
Театр Садовського успішно пропрацював у Києві 7 років: з 1907 р.
до 1914 р. Під час Першої світової війни частину чоловіків-акторів забрали на фронт, решта допомагала збирати пожертви для солдатів.
Розгляд зазначеного досвіду показує, що завдяки плідній співпраці місцевої влади, бізнесу та громадянського суспільства вдалося не
тільки звести будівлю, а й створити «Український інтелектуальний
клуб»24, до якого долучилася справжня еліта українського суспільства:
С. Петлюра, О. Кошиць, В. Винниченко, Л. Курбас, М. Садовський,
М. Заньковецька, М. Лисенко, К. Стеценко та багато інших. Цього не
можна було б досягнути, якби у тогочасному суспільстві не існувало
усталених традицій меценатства, які відновлюються й сьогодні, але в
недостатній мірі.
У ХІХ – на початку ХХ ст. угоди між представниками місцевої
влади та приватними інвесторами набували поширення у відповідь на
швидке економічне зростання, викликане промисловою революцією.
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Органи місцевого самоврядування прихильно ставилися до пропозицій
підприємців інвестувати капітал, технологічні інновації і знання в розбудову інфраструктури Києва та передавали приватним інвесторам свої
повноваження щодо виконання суспільно важливих послуг. Стабільна
прозора державна політика стала гарантією успіху контрактів, зокрема
у сфері культури.
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УДК 94(477-25)«196/198»
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ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН м. КИЄВА
В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ (до 50-річчя створення)
На основі архівних документів висвітлено розвиток Дніпровського району від часу його створення до другої половини 1980-х років. Відображено
процес його зростання та розбудови протягом трьох п’ятирічок, перетворення
на найбільш населений район міста.
Ключові слова: Київ; Дніпровський район; виконавчий комітет Дніпровської районної ради народних депутатів; промисловість; житлова забудова;
п’ятирічка.

Райони займають одне з найважливіших місць у системі адміністративно-територіального устрою міст та у своїй сукупності утворюють цілісний образ міського простору. У той же час вони є окремими
складовими міського середовища та мають свої історичні, господарські,
соціокультурні особливості. Останніми роками з’являється все більше
праць, які розкривають історію окремих районів Києва. Так, наприклад,
2004 р. був опублікований короткий посібник краєзнавця С. Вакулишина «Святошинський район столиці»1, а 2010 р. вийшла друком праця
«Солом’янський район міста Києва: вчора, сьогодні, завтра» (автори –
М. Кальницький, Н. Вітюк, С. Євсєєв)2.
Історія ж лівобережної частини Києва довгий час залишалася поза
увагою дослідників, оскільки до 1923 р. ці території входили до складу
Чернігівської губернії. Одним із перших, хто почав збирати інформацію
про Дарницький район – колись єдиний лівобережний район Києва –
був відомий києвознавець М. Рибаков. Ще з 1960-х років він публікував
невеликі нариси з історії району, які згодом стали частиною його дослідження «Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва»3. Один із розділів його праці «Звідки пішла Дарниця» розкриває історію лівобережного передмістя столиці у дорадянський період. Більш детально процес
освоєння цих територій описаний у тритомнику «Дарниця: роки, події,
люди», виданому 2014 р. спільними зусиллями колективу авторів4.
Серед сучасних дослідників київського Лівобережжя варто виокремити краєзнавців С. Широчина, О. Михайлика, К. Степанця, які у 2017–
2018 рр. опублікували спільні праці «Невідоме Лівобережжя з кінця
* Ийслуу Аліна Еедіківна – головний спеціаліст відділу формування НАФ
та діловодства Державного архіву м. Києва, аспірантка 2-го року навчання
кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».
© А. Е. Ийслуу, 2019

140

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

ХІХ до середини ХХ ст.»5 та «Невідоме Лівобережжя. 1960–1980-ті»6.
У цих розвідках висвітлено історію забудови місцевості, описано архітектурні особливості споруд та наведено чимало невідомих фактів про
творців серійних житлових будівель, їхніх мешканців, а також про нереалізовані проекти.
Як бачимо, історія Дніпровського району розкрита у комплексних
працях, присвячених вивченню минулого всієї лівобережної частини
міста. Разом із тим, радянський період – ключовий для становлення
району як адміністративної одиниці – практично до останніх років залишався поза увагою дослідників. У зв’язку з цим, метою розвідки є
висвітлення появи та розвитку Дніпровського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці (не менш значущої, ніж правобережні райони міста) у період від його офіційного створення до другої
половини 1980-х років, коли з’являється новий генеральний план Києва
з черговими схемами розміщення населення, а на території Лівобережжя утворюються ще два райони – Ватутінський та Харківський. Джерельною базою розвідки стали документи фондів: «Виконавчий комітет
Дніпровської ради районних народних депутатів м. Києва» (Р-1569),
«Відділ народної освіти виконавчого комітету Дніпровської ради районних народних депутатів м. Києва» (Р-1573) та «Виконавчий комітет
Київської міської ради депутатів» (Р-1), що зберігаються у Державному
архіві м. Києва.
Після Другої світової війни Київ поступово перетворювався на
потужний промисловий центр. Було відновлено роботу військово-промислових підприємств, створювалися нові заводи: реле і автоматики,
радіоапаратури, авторемонтні, відкривалися фабрики. На Лівобережжі знову стали до роботи «Шовкобуд» та Дарницький м’ясокомбінат.
1951 р. був введений в експлуатацію Київський завод хімікатів, а ще
через 3 роки відбувся пуск першого турбоагрегату Дарницької ТЕЦ-4.
У зв’язку зі зростанням промислових потужностей міста, збільшувалася і кількість населення у ньому. Уже 1958 р. Київ став містом-мільйонером із приростом населення у понад 50 тис. осіб на рік. За Всесоюзними переписами 1959 р. та 1979 р., кількість мешканців Києва
зросла удвічі з 1,1 до 2,1 млн жителів7. З метою територіального забезпечення активної промислової, а у зв’язку з цим і житлової забудови
виникла необхідність розробити новий генеральний план Києва. Його
було затверджено урядом УРСР 1967 р., а головними авторами стали
архітектори Б. Приймак та Г. Слуцький. Ключовою ідеєю генерального
плану було використання русла Дніпра як основної композиційної осі
його правого і лівого берегів; було також запропоновано більш активне
освоєння лівобережної частини міста8.
Наприкінці 1960-х років населення Дарницького району Києва становило понад 300 тис. осіб9. З метою вдосконалення системи управління
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цими територіями відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР
від 23 травня 1969 р. зі складу Дарницького району було виділено Дніпровський10. Територія новоствореного району становила 131 кв. км.11,
а кількість населення станом на 1 липня 1969 р. – 162 тис. 340 осіб12.
До складу району увійшли масиви Ленінградської (тепер Дарницької)
площі, Соцмістечко, Північно-Броварський, Водопарк, Лісовий, селища Воскресенської та Микільської Слобідок, Куликове поле, Биківня,
поселення в підсобному господарстві «Рибне» та лісництва13. Згідно з
рішенням виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 10 червня 1969 р. № 978/2, межа між Дарницьким та Дніпровським районами проходила від річки Дніпро по мосту метрополітену, Броварському шосе, вул. Марини Раскової, бульвару Верховної
Ради, вул. Будівельників, Володимира Сосюри, Ново-Московській, селищу ДВРЗ, під’їзній залізничній колії ДВРЗ та по залізничній колії
Київ – Москва до міської межі14.
Того ж року була створена Дніпровська районна у місті Києві рада
депутатів трудящих, яка провела свою першу сесію 25 червня 1969 р.15.
Під час сесії були розглянуті організаційні питання щодо обрання голови виконавчого комітету райради, створення постійних комісій, а також визначено завдання депутатів з організації фізичного виховання
молоді на підприємствах і за місцем проживання. Головою виконавчого комітету Дніпровської районної ради депутатів трудящих було
обрано першого заступника голови Дарницького райвиконкому, депутата від 214 виборчого округу І. Запорожця. На засіданні першої сесії
райради був присутній голова виконавчого комітету Київської міськради депутатів трудящих та керівник «Головкиївміськбуду» В. Гусєв. За
його словами Дніпровський район мав стати другим адміністративним
центром Києва і в майбутньому бути «очень столичным районом»16.
На території Дніпровського району станом на 1971 р. знаходилося 17 промислових підприємств, 22 будівельні та ремонтно-будівельні
організації, підприємства транспорту, торгівлі та багато інших17. Серед найбільших промислових установ району можна виділити Київське
виробниче об’єднання «Хімволокно», засноване у 1937 р. як фабрика
віскозного шовку. Підприємство займалося випуском віскозної та капронової нитки, целюлозної плівки, а у 1970–1977 рр. першим у СРСР
почало випускати струни для тенісних і бадмінтонових ракеток із виробничою потужністю в 20 тис. т. на рік. Іншим великим підприємством
району був Київський каніфольно-скипидарний завод, перейменований
у 1960 р. на Київський хімічний комбінат, а згодом – Київський завод
полімерних матеріалів. 1966 р. підприємство увійшло до виробничого
об’єднання «Укрпластик» і наразі є найбільшим заводом свого профілю
в Україні. На території району розташований також відомий Дарницький вагоноремонтний завод, поблизу якого знаходиться однойменний
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мікрорайон «ДВРЗ». У 1970–1980-х роках його працівники працювали
у 2 зміни, а виробничі потужності становили понад 15 тис. відремонтованих вагонів на рік. Діяльність промислових підприємств на території
Дніпровського та Дарницького районів, а також постачання тепла лівобережним житловим масивам забезпечувала збудована у 1954–1965 рр.
Дарницька теплоелектростанція, яка й зараз продовжує функціонувати.
Серед інших підприємств району слід згадати завод «Ремдормаш» (зараз – Київський механічний завод «Магістраль» імені М. П. Шульгіна),
Дарницький шовковий комбінат, Київський завод хімікатів та завод
«Граніт».
У досліджуваний період між підприємствами району, як і в цілому по СРСР, проводилися змагання за кращі показники виконання та перевиконання п’ятирічних планів, на які спрямовували свою
агітаційно-пропагандистську роботу партійні організації. На тлі цих
перегонів широку підтримку здобували робітничі рухи, головним
завданням яких було збільшення продуктивності праці робітників.
Наприклад, на Дарницькому шовковому комбінаті у 1980–1981рр. активно поширювалися ініціативи «Каждому рабочему часу – наивысшую отдачу», «От эфективной работы бригады – к эфективной
работе предприятия»; у Київському будівельному управлінні з будівництва теплових мереж широку підтримку отримали рухи «Пусковые объекты досрочно», «ХХХVІ съезду КПСС – ударный труд,
отличную учебу молодежи»18.
Іншим важливим політичним інструментом впливу на працездатність населення та контролю за його дозвіллям була система державного управління сферою фізичної культури та спорту. Показово, що навіть під час засідання першої сесії виконавчого комітету Дніпровської
районної ради депутатів трудящих у 1969 р. поряд з організаційними
питаннями на обговорення виносилася проблема забезпечення ефективної організації фізичного виховання молоді та робітників. Ця сфера
людського життя строго контролювалася органами державної влади.
Ще 1959 р. вийшла постанова «Про керівництво фізичною культурою
і спортом у країні», якою було визначено, що Союз спортивних товариств і організацій СРСР має працювати під керівництвом партійних
органів влади. Обласні, міські, районні та місцеві ради фізичної культури здійснювали керівництво всіма спортивними товариствами незалежно від форми їх організації. У районі лише 1984 р. підготовлено більше
15 тис. спортсменів масових розрядів, 18 тис. значкістів ГТО («Готов к
труду и обороне»), працювало 697 спортивних секцій з 37 видів спорту,
у яких займалися 38 тис. осіб. Окрім того, до 78 груп здоров’я було
зараховано 27 тис. осіб19.
Завдяки згаданим робітничим ініціативам та підтримці фізичного
виховання працівників п’ятирічні плани підприємства району вико-
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нувалися достроково. У роки дев’ятої п’ятирічки обсяги виробництва
зросли на 29,2% проти 20,6 % встановлених планом. Продуктивність
праці зросла на 36,7%, що на 10% перевищило заплановані норми. Понад річні плани було реалізовано продукції на 37 млн крб. За роки п’ятирічки введено в дію виробництво з випуску джгута та очисні споруди
в об’єднанні «Хімволокно», інженерний комплекс інститутів «Проектстальконструкція», «Укрводоканалпроект», спортивна школа-інтернат, 3 профтехучилища, 2 АТС на 10 тис. номерів20. У цей період
було також завершено будівництво готелів «Славутич» та «Десна», дитячо-юнацьких кінотеатрів «Ровесник» (нині – Київський муніципальний академічний театр ляльок) та «Старт» (продовжує роботу), а також кінотеатру «Славутич» при готелі. 1974 р. було відкрито станцію
метро «Комсомольська» (зараз – «Чернігівська»), яка стала важливим
транспортним вузлом для усього Лівобережжя, оскільки поряд із нею
проходило 5 трамвайних маршрутів.
За роки наступної п’ятирічки кількість працівників району зросла на 16 тис. осіб21. Продовжувалося будівництво інфраструктурних
об’єктів. Одним лише «Київміськбудом № 5» було введено в дію Будинок дитини, кінотеатр на Лісовому масиві, 4 школи, 10 дошкільних
закладів, лікарню, 5 магазинів і 7 центрів обслуговування22. У цей же
період споруджено готель «Братислава» та станцію метро «Піонерська» (зараз – «Лісова»). Одинадцята ж п’ятирічка розпочалася із введення в дію однієї з найпотужніших теплоцентралей України – Київської
теплоелектроцентралі № 6 (Київська ТЕЦ-6), яка зараз розташована
в межах Деснянського району. За 1981–1985 рр. збудовано лікарню
швидкої допомоги, терапевтичне відділення лікарні № 3, 2 поліклініки
(дитяча та доросла), 8 дошкільних закладів та 4 школи23. Цю п’ятирічку
район виконав достроково 10 листопада 1985 р., план виробництва був
виконаний на 100,4%24.
Інтенсивними темпами проводилося також житлове будівництво
у місті. Якщо до 1941 р. у Києві нараховувалося трохи більше 4 млн
квадратних метрів житла (4,8 кв. м. на кожного мешканця), то станом
на 1970 р. ця цифра зросла до 21 млн кв. м.25 У 1960–1980-х роках на території Дніпровського району були знесені поселення Кухмістерської,
Микільської та Воскресенської Слобідок, Куликового поля та збудовано нові житлові масиви: «Березняки», «Водопарк», «Лівобережний»,
«Райдужний», «Кибальчич». Первинною одиницею міської забудови
був мікрорайон, що передбачав, окрім житлового будівництва, організацію культурної, побутової та соціальної інфраструктури. Однак через
нестачу фінансування на територіях масивів було введено в експлуатацію лише мінімально необхідну інфраструктуру (школи, дитячі садки,
продовольчі магазини), що зробило ці масиви сьогодні досить непопулярними серед прихильників культурного дозвілля26. З іншого боку,
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якщо говорити про розвиток міської будівельної індустрії, неможливо
не згадати про ряд новацій, які були застосовані під час спорудження масивів. Так, для підготовки забудови «Русанівки» та «Березняків»,
завдяки проекту архітекторів Г. Кульчицького та В. Ладного, уперше в
історії міста було здійснено гідронамив прибережних територій. Крім
того, саме на Лівобережжі, на Північно-Броварському масиві, у 1975 р.
був побудований один із найдовших будинків столиці, який складається з 24 секцій, за що в народі отримав назву «Велика китайська стіна».
На території Дніпровського району також вперше у Києві були зведені
житлові будинки серії «Т», які являли собою 14–22-поверхові споруди
з внутрішнім каркасом опорних стін, містили технічний поверх, а також 4-кімнатні квартири. Масштаби тогочасного будівництва вражають: лише за 1970–1975 рр. було введено в експлуатацію 873 тис. кв. м.
житлової площі, 8 загальноосвітніх шкіл, 14 дитячих закладів, побудовано 2 поліклініки, психоневрологічний диспансер, дитячу комплексну
лікарню27.
У роки одинадцятої п’ятирічки населення району значно зросло:
у 1982 р. – на 20 тис. осіб, 1983 – на 28 тис. осіб, 1984 – на 54,2 тис.,
1985 р. очікувався приріст на 70 тис. осіб, і це лише за рахунок міграції
з інших районів міста28. Згідно з переписом населення 1989 р., у Києві
проживало 2,6 млн осіб, з них 355 тис. – у Дніпровському районі, що
робило його найбільшим за кількістю населення на той час29. У зв’язку
з цим на початку 1980-х років була розширена площа житлової забудови вздовж берегової лінії Дніпра на територію поселення Троєщина.
Загалом на кінець 1985 р. житловий фонд столиці зріс у 5,6 рази порівняно із довоєнним часом30.
Поряд із збільшенням чисельності населення району зростала і
кількість навчальних закладів, які виступали ключовими інституціями в системі виховання молоді. Саме освіта була вагомим чинником
тоталітарного інформаційного простору і відігравала важливу роль
у поширенні радянських ідеалів. З іншого боку, вона була фактором
формування висококваліфікованих робітників, які допомагали завойовувати першість у стратегічних напрямах розвитку держави. Станом на
1969 р. у Дніпровському районі столиці працювали 23 школи, у яких
навчалося 27 тис. 276 учнів та молодих працівників. Першочерговими
завданнями районного відділу народної освіти було «піднесення рівня всієї навчально-виховної роботи, поліпшення якості знань та подолання другорічництва»31. У 1969–1970 рр. школи переходили на нові
навчальні плани та 10-річні програми середньої освіти. Було збільшено кількість годин на вивчення російської мови, іноземні ж вивчалися
факультативно, вводилася кабінетна система навчання, де кожен урок
проходив у спеціально обладнаній аудиторії з використанням технічних засобів для унаочнення вивченого матеріалу. У доповіді на серп-
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невій нараді вчителів шкіл Дніпровського району 1969 р. завідувачка
Дніпровського районного відділу народної освіти Л. Кудрявцева зазначила, що найбільша складність таких змін у системі середньої освіти
полягала у масовості перепідготовки вчителів, форму та порядок якої
було доволі складно визначити32.
Варто зауважити, що освіту українці здобували в умовах масової
цілеспрямованої політики русифікації. Ще 1958 р. вийшла постанова
Пленуму ЦК КПРС про перехід частини українських шкіл на російську
мову викладання. Трьома роками пізніше, на ХХІІ з’їзді ЦК КПРС було
проголошено програму про злиття націй, що означало тотальне зросійщення народів СРСР. У результаті станом на 1959 р. кількість учнів
київських російськомовних шкіл становила 73,1%, у школах з українською мовою викладання навчалося лише 26,9% учнів33.
На кінець 1980-х років 95% занять у вишах, технікумах та профтехучилищах проходило російською мовою, на 75% російськомовними
були дитячі садки34. За таких умов ще у період десталінізації кінця
1950-х років, що супроводжувалася засудженням масових репресій та
демократизацією суспільно-політичного і культурного життя, почали
з’являтися групи інакодумців – людей, які відкрито критикували радянську політику та вимагали громадянських, релігійних і національних
свобод. Осередок українських дисидентів формувався з молодої генерації письменників та митців, які голосно заявили про себе у 1960-х
роках, за що й отримали назву «шістдесятники». Представники цього
руху прагнули позбутися тоталітарного диктату в творчості митців
та виступали за свободу в усіх її проявах. Одним із відомих діячів,
який належав до цього руху, був мешканець Дніпровського району
Є. Сверстюк. Він виступав проти дискримінації української культури та написав один із найважливіших текстів українського самвидаву
«З приводу процесу над Погружальським»35. За основу памфлету було
взято судовий процес над В. Погружальським, винуватцем пожежі
у Державній публічній бібліотеці АН УРСР, яка сталася на Шевченківські свята 24 травня1964 р. Під час пожежі у відділі україніки
згоріло близько 600 тис. томів, серед яких були рідкісні рукописні видання, стародруки, архіви Б. Грінченка, «Київської старовини»,
Центральної Ради. Є. Сверстюк звинуватив в умисному підпалі антиукраїнську владу та закликав відстоювати права українського народу:
«Українці! Чи знаєте, що вам спалено? Вам спалено частину розуму
і душі. Не тієї, яку сталінський терор зацькував, заплював і загнав
у п’яти, а тієї, що мала ожити в наших дітях і внуках. Вони спалили
храм, де відроджується душа»36.
Масовий ідеологічний тиск та політичні репресії, що розгорнулися
у 1965–1970-х роках, змусили шістдесятників обирати подальший свій
шлях: емігрувати, змиритися або ж і далі чинити опір. Є. Сверстюк
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продовжив спротив, його було заарештовано 1973 р. та засуджено до
7 років таборів і 5 років заслання. Після повернення дисидент і далі займався громадською діяльністю: брав участь у створенні Українського
культурологічного клубу, відстоював позиції Української Автокефальної Православної Церкви, з 1989 р. був президентом Української асоціації незалежної творчої інтелігенції України. Є. Сверстюк був також
одним з авторів Національного акту свободи, покликаного врегулювати політичну кризу, що назріла у 2013–2014 рр. У 2015 р. на честь
українського дисидента було перейменовано вулицю Марини Раскової
у Дніпровському районі, на якій він проживав до свої смерті 1 грудня
2014 р.
На Русанівському масиві Дніпровського району мешкав також
український тележурналіст і дисидент С. Набока. 1979 р. він був співзасновником Київського демократичного клубу, учасники якого проводили філософські та літературні семінари, обговорювали політичні
та ідеологічні питання, твори «сам»- і «тамвидаву». 1981 р. під час
поширення листівок до Дня українського політв’язня С. Набоку разом
з іншими учасниками клубу – І. Чернявською (пізніше дружиною),
Л. Лохвицькою та Л Мілявським було заарештовано та засуджено до 3-х
років позбавлення волі. Через кілька років після звільнення дисидент
разом із Є. Сверстюком та іншими політв’язнями став засновником та
головою уже згаданого Українського культурологічного клубу – першої незалежної громадської організації в УРСР. У доповідній записці
КДБ УРСР до ЦК КПУ від 20 червня 1987 р. про негативні процеси,
що відбуваються в окремих неформальних об’єднаннях, неодноразово
згадувалося ім’я «националистически настроенного жителя г. Киева»
С. Набоки, який нібито встановив контакт із групою молодих людей,
намагався підштовхнути їх на «конфронтацию» з органами влади та
провести провокаційну ходу з нагоди річниці аварії на Чорнобильській
АЕС37. З 1989 р. видавав газету «Голос Відродження», працював на
«Радіо Свобода», був генеральним директором Української незалежної
інформаційної агенції «Республіка» (УНІАР), автором і сценаристом
телепередач «Погляд ззовні» та «Десятка», з 1998 р. став президентом
Українського медіаклубу. Помер С. Набока 2003 р., похований на Байковому кладовищі.
На території району проживало також чимало відомих акторів та
діячів культури. У будинку № 8 на вул. Ованеса Туманяна у період з
1975 р. до 1979 р. мешкав відомий актор і режисер Л. Биков. Рішенням виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів від
30 липня 1984 р. № 693 зазначений будинок віднесений до пам’яток
історії місцевого значення38. На території Березняків у 1971–1987 рр.
у будинку № 5 на вул. Серфимовича проживав відомий режисер, сценарист та актор І. Миколайчук. У будинку № 8 на вул. Амвросія Бучми
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у 1978–2005 рр. мешкала акторка Маргарита Криницина – легендарна
«Проня Прокопівна» з фільму «За двома зайцями». У цьому ж будинку
у 1970–1986 рр. проживав також актор Б. Брундуков, який зіграв у понад 130 фільмах, найвідомішими з яких були комедія «Афоня», «Табір
іде в небо», «Міміно» та ін. Обом акторам були встановлені меморіальні дошки на цьому будинку. На Русанівці пройшло дитинство та юність
відомого українського актора О. Горбунова, тут проживав журналіст,
письменник Ю. Покальчук. На масиві ДВРЗ мешкає також український
режисер А. Кирик, який у 1970–1980-х роках відзняв ряд анімаційних
мультфільмів.
Наприкінці відзначимо, що Дніпровський район Києва, як і Лівобережжя у цілому, від початку розбудовувався як автономна одиниця
з власною промисловою та соціокультурною інфраструктурою, що не
передбачало такої масової міграції населення з лівого берега на правий,
яку ми спостерігаємо зараз. На території району діяло чимало промислових підприємств, центрів побутового обслуговування та культурних
установ, у яких працювали мешканці спальних масивів. Завдяки агітаційно-пропагандистській діяльності партійних організацій, поширенню
робітничих ініціатив та пропагуванню здорового способу життя працівники місцевих установ давали високі показники результативності
виконання п’ятирічних планів. У той же час швидкі темпи приросту
міського населення потребували вжиття заходів щодо забезпечення людей житловою площею. Генеральним планом 1967 р. було передбачено
масштабне житлове будівництво на території Дніпровського району.
Протягом 1960–1980-х років були знесені місцеві поселення, а на їх
місці зведені сучасні спальні масиви. У результаті, на кінець 1980-х
років район став найбільш населеним у Києві. Тут народилися і проживають чимало відомих особистостей, діячі науки та культури, Герої Соціалістичної Праці, які продовжують розвивати район та вболівають за
його майбутнє. У Державному архіві м. Києва зберігається ще чимало
досі неопрацьованих документів з історії Дніпровського району. Перспективними напрямами досліджень є розвиток житлового будівництва, промислової та соціальної інфраструктури, особливості заселення
району, діяльність товариських судів. Розкриття цих та інших тем допоможе хоча б частково заповнити «білі плями» в історії київського
Лівобережжя радянського періоду.
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Л. Г. КАСЯН*

ФОНОДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО
ТА ЗАРУБІЖНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
В АРХІВНІЙ КОЛЕКЦІЇ ЦДКФФА УКРАЇНИ
імені Г. С. ПШЕНИЧНОГО
Представлено комплекс фонодокументів, присвячених історії українського та зарубіжного театру ХХ – початку ХХІ ст., з архівного зібрання ЦДКФФА
України імені Г. С. Пшеничного. Розглянуто його змістові та жанрово-типологічні особливості.
Ключові слова: ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного; фонодокумент, історія театру; фонозапис; радіовистава; радіотеатр; опера; оперета; балет; історичне джерело.

Архівне зібрання Центрального державного кінофотофоноархіву
України імені Г. С. Пшеничного на сьогодні налічує біля 500 тис. одиниць обліку, щороку збільшуючись за рахунок нових надходжень. Його
формують 4 самостійні колекції кіно-, відео-, фото- і фонодокументів.
У кожній із них, за понад 85-річну діяльність установи, відклався масив документів, присвячених історії українського та зарубіжного театру ХХ ст.
Використання аудіовізуальних документів як історичних джерел
доповнює, розширює методичні можливості дослідників українського
театрального мистецтва. Нами вже було здійснено дослідження інформаційного наповнення та специфіки фото- і кінодокументів із колекції ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, присвячених історії
вітчизняного театру1. Метою цієї розвідки є проаналізувати змістові
та жанрово-типологічні особливості фонодокументів, присвячених
українському та зарубіжному театру ХХ – початку ХХІ ст., з архівного
зібрання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
Фонодокументи акумулюють звукову історію, матеріально закріплюють минуле і сьогодення у звуковій формі, дозволяють осягати його
у часовій перспективі. В житті сучасного інформаційного суспільства
вони виконують важливу соціальну роль, «будучи гарантом збереження культурної спадщини і світової соціальної пам’яті в цілому»2.
* Касян Людмила Григорівна – провідний науковий співробітник сектору
публікації документів Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного.
© Л. Г. Касян, 2019
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У фондах ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного зберігається понад 8 тис. фонодокументів, що стосуються театрального життя
України та зарубіжжя ХХ – початку ХХІ ст. За змістовим наповненням
вони належать до двох груп: 1) документальні звукозаписи; 2) художні
звукозаписи.
Серед документальних звукозаписів можна виділити 4 тематичні
підгрупи: а) виступи театральних діячів на різних заходах (ювілейних
вечорах, з’їздах, урочистих відкриттях театрального сезону, під час гастролей і т. п.); б) творчі радіопортрети митців як самостійні, так і з циклу радіопрограм «Майстри радянського театру», «Корифеї української
культури», «Життя і сцена», радіожурналу «Театр»; в) фономемуари –
спогади акторів про корифеїв українського театру, свою роботу над
тією чи іншою постановкою; г) лекції та науково-популярні розповіді
про театр як вид сценічного мистецтва. Масив документальних звукозаписів містить різноманітний фактичний матеріал, об’єктивну та особистісно-суб’єктивну інформацію й оцінку, кількісно становить понад
190 од. обл., окреслюється часовими межами 1959–1995 рр. Першими
звукозаписами «документальної групи» є запис розповіді актора, режисера, народного артиста СРСР В. С. Василька про творчу лабораторію М. К. Садовського, його роботу над ролями (6 серпня 1959 р.,
од. зб. М-11362, од. обл. 25511); лекція В. С. Василька «Мізансцена в роботі режисера і актора» (14 червня 1980 р., од. зб. М-11357,
од. обл. 25493); виступ актора Харківського українського драматичного театру Т. Г. Шевченка народного артиста СРСР І. О. Мар’яненка зі спогадами про М. К. Заньковецьку (1980 р., од. зб. М-6178,
од. обл. 18218).
Художні звукозаписи становлять основний масив «театральної»
фонотеки ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. За видами театрального мистецтва звукозаписи представляють драматичний театр
(біля 3 тис. од. обл.) та музичний театр (понад 5 тис. од. обл.), який,
у свою чергу, представлений жанрами опери, оперети та балету. Фонодокументи висвітлюють діяльність понад сорока вітчизняних театрів
(драматичних, музично-драматичних, театрів опери і балету, оперети,
музичної комедії, театрів юного глядача) та дванадцяти зарубіжних,
зокрема, Білоруського державного драматичного театру імені Я. Купали, музично-драматичного театру імені Ленради, Московського драматичного театру імені Є. Вахтангова, Московського драматичного театру імені Мосради, МХАТу, державного академічного Малого театру,
Ленінградського Великого драматичного театру імені М. Горького,
Московського театру сатири, Московського театру драми і комедії на
Таганці, Московського драматичного театру імені М. М. Єрмолової,
Московського академічного театру імені В. Маяковського, Державного
академічного Великого театру.

152

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

З погляду структурної цілісності драматичних, музично-драматичних чи музично-хореографічних творів серед фонодокументів архівної
колекції наявні повні записи драматичних спектаклів, опер, оперет, балетів, записи окремих сцен, актів, дій, арій, аріозо, дуетів, пісень, увертюр, балетних номерів.
За місцем запису та виконання творів фонодокументи є безпосередніми записами в театрі чи концертному залі, студійними записами,
записами трансляцій по радіо з театру; за способом фіксації звукового контенту –магнітними та оптичними звукозаписами. Матеріальними носіями фонодокументів є грамплатівки з пластичних мас, магнітні
плівки на бобінах та в касетах, компакт-диски.
Початок ХХ ст. стає періодом бурхливого розвитку радіо, створюються нові радіостанції, відкриваються радіостудії, виникають різні
радіожанри. Поряд із суто інформаційними повідомленнями, по радіо
починає звучати музика та театральні вистави, які безпосередньо розігруються в радіостудії і відразу йдуть у прямий ефір, або за допомогою технічних засобів транслюються із театральної зали, виникає
унікальне явище культури – радіотеатр. Дослідники3 історії радіомовлення сходяться на думці, що першими прем’єрами радіопостановок
були «Вовк» – радіоадаптація однойменної драми Ю. Уолтера, 1922 р.,
на американському радіо WGY (Нью-Йорк); «Комедія, сповнена небезпеки» за радіоп’єсою Р. Хьюза, 1924 р., на ВВС; «Вечір у Марії Волконської» за радіоп’єсою М. Волконського, 1925 р., на Московському
радіо; «Варшав’янка» – радіоадаптація однойменної п’єси С. Виспянського, 1925 р., на Польському радіо. Одна з перших трансляцій повних оперних вистав – «Кармен» Ж. Бізе із Колонного залу Будинку
Союзів Московським радіо, в листопаді 1925 р. З січня 1926 р. оперні
вистави починає транслювати Харківська радіостанція4. З 1920 р. до
1926 р. всі радіоповідомлення, у т. ч. й театральні постановки, звучали
в ефірі одноразово, без фіксації на носій, при потребі вистава гралася
знову. Після 1927 р. окремі спектаклі записувалися на звичайну кіноплівку (зображення відсутнє, нанесений лише звук – фонограма), такий
запис називався тонфільмом. З середини 1940-х років головним способом фіксації стає магнітний звукозапис, а носієм інформації – магнітна
стрічка.
У перші роки взаємодії радіо й театру оперні вистави сприймалися
набагато краще, ніж драматичні постановки, завдяки особливостям специфічної драматургії (арії і дуети виконуються переважно на авансцені,
тобто є мікрофонним «переднім планом», чітким і розбірливим за звучанням; у розвитку дії провідна роль належить музиці), лаконічному
сюжету, що дозволяв зробити детальний переказ змісту перед початком
трансляції. Все це значно полегшувало сприйняття на слух. При перенесенні драматичного твору без будь-яких змін із театральної сцени
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в ефір втрачалася образна цілісність, загальна атмосфера вистави, яка
досягалася синтезом слова, міміки, жесту, сценографією. Окремі мізансцени, паузи, сповільнений сценічний ритм здавалися слухачам незрозумілими, мікрофон підсилював зайві шуми, артикуляційні неточності,
які були менше помітними в театрі. Почалися активні пошуки шляхів
наближення театрального спектаклю до слухача, процес зі створення
власного неповторного обличчя радіотеатру як окремого, своєрідного
виду театрального мистецтва і радіомистецтва водночас. Першим кроком стало використання такого творчого прийому як монтаж: усунення
довгих пауз, повторів, незначних смислових фрагментів, певна послідовність окремих частин, включення музики, шумів, поєднання їх зі
словом. В умовах живого ефіру запорукою успішного монтажу ставав
чіткий режисерський сценарій, орієнтований на слухове сприйняття.
До сьогодні режисери, актори, драматурги, радіоредактори, звукорежисери, композитори шукають засоби перетворення звукової вистави
на виставу зриму, щоб радіослухачі могли уявити декорації, зовнішність героїв, їхнє життя в конкретному часопросторі, шляхи створення (за допомогою монтажу, голосу, шуму, музики, реверберації, іноді
голосового гриму) зрозумілої, змістовно значимої звукової мізансцени,
відтворення достовірного звукового середовища, психологічно точного, яскравого образу персонажа, загальної інтонації, настрою вистави.
В середині 1930-х років В. Мейєрхольд зазначав: «Радіоп’єси, вірніше радіоінсценівки, будуть дуже відрізнятися від творів, написаних
для сцени... Тут потрібна, так сказати, опуклість, рельєфність звуку»5.
Підсумовуючи свою режисерську діяльність, аналізуючи досягнення
радіотеатру за 40 років його існування, Р. Іоффе в 1960-х роках наголошувала: «Саме бачення спектаклю приносило слухачам найбільше
емоційне задоволення. Зробити почуте зримим – найбільший успіх режисерів і виконавців»6.
Із поширенням магнітного звукозапису радіовистави почали фіксуватися на плівку під час прямого ефіру зі студії та трансляцій із театру.
Потім плівка монтувалася. «Монтаж спочатку був нескладним. Спершу плівка переписувалася і при цьому вирівнювалося звучання, тобто ті місця, котрі по силі звуку «виривалися» або «западали», власне
технічним способом підганялися до норми. По можливості прибирався
«бруд» – випадкові звуки, скорочувалися затягнуті паузи; якщо паузи
були «брудними», їх замінювали – вклеювалася чиста плівка, обов’язково з відповідним звуковим середовищем – студійним фоном, інакше траплявся звуковий провал. Наступного разу передача йшла в ефір
у виправленому таким чином записі»7. Незабаром спектаклі наживо
припинили практикувати. Звукозапис на радіо став головною технологією творчого процесу. Використання магнітної плівки сприяло розвитку й утвердженню радіотеатру, оскільки вона виявилася найбільш
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зручною для монтажу, стало можливим записувати фрагменти вистави
у різній послідовності, в кількох варіантах, що дозволяло скоригувати
роботу актора, вибрати кращий варіант. Рубрика «Театр перед мікрофоном» стала постійною в ефірі як центрального, так і обласного радіомовлення.
Трьохтисячний масив записів драматичних творів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного окреслюється 1953–2014 рр. (остання дата
є відкритою, нові документи продовжують надходити на зберігання).
Фонодокументи містять, як уже зазначалося, повні студійні та трансляційні записи вистав, та два жанрові різновиди радіотеатру: звукозаписи
радіокомпозицій (монтажів) вистав, які були в репертуарі театрів Києва, Львова, Харкова, Одеси, АР Крим, Запоріжжя, Дніпропетровська,
Донецька, Кіровограда, Луганська, Луцька, Вінниці, Івано-Франківська,
Миколаєва, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Чернівців, Черкас,
Москви, Мінська, Ленінграда; записи радіовистав (радіопостановок),
створених спеціально для передачі по радіо, які записувалися тільки в
студії і звучали лише в радіоефірі (пізніше деякі з радіовистав на фірмі
звукозапису перезаписувалися з магнітної плівки на грамплатівки, тиражувалися і функціонували самостійно поза радіоефіром).
Головною метою створення радіокомпозицій було засобами радіотеатру максимально точно зберегти і донести до слухачів творчу концепцію спектаклю, режисерську ідею, сценічне втілення певного драматичного матеріалу, поставленого на тій чи іншій театральній сцені,
конкретним ансамблем виконавців, художні особливості й атмосферу
сценічної постановки. Разом із тим тривалість вистави чітко регламентувалася рамками ефірного часу, переважно годиною й сорок – п’ятдесят хвилин на відміну від більш ніж двогодинного сценічного дійства.
Записи радіокомпозицій продовжують життя вистав, які зійшли
з театральної сцени, фіксують виконання ролі тим чи іншим актором
(якщо спектакль довго йде на сцені, через вік змінюються виконавці
окремих ролей), дозволяють безпосередньо познайомитися зі своєрідністю художніх образів, створених такими майстрами української сцени,
як: П. Нятко, Н. Ужвій, О. Кусенко, Н. Копержинська, П. Куманченко, В. Чайка, А. Бучма, В. Добровольський, О. Гай, А. Гашинський,
І. Мар’яненко, Д. Мілютенко, Б. Ступка, Є. Пономаренко, М. Панасьєв,
Г. Юра, Д. Франько, Ю. Шумський, М. Шутько, М. Яковченко, режисерськими роботами С. Данченка, В. Неллі, Г. Юри, К. Хохлова, які
творили в минулому столітті.
У фонозібранні архіву зберігаються радіоверсії знакових для історії
українського театру вистав, таких як «Безталанна» І. Карпенка-Карого
(1954 р., од. обл. М-1469, од. зб. 556–560), «97» М. Куліша (1967 р.,
од. обл. М-12242, од. зб. 4885–4887) Одеського українського драматичного театру імені Жовтневої революції; «Я, бабуся, Іліко та Іларіон»

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

155

Н. Думбадзе – Г. Лордкіпанідзе (1966 р., од. обл. М-11002, од. зб. 4651)
Харківського українського драматичного театру імені Т. Шевченка;
«Прапороносці» О. Гонара (1975 р., постановка С. Данченка, музика
В. Івасюка, од. обл. 39660, од. зб. М-17074–17076); «Нора» Г. Ібсена
(1983 р., постановка А. Бабенко, од. обл. 36551, од. зб. М-1657, 1658)
Львівського українського драматичного театру імені М. Заньковецької;
«Суєта» І. Карпенка-Карого (1954 р., од. обл. М-1459, од. зб. 512–516);
«Вишневий сад» А. Чехова (1959 р., од. обл. М-5249, од. зб. 2475–
2483); «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого (1960 р., режисер-постановник
Г. Юра, од. обл. М-6268, од. зб. 3012–3017); «Фараони» О. Коломійця
(1962 р., од. обл. М-7673, од. зб. 3697–3702); «Кассандра» Л. Українки
(1971 р., режисер С. Сміян, од. обл. М-14714, од.зб. 5418–5420); «Украдене щастя» І. Франка (1979 р., режисер С. Данченко, од. обл. 135913,
од. зб. М-15670–15672). У фонотеці архіву зберігається також повний
трансляційний запис вистави «Тев’є-Тевель» Г. Горіна (1991 р., режисер-постановник С. Данченко, од. обл. 38458, од. зб. М-16838–16841)
Київського державного драматичного театру імені І. Франка; «Дядя
Ваня» А. Чехова (1960 р., од. обл. М-6224, од. зб. 2972–2979), «Сто чотири сторінки про кохання» Е. Радзінського (1964 р., од. обл. М-10020,
од. зб. 4455), «Насмішкувате моє щастя» Л. Малюгіна (1972 р., режисер М. Рєзнікович, од. обл. 22749, од. зб. М-9789–9790), «Священні чудовиська» Ж. Кокто (1991 р., режисер Р. Віктюк, од. обл. 37968, од.
зб. М-16666–16668) Київського державного театру російської драми
імені Лесі Українки.
Радіовистави (радіопостановки), представлені в архівному зібранні,
створені акторами як одного театру, так і представниками різних колективів, оскільки творчий ансамбль, згідно з режисерським баченням,
підбирається під кожну окрему радіопостановку. Важливу роль відіграє звучання, забарвлення голосів виконавців, їх ансамблева співзвучність. Радіовистави презентують творчу діяльність В. Добровольського,
О. Гая, В. Опанасенка, Н. Стрижевської, Л. Кузьміної, Н. Новоселицької, В. Обручова, Ф. Стригуна як режисерів радіовистав. Надзвичайно
важливою складовою радіопостановки є музика, яку композитори створюють спеціально до кожного радіотвору. Найчастіше у радіовиставах
звучить музика С. Бедусенка, Ф. Богданова, В. Губи, В. Комінського,
В. Рождественського, А. Свєчнікова, Є. Станковича, В. Подвали, П. Полухіна, В. Шаповаленка, Ю. Шевченка.
Основою для радіовистав є твори світової та української класичної
й новітньої драматургії, наприклад: «Будка ч. 27» І. Франка (1956 р.,
од. обл. М-3240, од. зб. 1423–1426), «Кафедра» В. Врублевської (1980 р.,
од. обл. 36038, од. зб. М-15746–15750), «Антігона» Софокла (1979 р.,
од. обл. 35918, од. зб. М-15681–15682), «Федра» Ж. Рассіна (1981 р.,
од. обл. 36225, од. зб. М-15868–15170); поеми та драматичні поеми:
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«Похорон друга» П. Тичини (1978 р., од. обл. 28062, од. зб. М-12680),
«Гайдамаки» Т. Шевченка (1989 р., од. обл. 34719, од. зб. М-16475–
16477), «Дума про братів Неазовських» Л. Костенко (1990 р., од. обл.
38893, од. зб. М-16958–16959), «Одержима» Л. Українки (1992 р., од.
обл. 379718, од. зб. М-16672); оповідання: «Кінець казки» Дж. Лондона (1958 р., од. обл. М-4665, од. зб. 2205–2207), «Раб краси» В. Винниченка (1990 р., од. обл. 38461, од. зб. М-16846); повісті: «Джаміля»
Ч. Айтматова (1969 р., од. обл. М-13307, од. зб. 5095–5096), «Захар
Беркут» І. Франка (1980 р., од. обл. 36039, од. зб. М-15751–115753), романи (інсценізується, переважно, одна із сюжетних ліній): «Сестри Річинські» І. Вільде (1966 р., од. зб. 4638–4640, од. обл. М-10962; од. зб.
4656–4658, од. обл. М-11029), «Роксолана» П. Загребельного (1990 р.,
од. обл. 3868, од. зб. М-16720, 16721), «Дартаньян і три мушкетери»
О. Дюма (1213 р., од. обл. 3774, од. зб. КД-713), радіоп’єси: «Гра в минуле» А. Малярова, (2008 р., од. обл. 1181, од. зб. 181), «Без надії сподіваюсь» Л. Мамикіної (2009 р., од. обл. 2956, од. зб. КД-569), «Фауст
і безсоння» Н. Близнюк (2009 р., од. обл. 2871, од. зб. КД-548).
У колекції архіву зберігаються радіокомпозиції вистав різних театрів та радіовистави, виконані різними акторським ансамблями у різний
час за однією п’єсою одного автора, наприклад («Дядя Ваня» А. Чехова
(1960 р., од. обл. М-6224, од. зб. 2972–2979) у постановці Київського
державного театру російської драми імені Лесі Українки та Київського державного драматичного театру імені І. Франка (1982 р., од. обл.
36339, од. зб. М-15928–15930); «Насмішкувате моє щастя» Л. Малюгіна
у постановці Московського драматичного театру імені Є. Вахтангова
(1966 р., од. обл. М-11096, од. зб. 4684) та Київського державного театру російської драми імені Лесі Українки (1972 р., од. обл. 22749, од. зб.
М-9789–9790); радіовистава за драмою Лесі Українки «Лісова пісня»
(1980 р., од. обл. 36046, од. зб. М-15767–15769, режисер – В. Малахов,
композитор – В. Губа, Мавка – А. Роговцева, Русалка – Л. Кадирова, Лісовик – Д. Фанько, Перелесник – Б. Ступка), (1980 р., од. обл.
36045, од. зб. М-15763–15766, вистава російською мовою, переклад
М. Комісарова, режисер – К. Степанков, композитор – В. Губа, Мавка –
А. Роговцева, Русалка Л. Кадочникова, Лісовик – Д. Фанько, Перелесник – Б. Ступка), (1992 р., од. обл. 38011, од. зб. М-16693–16694, режисер – В. Пацунов, композитор – Є. Станкович, Мавка – Н. Матвієнко,
Русалка – Н. Сумська, Лісовик – Б. Ступка, Перелесник – Б. Бенюк). Ці
постановки завдяки «спільній вихідній точці» – драматичному твору є
вдячним матеріалом для дослідження режисерських концепцій радіокомпозицій та радіопостановок, впливу тих чи інших монтажних ходів,
засобів «візуалізації» слухового матеріалу, характеру пояснювального
тексту, його наявності чи відсутності, специфіки музично-шумового
оформлення, складу виконавського ансамблю на розкриття ідеї твору,
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внесення різних тематичних акцентів, створення настрою і загальної
тональності вистави.
Окрему групу (понад 300 од. обл.) серед документів, що презентують драматичний театр, становлять аудіозаписи творів для дітей: радіовистави та радіокомпозиції вистав театрів юного глядача за творами
Г.-Х. Андерсена, братів Грімм, Р. Кіплінга, О. Уайльда, К. Чуковського, С. Маршака, Д. Мамина-Сибіряка, В. Короленка, І. Франка, С. Васильченка, О. Іваненко, М. Вінграновського, В. Василашка, Б. Чалого,
В. Нестайка, В. Малія, М. Слабошпицького, М. Стельмаха та ін., а також за українськими народними казками.
Масив фотодокументів, присвячений музично-драматичному театру, є найбільш чисельним у театральній колекції архіву: опера – біля
4 тис. 500 од. обл., оперета – 300 од. обл. Він включає як цілісні записи
вистав, так і фрагменти (окремі дії, акти, арії, пісні, речитативи, аріозо,
увертюри і т. п.), серед них як театрально-сценічне, так і концертне
виконання, студійні та трансляційні записи, радіомонтажі вистав. Тематично – це твори класичного репертуару та твори композиторів ХХ ст.
Найбільш ранніми фонодокументами є записи оперних партій у виконанні І. Алчевського (строфи Нерона із опери А. Рубінштейна «Нерон»,
1903 р., од. зб. АК-61-А, од. обл. 399), С. Крушельницької (арія Гальки
з 2-ї дії опери С. Монюшка «Галька», 1903 р., од. зб. Г-1625, од. обл.
4049); монолог Чіо-Чіо-Сан із 2-ї дії опери Дж. Пучіні «Мадам Баттерфляй» (1909 р., од. зб. Г-1624, од. обл. 4036); Ф. Шаляпіна (романс
Демона «Не плач, дитя» із опери А. Рубінштейна «Демон», 1910 р., од.
зб. Г-5103, од. обл. 19934), Е. Карузо (арія Сіда з 3-ї дії опери Ж. Масне «Сід», 1916 р., од. зб. Г-5029, од. обл. 19538), запис дуету з оперети Ф. Легара «Граф Люксембург» у виконанні К. М. Новикової та
М. А. Качалова в супроводі оркестру Великого театру СРСР (1937 р.,
од. зб. М-1729, од. обл. 21415).
Колекція фонодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного дає змогу ознайомитися із різним виконанням того чи іншого
музично-драматичного твору і є достатньо інформативним джерелом
з історії музично-виконавського мистецтва. Показовими прикладами є
записи оперет «Весілля в Малинівці» О. Рябова (1962 р., од. обл. од.
обл. 17652, М-7819) у виконанні артистів Київського театру та «Весілля в Малинівці» Б. Александрова у виконанні артистів Одеського театру музичної комедії (1984 р., од. обл. 13805, од. зб. М-29015).
У зібранні архіву відклалися 2 версії оперети «Весілля в Малинівці»:
україномовний варіант на музику О. Рябова, автор лібрето Л. Юхвід
та російськомовний на музику Б. Александрова, автор лібрето і автор
перекладу Л. Юхвід. Прем’єри обох творів відбулися майже одночасно
1937 р у Харкові та Москві, обидві версії йшли на українській сцені. А також – записи каватини Норми «Casta diva» із опери В. Белліні
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«Норма» (в архівних фондах зберігаються записи цього твору у виконанні А. Паті (од. зб. Г-5338, од. обл. 21259), Г. Вишневської (од. зб.
Г-5373, од. обл. 21422), М. Бієшу (од. зб. Г-2453, од. обл. 7204), Є. Чавдар (од. зб. 5614, од. обл. М-15682), З. Христич (од. зб. 5529, од. обл.
М-15258), О. Басистюк (од. зб. Г-2649, од. обл. 8126), Д. Петриненко
(од. зб. 2619, од. обл. М-5509), Н. Ткаченко (од. зб. Г-3782, од. обл.
12660) чи записи постановки опери Дж. Верді «Аїда» у Великому театрі СРСР 1960 р. (диригент – О. Мелік-Пашаєв, в ролях – Г. Нелєпп,
І. Петров, В. Давидова (од. зб. Г-5208-5210, од. обл. 20528), постановки
«Аїди» в Державному театрі опери і балету УРСР імені Т. Г. Шевченка
1961 р. (диригент – В. Кортацці, в ролях – В. Матвєєв, Н. Гончаренко,
Л. Лобанова, М. Гришко, Т. Феоктистов (од. зб. М-8413-8414, од. обл.
19702), 1969 р. (диригент – С. Турчак, в ролях – В. Грицюк, Г. Туфтіна,
О. Чулюк-Заграй, Д. Гнатюк, Л. Єгорова (од. зб. М-8862-8863, од. обл.
20123), постановки опери Дж. Верді «Ріголетто» в Державному театрі
опери і балету УРСР імені Т. Г. Шевченка 1959 р. (од. зб. М-8365-8371,
од. обл. 19692), 1963 р. (од. зб. М-8546-8549, од. обл. 19733), 1964 р.
(од. зб. М-8643-8646, од. обл. 19801) та Одеському національному театрі опери і балету 2010 р. (од. зб. КД-629-8863, од. обл. 4363).
У фондах архіву представлено опери таких український та зарубіжних композиторів: А. Аренського («Рафаель», «Наль і Дамаянті»,
«Бахчисарайський фонтан»), М. Аркаса («Катерина»), А. Байто («Мефістофель»), В. Белліні («Сонамбула», «Норма», «Пуритани», «Монтекі
і Капулетті»), Ж. Бізе («Кармен»), О. Білаша («Гайдамаки», «Прапороносці»), О. Бородіна («Князь Ігор»), Д. Бортнянського («Син-суперник», «Алкід», «Сокол», «Свято Сеньйора»), Р. Вагнера («Валькірія»,
«Загибель богів», «Лоенгрін», «Летючий голландець», «Нюрнберзькі
мейстерзінгери», «Рієнці», «Тангейзер», «Трістан та Ізольда»), Дж. Верді («Аіда», «Бал-маскарад», «Дон Карлос», «Ернані», «Макбет», «Набукко», «Навуходоносор», «Отелло», «Ріголетто», «Сила долі», «Сицилійська вечеря», «Травіата», «Трубадур»), К. М. Вебера («Оберон»,
«Чарівний стрілець»), М. Вериківського («Наймичка», «Вій», оперний
етюд «Втікачі»), О. Верстовського («Аскольдова могила»), Г. Генделя
(«Юлій Цезар», «Роделінда», «Ксеркс», «Рінальдо», «Амадія», «Агриппіна», «Юстиніана»), Р. Глієра («Шахсенем»), М. Глінки («Руслан і
Людмила», «Іван Сусанін»), К. В. Глюка («Орфей і Еврідіка», «Парис
і Єлена», «Альцеста», «Іфігенія в Авліді»), О. Гречанінова («Добриня Микитич»), В. Губаренка («Загибель ескадри», «Мамаї»), Ш. Гуно
(«Ромео і Джульєтта», «Мірелла», «Фауст»), К. Данькевича («Богдан Хмельницький», «Назар Стодоля»), О. Даргомижського («Русалка»), Л. Деліба («Лакме»), У. Джордано («Федора», «Андре Шеньє»),
І. Дзержинського («Доля людини», «Тихий Дон»), Г. Доніцетті («Любовний напій», «Лінда ді Шампуні», «Лючія ді Ламмермур», «Дон Па-
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скуале», «Фаворитка», «Лукреція Борджіа»), Г. Жуковського («Перша
весна»), В. Кирейка («Лісова пісня», «У неділю рано зілля копала»),
А. Кос-Анатольського («Заграва», «Назустріч сонцю»), П. Козицького («За батьківщину»), Р. Ленковалло («Паяци», «Чаттертон», «Заза»),
М. Леонтовича («На русалчин Великдень»), М. Лисенка («Тарас Бульба», «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Енеїда», «Наталка-Полтавка», «Коза-Дереза»), С. Людкевича («Довбуш»), Б. Лятошинського («Золотий
обруч», «Полководець»), Г. Майбороди («Арсенал», «Милана», «Тарас
Шевченко», «Ярослав Мудрий»), П. Масканьї («Сільська честь», «Друг
Фріц», «Маленький Марат»), Ж. Масне («Вертер», «Дон Кіхот», «Сід»,
«Манон»), Дж. Мейбера («Африканка», «Гугеноти», «Дінора», «Роберт-Диявол», «Пророк»), Ю. Мейтуса («Вітрова донька», «Гайдамаки»,
«Украдене щастя», «Молода гвардія», «Ріхард Зорге»), Б. Мокроусова
(«Чапаєв»), С. Монюшка («Галька», «Парія», «Явнута»), В. А. Моцарта («Викрадення з сералю», «Дон Жуан», «Король-пастух», «Одруження Фігаро», «Чарівна флейта»), М. Мусоргського («Борис Годунов»,
«Сорочинський ярмарок», «Хованщина»), Е. Направника («Гарольд»,
«Дубровський»), З. Паліашвілі («Абессалом і Етері», «Даїсі»), С. Прокоф’єва («Війна і мир», «Любов до трьох апельсинів»), Дж. Пуччіні
(«Богема», «Сестра Анжеліка», «Джанні Скіккі», «Ластівка», «Роланд»,
«Мадам Баттерфляй», «Дівчина з Заходу», «Манон Лєско», «Турандот»), С. Рахманінова («Алеко»), М. Римського-Корсакова («Золотий
півник», «Кощій Безсмертний», «Казка про царя Салтана», «Моцарт і
Сальєрі», «Псковитянка», «Снігуронька», «Садко», «Царева наречена»),
Дж. Россіні («Італійка в Алжирі», «Севільський цирульник», «Вільгем Телль», «Семираміда», «Шовкові сходи», «Подорож до Реймсу»,
«Попелюшка»), А. Рубінштейна («Демон», «Нерон»), О. Сандлера («В степах України»), К. Сен-Санса («Самсон і Даліла»), Б. Сметани («Продана
наречена»), П. Сокальського («Облога Дубно», «Майська ніч»), С. Танєєва
(«Орестея»), А. Томи («Гамлет», «Міньйона»), Ф. фон Флотова («Марта»), М. Фоменка («Маруся Богуславка», «Івасик-Телесик»), Т. Хреннікова («В бурю», «Фрол Скобелєв»), П. Чайковського («Воєвода», «Євгеній
Онєгін», «Іоланта», «Мазепа», «Орлеанська діва», «Опричник», «Пікова
дама», «Чародійка», «Черевички»), В. Шебаліна («Приборкання норовливої»), Д. Шостаковича («Катерина Ізмайлова»), Є. Юцевича («Кирило Кожум’яка»), Б.-Ю. Янівського («Олеська балада»).
Сьогодні споріднені жанри музичного театру – оперета, мюзикл,
водевіль, музична казка йдуть на сцені не лише «профільних» театрів
музичної комедії, а й активно входять до репертуару столичних та обласних музично-драматичних театрів, театрів опери та балету й юного
глядача.
У фондах архіву жанр оперети представлений творами таких композиторів: Ф. Ерве («Мадемуазель Нітуш»), Ш. Лекока («Рука й серце»,
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«Дочка мадам Анго»), Р. Планкета («Корневільські дзвони»), Ф. Легара
(«Граф Люксембург», «Циганське кохання, «Весела вдова», «Царевич»,
«Країна сміху», «Джудіта»), Ж. Оффенбаха («Орфей у пеклі», «Звана
вечеря з італійцями», «Подорож на Місяць», «Перікола», «Прекрасна
Єлена», «Казки Гофмана», «Паризьке життя»), І. Кальмана («Принцеса
цирку», «Сільва», «Маріца», «Фіалка Монмартра», «Останній чардаш»,
«Баядера», «Голландочка», «Маленький король», «Циган-прем’єр»,
«Королева чардашу»), Й. Штрауса («Летюча миша», «Циганський барон», «Гаряча кров», «Ніч у Венеції», «Королева Індіго», «Лісовий господар», «Весела війна»,»Тисяча і одна ніч»), Р. Штрауса («Саломея»),
Ф. Штрауса («Татарка»), О. Штрауса («Останній вальс»), Ф. Зуппе
(«Пікова дама», «Прекрасна Галатея», «Поет і селянин», «Легка кавалерія», «Бокаччо», «Фатініца»), А. Майєра («Дзвін відлюдника»), К. Міллекера («Бідний студент»), К. Целлера («Продавець птахів»), В. Колло
(«Маріетта»), Д. Модуньо («Чорний дракон»), О. Харбаха («Покинута
пісня»), О. Віцце («Боці-боці тарка»), Ж. Жільбера («Івонна»), В. Якобі
(«Ярмарок наречених»), Р. Фримля («Роз-Марі»), М. Крауса («Підв’язка Борджії»), П. Абрахама («Бал в Савойї»), Я. Єжика («Рай на землі»),
К. Лістова («Севастопольський вальс»), Н. Досталя («Моніка»), В. Соловйова-Сєдого («Найзаповітніше», «Олімпійські зірки»), І. Дунаєвського («Вільний вітер», «Біла акація», «Два дні весни»), Д. Шостаковича («Москва-Черемушки»), М. Кропивницького («Зальоти соцького
Мусія»), М. Лисенка («Чорноморці»), Б. Мокроусова («Роза вітрів»),
М. Стрельникова («Чорний амулет», «Холопка», «Справжнє кохання»,
«Серце поета»), К. Стеценка («Сватання на гончарівці»), В. Рождественського («За двома зайцями»), Ю. Мілютіна («Дівочий переполох»,
«Цирк засвічує вогні», «Трембіта», «Поцілунок Чаніти»), В. Лукашова
(«Володимирська гірка»), О. Рябова («Сорочинський ярмарок», «Чудовий край», «Весілля в Малинівці»), Б. Александрова («Весілля в Малинівці»), О. Сандлера («На світанку», «Даруйте коханим тюльпани»),
А. Кос-Анатольського («Весняні грози»), Л. Колодуба («Місто закоханих»), А. Філіпенка («Зоряний час», «Голий президент»), О. Білаша
(«Легенда про Київ», «Чиста криниця», «З піснею в серці»), В. Золотухіна («І один у полі воїн»), І. Поклада («Друге весілля в Малинівці»),
М. Скорика («0:0 в нашу користь»), Г. Цабадзе («Серце моє тут», «Мій
безумний брат»), Я. Цегляра («Бажаємо щастя», «Дівчина і море»,
«Гість із Відня», «Лицарі неба», «Щасливої долі поворот»).
Зберігаються також аудіозаписи з мюзиклів Ф. Лоу «Моя прекрасна
леді», Е. Ллойд-Уеббера «Коти», Дж. Бока «Скрипаль на даху», Н. Коуарда «Гіркота й солодощі», Х. Брауна «Поцілунок бандита», Р. Роджерса «Звуки музики», Дж. Гершвіна «Божевільна дівчина», Л. Бернстайна
«Вестсайдська історія», О. Злотника «Екватор», М. Дунаєвського «Три
мушкетери», Ю. Саєнка «Вірую», В. Ільїна «Маленька нічна серенада»,
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В. Ільїна та В. Лукашова «Як повернути чоловіка», В. Бистрякова «Казка як казка», Г. Татарченка «Біла ворона».
Понад 400 звукозаписів є музикою до балетів. Це твори таких український та зарубіжних композиторів: А. Адана («Жизель»), Б. Асаф’єва
(«Бахчисарайський фонтан», «Полум’я Парижа»), С. Баласаняна («Лейлі та Меджнун»), О. Білаша («Буратіно»), Д. Браславського («На старому російському ярмарку»), В. Владімірова («Щастя»), О. Глазунова
(«Раймонда», «Панночка-служниця»), В. Гомоляки («Чорне золото»,
«Сорочинський ярмарок», «Либідь», «Оксана», «Кіт у чоботях»),
Г.-Ф. Генделя («Терпсіхора»), Р. Глієра («Мідний вершник», «Червоний
мак»), Ш. Гуно («Вальпургієва ніч»), К. Данькевича («Лілея»), Л. Деліба («Копелія»), Л. Дичко («Катерина Білокур»), Р. Дріго («Александріна» («Мільйони Арлекіна»), К. Домінчена («Снігуронька», «Співає
трембіта»), Г. Жуковського («Ростислава», «Дівчина і смерть», «Голуба
прелюдія»), Ю. Знатокова («Княгиня Волконська»), О. Зноско-Боровського («Акпамик»), В. Золотухіна («Вогонь Еліди»), К. Кара-Караєва («Сім красунь»), В. Кирейка («Тіні забутих предків», «Відьма»),
А. Коломійця («Улянка»), А. Кос-Анатольського («Хустка Довбуша»,
«Сойчинекрило»), О. Костіна («Золоторогий олень»), Ц. Кюі («Фрески»), А. Мелікова («Легенда про кохання»), Л. Мінкуса («Дон Кіхот»,
«Баядерка», «Пахіта»), І. Морозова («Лікар Айболить»), К. Мяскова («Казка про метелика»), В. Нахабіна («Таврія», «Весняна казка»,
«Данко»), І. Польського («Пролісок»), С. Прокоф’єва («Попелюшка»,
«Кам’яна квітка», «Ромео і Джульєта»), М. Равеля («Болеро», «Дафніс
і Хлоя»), Є. Русінова («Дюймовочка», «По синьому морю»), А. Свєшнікова («Маруся Богуславка»), К. Сен-Санса («Вмираючий лебідь»),
Я. Сібеліуса («Куолема»), М. Сільванського («Диво-ліс»), Р. Сімовича («Гуцулка»), М. Скорика («Каменярі»), М. Скорульського («Лісова
пісня»), В. Соловйова-Сєдого («Тарас Бульба»), Є. Станковича («Прометей», «Вікінги», «Майська ніч», «Ольга»), І. Стравинського («Поцілунок феї», «Петрушка», «Жар-птиця», «Історія солдата»), В. Фемеліді
(«Карманьйола»), М. де Фальї («Любов-чарівниця», «Трикутний капелюх»), А. Хачатуряна («Гаяне», «Спартак»), С. Хуцінова («Мрія»),
П. Чайковського («Лускунчик», «Спляча красуня», «Лебедине озеро»),
К. Шимановського («Харнасі»), Д. Шостаковича («Світлий струмок»,
«Золотий вік»), Р. Щедріна («Кармен-сюїта», «Горбоконик»), Б. Яровинського («Поема про Марину»). Значна кількість фонодокуменів
містить записи балетної музику у концертному виконанні.
Зважаючи на зазначене вище, можна стверджувати, що документальний комплекс фонодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, присвячених українському та зарубіжному театральному
мистецтву, може бути корисним при компаративному дослідженні використання спільних літературних джерел та сюжетів у різних видах
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мистецтва, наприклад: драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня», однойменні опера В. Кирейка, балет М. Скорульського «Лісова пісня»,
балет К. Домінчена «Снігуронька», однойменна опера М. Римського-Корсакова, опера М. Мусоргського «Сорочинський ярмарок», однойменні оперета О. Рябова, балет В. Гомоляки тощо.
Огляд цих фонодокументів свідчить, що вони містять значний інформаційний потенціал з історії українського театру ХХ ст., музично-драматичного виконавського мистецтва, дотичні до історії зарубіжного театру. Також можуть бути повноцінною джерельною базою для
різновекторних наукових досліджень і ґрунтовною базою для вивчення
розвитку українського радіотеатру як специфічної галузі театрального
мистецтва; дозволяють простежити творчу динаміку, режисерські знахідки, зміни в технології запису вистав, унікальну, притаманну лише
радіоспектаклям образність.
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The complex of phonodocuments devoted to the history of the Ukrainian and
foreign theater of the 20th – the beginning of the 21st century from the archival
collection of the Central State Archives of Cine Phono and Photo Documents of
Ukraine Named after H. S. Pshenychnyi is presented in the article. The content and
genre typological features are considered.
Key words: the Central State Archives of Cine Phono and Photo Documents
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ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОЛЕКЦІЄЮ
КОПІЙ СВІТЛИН (ФОТОГРАФІЙ) З ЖИТТЯ
ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ
Охарактеризовано колекцію фотокопій з життя єврейського населення,
яке до 1943 р. мешкало в місті Луцьку та містечку Трохимброді. Колекція зібрана громадянкою США пані Андреа Ліс та передана нею в дар Державному
архіву Волинської області.
Ключові слова: Державний архів Волинської області; колекція; документи; надходження.

У червні 2014 р. фонди Державного архіву Волинської області
поповнилися надзвичайно цінною колекцією документів, які розповідають про раніше невідомі сторінки життя єврейського населення на
Волині з середини XIX ст. до Голокосту. Цю колекцію передала в дар
архіву громадянка США пані Андреа Лісс.
Все почалося з того, що пані Лісс влітку 2012 р. у складі групи
іноземних туристів із США та Бразилії, які є нащадками вихідців із
містечка Трохимбрід (Софіївка), брала участь у туристичній поїздці до
цього зниклого населеного пункту, а також відвідала Державний архів
Волинської області. Під час екскурсії туристам була надана можливість
попрацювати з архівними документами з метою пошуку відомостей
про своїх предків. Віднайдена інформація про бабусю дуже розчулила
пані Лісс, і у неї виникла ідея зібрати документи, які розповідали б
про знищені нацистами у роки Другої світової війни населені пункти,
людей, які там мешкали, їхнє життя та побут.
Бабуся пані Лісс до 16 років проживала у містечку Трохимбрід, у
1928 р. разом із матір’ю емігрувала до США. Власне для вшанування
бабусі пані Лісс разом із чоловіком приєдналися до невеликої групи інших нащадків, щоб поїхати і відвідати землю предків. Очолював поїздку Авром Бендавид-вал – автор видання «Небеса порожні: Досліджуючи
втрачене місто Трохенброд», що вийшло у Нью-Йорку (США) у 2010 р.
Трохимбрід (Трахемброд, Трохенброд) – єврейське містечко, яке існувало у Західній Україні з початку XIX ст. до серпня 1942 р. Територіально знаходилося за 30 км на північний схід від Луцька (нині – частина
території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська
* Коць Любов Іванівна – начальник відділу інформації та використання
документів НАФ Державного архіву Волинської області.
© Л. І. Коць, 2019
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пуща»). В офіційних документах того часу містечко значилося як «Софіївка» (пол. Zofióvka); назване на честь російської царівни Софії, яка
дала дозвіл на його будівництво1. Спочатку це було село, яке поступово
переросло у містечко. Перша сім’я поселилася тут у 1810 р.2, а в 1906 р.
у містечку вже нараховувався 181 будинок і мешкало 1 тис. 220 жителів3.
У ході радянсько-польської війни (квітень–жовтень 1920 р.) Західна Волинь відійшла до Польщі. У списку населених пунктів Речі Посполитої Польщі станом на 1923 р. містечко Zofióvka зазначене у складі ґміни Сильно Луцького повіту Волинського воєводства. У містечку
нараховувалося 222 житлових та 2 нежитлових будинки, проживало
1 тис. 549 жителів, з них – 771 чоловік і 778 жінок; за віросповіданням:
17 – римсько-католицького 1– православного, 1 тис. 531 – іудейського;
за національністю: 42 поляки, 1 тис. 505 євреїв, 1 – «русинської» національності, 1 – іншої національності4.
Перед початком Другої світової війни у містечку Софіївка працювали шкіряний та лісопильний заводи5. Тут нараховувалося 465 дворів,
проживали 1 тис. 916 мешканців6.
За свідченнями батька Аврома Бендавид-вала, це містечко на території Західної України до Голокосту було живим вільним центром
торгівлі. У ньому було поштове відділення, поліцейська дільниця, пожежна частина, культурний центр, школи, 7 синагог та все інше, що
притаманне невеликому і жвавому містечку.
Унікальність містечка в тому, що, перебуваючи поза єврейською
територією, воно було побудоване, населене і кероване євреями. Основним заняттям населення були комерція, ремесла і торгівля. Упродовж 130 років воно процвітало, доки його не зруйнували нацисти у
серпні 1943 р. Тут було утворено єврейське гетто, куди зганяли євреїв
також і з навколишніх сіл і містечок. За різними відомостями, у лісі
поблизу містечка було знищено близько 5 тис. осіб єврейської національності. На цьому місці стоїть пам’ятник загиблим…
Містечко стерте з лиця землі . Все, що нагадує про колись жваві
вулиці, – це доріжки для тракторів і кінних візків, котрі тягнуться через
порожні землі.
У результаті пошуків в особистих архівах вихідців із Волині, які
емігрували до США, фотоархіві Меморіального музею Голокосту у Вашингтоні (округ Колумбія, США) та Ізраїльському національному меморіалі Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд ва-Шем в Єрусалимі пані
Лісс удалося зібрати понад 100 фотозображень та виготовити з них цифрові копії. Оригінальні фотографії, яким близько 150 років, надруковані
пігментними чорнилами на бавовняному папері, виготовленому методом
гарячого штампування, без використання кислоти і лігніну.
Копії фотодокументів систематизовані за населеними пунктами.
З історії містечка Трохимбрід надано 55 документів. Це, у переважній
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більшості, світлини, що відображають життя містечка до початку Другої
світової війни. На них зафіксовані значимі події в його історії, а саме:
церемонія перерізування стрічки при відкритті першої вимощеної частини вулиці; світлина єврейської денної школи «Талмуд Тора»; поштового
відділення та встановленого нового телефонного апарату; виступ дівчат у
Сіоністському літньому таборі поблизу містечка; родинні світлини мешканців та світлина начальниці поштового відділення Яніни Лубінскі, яка
переховувала євреїв на горищі під час масового знищення їх у 1943 р.
Про м. Луцьк у міжвоєнний та воєнний період розповідають ще
55 світлин. На них зображені: вулиця м. Луцька; міст на Красному;
зовнішній та внутрішній вигляд Великої синагоги; зовнішній вигляд
дерев’яної синагоги; працівники єврейської лікарні; учні школи Тарбут; окремі родини. Тут представлені світлини, що розповідають про
страшну сторінку в житті єврейського народу – гетто м. Луцька у роки
Другої світової війни (під час перебування в ньому євреїв та вигляд вулиці гетто після їх знищення). Є також фото місця масового знищення
євреїв у полі, поблизу м. Луцька.
До колекції увійшли також спогади євреїв про життя у Трохимброді: Рони Цукер Каплан Маргейт про родину Абіш та Бала Стейнбергів
(Україна), Памели Б. Коен (США) про родину Траубів і Інгарів та спогад родини Цукерманів (Бразилія).
Колекція стала одним із перших надходжень документів із-за кордону до духовної скарбниці Волині. Їх вивчення сприятиме формуванню історичної пам’яті, національної свідомості у тих, хто захоче знати
своє минуле, історію малої батьківщини.
Документи, передані пані Лісс, лягли в основу тематичної виставки
«Колекції фотокопій документів з життя єврейського населення, яке мешкало в м. Луцьку та в населених пунктах Трохимброд (Софіївка) і Лозішті (кол. Ігнатувка) на Волині до 1943 року». Виставка була відкрита 25
липня 2014 р. та експонувалася у Державному архіві Волинської області.
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Трохимбрід – втрачене місто. URL: https://board.lutsk.ua/topic/137882trohimbrod-vtrachene-misto/ (дата звернення: 08.01.2019).
A collection of photocopies of the life of the Jewish population, which until
1943 lived in the city of Lutsk and the town of Trochimbrody, was described. The
collection was collected by the US citizen Mrs. Andrea Lis and donated by her to
the State Archives of the Volyn Region.
Key words: The State Archives of the Volyn Region;collection; documents;
receipts.

Пані Лісс обговорює з директором Держархіву Волинської обл. В. Гикою ідею
щодо збору копій документів за кордоном. Зліва направо: С. Омельчук (перекладач),
пані Лісс, директор архіву В. Гика, 31 липня 2012 р.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00030.

Директор Держархіву Волинської обл.
В. Гика (ліворуч), головний охоронець
фондів А. Гурська, Авром Бендавид-вал
під час передавання колекції,
червень 2014 р.
Держархів Волинської обл.,
скан-копія № 00020.
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Єврейська школа «Талмуд Тора» в Трохимброді, 1935 р.
(Т-12). Фото надано Ізраїльським національним меморіалом Яд ва-Шем.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00090.

Церемонія перерізування стрічки при відкритті частини вимощеної вулиці
в Трохимброді у 1939 р. (Т-39). Фото начальниці поштового відділення Я. Лубінскі.
Світлину надав Р. Лубінскі.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00070.
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Пошта в Трохимброді, кінець 1939-х років. Праворуч у відкритих дверях стоїть
начальниця поштового відділення Я. Лубінскі. (Т-2). Фото надав Р. Лубінскі.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00080.

Луцьк. Євреїв ведуть по вулиці в гетто під час депортації.
(L-50). Фото надано Ізраїльським національним меморіалом Яд ва-Шем.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00040.
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Луцьк. Вулиця в гетто з написом: «Гетто. Заборонено для військових. Не заходити.
Тиф». (L-48В). Фото надано Ізраїльським національним меморіалом Яд ва-Шем.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00050.

Луцьк. Працівники єврейської лікарні. 1933 р. (L-34). Фото надано Ізраїльським
національним меморіалом Яд ва-Шем.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00060.
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ДОКУМЕНТІВ

УДК 329.7(=411.16)(477+438.15)«1900/1902»

О. Г. ГУЛА, В. Д. ГУЛА*

СПОГАДИ ЧЛЕНА ЦК БУНДУ ПАВЛА РОЗЕНТАЛЯ
ПРО БІЛОСТОЦЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
(1900–1902 РОКИ)
(продовження, початок у № 4(315) та № 5–6(316–317) за 2018 р.)
Публікується продовження спогадів члена ЦК Бунду. На основі документів ЦК Бунду та спогадів інших членів цієї організації спростовано авторство
М. Рафеса. У наведеній частині документа увага приділена шифруванню кореспонденції, транспортуванню літератури,організації співробітництва з місцевими осередками партії. Також автор зупиняється на питаннях співробітництва з іншими революційними організаціями: польською соціал-демократією
та партією соціалістів-революціонерів.
Ключові слова: Бунд; шифрування; соціал-демократія; робітничий рух.

Нижче наводимо завершальну частину спогадів члена ЦК Бунду,
що присвячені діяльності цієї організації в 1900–1902 рр. У попередніх
публікаціях автором спогадів ми називали М. Рафеса, однак у процесі розробки теми з’ясувалося, що цей документ належить іншому
видатному діячеві Бунду Павлові Ісааковичу Розенталю (псевдоніми
«П. Роль», «Анман», «доктор Носон»). Висновок про авторство П. Розенталя заснований як на змісті наведених спогадів, так і на резолюції
ЦК Бунду, присвяченій ІІІ з’їзду організації. У наведеній нижче частині
спогадів автор багато уваги приділяє шифрувальній справі. Зокрема,
називає себе автором роботи з шифрування, що була видана в Жене* Гула Оксана Григорівна – кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства;
Гула Володимир Дмитрович – кандидат історичних наук, докторант відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.
© О. Г. Гула, В. Д. Гула, 2019
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ві 1904 р. під псевдонімом «Бундівець»1, та наводить винайдену ним
систему шифрування повідомлень (яка, до речі, не представлена у зазначеній праці з міркувань конспірації). В історіографії ця праця асоціюється саме з П. Розенталем2. Його авторство підтверджується й спогадами Г. Лурьє, з яким він тісно спілкувався, перебуваючи на засланні3.
Крім того, у резолюції ЦК Бунду, присвяченій ІІІ з’їзду, делегатом від
Білостоку називається саме П. Розенталь, М. Рафес з-поміж учасників
цього з’їзду взагалі не зазначений4. Отже, можемо стверджувати, що
автором спогадів «Білостоцький період у житті ЦК Бунду» є П. Розенталь.
Текст спогадів обривається на описі арештів, що відбулися по завершенні конференції Бунду. Тоді ж було заарештовано й П. Розеталя.
«Я з дружиною були заарештовані в Білостоці 31 березня 1902 року,
через два дні після закриття згаданої Білостоцької конференції, організації якої ми сприяли і в якій я брав участь як член Центрального комітету Бунду» – так згадував про цей епізод у своїй книзі «Романівка»
сам П. Розенталь5. Дружина П. Розенталя Ганна також брала активну
участь у житті Бунду, була делегатом від Білостоку на IV з’їзді.
У лютому 1904 р., перебуваючи на засланні в Якутську, Павло та
Ганна взяли участь у відомому «Романівському протесті»: 57 засланців різних політичних напрямків, протестуючи проти порушення їхніх
прав (циркуляром іркутського генерал-губернатора П. Кутайсова був
посилений адміністративний нагляд у місцях поселення політичних засланців, скасовано відправлення тих, що відбули термін, з Якутії на
батьківщину за казенний рахунок, обмежено приватні поїздки засланців до Якутська і т. д. Дві партії етапованих зазнали побиття з боку
конвою), підняли над хатою якута Романова червоний прапор і 18 діб
тримали оборону, не даючи стріляниною наблизитися місцевій поліції.
Саме П. Розенталь був головним противником здачі, а згодом переправив за кордон для публікації всі основні документи й промови підсудних «Романовського процесу».
П. Розенталь був амністований після виходу Маніфесту від 17 жовтня 1905 р. Він перебрався у Вільно, де став постійним співробітником,
а згодом й членом редакцій перших бундівських легальних газет «Векер» та «Фольксцейтунг». Був прихильником об’єднання Бунду та РСДРП у єдину партію. Як газетний працівник, був усунений від місцевої
партійної роботи з метою запобігти розкриттю нелегальної мережі Бунду через агентів, що стежили за редакціями легальних органів.
Під час Першої світової війни П. Розенталь працював лікарем на
фронті. У грудні 1917 р. взяв участь у бундівському з’їзді та увійшов
до складу ЦК як представник лівого крила. Згодом П. Розенталь відійшов від активної участі у політичному житті, сконцентрувавшись на
публіцистичній діяльності. Саме в цей період, на початку 1920-х ро-
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ків, й були написані ці спогади. Помер П. Розенталь 29 лютого 1924 р.
у Вільнюсі6.
Спогади П. Розенталя є цінним джерелом для вивчення початкового періоду існування Бунду, особливо повсякденного життя цієї організації. Так, автор розкриває шифр, яким користувався Бунд, описує налагодження контактів з есерами та польськими соціалістами. Свідчення
П. Розенталя відкривають перспективи для подальших досліджень різноманітних аспектів діяльності організації на початку ХХ ст.

1

Бундовец А. Шифрованное письмо. Критика употребляемых у нас систем шифра. Женева. 1904. 113 с.
2
Уральский Ю. Расшифрованные письма из переписки редакции ленинской газеты «Искра» // Археографический ежегодник. 1983. С. 126–130.
3
Лурье Г. Ушедшим «Романовцам». Павел Исаакович Розенталь // Каторга и ссылка. № 2(15). 1925. С. 236.
4
Бунд. Документы и материалы. 1894–1921 / сост: Ю. Амиантов, К. Ляшенко, И. Розенталь, З. Перегудова, З. Тихонова. Москва. 2010. С. 77.
5
Цит. за: Синельников А. Шифры и революционеры России. Москва.
2000. С. 87.
6
Лурье Г. Указ соч. С. 235–245.

Белостокский период в жизни ЦК Бунда (1900–1902)
[1921–1924]

8. Сношения, переписка, шифры, транспорт.
Сношения с городами и местечками велись разными способами. Нередко
приезжали к нам в Белосток видные работники из разных мест посоветоваться
по какому-нибудь делу, составить или привезти для печатания листок, получить «назначение» и т. п. Приезжал Борис Фрумкин из Витебска, Альберт
Залкинд и Яша Каплан из Минска, Койген (впоследствии Ионов) и чаще жена
его, из Гродно, где они поселились по возвращении из ссылки, навещали нас
Исаак Мицкун, Миша Гольдман (Либер). Из-за границы приезжал несколько раз Франц (Блюмин, Штейн). Побывали на нашей квартире приехавшие
на съезд из Лондона Аркадий Кремер и из Швейцарии Федор Гурвич (Дан)
и Михаил Коган (Гриневич).
Из представителей чужих партий упомяну здесь только о Гершуни и
Трусевиче. Первый приехал к нам в Белосток в конце 1901 года, чтобы
поговорить о координировании действий и едином революционном фронте. Тогда формировалась партия социалистов-революционеров, и Гершуни
был душою этого дела. После объезда городов он приехал к нам вторично
в декабре. Он производил впечатление открытого, добродушнейшего человека, чуждого теоретического мудрствования и партийного политиканства.
Соглашения, конечно, не последовало, но это не помешало нам провести
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совместно у нас очень хороший вечер за дружескими рассказами и спорами.
Как раз в этот день у нас в городе удачно прошло на нескольких собраниях
празднование юбилея декабристов. Он поразился, когда узнал, как скромен
бюджет Бунда. Он не мог себе представить, чтобы на ничтожные средства,
исчислявшиеся несколькими тысячами в год, можно было развить такую
сравнительно широкую деятельность. Он нашел, что Бунд «бедная организация», а потом поправился и прибавил: Бунд бедная, но веселая организация.
Трусевич («Станислав») был тогда альфой и омегой Польской Социал Демократии. Бунд находился с ней в приятельских отношениях и оказывал поддержку, чем только мог. Еврейский пролетариат был сильно заинтересован в
развитии сознания у польских и русских рабочих. Но партия Трусевича была
тогда чрезвычайно слаба. Он почти мог сказать про себя: партия – это я. Он
часто показывался в Белостоке, заезжал и заходил к нам на квартиру, иногда
спасаясь от преследовавших его шпионов. Своими рассказами о беспрерывном за ним слежении он часто производил впечатление ненормального человека. Он часто перекрашивал свои усы и волосы на голове. Раз, спасаясь от
шпионов, он прятался у нас целую неделю. Однажды я должен был разыскать
его, чтобы поговорить с ним по делу о союзе кожевников. Я попал прямо на
съезд Польской С.Д., заседавший уже второй день. Этот «съезд» состоял всего
из 3 человек, в том числе был и сам Трусевич. Другой был чахоточный рабочий, который скоро вошел в состав федеративного союза кожевников.
Гораздо чаще и регулярнее происходили сношения с городами посредством переписки. Вел ее обычно Ноах, была она шифрованная. Писали между
строк химическими чернилами, обычно слабой серной кислотой. Во время деловых разъездов Ноаха переписку вел я.
Адреса для приходящих писем давались нам местными рабочими и интеллигентской группой. Доставляли их в достаточном количестве Рахмиил,
Довид, Мордхай и др. Они же приносили нам приходившие письма, не имея
ни малейшего представления, что это для Ц.К., так как никто в Белостоке не
знал, что здесь центр Бунда. На этой почве раз вышел забавный инцидент.
Я уже говорил, что Белостокский Комитет составлялся сверху. Это не
могло нравиться организации, и агитация за избираемость Комитета не прекращалась, пока не пришлось уступить и предоставить агитаторскому собранию выборы Комитета. Выборы дали вполне желательный для нас состав,
прошли те, за кого мы сами голосовали. Кроме прежних (Бенче, Абрама,
Анны и меня) попали в Комитет Рахмиил, Довид и Мордхай. Однако после
первого же или второго заседания все трое перестали являться. Это было
настолько необычно, что мы сразу заподозрили неладное. Происходила явная забастовка. Скоро удалось выяснить, в чем дело. Новые члены Комитета
с удивлением констатировали на заседаниях, что приходившие письма не
докладывались и что вообще вопросы «высшей политики» не ставились на
обсуждение, из чего они умозаключили, что выборы были только комедией,
что этот якобы Комитет есть только ширма, за спиной которой действует
прежний, без них. И они решили нас бойкотировать. Нечего было делать,
пришлось им раскрыть факт существования в Белостоке «самого» Ц.К. Бунда, и тогда тучи рассеялись, и добрые отношения восстановились.
Обычный шифр, который употреблялся тогда был квадратный. Чертили
квадрат, разграфливали его десятью поперечными и десятью продольными
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линиями на 100 клеток. Условное слово из 10 букв, напр., רעדנאסקעלא1 писалось снизу вверх в десяти клетках первого столбца, а в следующих клетках
той же горизонтали писались в последовательном порядке дальнейшие буквы
алфавита, а по окончании его, писали азбуку с начала. Таким образом, третий
ряд имел бы такой вид ע-ס-פ-צ-ק-ר-ש-ת-א-ב.
В таком третьем ряду пятая буква будет  קи она обозначается числом 35,
т. е. ряд № 3, буква № 5. Обыкновенно слова и азбука брались русские.
Эта система могла условно усложняться в разных направлениях. Употреблялись и другие системы, более или менее остроумные. С разными городами
были различные ключи, которые в общем были мне известны.
Но иногда во время отлучек Ноаха приходили письма, написанные по
неизвестному ключу, потому ли что Ноах забыл его сообщить или потому,
что корреспондент просто перепутал систему или ключ. Тогда я пытался расшифровать письмо без ключа, путем кропотливого анализа и угадывания. И к
великому изумлению мне это всегда удавалось. Тогда я убедился, каким самообманом является наша хваленая шифрованная переписка. Позднее, сидя в
тюрьме я, чтобы скоротать время, написал своего рода трактат о шированном
письме, который был напечатан в 1904 году в Женеве за подписью А. Бундовец.
Однажды засели мы с Ноахом и решили реформировать нашу переписку
и ввести новый однородный шифр, который был бы прост и в то же время
труден для разгадки. Мы взяли слово קחציומהרגאל2, содержащее 11 различных
букв, т. е. половину еврейского алфавита. Под ними мы написали в последовательном порядке остальные 11 букв:
ק

ח

צ

י

ו

מ

ה

כ

ך

א

ל

ת

ש

פ

ע

ס

נ

ב

ט

ז

ד

ג

Принципы были следующие: 1) каждая буква верхнего ряда заменяется
буквой под ней находящейся, и наоборот и 2) вместо буквы пишется задом
наперед число, соответствующее ея значению в алфавите. Так, вместо  לпишется 3 ()ג, а вместо  – ג03 ( = ל30). Вместо  – ו06, а вместо  – ס6. Числовое значение ת, ש, כ,  קписалось вместо 100, 200, 300, 400 – 0,1; 0,2; 0,3; 0,4.
Но употреблялись и дополнительные знаки 0,5; 0,6 – для изображения  ;אַ0,7
для  ;ע0,8 и 0,9 для  יи 00; 0,0 для אָ. Кроме того были несколько других условных обозначений напр., 09 для  פּи 0’9 для  פи т. д. Напр. слово ךרוגרעטעפ3
изображалось так: 09010,20,79706903.
Таким образом этим способом можно было писать по еврейски и по
русски, меняя язык. Усваивался он так легко, что им писалось, как обычным, простым письмом. Он немедленно вошел во всеобщее употребление
и продержался в Бунде до самой революции. Говорят, что зашифрованный
по этой системе список адресов, найденный однажды в Вильне при обыске,
стал известен Департаменту Полиции. Но шифр вряд ли был раскрыт. Не
надо забывать, что Сроль Михель Каплинский знал очень хорошо этот «бундовский» шифр. Сидя в тюрьме и работая над шифрами, я увидел что и
этот придуманный нами шифр, при всем его остроумии ни коим образом
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не является неразрешимым. Он содержал в конце концов только три десятка знаков, т. е. почти столько же, сколько букв. А такую систему считать
забронированной никак нельзя. Его разгадка затруднялась только смесью
русского с еврейским.
Скажу еще несколько слов здесь о транспорте литературы через границу.
Одно время он был хорошо налажен, через щетинщиков, район которых прилегает к границе. Но потом эти пути провалились. Было одно время, когда на границе происходили систематические провалы. Со второй половины 1901 года
Заграничный Комитет стал присылать литературу в чемоданах с двойной обшивкой. В марте 1902 года, когда многие заграничные студенты и студентки
возвращались в Россию на пасхальные каникулы началась настоящая вакханалия с посылкой таких чемоданов. Все это направлялось в Белосток и почти
всегда попадало в нашу квартиру. Каждый приезжал с двумя чемоданами, в
двойных стенках которых скрывались обычно 20 фунтов литературы. Почти
все русские экземпляры юбилейного номера רעטעבראַ עמיטש4 были доставлены
таким образом. Кроме того другие издания Заграничного Комитета и много
пропагандистской литературы на еврейском, русском и польском языке, прислана была даже партия немецких брошюр.

9. Рост рабочего движения в Белостоке.
За это время успехи агитации и пропаганды в Белостоке становились с
каждым днем все ощутительнее и заметнее. Число организованных членов
осенью 1899 года не превышало 200. Через два года на политических собраниях присутствовало уже не менее 700 членов. Выпущенная Комитетом
в начале 1900 года прокламация к приказчикам с призывом организоваться
возбудила величайшее негодование агитаторского собрания и впервые поставила вопрос о правомочности Комитета самостоятельно выпускать листки. Причиной этого шума было то, что прокламация упоминала в последних
строках о социализме. Рабочие считали, что этим отпугиваем массу, что ее
надо подымать аппелированием только к самым повседневным элементарным ея интересам – повышению заработка, укорочению рабочего дня и т. п.
Это было явным наследием теории «стадий» в рабочем движении.
Скоро все это изменилось. Агитация принимала все более политический
и социалистический характер, и масса все более на нее откликалась. Помимо воздействия литературой устраивались часто собрания, в особенности в то
время года, когда можно было пользоваться лесом. Устраивали первомайские
собрания, праздновали юбилей Бунда, Арбайтер Штимме, Декабристов, и особенно хорошо прошли мартовские собрания 1901 года, когда одновременно
праздновали 30 летие Парижской Коммуны, юбилей революций 1848 года и
годовщину смерти Карла Маркса.
За это же время образовался и сложился в Белостоке новый профессиональный союз – кожевников, о котором я уже упоминал несколько раз.
Распределение кожевенного производства до известной степени напоминало щетинное. Оно тоже группировалось крупными гнездами в нескольких
городах и местечках. Такими центрами для еврейского производства были
Вильно, Белосток, Сморгонь, Ошмяны, Крынки, Заблудов, Шишловичи,
Скидель и т.д. Поэтому очень скоро явилась среди кожевенников мысль
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объединиться подобно щетинщикам в единый союз. Душою этих стремлений был Абрам дер тате. К нему сходились нити связующие со всеми
этими пунктами. В Arbeiter Stimme существовал уже постоянный особый
отдел корреспонденций под названием «Что слышно у кожевенников».
Зимою 1900 года образована была своего рода организационная комиссия
для выработки конституции будущего союза и подготовки открытого его
выступления. В нее вошли кроме Абрама, кожевники Мордхай и Бендет,
Оля (Ханка, Анна Розенфельд), Лейзер (Бейнуш, Избицкий) и я. Мы решили здесь впервые применить федеративный принцип, так как союз должен
был обнимать рабочих всех трех национальностей – еврейских, польских и
русских. После того, как IV съезд в специальной резолюции о кожевниках
одобрил такую конструкцию, мы выработали подробный статут и по поручению комиссиии я написал «Манифест Всеобщего Федеративного Союза
Кожевенников». Он был издан на всех 3 языках и был перепечатан целиком
на своих столбцах «Искрой». Замечательно, что она не сделала никакого
сердитого замечания по поводу федеративного устройства этого союза, хотя
полемика против резолюции IV съезда о федеративном устройстве партии
велась ею с большим ожесточением. Союз стал, по примеру щетинщиков,
издававших רעד רעקעוו5, выпускать свой орган, который назывался רעפמעק
רעד6. Предполагалось, что каждая национальная секция будет выпускать его
на своем языке. Главным редактором его был Бейнуш.
«2-ой съезд Росс. С.Д.Р.П.» (белостокская конференция)
Этим последним эпизодом нашего пребывания в Белостоке я закончу свое
растянувшееся изложение, причем ограничусь только несколькими штрихами.
Подробно об этой попытке восстановить Партию я напишу, быть может, в
другой раз. Удача IV съезда окрылила нас и мы подумали, что окажемся в силах созвать съезд Партии, собрать рассыпанную храмину этой всероссийской
с.д. организации, которая исчезла сейчас же по своем рождении и оставалась
существовать, как некоторые тогда иронически выражались, только на обложках с.д. изданий. Нам казалось, что если нам удастся совершить это дело,
которое до сих пор не удавалось никому, несмотря на все попытки, если съезд
благополучно пройдет и будет выбран объединяющий руководящий центр в
лице авторитетного Ц.К., то быть может удастся создать единый социал-демократический фронт, будет внесен мир между враждебными течениями и
очистится атмосфера межфракционной грызни. Одну попытку созвать съезд
сделал в 1900 году «Союз Русс. С.Д. за границей», отправив для этой цели в
объезд организаций своих членов Тимофея (Копельзона) и П. Теплова. Организатором в самой России был представитель Южного Рабочего7 «Шлеймке»
(Андрей, Абрам Гинзбург). Съезд должен был состояться в Смоленске, но из
этой попытки ничего не вышло. Еще раз объезжал комитеты с этой целью в
1901 году представитель того же заграничного «Союза» Михаил Коган (Гриневич), но он повсюду наталкивался на противодействие со стороны «искровских» организаций.
Дело наше было трудное, так как такое противодействие и по отношению
к нашей попытке не подлежало никакому сомнению. Мы устроили совещание с приехавшим из СПб Сергеем (Неманский) и поделили между собою
функции таким образом. Ноах возьмет на себя объезд комитетов Юга, Сергей
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поведет сношения с северными организациями. Я возьму на себя техническую
подготовку съезда. Денежные средства от имени Петербургского Союза Борьбы обещал предоставить в достаточных размерах Сергей.
Мы решили созвать съезд все в том же Белостоке. Мы отдавали себе полный отчет в опасности, которой мы подвергаем нашу резиденцию, так как
помнили Бундовский провал 1898 г. в связи с созывом первого съезда Партии
в Минске. Вообще, у нас существовало убеждение, что всякая такая крупная
встреча с российскими организациями, в недрах которых скрывается немало
провокаторов, даром пройти не может. Тем не менее все таки пришлось остановиться на Белостоке, так как только здесь под личным нашим наблюдением можно будет принять все необходимые предосторожности, и если только члены съезда не натащат с собой слишком много филеров, то он сможет
благополучно пройти с внешней стороны.
Ноах отправился в объезд в январе 1902 года. Эту миссию он соединил с
обследованием бундовских организаций Юга согласно конспиративной резолюции IV съезда. Эту вторую миссию один из тогдашних деятелей «Южного
Рабочего» шуточно назвал недавно в разговоре со мною «империалистической», так как целью ея «было завоевание Юга».
Я взялся за оборудование помещения для съезда. К сожалению, денежные средства, данные СПб, оказались гораздо мизернее, чем были обещаны.
Поэтому пришлось значительно сократить размах при найме и меблировке
квартиры. Быть квартиронанимателями согласились не без колебаний кожевник Алтер из Бердичева и портниха Этка, под видом его жены. Главной
неприятной стороной тут была перспектива на 1 1/2–2 месяца отказаться от
местной работы и от принятия гостей для того, чтобы об этой квартире никто не знал и чтобы она была защищена от взоров шпионов. Они разыскали
более или менее подходящую квартиру из 3 комнат, с удобным расположением на одной из боковых улиц, вне еврейских рабочих кварталов. Мы
с Анной оправились, под видом родственников Алтера, на нее взглянуть и
нашли ее годной, исходя из того, что более 15–16 делегатов, вероятно, не
соберется.
Денег было недостаточно. Выложить свои было невозможно – Бунд, ведь,
был бедной, хотя и веселой организацией. Пришлось ограничиться самой
скромной меблировкой из нескольких столов, кроватей, шкафов и т.п. Всего
этого было мало для «обывательской» четы, снимающей «приличную» квартиру из 3 комнат с кухней, и Этка чувствовала себя весьма несчастной в тот
момент, когда она въехала во двор на глазах домохозяина и жильцов с таким
жалким טייקש’תגהלעג. Уважение к ней со стороны хозяина, наверное, упало тогда на три четверти, и она долго не могла успокоиться.
До последней возможности не сообщалось никому ни срок съезда, ни
город, ни явки. В начале марта я съездил в СПб для выяснения положения
дел. Тогда же мне пришлось побывать на Казанской демонстрации 4 марта,
присутствовать при диких сценах избиения студентов (били все в затылок)
и тут же отправил описание демонстрации в Лондон в нашу заграничную
типографию для «Последних известий». Ноах благополучно вернулся из
объезда.
В назначенное время стали съезжаться делегаты. Около 22 марта приехал
к нам Аркадий Кремер из Лондона от Заграничного Комитета Бунда и мы
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отвели его на квартиру съезда. По указанным явкам приехали и другие делегаты. В субботу 24 марта явился к нам на квартиру Михаил Коган, приехавший
от «Союза С.Д. Заграницей» с голландским паспортом. Он зашел было с вокзала по данной ему явке к акушерке Соне Лейбович, но не застав ея дома, направился к нам. Уже через час мы убедились что у наших ворот стоит шпик.
Это было зловещим мало обещающим симптомом.
Когда Анна уводила приехавшего из Нижнего Новгорода делегата от места явки на квартиру съезда, за ними следовал шпион, от которого она с трудом
освободилась.
Всего оказалось 10 делегатов: от Петербургского Союза Борьбы
Сергей и д-р Краснуха. От «Южного Рабочего» Осип Коган (Ерманский), от
Екатеринославского Комитета Федор Шипулинский, от Нижнего Новгорода
товарищ, которого не знаю фамилии, от «Искры» Федор Гурвич (Дан), от
«Союза Русс. С.Д. Заграницей» Михаил Коган, от Загр. Комитета Бунда –
Аркадий Кремер и от Ц.К. Бунда Ноах и я*. Это было весьма солидное для
российских условий и данного момента собрание (в феврале были повсюду
многочисленные аресты), но все таки недостаточно для съезда Российской
Партии. Поэтому мы без больших возражений согласились на предложение Дана назвать себя лишь конференцией (такой мандат был ему дан «Искрой»). О том, как проходили работы конференций я поделюсь с читателями
как-нибудь в другой раз, так как я безмерно вышел бы из отведенных мне
рамок.
Конференция внутренне прошла вполне благополучно. Обсуждали вопросы мирно и деловито. Приняли текст майской прокламации, предложенный
«Искрой», внеся туда ряд исправлений. Избрали Организационный Комитет
для созыва 2-го съезда, в который вошли Дан, Ерманский, Ноах.
В четверг Михаил Коган уехал на вокзал и тут же был арестован.

1

( רעדנאסקעלאідиш) – Олександр.
Це слово, на жаль, не вдалося перекласти. Можливо, це єврейський жаргонізм, використання якого в якості ключа мало ускладнити розкриття нового
шифру.
3
( ךרוגרעטעפідиш) – Санкт-Петербург.
4
( רעטעבראַ עמיטשідиш) – «Робітничий голос».
5
( רעד רעקעווідиш) – «Будильник».
6
( רעד רעפמעקідиш) – «Борець».
7
Соціал-демократична газета, що видавалася Катеринославським комітетом РСДРП у 1900–1903 рр. Виступала проти ленінського централістського
плану формування партії, відстоюючи принцип на основі обласних об’єднань.
2

* Пользуюсь случаем исправить неточность в изложении у Мартова в
его вышедшей в 1918 г. «Истории русской С.Д.». Он называет только 6 делегатов, не упоминая о Кремере, Ноахе (Портном), Шипулинском и делегате
из Нижнего Новгорода. Сергея Зельдова он ошибочно называет делегатом
Ц.К. Бунда.
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The continuation of memories of Bund Central Committee member is
published. On the basis of the documents of the Bund Central Committee and the
memories of other members of this organization, M. Rafes’s authorship was denied.
In the given part of the document attention is paid to encryption of correspondence,
transportation of literature, organization of cooperation with local parties. The
author also dwells on cooperation with other revolutionary organizations: Polish
Social-Democracy and the Socialist-Revolutionary Party.
Key words: Bund; encryption; social democracy; labor movement.
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УДК 930.253:271.2-788(477.25:470.33)«1728»

О. С. КУЗЬМУК*

НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ТРУБЧЕВСЬКИЙ
ЧОЛНСЬКИЙ МОНАСТИР У 1728 РОЦІ
Публікація вводить до наукового обігу невідомий та неопублікований
документ про стан приписного Новопечерського Трубчевського Чолнського
монастиря у 1728 р.
Ключові слова: Києво-Печерська лавра; монахи; монастир; земельні володіння.

Протягом XVII–XVIII ст. Києво-Печерська лавра опікувалася
дев’ятьма приписними монастирями. 3 розміщувалися поблизу Лаври – Троїцький Больницький монастир, Китаївська і Голосіївська пустині, а решта були розсіяні по різних єпархіях на значній відстані від
Києва.
Новопечерський приписний Трубчевський Чолнський Спаський
монастир Бєлгородської єпархії (сучасне с. Квітунь, Трубчевского району Брянської області, РФ), розміщувався на високому правому березі
р. Десни, 11 км від м. Трубчевськ. Зберігся частково, у деяких приміщеннях розміщується будинок інвалідів. Впродовж 1680–1786 рр.
Чолнський монастир був приписним до Києво-Печерської лаври, зберігся після секуляризації і продовжував функціонувати протягом ХІХ –
початку ХХ ст. Митрополит Євгеній (Болховітінов) у праці «Описание
Киево-Печерской лавры» опублікував грамоти московських царів на
володіння приписними монастирями, у т. ч. Чолнським1. Згодом В. Звіринський подав коротку інформацію про ці монастирі2. Наразі маємо
лише одну докладно викладену історію монастиря та публікацію 26 документів, оприлюдених ще у кінці ХІХ ст.3
Документи до історії цієї обителі зберігаються у фонді 128 (Києво-Печерська лавра) ЦДІАК України, м. Київ. Варто зазначити, що не
всякий київський монастир володіє такою кількістю джерел: номера
описів і справ вказані у виданому предметно-тематичному покажчику4.
Хронологічно документи охоплюють XVIII ст.
Перш за все треба відзначити 2 книги актових джерел, які містять
копії грамот московських царів, розмежування лісів, земельних угідь
монастиря, переписи дворів монастирських сіл5.
* Кузьмук Олексій Сергійович – кандидат історичних наук, завідувач сектору відділу довідкового апарату та обліку документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.
© О. С. Кузьмук, 2019

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

181

Чолнські ігумени призначалися в Києво-Печерській лаврі. Відповідно у фонді зберігається листування про перезміну ігуменів, присилку монахів для служіння, життя і нагляду за господарством Чолнського
монастиря. Низка справ присвячена земельним суперечкам Чолнського
з Чернігівським кафедральним та Новгород-Сіверським монастирями,
козацькою старшиною, російськими дворянами Домашнєвими тощо.
Кілька справ присвячено будівництву трапезної церкви, ремонту
соборного храму Різдва Христового, а також пожежам, які трапилися
1756 і 1761 роках6.
Є справи, присвячені присилці братії, переміні настоятелів: зазвичай обміни (переміна) відбувалися між Зміївським, Свинським, Синянським і Чолнським монастирями. Документи висвітлюють конфлікти
серед братії, фіксують різні порушення, втечі і переступи монахів.
Відомості показують кількісний склад монастирської братії протягом
XVIII ст.7. Збереглися сповідні росписи церков та приходських храмів
у селах Чолнського монастиря за другу половину XVIII ст.
У фонді 128 зберігаються описи та інвентарі Чолнського монастиря різного часу, в яких описуються стан храмів і будівель обителі,
ікони, церковне начиння, книжки, келії, господарські споруди, земельні
угіддя, шинки, худоба тощо8. Власне пропонований документ є одним
з описів Чолнського монастиря, укладений 12 лютого 1728 р. при переміні намісників. Отже, в обителі розміщувався кам’яний храм Різдва
Христова з приділами Введення Пресвятої Богородиці та Сергія Радонезького. Трапезна церква Святих Антонія і Феодосія була дерев’яною
і старою. Неосвяченою стояла дерев’яна новозбудована церква. Була
також дзвіниця (вірогідно, дерев’яна) з годинником і шістьма дзвонами. В ризниці зберігалися священицькі облачення, церковне начиння,
ікони та богослужбові книги. В монастирі розміщувалися 13 келій, кухня, пекарня, 2 погреби, 2 льодовні, хата для зберігання продуктів і різного майна. За межами монастиря були стайня, скотний двір, житниця,
гумно, клуня, 2 винниці і 4 млини.
Документ публікується вперше.
При передачі тексту максимально враховані методичні рекомендації та напрацювання сучасної української едиційної археографії.
У відтворенні оригінального тексту ХVIII ст. зберігаються відсутні
в сучасній кириличній абетці літери ε, ѣ, ө, ӕ та паєрок ̾.
Літерні знаки ъ та ь передаються у відповідності до їх вживання в
тексті.
Виносні літери та буквосполучення вносяться в рядок і виділяються курсивом.
Текст рукопису розбивається на слова згідно з сучасними нормами.
Вживання розділових знаків, поділ на абзаци у текстах наближені до
сучасних правил правопису.
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12 лютого 1728 р. – Опис приписного Новопечерського Трубчевського
Чолнського монастиря

Арк. 1
По блг҃ословεнїю Ӕснε в̾ Бг҃у Прεвεлεбнѣйшаго Его Млсти Гсдна Ѡтц҃а
Іоаникїӕ Сεнютовича Архиман̾дрита Ст҃ыӕ Вεликїӕ Лаνры Киεво-Пεчεрскїӕ, и совѣтомъ общимъ прεчεснѣйшихъ ωтцεвъ собор̾ныхъ, прибыв̾ши на послушанїε намѣсничεства в̾ мн҃стир Новопεчεрскїй Чолнскїй; ӕ
нижεписаннїй ωтобралεмъ мн҃стиръ и всӕкоε господар̾ство, ωт иεромонаха Кирилла бивъшаго намѣсника тогожъ мнстирӕ Новопεчεрскаго
Чолнскаго рεεстровнε;
1728-го году фεвралӕ ві* дн҃а;
Црк҃въ камεннаӕ во имӕ Рождεства Хрстова в нεй два прεдѣла во
Вεдεнїε Прεст҃ой Бц҃и, и Прпдбнаго Сεр̾гїӕ Радонεжскаго Чудотворца,
иконостасъ рѣзанїй старый поновлεнъ златом и срεбромъ;
Трапεза дεрεвӕннаӕ стараӕ при нεй цр҃квъ во имӕ Прпдбныхъ Ѡтц҃ъ
нашихъ Антонїӕ и Ѳεодосїӕ Пεчεрскихъ, а в нεй иконостасεцъ малїованный старый,
Црк҃въ дεрεвӕнаӕ новаӕ нεосщ҃εннаӕ в нεй иконостасъ нεмалїованый;
Звон̾ница на нεй звоновъ вεликихъ и малихъ шεст, на оной жε звонници
и часы;
Ризы парчи золотой з̾ квѣтами новыи;
Ризы штоөу зεлεного по нихъ квѣтъ бѣлїи новыи;
Ризы чεрвониӕ тεлѣтовиӕ;
Ризы квѣт̾чатыи матεриӕлниӕ;
Ризъ бѣлихъ лудановихъ пара;
Ризи зεлεнїи квѣтчатїи εдны;
Ризъ зεлεнихъ табиновых пара; в том числѣ новыи εдны; а другїи вεтхїи;
Ризъ другаӕ пара бѣлихъ;
Ризы чεрвоныи лудановыи εдны;
Ризы чεрвонїи атласовыи εдни;
Ризы жолтого лудану εдны;
Ризы бѣлого лудану εдны;
Ризы чорного аѯамитү εдны;
Ризы вишнεвого лудану пара;** //
* 12.
** На нижньому полі аркушів скріпа: Іεроманахъ Гεннадїй послүшникъ
Стїӕ Вεликїӕ Кїεвопεчεрскїӕ Лаνри рүкү приложилъ.
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Арк. 1 зв.
Ризы чорного лудану εдны;
Ризъ пара чорного мухоӕру;
Ризы εдны штоөовии квѣтчатїи чεрвоныи с камεю зεлεною злотоглавною;
Ризы лудановыи кропивныи з̾ галїономъ
Епитрахилεвъ два на ωтласѣ гаөованихъ, εдεнъ зεлεный другїй чεрвоный;
Чεрвоный матεрїӕлный;
Епитрахил блакитный матεриӕлный новый;
Чεрвоный аѯамитный з̾ галїонами;
Епитрахилεвъ розной матεрїи осмъ;
Стихаровъ свӕщεнничεскихъ три зεлεним шолкомъ да злотом шитихъ;
Стихаровъ шѣсть чεрвонимъ шолкомъ шитихъ, одного нѣтъ;
Стихарӕ два бѣлихъ с карунками;
Нараквицъ аѯамитнихъ чεрвонихъ три пари: чεтвεртаӕ пара чорного
аѯамиту гаөованый злотом; матεриӕлныхъ пара, жолтихъ рεцεтовихъ;
наракъвицъ старихъ розной матεрїи пар чтирнадцӕть;
Нараквицъ новихъ пара, парчи золотой; другаӕ пара штоөу красного
квитчатого;
Поӕсовъ три московскихъ ис китицами; чεтвεртый матεриӕлный чεрвоный;
Поӕсовъ розной матεрїи осмъ, старихъ;
Дїӕконскихъ стихаровъ пара рεцεтовихъ, εдεнъ зεлεнїй, другїй жолтїй,
з галїоними бан̾таεровими; стихар аѯамитный красный, с камεю злотоглавною; стихаров лудану жолтого два; бѣлого лудану εдинъ; блакитнаго лудану εдинъ; стихаров три старихъ к служεнїю нεугодны; стихаровъ
пара вишнεвихъ, εдинъ лудановий, другїй атласовый, стихаръ чорного
мухаӕру εдинъ;
Ораръ ритого аѯамиту εдинъ, другїй аѯамитный чεрвоный; ораровъ розной матεрїи пӕть, а новихъ два;
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Шεлковихъ хустъ двѣ; злотом шитихъ шεст; сεмаӕ злотомъ и шолкомъ
зεлεним шитаӕ; новихъ и старихъ злотом и шолкомъ бѣлим шитихъ
дεвεтнадцӕть; одна стараӕ с мохрами под икону;
Ручниковъ новихъ и старихъ двадцӕтъ сѣмъ; баволницъ пӕть, сεрпанков
пӕт;
Завѣски на иконы три; //
Арк. 2
Воздуховъ пара чεрвонихъ злотоглавнихъ с крεстами пεрловими, воздухъ гаөованый злотом на котором Хрстсъ в чаши стоӕщїй; до того жъ
мεн̾шїй воздухъ гаөованый на которомъ Прεст҃аӕ Бц҃а; трεтїй гаөованїй на
котором крεстъ вигаөованъ; два воздухи гаөованихъ на потир, на εдномъ
распӕтїε, на другомъ плащεница; воздухъ аѯамитный чεрвоный з̾ зεлεним
галїонами золотими; воздушковъ злотоглавнихъ два малухъ; воздушковъ
три полутабинковихъ жолтогоронцого колїорү; воздухъ болший бѣлого
лудану з̾ зεлεним, и малихъ два бѣлого лудану; воздухъ болшїй зεлεного
лудану и з малими покровцами чотир̾ма парчи зεлεной блεщащой; воз̾духъ болшїй жолтого атласу з̾ зεлεным, и два малихъ той жε матεрїи; воз̾духъ старїй болшїй жолтого полутабин̾ку з бѣлимъ, и з малими воздушками зεлεними двома; воздухъ болшїй чорный байбараковый из малими
двома, εдεнъ с нихъ аѯамитный; два малихъ чεрвоного лудану воздушок,
εдинъ тафтовїй старїй в̾ зεлεном, другїй малїй в̾ чεрвономъ; воз̾душковъ
три в сεрεдинѣ камка фиӕлковаӕ квѣт̾чатаӕ, около луданъ жолтїй;
Покривало на нолой под εван̾гεлїε чεрвоной парчи новоε; покривало на
нолой лудановоε блакитноε; напрεстолнихъ покривал лудановихъ двѣ
вεликоε и малоε; кошулка чεрвоного лудану на вεликїй прεстолъ; на
жεртвεнникъ кошулка такожъ чεрвоного лудану; кошулки двѣ напрεстолнихъ крашεновихъ;
На прεстолѣ гробницъ двѣ, εдна срѣбнаӕ, другаӕ циноваӕ, крεстъ срѣбный позълоцистїй стоӕщїй, кипарисовихъ три оправнихъ в̾ срεбро;
Кадилницъ двѣ срѣбныхъ мосӕннзовихъ три; сосудцовъ два срѣбныхъ,
что на всεнощноε;
Потировъ срѣбныхъ шѣсть, и дискосовъ шѣсть, звѣздъ пӕть, лижицъ
чтири, оловӕнный потир εдинъ, копїй двѣ; парамановъ гаөованихъ злотом три; закладка гаөованаӕ стараӕ; ан̾тиминсовъ особихъ пӕть, литоновъ три бѣлой кѣтайки; локоть матεрїи злотоглавной; лихтаровъ тройчатихъ два; одинковихъ пӕть; малихъ чтири;
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Образъ Прεстой Бц҃и Руднӕнской, на которой корона и на младεнцү
срѣбнаӕ з̾ камѣнεм; εщε малихъ вѣнчиковъ вѣнчиковъ дванадцӕтъ на
разнихъ образкахъ; //
Арк. 2 зв.
Образъ Ст҃аго Сεргїӕ окладный срεбром, и вѣнεцъ срѣбный позлоцоный;
Образъ Прεст҃ой Бц҃и малїованӕ московского нεвεликїй срεбром оправный;
Цѣновихъ крεстовъ два з таcинами; εгнусокъ срѣбный з манистом чεрвонимъ, что было на чудотворномъ образѣ; крεстикъ камεн̾ный в̾ срεбро
оправный з ланцүжком срѣбнимъ; утвар до чудотворнаго образа; шѣсть
штучокъ с роз̾ними камин̾ми; εдны с нихъ з̾ жεмчугомъ малεнкимъ; пугвичокъ срѣбнихъ чтиры; галїону срѣбного аршинъ шѣсть;
Фїӕлкового лудану аршинъ сѣмъ; полосатой матεрїи аршинъ з дεсӕть;
лудану жолтого аршинъ εдинъ; пεстровой чεрвоной златоглавной матεрїи поларшина;
Циновихъ блюд цр҃ковныхъ чεтири; два болшихъ, а два мεн̾шихъ, εщε
блюдо болшоε мосεн̾жноε; стакан̾цовъ два циновихъ; казанокъ мосεн̾жный; рукомийка мѣднаӕ; горщиковъ два мѣднихъ; панѣкадило спижовоε; лӕмпъ мѣднихъ сѣмъ; срѣбнаӕ осмаӕ прεд образами; а старихъ
сѣмъ; двѣ в Грӕзивци;
Еван̾гεлїй напрεстолнихъ три; Тεстамεн̾тъ чεтвεртїй; Апостоловъ два
пεчεрскаго друкованӕ; трεтїй московскїй; Трифолой л̾вовскїй; Минεй
московскихъ старихъ двεнадцӕть; да новихъ двεнадцӕть Минεй; Часослововъ пεчεрскихъ три; Ермолоεвъ писанныхъ чтири; пεчатный московскїй εдинъ; малихъ пεчатнихъ пεчεрскихъ два; Октоиховъ два εдин
пεчεр; другїй лвов;
Ѱалтирь болшаӕ пεчεрскаӕ εдна; другаӕ москов̾скаӕ; трεтӕӕ чвεрт̾коваӕ унεвскаӕ; чεтвεртаӕ полчвεртковаӕ московскаӕ стараӕ;
Служεбниковъ пεчεрскихъ два, εдинъ аркушовий, другїй чвεртковый,
трεтїй московскїй чвεртковый; малихъ пӕть; Житїӕ Ст҃ихъ три книги
Дмитърїεвихъ; Прологов новихъ три; и старихъ три;
Октоиховъ московскихъ вεликихъ чεтвεртковихъ два; Ефрεмовъ три;
εдинъ болшїй; два чεтвεртковихъ; Бεсѣды Апостол̾скїε книга εдна;
Трубы книга εдна; Мѣчъ книга εдна; Вѣнεцъ книга εдна; Ключъ болшїй
друкованӕ л̾вов̾скаго книга εдна; Евангεлїε учитεлноε; Калистъ книга
εдна; Евангεлїε другоε учитεлноε московского друкованӕ; Ст҃аго Іоанна
Златоустаго книга εдна; Пεчεрскїй Патεрик εдинъ; Листвичникъ книга
εдна; Сεргїӕ Чудот: книга εдна; Мεсїӕ книга εдна;
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Минεӕ московскаӕ мсци три; Трεбниковъ три, εдинъ болшїй, два чвεр; //
Арк. 3
Минεӕ общаӕ кїεв̾скаӕ; Ѳεодора Студита писанаӕ книга εдна; Триодεй
двѣ εдна Постнаӕ, а другаӕ Цвѣтнаӕ; Тεтрад Евангεлїй Страстнихъ;
Брашно εдно Дх҃овноε; Акаөистъ εдинъ сεдмичный; другїй чεтвεроакаөистный; Постриговъ два, εдинъ пεчатный; другой писанный;
Зεрцало Бг҃ословїӕ книга εдна; Ан̾өологионъ книжица; Диоптра писанаӕ;
Їсторїӕ о прεподобныхъ ωтцεвъ Варлааму Иоасафу Индїйскихъ;
Каноны Повсεднεвныи, что читают на павεчεрници; Казанӕ двоε писанниε на Прεображεнїε и на Успεнїε; Синодикъ болшой новый; да другїй
старїй;
Ал̾фавитъ книжица εдна; килимовъ цр҃ковныхъ болшихъ новихъ три; малих два;
Посуда трапεзнаӕ;
Чаша мѣднаӕ позолочεна и посрεбрεна; блюд глибокихъ шисть; блюд
мεншихъ шисть; плоскихъ блюд шисть; полумисковъ вεликихъ глибоких, 2; приставокъ болшихъ три; мεншихъ приставокъ пӕть; тарѣлокъ
нових, 9; тарѣлокъ старихъ двεнадцӕть; солонка циноваӕ εдна; скатεрстεй, 5; полумисковъ два; квартъ циновихъ с накривками сѣмъ; кубков
цинов; 9;
Дεрεвӕного строεнїӕ;
Кεлїи брат̾скихъ тринадцӕть; кухнӕ а в нεй посуды; казановъ вεликихъ
мѣднихъ два; друшлӕкъ мѣдный; сѣкачовъ два; козлищи жεлѣзнїε из
окладинами; карась, колцε до варεниковъ; на задворковой кухнѣ пановъ
болшихъ двѣ трεтӕӕ малаӕ; мѣднихъ малихъ казанковъ три; сковорода
жεлѣзнаӕ;
Пѣкарнӕ, погрεбовъ два; лεдовεнь двѣ;
Полата а в нεй вεщεй зостаεтъ;
Рибы вӕлой головъ три; тїошокъ три; полосεтра просолового; сушεнихъ
ӕблокъ и грушъ бочокъ чотири; бεзмѣновъ три; килим εдинъ; пологъ
εдинъ; пистолεти εдны; горѣлки куфовъ чотирнадцӕть; олѣи пултори
куфи; сал дεсӕть; жεлѣза штабъ пӕть; свεрдловъ болшихъ, 4; наковалновъ три; косъ двѣ; з̾ вишнӕми бочокъ двѣ; таз εдинъ; возових шкуръ
двѣ; прεливанихъ дуль куфъ двѣ; мεду бочка; масла чтири фаски; //
Арк. 3 зв.
сира дѣжокъ двѣ; вичинεнихъ шкуръ пӕть; мушкεтъ, фузѣйка малаӕ,
ручница, можчѣръ, ковшъ мѣднїй вεликїй; двѣ носатки мѣднихъ: εдна
болшаӕ, другаӕ мεншаӕ; алεмбикъ мѣдный;

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

187

Конюшнӕ, а в̾ нεй конεй εз̾жалихъ, 13; жεрεбцовъ два; кобылъ двѣ;
шор пара; кантаровъ двѣ пари: εдни новыи, другїи старїи; хомутовъ; 6;
сεмый з̾ блӕхами; лѣицовъ пара кон̾ныхъ двои; поεдинковихъ двои; узд,
5; шεстый муштукъ; кулбакъ три; колӕсокъ покритихъ двѣ; тарадайка,
палубъ, глабцовъ пӕтεро;
Скотиний дворъ, а в нεмъ товару рогатого; коровъ дойнихъ двадцӕть
осмъ; ӕловыхъ коровъ сорокъ; старихъ коровъ двѣ; биковъ два; тεличокъ торочнихъ шεстнадцӕть; козъ пӕтъдεсӕт; свинεй старихъ шѣсть;
да подсвин̾ковъ, 19;
Житница, а в нεй хлѣба всӕкого, а имεнно жита осмачокъ, 22; муки
житной осмачокъ, 15; пшεници осмачокъ, 10; ӕчмεню осмачокъ, 10;
грεчки осмачокъ 23; ӕрици осмачокъ, 17; овса осмачокъ, 30; крупъ
грεчаних осмачокъ, 10; пшона осмачокъ, 5; проса осмачка εдна; ӕчнихъ
крупъ осмачокъ двѣ; муки грεчаной осмачка εдна; пшεничной муки
осмач: εдна; конопεль осмачокъ чтири; гороху осмачокъ 19;
На гумнѣ ӕмы жита двѣ, εдна осмачокъ, 32; другаӕ, 29; в̾ задворковомъ
саду жита ӕма осмачокъ, 22; за пεкарнεю в саду двѣ ӕмы жита, εдна
осмачокъ, 36; другаӕ, 32; на монастиру ӕма жита, 14; осмачокъ;
За пεкарнεю в саду ӕма грεчки осмачокъ 36; на городѣ ӕма грεчки жъ
осмач: 20; у задворковомъ саду ӕма грεчки осмачокъ, 20; в̾ том жε саду
овса ӕма осмач: 32; ӕчмεню три ӕмы осмачокъ, 40; ӕрици осмачокъ,
13;
Гумно, на нεмъ клунӕ, авиновъ чтири, изба, а в нεй живεтъ гумεн̾ный;
Винници двѣ, εдна под монастирεмъ; другаӕ в̾ др҃внѣ Олεшεнки, а в них
котловъ мѣдныхъ; шѣсть;
Мεлницъ чтири, пεрваӕ под дεрεвнεю Макорзною о дву колахъ; //
Арк. 55
[при] нεй сукновалнӕ; другаӕ под др҃внεю Любовною; при нεй такжε
сукновалнӕ; трεтεӕ под др҃εвнεю Олεшεнкою, о двухъ колахъ; чεтвεртаӕ
на рѣчки Ужи близъ спорной зεмли пустоши Прилѣпъ, о двухъ колах
новаӕ;
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В̾ дворци олεшεнском, в̾ нεм кобилицъ дεсӕть; биковъ, 20;
Свинεй осмъдεсӕтъ бεз двохъ; ин̾диковъ пӕтεро; гусεй пӕтεро; утокъ
пӕтεро; лошатъ малихъ, в*҃ //
ЦДІАК України. Ф. 128. Оп. 1 вотч. Спр.1189. Арк. 1–3зв., 55. Оригінал.
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НЕВІДОМИЙ ЛИСТ ПОДВИЖНИКА ПРАВОСЛАВ’Я
КИРИЛА ЗЛЕНКА ДО ЄПИСКОПА
МОГИЛЬОВСЬКОГО ІОАСАФА (ЖЕВАХОВА)
Уперше запроваджується до наукового обігу виявлений архівний документ, пов’язаний з життям подвижника православ’я початку ХХ ст. Кирила
Євдокимовича Зленка та єпископа Могильовського Іоасафа (в миру – князь
Володимир Давидович Жевахов).
Ключові слова: Кирило (Зленко); Іоасаф (Жевахов); С. О. Нілус; Оптина
пустинь; Линовиця.

Українські архіви зберігають ще багато невідомих документів, що
стосуються різних аспектів історії країни. Іноді архівні знахідки виявляються дослідником там, де він їх і не очікує знайти. Так сталося і з
документом, який оприлюднюється нижче, – листом Кирила Євдокимович Зленка до князя Володимира Давидовича Жевахова, датованим
26 березня 1914 р.
Ця епістола була виявлена у фонді Виконавчого комітету Линовицької волосної ради робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів Пирятинського повіту Полтавської губернії серед діловодної
документації 1922–1923 рр. Чиста частина аркуша цього документа
була використана для запису незначущої інформації. Саме ця обставина дозволила у вирії буремних подій ХХ ст. зберегти інформацію, яку
містить документ – адже старовинний палац Жевахових у Линовиці з
усіма садибними будівлями був знищений у 1920-х роках, а разом із
ним – і великий родинний архів князів Жевахових.
Автор листа – Кирило Зленко, щодо особистості якого в сучасній
науковій та науково-популярній літературі існують різні думки. Більшість дослідників історії Оптиної пустині та її братії вважають, що
К. Зленко є автором скитського літопису Оптиної пустині1. Але останні
дослідження Г. Запальського спростовують це твердження. Він довів,
що ця людина не мала відношення до складання літопису. Г. Запальський зазначає, що до 1916 р. у послужних списках Оптиної пустині
К. Зленко значиться не як ієродиякон, а як послушник, який навіть не
* Морозова Анна Валеріївна – кандидат історичних наук, головний спеціаліст відділу використання інформації документів Державного архіву Чернігівської області.
© А. В. Морозова, 2019
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входив до складу братства. В одному зі списків олівцем дописано, що
він залишався послушником й був «приукажен» (тобто, включений до
складу братства) 9 листопада 1917 р., а ієродияконом він став ще пізніше. Автором літопису, вірогідніше за все, є єдиний у 1916–1917 рр.
ієродиякон Кирило, але на прізвище Конардов. Саме він проходив послух у скитській бібліотеці й міг вести літопис. А деякі факти біографії К. Конардова (постриг у монаха в 1912 р., висвячення в диякона в
1913 р.) численні дослідники приписали К. Зленку2.
Таким чином, точні біографічні відомості про автора листа досі
не встановлені. Але достеменно відомо, що Кирило народився 1888 р.
у родині селянина с. Паск Пирятинського повіту Полтавської губернії
Євдокима Зленка. У дитячі роки він, як усі сільські діти, привчався
до звичайної селянської праці, але зміг закінчити двокласну сільську
школу. Саме тут він отримав не лише знання, але й відчуття церковнослов’янської мови. Від Часослова до Псалтиря він йшов до розуміння суті богослужіння й важкого досвіду аскетики. Досить рано у нього
з’явилося бажання чернецтва й у 1905 р. він став послушником у знаменитому монастирі Оптина пустинь, заснованому у XII ст. Оптинські
старці були з різних станів – купців, селян, сімей священнослужителів, ремісників і дворян. В основу монастирського життя тут було покладено неухильне дотримання трьох правил: суворе чернече життя,
збереження жебрацтва, прагнення завжди і в усьому говорити правду,
незважаючи на звання та чини. З середини ХІХ ст. небувалий інтерес
до Оптиної пустині пробуджується у російської інтелігенції. Серед паломників того часу – великий князь Костянтин Романов (відомий поет
К. Р.), М. Гоголь, В. Жуковський, Ф. Тютчев, І. Тургенєв, П. Вяземський, Ф. Достоєвський, В. Соловйов, П. Чайковський, М. Рубінштейн,
О. Жемчужников (Козьма Прутков) та інші.
У цьому монастирі Кирило (Зленко) проходив послух до жовтня
1908 р., до часу відправлення його на військову службу. Як зазначають
дослідники життя Кирила (Зленка), й що не підлягає сумніву, восени
1912 р. він повернувся до Оптиної пустині3.
Виходячи зі змісту відшуканого листа, можна припустити, що з
середини 1910-х років К. Зленко був повіреним у справах князя Володимира Давидовича Жевахова – як цивільних, так і духовних. Саме до
нього й адресований лист.
Володимир Жевахов (Джавахишвілі) – потомок давніх грузинських
князів – народився на Полтавщині 24 грудня 1874 р. у родині князя Давида Дмитровича Жевахова. Серед предків матері – Катерини Костянтинівни Вульферт – був святитель Бєлгородський Іоасаф (у миру Яким
Андрійович Горленко; 1705–1754)4. Володимир (як і його брат-близнюк Микола, російський державний діяч, товариш обер-прокурора Синоду у 1916–1917 рр., духовний письменник) отримав юридичну осві-
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ту в Університеті св. Володимира в Києві, який він закінчив 1899 р.
Розпочалася служба, яка, враховуючи родинні зв’язки, без сумніву,
мала бути успішною. У 1900 р. Володимир поступив на службу до
Київської судової палати, а 9 січня 1911 р. був призначений старшим
радником Київського губернського правління, виконуючи за необхідності обов’язки київського віце-губернатора5.
З 1908 р. князь активно займався благодійною діяльністю: став членом-засновником Православного Камчатського братства, Православного місіонерського товариства, Курського Знаменно-Богородицького
місіонерсько-просвітницького товариства, Київського благодійного товариства6.
У 1911 р. В. Жевахов ініціював розкопки давніх Звіринецьких іночеських печер у Києві. До співпраці запросив фахових спеціалістів
А. Ертелі та І. Камарина. Був донатором зведення тут надпечерного
храму Різдва Богородиці та заснування чернечого скиту7. 1911 р. Володимир Давидович разом із братом взяв активну участь у прославленні
Церквою єпископа Бєлгородського Іоасафа (Горленка). У роки Першої
світової війни князь був призначений уповноваженим Червоного Хреста по Полтавській губернії при арміях Південно-Західного фронту, й
тут він проявив максимум енергії8.
Наведений нижче лист не є автографом – це машинописна копія,
зроблена, вірогідніше за все, Сергієм Олександровичем Нілусом – відомим церковним письменником і агіографом. Вважаємо за доцільне
торкнутися долі цієї непересічної людини, діяльність якої тісно пов’язана з Оптиною пустинню.
Народився Сергій 25 серпня 1862 р. у с. Крутець Володимирської
губернії в родині поміщика Олександра Петровича Нілуса та Наталії
Дмитрівни, уродженої Карпової. По закінченні 3-ї Московської гімназії
С. Нілус вступив на юридичний факультет Московського університету,
який закінчив у 1886 р., й недовго служив при прокурорі Ериванського* окружного суду9. Залишивши державну службу, зайнявся господарством у власному маєтку в Орловській губернії, подовгу мешкав за
кордоном10.
Життя в селі й тісне спілкування з селянами істотно змінили його
погляди. Цьому ж сприяло і вивчення робіт впливових мислителів
того часу: Ф. Ніцше, Л. Толстого, В. Соловйова. До кінця 1890-х років у нього виробилася радикальна утопічна релігійно-консервативна програма. Викладаючи її у пресі, С. Нілус незмінно демонстрував
послідовність, безкомпромісність, беззастережне прийняття найрадикальніших (часом антигуманних) наслідків втілення в життя цієї програми. Наприкінці 1890-х років під впливом значних діячів Православної Церкви того часу він почав захищати підвалини самодержавства
* У м. Еривань (з 1936 р. – м. Єреван, Вірменія).
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та православ’я в Російській імперії, публікував окремі нариси та книги духовного змісту.
Влітку 1900 р. С. Нілус здійснив паломництво до Саровської
пустині й до Серафимо-Дівеєвського монастиря, а влітку та восени
1901 р. двічі їздив до Троїцько-Сергієвої лаври й двічі – до Оптиної
пустині11.
У 1905 р. вийшов найвідоміший твір С. Нілуса – 2-е видання «Великое в малом», в якому були оприлюднені «Протоколи собраний
Сионских мудрецов». С. Нілус пов’язав їх з описаним у Біблії «царством антихриста», тогочасними політичними реаліями та діяльність
таємних товариств. Навіть припускаючи, що «протоколи» — підробка,
він вважав за необхідне оприлюднити цей документ як свідоцтво того,
що наближається кінець світу і це повинно пробудити в людях почуття
покаяння. «Сионские протоколы» були перевидані С. Нілусом другим
виданням у 1911 р. й третім – на початку 1917 р.12 За спогадами князя
М. Жевахова, майже весь наклад книги видання 1917 р. був знищений.
Ціна на книгу зросла спочатку до 600 руб., а при більшовиках, які розстрілювали власників книги на місці, досягла 200 тис. руб.13 Вилучені
з контексту «Протоколи» почали «жити своїм життям», їх неодноразово перевидавали на територіях білогвардійський новоутворень та в
еміграції, вони перекладені багатьма мовами й з початку 1920-х років
викликають безперервну полеміку.
Що стосується С. Нілуса, то 1905 р. він продав свій маєток Золотарьове й вступив на службу помічником діловода Канцелярії у справах дворянства Міністерства внутрішніх справ. Одночасно він регулярно публікував у «Московских губернских ведомостях» гострі полемічні
статті з актуальних політичних питань14.
3 лютого 1906 р. С. Нілус обвінчався у Петербурзі з фрейліною
імператриці, дочкою російського посланника в Афінах Оленою Олександрівною Озеровою (1855–1938), яка виявилася близькою йому за
поглядами та переконаннями. Подружжя мріяло поїхати на Волинь, де
Сергій Олександрович мав стати парафіяльним священиком. Хіротонія мала відбутися в Казанському соборі Петербурга, а імператриця на
знак благословення цього вчинку прислала в подарунок ікону та самовар з ініціалами дарувальниці15. Та через публічний розголос незаконного зв’язку з кузиною, сусідкою по маєтку Н. О. Володимеровою
(1844–1932), в якої від С. Нілуса у 1883 р. у Франції народився син,
архієпископ Антоній (Храповицький) скасував призначене висвячення.
С. Нілус з дружиною покинув Петербург і почалися його довічні поневіряння. Після недовгого перебування в Ніколо-Бабаївському монастирі на Волзі і Валдаї письменник оселився в Оптиній пустині. Рукописи
оптинського архіву та записи бесід із насельниками обителі лягли в
основу його наступних книг.
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Невдовзі після одруження до С. Нілуса звернулася Н. Володимерова, яка на той час овдовіла, а діти вигнали її з дому. Подружжя Нілусів
прихистило її у себе в Оптиній пустині. Та у 1912 р. у Синод поступив
на них донос й після розгляду мирським особам було заборонено жити
в пустині16.
Нілуси були змушені покинути Оптину пустинь й повернутися на
Валдай. У 1913 р. їх відвідав князь М. Жевахов, з яким Сергій Олександрович познайомився ще на початку 1900-х років у Києві. Саме тоді
М. Жевахов запропонував родині Нілусів пожити в родовому маєтку в
Линовиці.
Після встановлення радянської влади на теренах Російської імперії
доля осіб, пов’язаних із листом, що публікується, склалася трагічно.
Ієродиякон Кирило (Зленко) після остаточного закриття Оптиної
пустині у 1926 р. мешкав в одній квартирі із преподобним Никоном
(Беляєвим), разом з яким був заарештований у червні 1927 р. А вже
19 грудня 1927 р. Особливою нарадою ОДПУ за обвинуваченням у контрреволюційній діяльності був засуджений до трьох років вислання до
Казахстану без можливості застосування амністії. З 1929 р. перебував
у Кзил-Ординському засланні, звідки повернувся смертельно хворим
до м. Бєльов (Тульська обл., РФ), а згодом був висланий до м. Козлов
(зараз – м. Мічурінськ Тамбовської обл., РФ)17, де 19 липня (1 серпня)
1929 р. помер18.
Князь В. Жевахов під час революційних подій 1917–1919 рр. разом
із братом мешкав у Києві: спочатку у будинку матері, а після відступу
петлюрівців і взяття міста частинами більшовиків, коли настали страшні часи чекістських злочинів, – у скиту Пречистої Богородиці Київських Звіринецьких печер19.
На початку 1920-х років В. Жевахов влаштувався на роботу до
Української Академії Наук, аби мати можливість офіційно брати участь
в археологічних розкопках20.
У 1924 р. його вперше заарештували і 7 місяців протримали у
в’язниці за «княже походження». Відразу після звільнення В. Жевахов звернувся з листом до Святійшого патріарха Тихона з проханням
благословити його на прийняття чернецтва в Звіринецькому скиту.
26 грудня 1924 р. єпископ Уманський Макарій (Кармазін) постриг князя Володимира з ім’ям Іоасафа і висвятив в сан ієромонаха. А 6 липня
1926 р. митрополит Сергій (Страгородський) висвятив його в Нижньому Новгороді в єпископа Дмитрівського, вікарія Курської єпархії. Та
вже 16 вересня 1926 р. Іосафа (Жевахова) заарештували «за зберігання агітаційної літератури контрреволюційного змісту» і відправили на
Соловки, а потім на заслання в Наримський округ. Після звільнення
19 вересня 1932 р. він був призначений єпископом П’ятигорським, через місяць – Чебоксарським, але В. Жевахов відмовився від цих при-
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значень. Він прийняв тільки призначення єпископом Могильовським,
а у 1936 р. став і керуючим Мінської єпархії. 16 жовтня 1936 р. його
заарештували і вислали у Боровичі, де проживала сестра. Через півроку
він повернувся в Бєлгород «на спокій», але незабаром був знову заарештований як керівник терористичної «троцькістсько-зинов’євської
банди». Як стверджував священик Яків Кротов, в обвинуваченні «...не
было ложью, что епископ назвал убийство Кирова заслуженной карой
за расстрелы, которые проводились по приказу Кирова». Його судили
4 грудня 1937 р. у Курську і в цей же день розстріляли21.
Подружжя Нілусів із 1917 р. до 1923 р. мешкало в Линовиці в маєтку князів Жевахових. І навіть маючи можливість виїхати за кордон,
хворий С. Нілус залишився в Росії. На той час основна частина маєтку
була вже конфіскована та розграбована, й лише невеликий будиночок у
глибині парку залишився не зачепленим. Саме в ньому мешкали Нілуси та настоятель Густинського монастиря схимник архімандрит Іоасаф
із монахами22.
У серпні 1924 р. С. Нілус був заарештований у Пирятині і відправлений до київської тюрми. Після звільнення всередині лютого 1925 р.
мешкав у Києві, наприкінці вересня – на початку жовтня 1925 р. був
знову заарештований і відправлений до Москви, де утримувався у сумнозвісній тюрмі на Луб’янці. У лютому 1926 р. С. Нілуса звільнили із
забороною мешкати у шести головних містах СРСР. Близько двох років
він мешкав у Чернігові, де арештовувався органами у квітні 1927 р.
У 1928 р. переселився до с. Крутець (Олександрівський район Володимирівської області, РФ), де і помер 14 січня 1929 р. у будинку родини
священика Василя Арсенійовича Смирнова23.
Документ друкується мовою оригіналу згідно з сучасними правописними нормами із дотриманням лексичних і стилістичних особливостей мови автора. У коментарях наведено стислу інформацію про
осіб та установи, що згадуються в документі.
26 березня 1914 р. – Лист Кирила Зленка до кн. В. Д. Жевахова
Ваше сиятельство,
Благодарение Богу, прибыл я в Оптину пустынь 21 марта благополучно. На второй же день имел неосторожность простудиться, отчего и пришлось проболеть несколько дней, так что я только сегодня
мог приступить к составлению отчета, который и представляю вместе
с оправдательными документами. Я покорнейше просил бы Ваше сиятельство не только просмотреть этот отчет, но и прочитать его весь,
и что при этом будет Вами замечено, требующего объяснения с моей
стороны, сообщите мне. Я, конечно, по возможности старался сокращать расходы, но может быть, между ними некоторые покажутся Вам
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непроизводительными. Из показанного остатка 62 руб. 92 коп. – 2 руб.
92 коп. у меня на руках, а остальные 60 руб. пока еще не получены,
будут же получены по снятии ареста с проданного мною леса. По получении этих оставшихся 60 руб. я намерен из них 20 руб. послать
Густынскому о. архимандриту* за квартирование в монастыре с 11 декабря 1913 г. по 1 февраля 1914 года и себе взять 8 руб. 60 коп. в пополнение израсходованных мною в разное время из собственных моих
денег. Затем, если Ваше сиятельство расположитесь, то разрешите мне
взять из этой же суммы 20 руб., израсходованные мною при поездке
в Оптину и Киев из Линовицы по моим личным духовным нуждам.
Простите, Ваше сиятельство, за сию просьбу. Уверенный, что Вы не
осудите меня за откровенность, я должен сказать Вам, что к подобной
просьбе вынуждает меня то крайнее стеснение в денежном отношении,
которое я испытываю в настоящее время. И это тем более, что приближается светлый праздник**. Что же касается поручения Вашего сиятельства о вопрошении старцев по делу о постройке скита***, то при всем
желании исполнить его теперь же — не представляется возможным по
той причине, что батюшка Нектарий**** совершенно не имеет свободного
времени, ибо говеет братия и он только успевает исповедывать их, да
и богомольцы есть, так что ему нет никакой возможности обсудить те
вопросы, какие Вы предложили мне передать ему, поэтому лучше всего будет переговорить обо всем после праздников.
Если после Пасхи не придется возить дубов в Россошь, не сочтете ли нужным сделать распоряжение Михаилу о взносе нач[альнику]
ст. Линовицы арендной платы 2 руб. 15 коп. за участок на второй месяц, т. к. в апреле уже истекает месячный срок аренды.
В каком положении дело о снятии ареста с проданного леса? Получили ли Вы все мои последние письма и где намерены провести летнее
время?

* Йдеться про настоятеля Густинського монастиря о. архимандрита Тихона.
** Йдеться про Великдень, який 1914 р. припав на 6 квітня (за старим
стилем).
*** Князь В. Жевахов мав намір збудувати скит і в ньому оселитися, але
цей задум не був здійснений.
**** Нектарій (1853–29 квітня (12 травня) 1928) народився в м. Єлець Орловської губернії. 1873 р. прийшов в Оптину пустинь. 14 березня 1887 р. пострижений у мантію, 19 січня 1894 р. висвячений в ієродиякона, у 1898 р. – в
ієромонаха. У 1913 р. братія Оптиної пустині обрала його в старці. Після закриття монастиря в 1923 р. був заарештований і засуджений до розстрілу, але
завдяки клопотанню поетеси Павлович перед Н. Крупською був звільнений із
зобов’язанням залишити Калузьку губернію. Останні роки мешкав у с. Холмищі Брянської обл.
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Всегда молитвенно памятую о Вас и приветствую с грядущими
св. днями Страстной седмицы. Остаюсь преданный Вам вашего сиятельства покорный слуга грешный послушник
Кирилл Зленко
Оптина пустынь.
Держархів Чернігівської обл. Ф. Р-5425. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 5–5зв. Машинописна копія.
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УДК 930(477)

В. В. ТЕЛЬВАК, О. А. РАДЧЕНКО*

НЕЗНАНА РЕЦЕНЗІЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Вперше публікується рецензія М. Грушевського на габілітаційну працю К. Студинського, що відклалася у фондах Державного архіву Львівської
області. Реконструйовано обставини написання критичного відгуку та його
вплив на професійну кар’єру автора «Перестороги».
Ключові слова: М. Грушевський; К. Студинський; рецензія; «Пересторога»; літературознавство.

Реалізація двох фундаментальних грушевськознавчих проектів сучасності – п‘ятидесятитомного перевидання творів М. Грушевського
та «Е-архіву Михайла Грушевського» стала потужним стимулом для
дослідників зануритися в архіви та бібліотеки у пошуках незнаної грушевськіани та необхідних для коментування матеріалів. У підсумку,
практично щороку виявляються досі незнані твори видатного вченого,
помітно збільшуючи його бібліографію та збагачуючи наші уявлення
про універсальність громадського та наукового служіння Великого
Українця. Нерідко своєрідні підказки про існування незнаних нами творів М. Грушевського знаходимо у його власному розлогому епістолярії.
Зокрема, так сталося й у випадку опублікованого нижче рецензійного тексту. Готуючи до видання епістолярний діалог М. Грушевського
з Олександром Барвінським, ми натрапили на доволі докладне обговорення наразі малознаної проблеми обсадження вакантної після смерті Олександра Огоновського кафедри української мови та літератури.
На цю кафедру претендували одразу кілька українців – Іван Франко,
Олександр Колесса, Кирило Студинський та Володимир Коцовський.
М. Грушевський, як один із небагатьох професорів-українців на філософському факультеті, був вимушено заангажований у цю складну ситуацію вибору відповідного претендента, котра варта окремої розлогої
розвідки. Серед іншого, історик був призначений членом габілітаційної
комісії для К. Студинського.
Бажання останнього здобути професуру у Львівському університеті
активно підтримував його тесть – знаний галицький громадсько-політичний і культурний діяч Анатоль Вахнянин. Утім, це більше нашко* Тельвак Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
Радченко Олег Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
© В. В. Тельвак, О. А. Радченко, 2019
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дило справі, адже польська університетська професура була особливо
чутлива до зовнішніх впливів, ревниво обстоюючи власну незалежність. К. Студинському, за словами М. Грушевського, стали «робити
трудність»1, адже виявилося, що претендент здобув вищу освіту (абсолюторій) не на філософському (як це передбачав профіль кафедри),
а на теологічному факультеті. Тож справу українського літературознавця почали затягувати, а згодом відклали і йому довелося габілітуватися
в Ягеллонському університеті. Там він протягом 1897–1899 рр. працював на посаді доцента, а до Львівського університету зміг потрапити
лише в 1900 р.
Обов’язки М. Грушевського, як члена факультетської комісії, передбачали підготовку критичного аналізу знаної книги К. Студинського «Пересторога», котра була подана ним як габілітаційна праця2. Цей
обов’язок, як свідчить листування вченого, був обтяжливий йому з
кількох причин. По-перше, в справу обсадження кафедри вмішалася
політика та інтереси багатьох галицьких діячів, котрі сподівалися на
підтримку М. Грушевським саме свого кандидата. По-друге, не зовсім
смакувала українському історику амбітність претендента. Як свідчить
його лист до О. Барвінського, М. Грушевський радив дещо молодшому колезі забрати документи, щоб після короткої перерви, підсиливши
свої позиції новими розвідками, знову податися на конкурс. Історик
писав кореспонденту, що «йому б [К. Студинському] придалось ще
повчитись і літературі і лінґвістики, але він великої думки за себе»3.
Зрештою, багато зауважень рецензент мав і до самої «Перестороги». Як
дізнаємося з листа до того ж О. Барвінського, не всі вони потрапили до
підсумкового варіанту рецензії: «Перед виїздом було засідання комісії, я боронив його «Пересторогу», і в рефераті деякі закиди повикидав
(хоч не міг критики й закидів оминути), уважаючи на неприхильність
Поляків […]»4. Тож читаючи відгук М. Грушевського, слід мати на увазі цю обставину. Втім, прихильність рецензента не допомогла справі,
адже, як про це йшлося вище, факультет знайшов формальні підстави
відмовити К. Студинському.
Також увагу читача хочемо привернути до мови написаної рецензії – німецької. Такий вибір М. Грушевського був невипадковим. Будучи переконаним у законодавчому закріпленні прав української мови
у Львівському університеті та наражаючись на опір більшості професорської корпорації, котра заповзято боронила його польський характер, історик уникав польської та нерідко принципово послуговувався у
службовому справочинстві державною мовою5. Чи не вперше, до речі,
таку його практику фіксує рецензія на «Пересторогу».
Сам критичний відгук відклався в особовій справі К. Студинського
як професора університету під кимось доданим польськомовним титулом «Opinia prof. Hruszewskiego, który właśnie wtedy wyjechał na urlop»
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(«Думка проф. Грушевського, котрий саме тоді виїхав у відпустку»)6.
Текст не має дати його написання, але листи історика до О. Барвінського дозволяють говорити, що він був написаний протягом літа–осені 1895 р.
Викладені в друкованому нижче відгуку критичні спостереження
М. Грушевський розвинув у своїй рецензії на присвячені «Пересторозі»
студії І. Франка та К. Студинського, що з’явилася наступного 1896 р.7
Востаннє ж про свою тогочасну критику історико-літературної візії
львівського літературознавця він згадав у другій книзі п’ятого тому
«Історії української літератури»8.
Цінність для грушевськознавців цієї невеликої рецензії М. Грушевського є чимала. Насамперед, вона значно збагачує наші знання про
ранній період взаємин видатного історика з К. Студинським, що зазвичай в історіографії зображуються ідилічно . Також текст рецензії безперечно приверне увагу дослідників історико-літературної спадщини
автора «Історії України-Руси», адже до всебічної характеристики «Перестороги» він звернеться значно пізніше – вже у міжвоєнний час. Насамкінець, віднайдення незнаного дослідникам рукопису М. Грушевського вкотре вказує на все ще невичерпаний евристичний потенціал
українських грушевськознавчих колекцій.
Рукописний текст рецензії скопіював з оригіналу і переклав з німецької мови канд. філолог. наук, доцент кафедри германських мов і
перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Олег Радченко.
1

ЛННБУ ВР (Львівська національна наукова бібліотека України імені
В. Стефаника. Відділ рукописів). Ф. 11. Оп. 1. Спр. 1026. Арк. 88–88зв.
2
Пересторога, руський памятник початку XVII віка, історично-лїтературна студия д-ра Кирила Студинського. Львів, 1895. 193 с.
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4
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Детальніше див.: Тельвак В. В., Пантюк М. П. Михайло Грушевський
та боротьба за українські кафедри Львівського університету // Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Посвіт, 2018. Спец. випуск 3. С. 156–162.
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Грушевський М. [Рецензія]. Franko I. Dr. Z dziejów synodu brzeskiego
1596 r. (Kwartalnik Historyczny, 1895, І, с. 1–22; Пересторога, руський памятник початку XVII віка, історично-лїтературна студия д-ра Кирила Студинського. Львів, 1895, ст. 193 с.; Причинки до історії унії, критичні замітки на
розвідку д-ра І. Франка під заголовком «Z dziejów synodu brzeskiego 1596 r.»
Львів, 1895, ст. 21 (передрук із «Правди», 1895, ч. 87) // Записки НТШ. 1896.
Т. ХІІ. Кн. 4. С. 21–30.
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Див. напр.: Кліш А. Співпраця Кирила Студинського та Михайла Грушевського // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Історія.
2007. Вип. 91–93. С. 27–30.

[Рецензія]
[літо–осінь 1895 р.]
У сфері української літератури побачила світ розвідка д-ра Студинського
під назвою «Пересторога, руский памятник початку XVII віка, історично-літературна студія д-ра Студинського» (Львів, 1895, 8о, V+193 с.). У вступному
слові автор заявляє, що під час дослідження максимально застосовував аналітичний метод, оскільки переконаний, що лише ґрунтовний аналіз найвизначніших пам’яток XVI–XVII ст. уможливить точну характеристику літератури
тієї епохи. Д-р Студинський ставить перед собою наступні завдання: охарактеризувати погляди автора «Перестороги», проаналізувати й оцінити пам’ятку як історичне джерело, віднайти використані автором літературні джерела
і – додамо – встановити твори, що виникли під впливом цієї пам’ятки. Цей
план д-р Студинський реалізовує в окремих частинах: у першій і водночас
докладнішій (с. 8–166) розглядається історичний, а у другій (с. 167–193) – літературний аспект пам’ятки. Ми не в праві заперечувати переваг аналітичного
методу, оскільки досі не існувало спеціального історично-літературного дослідження про «Пересторогу». Поряд з лише кількома, проте вагомими примітками у працях інших дослідників (передовсім в «Історії російської церкви» Макарія1), нещодавно – майже одночасно з дисертацією д-ра Студинського – світ
побачив трактат д-ра І. Франка про обговорювану нами пам’ятку2. Щоправда,
тут «Пересторога» є тільки відправною точкою для історичного аналізу підготовки церковної унії, в той час як д-р Студинський робить саму пам’ятку
предметом історично-літературного дослідження. До того ж ми радо визнаємо, що д-р Студинський висловлює низку влучних самостійних суджень і здебільшого правильно висвітлює пам’ятку, проте обраний ним спосіб викладу
не можемо назвати вдалим.
Так, д-р Студинський почергово цитує один абзац пам’ятки за іншим,
наводить до нього критичні, історичні, літературні коментарі, час від часу
вдається до менших чи більших екскурсів і одразу ж переходить до наступного абзацу, щоб прокоментувати його таким же способом. Звісно, цей прийом полегшує авторові роботу, однак не дає читачеві повної картини і чіткого уявлення про «Пересторогу» як ціле; ті дві сторінки (с. 144–146), на яких
д-р Студинський представляє загальну характеристику пам’ятки, навряд чи
задовольнять читача.
У частих екскурсах, які інколи мають доволі слабкий стосунок до предмету дослідження (наприклад, с.38–42 – про діяльність Костянтина Острозького, с. 95–101 – про Берестейський собор, і особливо про Стефана Зизанія на
с. 142–166), д-р Студинський розглядає поставлені питання з певною поверховістю, що справляє неприємне враження на читача. Так, у коментарях щодо
ситуації в українській церкві перед унією автор вторує О. Левицькому3 і повторює за ним (цілком) помилкову інформацію про вибори єпископів у XII–
XIV ст. Висловлювання д-ра Студинського про так званий візантизм українців
(с. 13) видається необдуманою реплікою. Схоже враження справляють і його
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твердження про вплив унії на українців (с. 139). У характеристиці Потія автор
залишив поза увагою важливі листи, видані нещодавно в Archivum Domus
Sapiehanæ. Певні хиби знаходимо також у використанні історичної літератури
з деяких питань.
Щодо аналізу самої пам’ятки варто зауважити, що д-р Студинський почасти наводить занадто слабкі аналогії до тексту пам’ятки, а в полеміці з автором «Перестороги» обмежується посиланнями на твердження інших дослідників (наприклад, с. 15, 116, 135, 105, 131, цит. 85) тощо. Нарешті, не можна
не згадати і той факт, що українська мова рецензованого дослідження не позбавлена русизмів та полонізмів.
Незважаючи на висловлені зауваження, праця д-ра Студинського відзначається багатьма позитивними моментами, що дає змогу охарактеризувати її
як таку, що відповідає вимогам.
Д-р Студинський старанно опрацював спеціальну давню і новітню літературу, критично осмислив і висвітлив думки своїх попередників, а також
висловив низку самостійних влучних суджень щодо аналізованої пам’ятки
(наприклад, про промови Костянтина Острозького й одного невідомого члена
львівського церковного братства, які д-р Студинський називає підробкою; про
джерела теологічної частини «Перестороги», про відношення «Перестороги»
до інших літературних пам’яток та ін.). Тож рецензовану розвідку можна вважати цінним внеском у наукове дослідження історії української літератури.
Михайло Грушевський,
звичайний професор Львівського університету
Держархів Львівської обл. Ф. 26. Оп. 5. Спр. 1833. Арк. 27–29.
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Йдеться про працю: Макарий (Булгаков), митрополит Московский и
Коломенский. История Русской церкви. В 13-ти т. (т. 13-й – неоконченный).
СПб, 1883.
2
Йдеться про працю: Franko I. Dr. Z dziejów synodu brzeskiego 1596 r. //
Kwartalnik Historyczny. 1895. R. ІХ. S. 1–22.
3
Йдеться про працю: Левицкий Ор. Кирилл Терлецкий, епископ Луцкий
и Острожский: Историко-биографический очерк с его портретом // Памятники
русской старины в Западных губерниях. Вып. 8: Холмская Русь. Б/м, 1885.
M. Hrushevsky’s review on the habilitation thesis of K. Studinsky, which is
stored in the funds of the State Archives of Lviv Oblast, has been published for the
first time. The article reconstructs the circumstances of the writing of this critical
review and its influence on the professional career of the author of «Warnings»
(«Perestorohy»).
Key words: M. Hrushevsky; K. Studinsky; review; «Warnings»; Literary
Studies.
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О. В. БАЖАН*

КРУГЛИЙ СТІЛ «КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА.
ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ В АРХІВАХ УКРАЇНИ»
Обговорення актуальних проблем відтворення в архівних документах історії українського Криму у форматі круглого столу було ініційовано Центральним державним архівом громадських об’єднань України (ЦДАГО України) за підтримки Міністерства юстиції України та
Державної архівної служби України. Захід відбувся 15 лютого 2019 р.
у ЦДАГО України і мав на меті розгляд питань щодо наявності історичних джерел в архівних установах України про українську складову
політичного, економічного, соціального, культурного розвитку Криму,
його місця в загальноукраїнських процесах; обмін досвідом у сфері
формування, забезпечення збереженості та використання документів
Національного архівного фонду (НАФ) з історії Криму; визначення
основних напрямів подальшої роботи з популяризації та сприяння дослідженням документальної спадщини, пов’язаної з історією Криму.
Зазначена проблематика зацікавила представників різних державних,
наукових, освітніх, громадських інституцій, зокрема: Міністерства
юстиції України, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених
осіб України, Державної архівної служби України, Інституту історії
України і Інституту української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського Національної академії наук України, Українського
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, державних архівів, а також Меджлісу кримськотатарського народу.
Відкриваючи засідання круглого столу, директор ЦДАГО України,
модератор заходу О. Бажан наголосила, що на 2019 р. припадає низка
знакових дат із новітньої історії Кримського півострову – це і 75-та річниця депортації кримських татар, і 65 років набуття юридично закріп* Бажан Ольга Вікторівна – директор Центрального державного архіву
громадських об’єднань України.
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леного статусу складової частини української території, і сумна 5-та
річниця анексії Криму Російською федерацією. З огляду на це, актуальною постає потреба в осмисленні наявного ретроспективного інформаційного потенціалу, який зберігається в державних архівних установах і свідчить про безперервний історичний зв’язок України та Криму,
а також необхідність розроблення подальших шляхів наповнення НАФ
документами з «кримської» тематики.
Зі вступним словом до учасників заходу звернувся заступник міністра юстиції України Д. Чернишов. Він зазначив: «Теза про те, що
Крим – це Україна, ні в кого не викликає сумніву, і цей круглий стіл
має на меті лише ствердити цей факт, оскільки Крим є частиною не
лише нашої історії, не просто географічною точкою, а фактично частиною душі кожного українця». Також він зауважив, що робота з повернення півострова ведеться постійно, а тому «…необхідно збирати абсолютно всі факти стосовно анексії Криму та життя його мешканців на
тимчасово окупованих територіях, щоб згодом надати їх на судовому
процесі проти агресора».
Голова Державної архівної служби Т. Баранова у своєму виступі зупинилася на соціально-правовій складовій роботи архівів: «Саме архівні документи можуть слугувати певним гарантом соціально-правового
захисту наших співвітчизників, які були вимушені тимчасово залишити рідні домівки на Кримському півострові. Це дуже добре розуміють
працівники архівних установ України, виконуючи запити соціальноправового характеру, що надходять від громадян, які на сьогодні мають
статус внутрішньо переміщених осіб». Крім цього, Т. Баранова акцентувала увагу присутніх на тому, що в українських архівах зберігається
великий масив документів, який відтворює відносини України і Криму
в політичній, економічній, торговельній, військовій, соціальній, культурній сферах у різні історичні періоди.
На важливості проблематики круглого столу в контексті активізації
досліджень історії кримськотатарського руху наголосив Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Р. Чубаров. Він підкреслив вагомість архівних документів для вивчення цієї
тематики і закликав представників архівних установ до співпраці. Крім
цього, Голова Меджлісу зазначив, що знання власної історії є дієвим
запобіжником російській імперській пропаганді.
У продовження цієї теми виступив заступник голови Меджлісу
кримськотатарського народу А. Чийгоз, відзначивши, що у розумінні
Росії окупація Криму – це початок розпаду України. Тому боротьба
за Крим – це збереження України. Він зауважив: «Ми кримські татари – корінний народ України. Нас часто називали українцями, і ми пишалися цим. Якщо ми будемо розповідати історичну правду, Росії не
вдасться закреслити наше спільне минуле».
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Радник міністра інформаційної політики України Ю. Каздобіна нагадала, що розвінчання міфів російської пропаганди щодо минувшини
і сьогодення Кримського півострова є одним із завдань затвердженої
українським урядом Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної
Республіки Крим та міста Севастополь. «Україна може і має діяти на випередження тих кроків, які реалізовуються Російською Федерацією. Нам
необхідно розповідати про свою історію», – відмітила вона, наголосивши
на важливості спільної роботи істориків і фахівців архівної справи.
З пропозиціями щодо змістовного наповнення такої співпраці виступила директор ЦДІАК України О. Музичук. На її думку, держава
має вибудувати інформаційну програму стосовно висвітлення найболючіших подій в українській історії, серед яких – Голодомор 1932–
1933 рр., Бабин Яр, репресії, Крим тощо.
Під час роботи круглого столу директори та працівники ЦДІАК
України, ЦДАГО України, ЦДАВО України, ЦДКФФА України імені
Г. С. Пшеничного, Державного архіву Київської області, Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБУ) поінформували про
наявність у їхніх фондах та змістовне наповнення документів з історії
політичного, соціального, економічного і культурного розвитку Криму.
Так, висвітленню в архівних документах взаємовідносин населення
українських земель та Кримського ханату в середині ХVІII ст. присвятив свій виступ провідний науковий співробітник відділу давніх актів
ЦДІАК України, канд. іст. наук О. Пономарьов.
Про документи кримської тематики, що зберігаються в ЦДАГО
України, розповіла начальник відділу використання інформації документів, канд. іст. наук С. Власенко. Вона наголосила, що документи
архіву стосовно Криму можна розподілити на 3 хронологічні періоди:
перший охоплює 1918–1953 рр., другий – 1954–1991 рр. і третій – період незалежності України. Аналіз цих документів дозволяє відстежити
українську складову в історії Криму та його роль у загальноукраїнських
процесах ХХ–ХХІ ст.
Характеристику документам ЦДАВО України, що висвітлюють
історію Криму, надала завідувач сектору публікації документів цього
архіву Н. Григорчук. Зокрема вона зазначила, що документальний масив з історії Кримського півострова доби Української революції 1917–
1921 рр. досить різноманітний за видами документів та цікавий за змістом. Так, у журналах засідань уряду Української Держави містяться
відомості про відносини з Кримським Краєвим урядом, асигнування
коштів на Севастопольський порт, перебіг переговорів щодо умов приєднання Кримського півострова до України. Наприкінці свого виступу
Н. Григорчук відмітила, що, зважаючи на важливість теми, співробітники архіву продовжують працювати у напрямі виявлення документів
з історії Криму у фондах ЦДАВО України.
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Директор ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного В. Берковський у своєму виступі зазначив, що у комплексі джерел з історії Криму особливе місце займають аудіовізуальні документи, оскільки вони
дозволяють відслідковувати процеси, які неможливо дослідити в межах
звичайних паперових інформаційних носіїв, а саме – дають користувачу зорове відображення подій, можливість побачити та почути відомих
історичних персон тощо. Далі він зауважив, що перші кінодокументи,
які стосуються кримської тематики, у фондах ЦДКФФА України імені
Г. С. Пшеничного датуються першою половиною 1920-х років. Збережені кіносюжети дозволяють відтворити вигляд не лише тих чи інших
явищ, але й, що найголовніше, вигляд втрачених на сьогодні об’єктів
культури та природних пам’яток, відобразити суттєві елементи міського та сільського краєвиду.
З актуальності кримської проблематики в умовах сучасних реалій
новітньої історії України розпочала свою доповідь директор Держархіву Київської області С. Каменєва. Вона відмітила, що джерела з
історії Криму є частиною документального масиву архіву. Для них не
характерні значний обсяг і тематична різноманітність, однак це не применшує їхнього інформаційного потенціалу. Вказані документи містять цінну інформацію про окремі аспекти соціально-економічного та
соціально-культурного розвитку Криму впродовж 1920–1960-х років
ХХ ст. Зокрема, вони висвітлюють питання організації допомоги населенню півострова, яке постраждало від землетрусів влітку і восени
1927 р., політику щодо переселення з Київщини до Криму українців та
представників національних меншин у 1920–1930-х роках ХХ ст. та заселення півострова впродовж 1944–1950-х років, тематику будівництва
об’єктів курортної інфраструктури Криму в ХХ ст.
Про кримський сегмент документальної бази ГДА СБУ поінформував заступник директора архіву, канд. іст. наук А. Хромов, зазначивши, що справи з протоколами репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму в Криму 1920–1953 рр. є одним із найбільш
змістовних комплексів документів, який відображає історію кримського півострова до його входження до складу УРСР. Ці документи
у свій час зберігалися в архівному підрозділі Головного управління
СБУ в Автономній Республіці Крим та були витребувані на зберігання до ГДА СБУ в 2009 р. Сьогодні, відмітив виступаючий, в умовах
окупації Криму відкритий доступ до цих документів є надзвичайно
важливим.
З результатами наукових розвідок, здійснених на основі дослідження архівних джерел із кримської проблематики, ознайомили присутніх
завідувач відділу історії України 20–30-х років ХХ ст. Інституту історії
України НАН України, член-кор. НАН України, д-р іст. наук Л. Якубова та завідувач кафедри новітньої історії України історичного факуль-
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тету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
канд. іст. наук А. Пижик.
У своїй доповіді «Кримські студії: політичні і наукові виклики і
контексти» Л. Якубова наголосила, що за останній час науковцями
Інституту історії України НАН України підготовлена низка ґрунтовних аналітичних доповідей, в яких йдеться про розвиток півострова на
«цивілізаційному стику» впродовж століть, про Крим у вогні революційних змагань (1917–1921 рр.) та наслідки радянських інтеграційних
практик (депортації, винищення та масові репресії проти татар та інших народів), про Кримський півострів у складі незалежної України та
Крим в обіймах «русского мира».
А. Пижик привернув увагу учасників круглого столу до теми конституційного статусу Кримської автономії в історичному і сучасному
контекстах. Він зауважив, що в умовах революції 1917–1921 рр. населення півострову отримало можливості проголосити і почати будувати власну модель державності, які й були закріплені в конституційних
документах тієї доби. Сучасний конституційний статус Автономної
Республіки Крим та повноваження її органів влади визначені в Конституції України. Незаконна анексія Криму Росією не змінила конституційний статус Автономної Республіки Крим, яка надалі залишається
тимчасово окупованою територією України.
Доповіді, виголошені під час роботи круглого столу, адресовані як
найвищим органам влади, так і широкій громадськості.
Зацікавленість учасників заходу викликала виставка оригіналів документів, підготовлена працівниками ЦДАГО України. Презентовані
в експозиції документи висвітлили різноманітні аспекти історії Криму
протягом ХХ–ХХІ ст. Особливу увагу присутніх викликали накази командування і політичного управління Збройних сил України та Криму
1921 р., етнографічна карта України, опублікована у грецько-українському часописі 1920 р. із позначенням відсоткового співвідношення
українського населення в різних регіонах, у т. ч. і в Криму, документи
про постачання продовольства до Кримського півострова у міжвоєнний період, а також протоколи установчих конференцій та зборів кримських організацій політичних партій початку 1990-х років – Народного
Руху України, Демократичної партії України тощо.
У ході роботи круглого столу відбулася жвава дискусія щодо подальшої спільної роботи архівістів, науковців, викладачів, пов’язаної
з дослідженням та популяризацією документальної спадщини Криму.
Учасники заходу обмінялися досвідом роботи у сфері формування,
забезпечення збереженості та використання документів НАФ з історії
Кримського півострова.
Заключним етапом роботи круглого столу стало обговорення й
прийняття проекту його резолюції. Учасники дискусії відмітили, що
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державні архівні установи зберігають величезний документальний ресурс, який ретроспективно відображає Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України. Крім цього,
вони дійшли згоди, що інформаційний потенціал НАФ може і повинний стати складовою частиною інструментарію різноманітних заходів,
спрямованих на деокупацію Кримського півострову.

Відкриття роботи круглого столу «Крим – це Україна. Документальні свідчення
в архівах України». Зліва направо: директор ЦДАГО України О. Бажан,
заступник Міністра юстиції України Д. Чернишов, Голова Державної
архівної служби України Т. Баранова.
ЦДАГО України, 15 лютого 2019 р.

Фрагменти експозиції виставки оригіналів документів про Крим
із фондів ЦДАГО України.
ЦДАГО України, 15 лютого 2019 р.
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Під час роботи круглого столу «Крим – це Україна.
Документальні свідчення в архівах України». ЦДАГО України, 15 лютого 2019 р.

Народний депутат України, Голова Меджлісу кримськотатарського народу
Р. Чубаров та директор ЦДАГО України О. Бажан під час круглого столу
«Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України».
ЦДАГО України, 15 лютого 2019 р.
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Т. О. ЄМЕЛЬЯНОВА, Н. В. МАКОВСЬКА*

УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ВИСТАВКОВОМУ
ПРОЕКТІ «КІНЕЦЬ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
РІШУЧИЙ ПОВОРОТ ДО СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ»
У період з 12 до 15 листопада 2018 р. делегація українських архівістів на чолі з Головою Державної архівної служби України Тетяною
Барановою у складі заступника директора Центрального державного архіву вищих органів влади Наталії Маковської та заступника директора Центрального державного кінофотофоноархіву України імені
Г. С. Пшеничного Тетяни Ємельянової перебувала у містах Вільнюсі
та Каунасі (Литовська Республіка) за програмою міжнародних заходів,
присвячених 100-річчю закінчення Першої світової війни.
Відповідно до Угоди про співробітництво між Державною архівною
службою України та Службою Головного архівіста Литовської Республіки від 21.01.2015 р., домовленостей, досягнутих із Головним архівістом
Литовської Республіки, Україна стала одним із дев’яти учасників міжнародного виставкового проекту, який готувався національними архівними
службами та архівами Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Сакартвело (Грузія), Фінляндії. Тема виставки – «Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи» – мовою архівних
документів мала представити народження на уламках Російської та Австро-Угорської імперій нових незалежних європейських держав.
Плідна співпраця українських та литовських архівістів із підготовки виставки тривала кілька місяців і мала своє продовження під час
відрядження української делегації до Литви.
12 листопада 2018 р. в офісі Служби Головного архівіста Литовської Республіки відбувся прийом української делегації очільником
литовських архівістів Рамоюсом Крауялісом за участю працівників
Служби. Пан Крауяліс поділився досвідом Литви у збереженні надбань
національної архівної спадщини, розвитку національної архівної справи. У розмові, зокрема, йшлося про стан організації роботи з оцифрування документів у державних архівах Литви, що інтенсивно ведеться
з 2005 р. (на сьогодні створено понад 10 млн цифрових зображень),
фінансування програм із оцифрування. Згадав пан Крауяліс і про започаткування Службою Головного архівіста Литовської Республіки нового проекту з модернізації інформаційної системи електронного архіву
* Ємельянова Тетяна Олександрівна – кандидат історичних наук, заступник директора Центрального державного кінофотофоноархіву України імені
Г. С. Пшеничного;
Маковська Наталія Василівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Центрального державного архіву вищих органів влади та
управління України.
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(EAIS) шляхом створення нової підсистеми віртуального читального
залу, про організацію роботи дослідників у читальних залах, надання
литовськими архівами платних послуг, особливості взаємодії архівів і
користувачів, які здійснюють генеалогічні дослідження.
Цього ж дня українські архівісти взяли участь у церемонії відкриття Міжнародної виставки «Ми хочемо бути вільними – і ми будемо
вільними!», приуроченої до 100-річчя Латвійської Республіки, що відбулася в Литовській національній бібліотеці імені Мартінса Мажвідаса.
Організатором виставки виступив Національний архів Латвії спільно з
Центральним державним архівом Литви, Національним архівом Естонії, Варшавською філією Національного інституту пам’яті (Польща) і
Національним архівом Фінляндії. З вітальними промовами до учасників звернулися директор Національного архіву Латвії Мара Спруджа і
Головний архівіст Литовської Республіки Рамоюс Крауяліс. Після презентаційних виступів учасники церемонії змогли оглянути виставку,
до експозиції якої ввійшли документи (крім інституцій – організаторів заходу) з латиських національних архівів, Литовського державного історичного архіву, міського архіву Таллінна (Естонія), Латвійської
національної бібліотеки, Латвійського етнографічного музею, Латгальського культурно-історичного музею, Резекненського та Валкського
краєзнавчих музеїв, Гельсинського міського музею. Експозиційне полотно охопило період після Першої світової війни, коли було оголошено та відновлено незалежність не тільки в Латвії, але і в сусідніх
країнах – Литві, Естонії, Польщі і Фінляндії.
Ключовою подією цих днів стала церемонія відкриття 13 листопада
2018 р. Міжнародної виставки архівних документів «Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи», що пройшла у Військовому музеї імені Вітовта Великого (м. Каунас) Організаторами та
фінансовими донорами виставки стали Служба Головного архівіста Литовської Республіки, Військовий музей імені Вітовта Великого, Каунаський державний регіональний архів за підтримки Ради культури Литви.
З вітальним словом до учасників звернувся модератор заходу, директор Каунаського державного регіонального архіву Гінтарас Дручкус.
Далі з вітальними промовами виступили директор Військового музею імені Вітовта Великого, полковник Кейстутіс Куршеліс, Головний
архівіст Литви Рамоюс Крауяліс, Генеральний директор Національного архіву Фінляндії Юссі Нуортева, Голова Державної архівної служби
України Тетяна Баранова, перший заступник директора Департаменту
архівів і діловодства при Міністерстві юстиції Республіки Білорусь
Ольга Бірюкова, директор Національного архіву Грузії Теона Іашвілі,
директор Державних архівів Варшави Моніка Юргас-Пусч.
У виступах наголошувалося, що внаслідок Першої світової війни, розпаду імперій, з’явилися нові незалежні держави, 100-річчя яких
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відзначається в країнах-учасниках виставкового міжнародного проекту.
Так, Головний архівіст Литовської Республіки Рамоюс Крауяліс підкреслив, що концептуально виставка висвітлює не стільки події самої війни,
а в першу чергу акцентує увагу на формуванні нової, модерної Європи. Він також зауважив, що Перша світова війна продемонструвала результати імперіалістичних амбіцій, геополітичного цинізму та нігілізму.
Перші кроки незалежності для країн, що з’явилися в результаті розпаду
імперій в 1917–1918 рр., не були легкими – зауважив у своєму виступі
Генеральний директор Національного архіву Фінляндії Юссі Нуортева,
історія (зафіксована архівними документами) надає нам можливості для
розуміння розвитку нашого суспільства сьогодні, через 100 років після
закінчення Першої світової війни. Голова Державної архівної служби
України Тетяна Баранова привернула увагу присутніх до того, що територія сучасної України на момент початку Першої світової війни була
поділена між двома ворогуючими державами — Австро-Угорською та
Російською імперіями, перебувала в зоні зіткнення інтересів і армій воюючих коаліцій. Війна призвела до серйозних політичних, економічних
і територіальних змін, насамперед, у Європі, стала переломною подією
для світової історії, визначивши по суті подальший розвиток людської
цивілізації. Всі ці події відображено в представлених на виставці документах, які, незважаючи на лихоліття воєн, соціальні потрясіння, ідеологічні обмеження радянського часу, зберегли українські архіви. Дякуючи
за запрошення директора Каунаського державного регіонального архіву
Гінтараса Дручкуса, литовських колег за плідну співпрацю з підготовки
цієї виставки, Тетяна Баранова висловила надію, що міжнародна архівна комунікація, обмін досвідом, реалізація спільних проектів й надалі
буде важливою складовою загальноєвропейського співробітництва в гуманітарній та культурних сферах. Про можливості плідної співпраці в
майбутньому говорила у своєму виступі перший заступник Директора
департаменту по архівах і діловодству Міністерства юстиції Республіки
Білорусь Ольга Бірюкова. Вона також підкреслила, що 100-та річниця
завершення Першої світової війни – дуже важлива дата не тільки для
Європи, а й для цілого світу. Генеральний директор Національного архіву Грузії Теона Іашвілі дякувала литовським колегам за багаторічну
плідну співпрацю та взаєморозуміння, за чудову виставку, організаторами та натхненниками якої виступили литовські архівісти. Виставка, наголосила у своєму виступі Директор державних архівів у Варшаві Моніка Юрго-Пусч, є свідченням тісного співробітництва між архівістами.
В основу концепції виставки покладена ідея презентувати коротку,
цілеспрямовану та переконливу розповідь про народження нової, сучасної, демократичної Європи як безпосереднього наслідку кінця Першої
світової війни. Основою для розповіді стали численні документи, фотографії із архівних зібрань, скомпоновані на стендах країн – учасниць
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проекту, і, в обов’язковому порядку, мапи, що відображають геополітичні зміни в Європі. Відправною точкою для розміщення стендів (за
годинниковою стрілкою) слугувала дата проголошення незалежності в
кожній з країн (відтак стенд України був другим після стенду Фінляндії, незалежність якої було проголошено 6 грудня 1917 р.). Виставка
вибудувана як дуже рівна композиція, де всі документи сприймаються на одному емоційному рівні. Відтак, із наближенням до закінчення
перегляду підсилюється відчуття про перебування у такому собі «просторі роздумів», де зіткнення й осмислення історичних сюжетів надає
позитивний інтелектуальний імпульс для виконання завдання, сформульованого у гаслі виставкового проекту: «Ті, хто не засвоїв уроки з минулого, приречені повторювати їх». При цьому саме гасло, як видається, маркує, наскільки актуальними для суспільства можуть бути архівні
документи у якості плідного ґрунту для переосмислення минулих подій
та продукування повчальних уроків, що якнайбільше відповідають викликам сьогодення і можуть бути ефективно використані в перспективі
суспільного поступу. Емоціональну складову в значній мірі підсилювали унікальні кадри сторічної кінохроніки з Центрального державного
кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного.
Обрання місцем проведення заходу Військового музею імені Вітовта Великого, на наш погляд «з боку», не тільки вирізняє виставку
особливою зосередженістю на візуальній та концептуальній взаємодії
архітектури виставкового майданчика із музейним простором, але й
засвідчує високий рівень співпраці литовських архівів і музеїв, позбавлений «хуторянства» та інфантильних уявлень про можливості впливу
цих інституцій на сучасне життя суспільства. Що, на жаль, непоодиноко зустрічаємо в нашій українській дійсності. Те ж саме можна сказати
і про моделі співпраці між аналогічними вітчизняними інституціями,
які лишаються багато в чому невирішеними.
Відтак, не залишився поза нашою увагою сам музей, відвідання якого відбулося наступного дня – 14 листопада. Історія закладу розпочалася в 1919 р., коли офіцери Литовської армії організували невелику експозицію зброї. Два роки потому, у лютому 1921 р., було відкрито музей
(від 1930 р. носить ім’я Вітовта Великого, Великого князя Литовського),
до експозиції якого потрапили предмети, збережені з часів Першої світової війни і боротьби за незалежність Литви у 1919 р., а також зразки
зброї, вилученої з бойових військових підрозділів. У 1931–1936 рр. за
проектом Владаса Дубенецкиса для музею було зведено нову лабиринтоподібну двоповерхову будівлю, де наразі зібрано понад 200 тис. предметів зброї, військової техніки, амуніції литовської та іноземних армій,
археологічних знахідок та інших артефактів, що відображають воєнну
історію Литви від найдавніших часів до сьогодення. Тут же можна побачити уламки легендарного аероплана «Lituanicа», що зазнав аварії
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у Німеччині за загадкових обставин під час безпосадочного трансатлантичного перельоту із США до Каунаса в 1933 р. Вхід до музею прикрашають скульптури левів, подаровані 1938 р. графом Тишкевичем, згадка
про які мимоволі змушує повертатися до закарбованої у пам’яті великої молодіжної аудиторії, що заповнювала музейний простір упродовж
всього нашого тамтешнього перебування. І щось підказує, що це явище
є органічно природнім і систематичним для цього закладу, як і те, що
литовці – та нація, яка засвоює уроки з минулого.
По обіді делегація відвідала IX форт – один із фортів Ковенської
(Каунаської) фортеці. Після Першої світової війни форт став в’язницею
МВС Литви, а потім його використовував НКВС СРСР у якості центру
тимчасового утримання політв’язнів, яких пізніше відправляли до таборів ГУЛАГу. Під час нацистської окупації Литви форт став місцем
масових вбивств, переважно євреїв, за що отримав назву «Форт смерті». Нині тут діє музей.
Продовженням програми міжнародних заходів стало відвідання
українськими архівістами 15 листопада Литовського державного історичного архіву, що розташований по вул. Міндауго, 8 у м. Вільнюсі.
Заснований у 1852 р. згідно з указом Сенату від 2 квітня про організацію центральних архівів для актових книг у Києві, Вітебську та Вільно
(аналог Київського центрального архіву давніх актів), архів є найстарішим та одним із найбільших архівосховищ країни, в якому зосереджено документи з історії Литви від ХІІІ ст. до проголошення незалежності Литви в 1918 р., а також з історії Росії, Білорусі, Польщі, України,
Латвії та інших країн. Від 1993 р. архів має сучасну назву – Литовський
державний історичний архів. На сьогодні в архіві зберігається 1 тис.
184 фондів із загальною кількістю понад 1 млн 341 тис. одиниць зберігання, протяжність стелажів архіву – понад 16 тис. погонних метрів.
У структурі архіву – чотири відділи, що здійснюють діяльність за напрямами забезпечення збереженості документів та доступу до них.
У ході ознайомчої екскурсії архів вразив сучасними інтер’єрами,
цікавими дизайнерськими рішеннями, зонуванням простору для користувачів та створеними комфортними умовами роботи для працівників
архіву, умовами зберігання документів (йдеться про архівосховища, де
зберігаються мікрофільми та документи ХVII cт.). Слід відмітити, що
за роки незалежності технічне оснащення архіву було, по суті, модернізовано. Комп’ютери, сучасні копіювальні машини та обладнання для
читання мікрофільмів, система відеоспостереження стали невід’ємними у роботі архівістів.
Дослідники можуть отримати доступ до документів у двох відокремлених читальних залах архіву. Один із них призначений для роботи з оригіналами документів (розрахований на 34 робочих місця),
інший – для роботи з мікрофільмами та цифровими копіями (розрахо-
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ваний на 29 робочих місць, 11 з яких комп’ютеризовані). Читальні зали
також мають 6 місць для копіювання архівних документів засобами користувачів, 1 місце облаштоване архівною копіювальною технікою.
Архів розвиває цікаві партнерства через локальні та міжнародні
проекти, гармонійно поєднує в своїй діяльності традиції зберігання документів та інноваційних підходів до їх популяризації та надання доступу до них.
На завершення візиту до Литви українська делегація зустрілася з
Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці
Володимиром Яценківським. Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова поінформувала пана Посла про участь архівних
установ України у згаданій вище міжнародній виставці. У ході зустрічі
співрозмовники обмінялися думками щодо можливих напрямів співпраці між архівними установами України та Литви, зокрема, у контексті
проведення досліджень спільних сторінок історії двох країн, тематики
Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Зі свого боку пан Посол завірив
учасників зустрічі у сприянні поглибленню діалогу та взаємовигідного
співробітництва між архівними установами обох країн.
Участь Державної архівної служби та державних архівів України
в міжнародному виставковому проекті «Кінець Першої світової війни:
рішучий поворот до сучасної Європи», безперечно, була корисною та
цікавою не тільки з точки зору міжнародного архівного співробітництва, але й важливою з точки зору загальноєвропейських інтеграційних
процесів, представлення України як європейської держави.

Українська делегація під час відкриття Міжнародної виставки «Кінець Першої
світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи». Зліва направо: заступник
директора Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного Тетяна Ємельянова, Голова Державної архівної служби
України Тетяна Баранова, заступник директора Центрального державного архіву
вищих органів влади України Наталія Маковська; м. Каунас, Військовий музей
імені Вітовта Великого, 13 листопада 2018 р.
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Відвідувачі в очікуванні на церемонію відкриття Міжнародної виставки
«Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи»;
м. Каунас, Військовий музей імені Вітовта Великого, 13 листопада 2018 р.

Вітальна промова Голови Державної архівної служби України Тетяни Баранової
на церемонії відкриття Міжнародної виставки «Кінець Першої світової війни:
рішучий поворот до сучасної Європи»; м. Каунас, Військовий музей
імені Вітовта Великого, 13 листопада 2018 р.
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Під час відвідання Литовського історичного архіву.
На передньому плані (праворуч) – Голова Державної архівної служби України
Тетяна Баранова; м. Вільнюс, 15 листопада 2018 р.

Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова під час зустрічі
з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці
Володимиром Яценківським; м. Вільнюс, 15 листопада 2018 р.
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М. Г. ПАЛІЄНКО*

«ВСЕ ПРО ЛЮДЕЙ»: АРХІВІСТИКА У КОЛІ
ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ
НА МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ ФОРУМІ
У м. МАРІБОР (СЛОВЕНІЯ)
15–16 березня 2019 р. у живописному словенському місті Марібор
відбувся 7-й науковий симпозіум «Все про людей: готовність до майбутнього» («All About People: Future Fit»), організований Університетом Alma Mater Europaea. У цьому репрезентативному міжнародному
форумі взяли участь понад 350 представників з 20-ти країн світу – спеціалістів у галузі медицини, демографії, геронтології, клімату та навколишнього середовища, інформаційних технологій, інноваційної освіти, а також архівістики та управління документацією. За визначенням
провідних європейських учених – засновників Alma Mater Europaea
(AMEU) – ці галузі знань та професійної діяльності є надзвичайно важливими і затребуваними у сучасному суспільстві, вони значною мірою
визначають перспективи розвитку людської цивілізації.
Глибокими та інноваційними були виступи на пленарному засіданні президента Європейського центру AMEU проф. д-ра Людвіка Топлака (Ludvik Toplak), президента Європейської академії наук і
мистецтв проф. д-ра Фелікса Унгера (Felix Unger), проф. Кельнського
університету д-ра Клаудії Льобекке (Claudia Loebbecke), дослідників
зі Словенії, Австрії, Словаччини, які порушували проблеми цифровізації, Big Data, штучного інтелекту, змін клімату та їх впливу на розвиток суспільства, бізнесу, природного та культурного середовища.
Ключовими месседжами, що лунали у виступах більшості доповідачів,
були міждисциплінарність, мультикультуралізм, міжнародна взаємодія,
фокусування на потребах людей, необхідності використання новітніх
технологій для покращення життя, у біомедицині, збереженні ресурсів,
освітніх процесах.
Президент Національної ради Республіки Словенія Алоїз Ковша
(Alojz Kovšca) підкреслив необхідність об’єднання зусиль представників різних країн і професій задля подолання викликів, що стоять перед
цивілізацією, зокрема, на доцільності поглиблення співпраці політиків
та громадянського суспільства у галузі освіти і культури. Водночас
суспільство має змінювати свої звички, оскільки процеси глобалізації,
надлишкового використання природних ресурсів створюють загрозу
для життя на планеті.
* Палієнко Марина Геннадіївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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У всіх доповідях звучала основна теза про те, що представники різних сфер і професій передусім мають турбуватися про людей, думати
про те, як застосування новітніх технологій сприятиме покращенню
життя людей. Наголошувалося на необхідності зміни підходів, розуміння своєї відповідальності перед планетою та майбутніми поколіннями, спільного пошуку оптимального для збереження природного середовища та гуманітарних цінностей рішення, відповідальності за це
політиків.
І в цій міждисциплінарній, міжкультурній взаємодії важливу роль відіграють
архіви та центри документації, які не лише
забезпечують адміністрування життєвим
циклом документів, що відображають
різноманітні грані розвитку суспільства,
його інституцій, життєдіяльність окремих індивідуумів, але й відповідають за
збереження, опрацювання та організацію
доступу до релевантної документної інформації.
Тому знаковим, на наш погляд, є наявність потужного «архівного» сегменту
у науковій та освітній діяльності Alma
Mater Europaea, яка знайшла відображення у програмі конференції.
Так, у рамках симпозіуму проходили засідання 9-ї конференції архівів слов’янських держав, у яких взяли участь представники від Боснії
та Герцеговини, Північної Македонії, Росії, Сербії, Словенії, України,
Хорватії, Чорногорії. У фокусі цьогорічного зібрання перебували теми
приватних архівів та їх захисту в окремих країнах, а також проблеми
творення національних архівів. Це засідання носило характер обговорення особливостей трактування поняття «приватні архіви» у законодавчо-нормативних актах різних країн та в архівознавчій термінології.
Також порушувалися питання взаємодії між національними (державними) та приватними архівами, інтелектуальної власності, захисту персональних даних, збереження документів та доступу до інформації.
16 березня засідання архівного симпозіуму було присвячене обговоренню ролі архівів у розвитку суспільства та їх значенню у житті
кожної людини. У цей день з доповідями виступали як представники
наукової, університетської спільноти, які мають багатолітній досвід
викладання архівознавчих дисциплін в університетах Словенії, Сербії, Італії, України, так і архівісти-практики, а також студенти, що навчаються на магістерській програмі «Archives and Records Management» в Європейському центрі Alma Mater Europaea у Маріборі. Серед
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доповідей, виголошених у цей день, слід відзначити виступ керівника університетської архівної програми д-ра Петера Павела Класінца
(Peter Pavel Klasinc), присвячений аналізу новітніх підходів до визначення сутності архівної науки, еволюції змістового наповнення терміну на сучасному етапі. Відомий словенський архівіст та архівознавець
д-р Мирослав Новак (Miroslav Novak) акцентував увагу присутніх на
лінеарних та ієрархічних зв’язках в архівістиці, розвитку нових методів
управління даними в архівах, пов’язаних із передаванням на зберігання
значної кількості електронних документів, проблемами збереження їх
цілісності.
Цікаві й актуальні теми на конференції порушували науковці та
архівісти з Італії (Stefano Allegrezza, Antonio Montedurro), Сербії (Tijana
Rupčić), Словенії (Aida Škoro Babič, Zdenka Semlič Rajh, Jelka Melik),
Хорватії (Živana Hedbeli), Північної Македонії (Goran Stojkovski) тощо.
Зокрема, обговорювалися питання архівного законодавства, документальних метаданих в управлінні документацією, майбутнього персональної цифрової пам’яті, судових документів та їх архівного зберігання, перспектив використання документів історичних архівів у
реституційних процесах, «пилу і плісняви» в архівах та ін.
Під час конференції відбулася презентація першого російськомовного випуску журналу «Atlanti». Проте, що важливіше – нового,
повністю англомовного, наукового журналу під назвою «Atlanti+»
(Trieste-Maribor, 2019), який у перспективі має посісти гідне місце у
реферованих міжнародних базах даних.
Представляючи сучасні тенденції розвитку архівів незалежної
України, проф. Марина Палієнко охарактеризувала роль архівів у
трансформаційних процесах та житті українського суспільства, підкресливши їх значення не лише як невід’ємної складової державного
управління, але й як важливого індикатора демократизації, що забезпечує підзвітність та відкритість влади й захист
громадянських свобод. Ми всі є свідками значної еволюції поглядів на сутність
архівів та їх роль у житті суспільства,
участь у процесах націє- і державотворення. Інформаційне середовище не
лише розширило потенційну аудиторію
користувачів архівів, але й наблизило документальні зібрання до кожного з нас,
уможливило знайомство з документом
у віртуальному просторі завдяки оцифрованим зібранням, он-лайн публікаціям, представленню діяльності архівних
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установ в Інтернет-просторі та соціальних мережах. Архіви сьогодні
відіграють важливу роль на державному та недержавному рівнях, у соціальному та правовому полі, культурному просторі, збереженні колективної та індивідуальної пам’яті, захисті громадянських прав і свобод,
пошуку генеалогічних коренів, плеканні національної ідентичності й,
водночас, відображенні різноманітності та багатовимірності навколишнього світу. Безумовно важливою залишається роль архівів у забезпеченні державної безпеки, захисті персональних даних, документаційній підтримці функціонування державних структур. Проте засаднича
місія архівів спрямована на формування колективного портрета людства, у якому кожна людина зможе знайти відображення себе, своїх
пращурів, крізь задокументований образ кожної історичної епохи відчути її «дух», «атмосферу», «колорит», встановити витоки явищ і подій, тяглість традицій. Архіви – це установи, «будинки» пам’яті, які,
зазнаючи суттєвих змін в електронному просторі, трансформуючись в
інформаційні ресурси, «карти» пам’яті, бази даних тощо, не втрачають
своїх головних завдань і функцій – зв’язувати минуле з майбутнім, передавати код пам’яті прийдешнім поколінням. Тому їх збереження та
вивчення є засадничим для розвиненого суспільства, і не дивно, що
ролі архівів та документальних ресурсів надавалося стільки ваги та значення на міжнародній конференції у Маріборі, що проблеми архівної
науки та забезпечення збереження документальної спадщини людства
розглядалися на рівні з нагальними проблемами кліматології, біомедицини, геронтології, цифрових технологій. Оскільки в центрі уваги була
Людина у різноманітних проявах її життєдіяльності, яку пізнати без
задокументованої та збереженої в архівах інформації неможливо. «It’s
all about people» – це все про людей. Цей лейтмотив конференції опосередковано відображає сутність архівів – про людей і заради людей, їх
гуманітарний і антропоцентричний вимір.
Важливо, що організатори репрезентативного наукового форуму у
Маріборі визначили архівістику серед пріоритетних сфер діяльності та
галузей знань, покликаних вплинути на розвиток людства. Розуміння
державою і суспільством ролі та значення архівів є важливою й неодмінною умовою існування потужної незалежної держави.
Плідний обмін думками, професійні дискусії, дружнє спілкування,
мультикультурні та міждисциплінарні дискурси змусили по-новому подивитися на традиційні стандарти професії, надихнули на реалізацію
нових ідей і проектів. І саме в цьому, на наш погляд, полягає головний
сенс подібних міжнародних форумів, який дозволяє знайомити зарубіжних колег із напрацюваннями українських науковців та архівістів,
популяризувати національну культурну спадщину, а також розвивати
міжнародну співпрацю.
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ВИСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ЗУСТРІЧІ...
У Державній архівній службі України (Укрдержархіві)
8 січня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова та заступник директора ЦДАВО України Н. Маковська взяли участь у засіданні міжвідомчої
робочої групи з підготовки та проведення у 2019 році урочистих державних
заходів із нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–
1921 років та вшанування пам’яті її учасників, яке відбулося під головуванням державного секретаря Міністерства культури України Р. Карандєєва.
9 січня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова взяла участь у
засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного
розвитку.
15 січня 2019 року
У Верховній Раді України відкрито виставку архівних документів «Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії України», до експозиції якої увійшли документи ЦДАВО України.
16 січня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова взяла участь у
презентації унікальних історичних артефактів під час дипломатичного прийняття «Скарби нації» у Національному заповіднику «Софія Київська».
18 січня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова взяла участь в
урочистому відкритті виставки «Лицарям Української Народної Республіки
присвячується» до 100-річчя проголошення Акта Злуки 22 січня 1919 року.
22 січня 2019 року
У приміщенні Музею «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська» з нагоди відзначення Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) відкрито виставку за участі
Міністра юстиції України П. Петренка, заступника Міністра юстиції України
Д. Чернишова та Голови Державної архівної служби України Т. Баранової.
У рамках заходу було продемонстровано оригінал Універсалу Директорії УНР
про злуку із ЗУНР.
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23 січня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова взяла участь у
відкритті нового освітнього художньо-документального проекту до 110-річчя
української художниці Марії Примаченко та Дня соборності України – «Жіночий вимір: Марія Примаченко».
12 лютого 2019 року
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся публічний звіт Голови Державної архівної служби України Т. Баранової
про підсумки діяльності Укрдержархіву у 2018 році.
13 лютого 2019 року
Під головуванням Голови Державної архівної служби України Т. Баранової відбулося засідання Науково-видавничої ради Укрдержархіву.
19 лютого 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова виступила на
щорічному круглому столі архівістів із міжнародною участю «Оцифрування
документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи», що відбувся на базі
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
20 лютого 2019 року
Відбулося спільне засідання громадської та науково-експертної рад при
Укрдержархіві.
21 лютого 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова взяла участь в
урочистостях із нагоди 100-річного ювілею української системи державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися в Міністерстві юстиції України.
26 лютого 2019 року
Під головуванням Голови Державної архівної служби України Т. Баранової відбулося розширене засідання колегії Укрдержархіву за підсумками роботи архівних установ у 2018 році.
11 березня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова зустрілася із Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Дж. Ліоном.
22 березня 2019 року
За підтримки Державної архівної служби України у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційна діяльність: історія, сьогодення,
майбутнє».

У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО України)
3 січня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено добірку документів «Календар
Української революції. Січень 1919 р.».
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4 січня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у засіданні міжвідомчої робочої групи з підготовки та проведення у 2019 році урочистих державних заходів із нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції
1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників, яке відбулося під головуванням державного секретаря Міністерства культури України Р. Карандєєва.
4 січня 2019 року
Журналісти телеканалу «UA: Перший» провели зйомку документів із
фондів архіву для випуску програми «Розсекречена історія», присвяченого
100-річчю Акта Злуки УНР і ЗУНР.
15 січня 2019 року
У Верховній Раді України відкрилася виставка «Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії України», приурочена 100-річчю європейських гастролей Української Республіканської Капели і закордонної промоції «Щедрика». На виставці були представлені документи із фондів архіву.
17 січня 2019 року
Журналісти Творчого об’єднання «Київ» Національної суспільної телерадіокомпанії України відзняли оригінал Акта Злуки УНР і ЗУНР та взяли інтерв’ю у заступника директора архіву Н. Маковської для підготовки програми
«Тема дня», присвяченої Дню Соборності України.
17 січня 2019 року
У приміщенні архіву журналісти ТОВ «ТРК Україна» провели зйомки
сюжету для інформаційної програми «Сьогодні» до 100-річчя проголошення
Акта Злуки УНР і ЗУНР. Коментарі надала заступник директора архіву Н. Маковська.
18 січня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська, начальники відділів О. Єфремова та О. Редько взяли участь у відкритті виставки в Національному музеї
історії України до 100-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР «Лицарям Української
Народної Республіки присвячується». Одним із головних експонатів виставки
став оригінал Універсалу Директорії УНР про злуку УНР і ЗУНР, що зберігається в ЦДАВО України.
22 січня 2019 року
Оригінал Акта Злуки УНР і ЗУНР, що зберігається в ЦДАВО України,
представлено на виставці документів, відкритій Міністром юстиції України
П. Петренком разом із заступником Д. Чернишовим та Головою Державної
архівної служби Т. Барановою в музеї «Будинок митрополита» Національного
заповідника «Софія Київська».
22 січня 2019 року
В. о. директора архіву А. Обжелян та заступник директора архіву Н. Маковська надали інтерв’ю телеканалу «4 Канал Київ» про оригінал Акта Злуки
УНР і ЗУНР під час експонування його на виставці в музеї «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська».
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22 січня 2019 року
На веб-сайті архіву розміщено електронну виставку «Об’єднаними... зусиллями... будувати нероздільну самостійну державу українську...» до 100-річчя Акта Соборності.
22 січня 2019 року
Архівіст І категорії відділу використання інформації документів Т. Водотика взяла участь у прямому ефірі програми «Тема дня» до Дня Соборності
України на Центральному каналі.
26 січня 2019 року
На веб-сайті архіву представлено виставку документів до 100-річчя тріумфального закордонного турне Української Республіканської Капели під орудою Олександра Кошиця «Ваша праця буде записана на сторінках історії...».
1 лютого 2019 року
У рамках проекту «Українська революція: архівні хроніки» на веб-сайті
архіву розміщено «Календар Української революції. Лютий».
15 лютого 2019 року
Оригінал Акта незалежності України, який зберігається в ЦДАВО України, презентовано під час урочистого відкриття у Верховній Раді України Порталів «Конституція України» та «Акт проголошення незалежності України».
15 лютого 2019 року
Співробітники архіву взяли участь у роботі круглого столу «Крим – це
Україна. Документальні свідчення в архівах України», що відбувся в ЦДАГО
України. З доповіддю «Документи ЦДАВО України у висвітленні історії Криму» виступила завідувач сектору публікації документів Н. Григорчук.
19 лютого 2019 року
В. о. директора архіву А. Обжелян взяла участь у обговоренні доповідей
на щорічному круглому столі архівістів із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи», що відбувся на базі
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
21 лютого 2019 року
У Міністерстві юстиції України під час урочистостей з нагоди 100-річного ювілею української системи державної реєстрації актів цивільного стану
презентовано тематичну добірку документів із фондів ЦДАВО України.
22 лютого 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська надала інтерв’ю представникам
редакції телеканалу ICTV для підготовки сюжету про «нацистське золото» в
історичному проекті з робочою назвою «Історичні паралелі».
25 лютого 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська ознайомила з документами
архіву журналістку Г. Чертову, яка працює над проектом телеканалу «1+1»
«Таємниці великих українців. Симон Петлюра».
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28 лютого 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому розглянуто підсумки роботи в 2018 році та пріоритети на 2019 рік.
1 березня 2019 року
У рамках проекту «Українська революція: архівні хроніки» архів презентував «Календар Української революції. Березень 1919 року».
11 березня 2019 року
У рамках зустрічі Голови Державної архівної служби України Т. Баранової із Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні
Дж. Ліоном проведено екскурсію для працівників Посольства Держави Ізраїль в Україні та співробітників Бюро «Натів» при Канцелярії Прем’єр-міністра
Держави Ізраїль.
11 березня 2019 року
На веб-сайті архіву розміщено електронну добірку документів «До 205-ї
річниці від дня народження Тараса Шевченка».
11 березня 2019 року
Відбулася робоча зустріч заступника директора архіву Н. Маковської та
представника Генерального Штабу Збройних Сил України В. Павлова, під час
якої обговорювалися перспективні напрями співробітництва двох інституцій.
14 березня 2019 року
Документи з фондів ЦДАВО України увійшли до складу документальної
виставки он-лайн «До 80-річчя з дня проголошення незалежності Карпатської
України», розміщеної на порталі Державної архівної служби України.
22 березня 2019 року
У приміщенні Академії Державної пенітенціарної служби відкрито виставку документів «Об’єднаними... зусиллями... будувати нероздільну самостійну державу українську...» до 100-річчя Акта Соборності, підготовлену
співробітниками архіву.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України
(ЦДАГО України)
09 січня 2019 року
До 160-ї річниці від дня народження українського науковця та громадсько-політичного діяча С. Смаль-Стоцького на сторінці архіву в соціальній
мережі Facebook розміщено архівні документи про його діяльність.
19 січня 2019 року
На телеканалі «1+1» демонструвався документальний фільм «Скарби нації» з циклу «Україна. Повернення своєї історії», в якому використані документи із фондів архіву.
21 січня 2019 року
До 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР на веб-сайті архіву
доповнено виставку «Українська революція в особах» документами про державних діячів періоду національно-визвольних змагань 1917–1921 років.
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22 січня 2019 року
До 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР на сторінці архіву в
соціальній мережі Facebook розміщено архівні документи про ті події.
01 лютого 2019 року
До 90-ї річниці створення Організації українських націоналістів на
веб-сайті архіву розміщено виставку документів із фондів архіву.
07 лютого 2019 року
Документи із фондів архіву про Українську автокефальну православну
церкву та її духовних діячів представлені на виставці «Православ’я. Україна.
Історія» у Львівському музеї історії релігії.
15 лютого 2019 року
Відбувся круглий стіл на тему: «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України», в якому взяли участь заступник Міністра юстиції
України Д. Чернишов та Голова Державної архівної служби України Т. Баранова, Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Р. Чубаров та заступник Голови Меджлісу А. Чийгоз, радник Міністра
інформаційної політики України Ю. Каздобіна, представники державних архівів, науково-дослідних інституцій та навчальних закладів вищого рівня.
19 лютого 2019 року
Директор архіву О. Бажан взяла участь у засіданні щорічного круглого
столу архівістів із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних
архівів: проблеми та перспективи», який проходив на базі ЦДКФФА України
імені Г. С. Пшеничного.
20 лютого 2019 року
До Дня Героїв Небесної Сотні на сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook розміщено архівні документи про події Євромайдану.
20 лютого 2019 року
До 120-ї річниці від дня народження одного із організаторів партизанського руху опору на території України в роки Другої світової війни С. Руднєва на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено пов’язані з
ним документи, що зберігаються в архіві.
25 лютого 2019 року
Документи архіву із фонду «Колекція позасудових справ реабілітованих»
представлені у спільному спецпроекті ТСН, державних архівів України і Центру дослідження визвольного руху «Як знищували перших українських міністрів».
28 лютого 2019 року
Відбулася презентація науково-документального видання «Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції», в якому представлені
документи про репресованих комуністичним тоталітарним режимом міністрів
періоду національно-визвольних змагань 1917–1921 років, що зберігаються у
фонді «Колекція позасудових справ реабілітованих» ЦДАГО України.
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05 березня 2019 року
У рамках освітньо-пізнавальних проектів архіву «Архівна аудиторія історика» та кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Крок назустріч» директор архіву О. Бажан провела для студентів 2-го курсу семінарське заняття
на тему: «Документи із фондів Центрального державного архіву громадських
об’єднань України як джерело вивчення історії України ХХ–ХХІ століття».
09 березня 2019 року
До 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка на сторінці архіву в
соціальній мережі Facebook розміщено архівні документи про вшанування
пам’яті Великого Кобзаря в Україні та за її межами.
15 березня 2019 року
До 80-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України в газеті Верховної Ради України «Голос України» вийшла друком стаття архівіста
І категорії сектору використання інформації та довідкового апарату М. Гречка «Ми рішили взятися за історичний труд будови нашої обкроєної, однак
до самостійности піднесеної Країни», підготовлена за документами із фондів
ЦДАГО України.
15 березня 2019 року
Відбувся круглий стіл на тему: «Інститути громадянського суспільства:
від суспільної думки до формування Національного архівного фонду», організований спільно з громадськими організаціями «Академія політичних наук»
та «Рада національних спільнот України».
20 березня 2019 року
На веб-сайті архіву у рубриці «Фонди» розміщено оцифровані описи
№№ 2, 3 фонду № 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки
молоді України (Молодь за демократичний соціалізм)».

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)
14 січня 2019 року
Відбулася зустріч директора архіву І. Маги та головного наукового співробітника відділу формування НАФ В. Тихенка із завідувачкою Бібліотеки
і Архіву ім. Т. Шевченка в Лондоні (Велика Британія), доктором філософії
Л. Пекарською. Обговорювалися питання формування архіву профільними
документами та окреслені можливі шляхи повернення в Україну спадщини
відомих українців.
21 січня 2019 року
На офіційному веб-сайті та офіційній сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook репрезентовано відеоролик документальної он-лайн виставки «Загартовані безсмертям» до Дня Соборності України та 100-річчя проголошення
незалежності УНР.
21 січня 2019 року
До архіву на постійне зберігання надійшли періодичні та друковані діаспорні видання відомої української церковно-громадської діячки зі США
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Я. Француженко-Губаржевської. Передані документи висвітлюють життя,
громадсько-політичну, культурно-освітню та релігійну діяльність української
діаспори в Європі та США.
25 січня 2019 року
Директор архіву І. Мага, в. о. начальника відділу формування НАФ О. Мажара та головний спеціаліст відділу формування НАФ В. Сємков зустрілися із
заступником Голови Асоціації «Українці Казахстану», головним редактором
Республіканської газети українців Казахстану «Українські новини», головою
Українського Товариства «ВАТРА» (Астана, Казахстан) Т. Чернегою та викладачем Української Недільної Школи, що діє при цьому Товаристві, С. Чернегою. Сторони розглянули можливості взаємовигідної співпраці, поповнення НАФ документами зарубіжної україніки, підготовки спільних виставкових
проектів та налагодження співпраці з українською діаспорою, що проживає в
Казахстані.
1 лютого 2019 року
Відбувся день відкритих дверей «Архіви вищій школі», у якому взяли
участь завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності столичного ПВНЗ «Європейський університет», доктор філософії в
галузі ділового адміністрування Ю. Палеха, доцент цієї ж кафедри, кандидат
історичних наук Н. Московченко та асистент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ імені Тараса Шевченка Н. Коломієць.
У рамках заходу обговорювалася співпраця науковців з архівом, що завершилася підписанням договору між архівом та ПВНЗ «Європейський університет».
10 лютого 2019 року
У Культурному Центрі Посольства України в Грецькій Республіці
(м. Афіни) у рамках тематичного вечора «100 років Соборності України» була
репрезентована міжнародна мандрівна документальна виставка «Загартовані
безсмертям», підготовлена ЦДАЗУ до відзначення 100-річчя Армії УНР. Захід відбувся за сприяння Центру підтримки і розвитку української культурної
спадщини «Трембіта» під егідою Посольства України в Грецькій Республіці та
за участі представників українських об’єднань Греції, грецької громадськості, Греко-Української Палати, лідерів та представників національних меншин
Греції, релігійної громади, журналістів, учнів українських шкіл.
19 лютого 2019 року
Працівники архіву взяли участь у щорічному круглому столі архівістів
із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного
фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми
та перспективи», що проводився під егідою Спілки архівістів України за підтримки Міністерства юстиції України та Державної архівної служби України
на базі ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
26 лютого 2019 року
Директор архіву І. Мага та заступник директора – головний зберігач фондів ЦДАЗУ І. Казімірова взяли участь у розширеному засіданні колегії Державної архівної служби України за підсумками роботи у 2018 році та завданнями на 2019 рік.
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27 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті та офіційній сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook презентовано документальну он-лайн виставку «Взяв би я бандуру…», присвячену ролі бандури та кобзи в історії України.
6 березня 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву за підсумками роботи у
2018 році та визначення пріоритетних завдань на 2019 рік.
7 березня 2019 року
На офіційному веб-сайті та офіційній сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook репрезентовано документальну он-лайн виставку з нагоди 205-річчя
від дня народження Т. Шевченка «Тарас Шевченко – об’єднуючий символ
українців у світі».
12 березня 2019 року
Відбулася зустріч директора архіву І. Маги та головного архівіста відділу використання інформації документів Н. Лихолоб із керівником інформаційно-аналітичної агенції «Українська інформаційна служба», кореспондентом всеукраїнського тижневика «Шлях Перемоги», краєзнавцем Г. Жибаком.
Сторони обговорили можливості співробітництва у створенні спільних культурно-просвітницьких проектів, публікаційній діяльності, поповненні НАФ
документами зарубіжної україніки та налагодженні співпраці з українською
діаспорою.

У Центральному державному архіві-музеї літератури
і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)
3 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
105-ї річниці від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в
мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському письменнику та кінодраматургу Ю. Збанацькому (1914–1994).
11 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
90-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському
кінорежисеру та сценаристу М. Мащенку (1929–2013).
17 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «Архів-музей на допомогу вчителям» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження»,
українському поету, перекладачу та архівісту В. Свідзинському (1885–1941).
22 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та до Дня Соборності України на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет
розміщено інформаційне повідомлення, присвячене 1040-річчю від дня народження і 1000-річчю княжіння Ярослава Мудрого (978–1054).
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23 січня 2019 року
В арт-вестибюлі станції метро «Золоті ворота» КП «Київський метрополітен» відкрився новий освітній художньо-документальний проект до
110-річчя української художниці Марії Примаченко та Дня соборності України – «Жіночий вимір: Марія Примаченко», в якому представлені документи
архіву-музею.
24 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
140-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в
мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському композитору, музикознавцю, лауреату Шевченківської премії (1964)
С. Людкевичу (1879–1979).
24 січня 2019 року
Відбулася презентація каталога «Творчість П. Ф. Альошина у фондах
Національного заповідника «Софія Київська», одним з упорядників якого виступила постійний користувач та популяризатор фондів ЦДАМЛМ України,
історик, києвознавець О. Мокроусова.
30 січня 2019 року
У загальноосвітній школі № 1 м. Українка відбулося свято музики під
назвою «АВЕ БАЯН» за участі заслуженої артистки України, баяністки-віртуоза В. Скляр-Кондрашевської, організоване відділом ЦДАМЛМ України
«Літературно-мистецькі Плюти».
30 січня 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова узяла участь у презентації серії книжок «Митці на прицілі» (упорядник та автор наукового апарату – літературознавець, заступник директора Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН
України С. Гальченко).
31 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «Франківці у фондах архіву-музею» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському акторові театру та кіно, народному артисту СРСР Є. Пономаренку (1909–1994).
7 лютого 2019 року
У рамках віртуального проекту «Архів-музей на допомогу вчителям» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження»,
українському поету-неокласику, літературознавцю, перекладачу М. Драй-Хмарі (1889–1939).
11 лютого 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та до 105-ї
річниці від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українській
письменниці Л. Письменній (1914–1992).

232

АРХІВНА ХРОНІКА

12 лютого 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова взяла участь у публічному звіті Голови Державної архівної служби України Т. Баранової про підсумки діяльності
Укрдержархіву у 2018 р., який відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
13 лютого 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
110-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському кінорежисеру В. Іванову (1909–1981).
14 лютого 2019 року
У рамках літературно-музичного проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» відбувся авторський вечір української дитячої письменниці, поетеси,
барда В. Захабури під назвою «Колискова для коханого».
15 лютого 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова взяла участь у засіданні круглого столу «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України», що відбувся у ЦДАГО України.
19 лютого 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова узяла участь у засіданні щорічного
круглого столу архівістів із міжнародною участю «Оцифрування документів
Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи», який відбувся у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, та виступила з доповіддю «Проект «Український
авангард Digital»: з досвіду ЦДАМЛМ України зі створення цифрового фонду
користування документами НАФ».
20 лютого 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
130-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському композитору та педагогу Л. Ревуцькому (1889–1977).
1 березня 2019 року
У рамках віртуального проекту «Франківці у фондах архіву-музею» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському акторові театру та кіно, народному артисту СРСР, народному артисту УРСР, лауреату Державної премії
України ім. Т. Шевченка В. Дальському (1912–1998).
5 березня 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву-музею, присвячене обговоренню підсумків діяльності у 2018 році та пріоритетам на 2019 рік.
5 березня 2019 року
Архів-музей виступив співорганізатором виставки «Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря», що відкрилася в Державному архіві Київської
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області, та надав для експозиції документи з життя і творчості великого Кобзаря (рукописи віршів, автобіографія та світлини).
15 березня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та до 100-ї річниці від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі
Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському
письменнику, драматургу, лауреату Шевченківської премії (1977) О. Коломійцю (1919–1994).
18 березня 2019 року
Відбулася зустріч директора архіву-музею О. Чижової з українським художником, графіком, монументалістом, мислителем О. Дубовиком, під час
якої обговорювалися етапи формування особового архівного фонду та спільні
виставкові проекти.
19 березня 2019 року
Відбулася зустріч на тему: «Історична тематика у творчості Тараса Шевченка», гостею якої стала українська письменниця, кандидат філологічних
наук, старший науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України; автор монографії «Історична
пам’ять Т. Г. Шевченка: спроба реконструкції» Р. Харчук.
20 березня 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова, заступник директора архіву-музею
Т. Малярчук та співробітники відділу використання інформації документів
відвідали презентацію проекту «Автентична Україна», реалізованого Міністерством культури України у співпраці з компанією Google Україна, та представили виставковий проект до 150-річчя Національної опери України, суголосний з тематичним наповненням віртуальної платформи.
21 березня 2019 року
Відбулася зустріч директора архіву-музею О. Чижової з українським художником, архітектором та скульптором, який працює у монументальному
мистецтві, станковій та книжковій графіці В. Мельниченком, у рамках якої
митець започаткував свій особовий фонд та передав на зберігання до архіву
цінні документи з власного архіву.
25 березня 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова та старший зберігач сектору зберігання та обліку музейних предметів О. Мельничук відвідали семінар «Цифра в
інституціях пам’яті: для чого та як. Досвід Естонії», організований з нагоди
запуску нової тренінгової програми ProMuseum, що реалізується ГО «Український центр розвитку музейної справи» у співпраці з Національним музеєм
історії України у Другій світовій війні та Естонським військовим музеєм.
26 березня 2019 року
До архіву-музею завітала група бібліотекарів із Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської,
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Хмельницької, Черкаської, Чернігівської обласних бібліотек України для юнацтва і молоді та м. Києва.

У Центральному державному електронному архіві України
(ЦДЕА України)
22 січня 2019 року
У рамках упровадження системи електронного документообігу «АСКОД»
у діяльність центральних державних архівних установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, архівом як адміністратором системи було
проведено робочу нараду з питань роботи в СЕД «АСКОД» із працівниками
ЦДАЗУ.
22 січня 2019 року
Працівники архіву взяли участь в урочистому відкритті нового освітнього
художньо-документального проекту до 110-річчя української художниці Марії
Примаченко та Дня соборності України – «Жіночий вимір: Марія Примаченко», що відбувся у надземному вестибюлі станції «Золоті ворота» Київського
метрополітену.
24 січня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у робочій нараді під головуванням заступника Голови Державного агентства з питань електронного
урядування України В. Бакала з питань обговорення подальших дій щодо
впровадження нового формату електронного документа, затвердженого
наказом Голови Державного агентства з питань електронного урядування
України від 07.09.2018 № 60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2018 за № 1309/32761, в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади, системі відомчої інформаційно-телекомунікаційної системи
«ЕЛАРСИС», системі електронного документообігу в органах державної
влади.
30 січня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк у складі делегації Укрдержархіву взяв
участь у робочій нараді з питань обговорення дотримання архівними установами, що належать до сфери управління Укрдержархіву, вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час надання платних послуг цими
установами, яка відбулася в Антимонопольному комітеті України.
05 лютого 2019 року
Працівники архіву дистанційно взяли участь у роботі IІ Міжнародної
дистанційної науково-методичної конференції «Передові технології реалізації
освітніх ініціатив», що відбулася на базі кафедри документознавства ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», співорганізатором якої виступив ЦДЕА України.
15 лютого 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у засіданні круглого столу на
тему: «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України», що
відбувся у ЦДАГО України.
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19 лютого 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк, заступник директора архіву Л. Паламарчук, начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів
Ю. Чернятинська взяли участь у роботі щорічного круглого столу архівістів
із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного
фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи», що відбувся у читальній залі ЦДКФФА України імені
Г. С. Пшеничного, співорганізатором якого виступив ЦДЕА України.
26 лютого 2019 року
Директор архіву Ю.Ковтанюк та заступник директора архіву Л. Паламарчук взяли участь у розширеному засіданні колегії Укрдержархіву, що відбулася в актовій залі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
05 березня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у музейно-архівному проекті
«Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря», присвяченому 205-річчю
від дня народження Т. Шевченка, що відбувся у виставковій залі Державного
архіву Київської області.
19 березня 2019 року
Заступник директора архіву Л. Паламарчук взяла участь у робочій нараді
щодо створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і
культурних цінностей «Портал «Культурна спадщина України», організованій
відділом із питань музейної справи Міністерства культури України.
22 березня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційна діяльність: історія, сьогодення,
майбутнє», що відбулася у Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова, та виступив із доповіддю «Концептуальні засади розвитку
архівної справи в Україні».

У Центральному державному кінофотофоноархіві України
імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного)
17 січня 2019 року
У кінозалі архіву відбувся кінолекторій «Мовою кіно: Життя як творчість. Контроверсійний геній Сергій Параджанов», присвячений 95-річчю від
дня народження відомого кінорежисера, сценариста й художника.
17 січня 2019 року
До Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР
і ЗУНР на офіційному веб-сайті архіву презентовано виставку фотодокументів
«Шляхами єднання…».
22 січня 2019 року
У приміщенні Музею «Будинок митрополита» Національного заповідника
«Софія Київська» відбулося відкриття виставки архівних документів, присвяченої Дню Соборності України та 100-річчю проголошення Акта Злуки УНР
і ЗУНР, співорганізатором якої виступив ЦДКФФА України імені Г. С. Пше-
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ничного. Під час заходу також презентовано тематичну відеодобірку з архівних кінодокументів.
14 лютого 2019 року
Директор архіву В. Берковський, начальник відділу використання інформації документів Т. Макарова та провідний спеціаліст відділу І. Закринична
взяли участь в урочистому відкритті виставки «Перлини київського фарфору» музею «Київський фарфор», співорганізатором якої виступив ЦДКФФА
України імені Г. С. Пшеничного.
14 лютого 2019 року
До 5-ї річниці Революції Гідності та до Дня Героїв Небесної Сотні на
офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку фотодокументів «У полум’ї
Майдану…».
15 лютого 2019 року
Співробітники архіву взяли участь у круглому столі «Крим – це Україна.
Документальні свідчення в архівах України», що відбувся у ЦДАГО України. У рамках заходу директор архіву В. Берковський виступив із доповіддю
на тему: «Документи Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного до історії Криму» та презентацією тематичної відеодобірки з архівної колекції.
19 лютого 2019 року
На базі архіву відбувся щорічний круглий стіл архівістів із міжнародною
участю «Оцифрування документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи».
05 березня 2019 року
З нагоди 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка у Державному
архіві Київської області відбулося відкриття музейно-архівного проекту «Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря», співорганізатором якого виступив ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. У рамках заходу презентовано кіно- та фотодокументи з архівної колекції.
06 березня 2019 року
За сприяння архіву в ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів» відбувся вечір пам’яті режисера-документаліста, кінооператора
І. Гольдштейна з показом кінофільмів митця з архівної колекції.
12 березня 2019 року
У рамках програми OPEN POLAND архів відвідала делегація Національної фільмотеки – Аудіовізуального інституту (FINA) Республіки Польща.
22–30 березня 2019 року
Архів виступив співорганізатором XVI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, що проходив у Києві.
У рамках фестивалю поза конкурсною програмою відбулася ретроспектива
фільмів кінорежисера О. Коваля з архівної колекції архіву.
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У Центральному державному науково-технічному архіві України
(ЦДНТА України)
4 січня 2019 року
У приміщенні навчального центру «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) відбулося святкування 5-річного ювілею «ЛандауЦентру». Науковий співробітник відділу використання інформації документів Г. Голубкіна та провідний
спеціаліст цього ж відділу Ю. Коваль взяли участь у цьому заході.
22 січня 2019 року
В інформаційно-виставковому центрі «Бузок» відбулося урочисте відкриття фотовиставки «Крок за межі звичного». Виставку відвідали начальник
відділу використання інформації документів А. Алєксєєнко та науковий співробітник цього ж відділу Г. Голубкіна. Захід присвячено 85-річному ювілею
АТ «Турбоатом» – одного з фондоутворювачів ЦДНТА України.
24 січня 2019 року
У НДІ астрономії ХНУ імені В. Н. Каразіна відбулося засідання Вченої
ради, присвячене дослідженню історії астрономії в Харкові (знахідки та відкриття 2018 року). У роботі засідання взяв участь директор архіву М. Балишев.
4 лютого 2019 року
У ХНУ імені В. Н. Каразіна відбулася робоча нарада, на якій обговорювалися питання створення Харківської обласної організації Спілки архівістів
України, організації заходів із відзначення 50-річного ювілею ЦДНТА України, проведення круглого столу, присвяченого актуальним питанням архівної
справи (на базі ХНУ імені В. Н. Каразіна). У робочій нараді взяли участь
від ЦДНТА України: директор М. Балишев, начальник відділу використання
інформації документів А. Алєксєєнко, науковий співробітник цього ж відділу
Г. Голубкіна. Від ХНУ імені В. Н. Каразіна: декан історичного факультету
С. Литовченко, заступник декана з наукової роботи Р. Любавський.
5 березня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку документів «Відкрите акціонерне товариство «Український генеральний інститут з проектування
підприємств штучного волокна» (ВАТ «Укргіпроштув») – провідний інститут комплексного проектування». Виставку підготувала головний науковий
співробітник відділу використання інформації документів О. Мащенко. Для
експонування відібрані документи з фонду Р-248, опрацьовані інститутом за
період 1963–2009 рр., що відображають основні напрями діяльності інституту
з виконання повного комплексу проектно-вишукувальних робіт із розробки
підприємств хімічних волокон, їхніх технологічних процесів.
6 березня 2019 року
Відповідно до плану підвищення кваліфікації працівників архіву було
проведено День Служби науково-технічної інформації (СНТІ). Начальник
відділу використання інформації документів А. Алєксєєнко розповіла колегам про нові нормативно-методичні розробки в галузі архівної справи, цікаві
публікації у фаховому журналі «Архіви України» та інновації архівної діяль-
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ності. Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД Н. Дудник прочитала доповідь на тему: «Складання передмови до опису науково-технічної
документації постійного зберігання». Архівіст І категорії сектору довідкового
апарату та обліку документів Т. Науменко провела чергове практичне заняття
для працівників, які працюють у середовищі системи електронного документообігу «АСКОД».
27 березня 2019 року
У читальній залі архіву для студентів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відбулася презентація виставки
«Лідеру українського важкого енергомашинобудування – 85 років! Діяльність
АТ «Турбоатом» за документами ЦДНТА України». Науковий співробітник
відділу використання інформації документів Г. Голубкіна на прикладі документів архіву висвітлила історію розвитку та досягнень заводу, неординарних
конструкторських й раціоналізаторських рішень його співробітників.

У Державному архіві Житомирської області
21 січня 2019 року
З нагоди відзначення 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР у
приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «До 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР».
22 січня 2019 року
Працівники архіву взяли участь в урочистих заходах із відзначення Дня
Соборності України та 100-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР. Учасники заходу
утворили «живий ланцюг» єднання та під супровід оркестру Житомирського
військового інститут імені С. П. Корольова пронесли багатометровий прапор
України від Свято-Михайлівського собору до Житомирської обласної філармонії імені С. Ріхтера, де відбулося зачитування Універсалу Директорії УНР.
24 січня 2019 року
Заступник начальника відділу використання інформації документів НАФ
та довідкового апарату В. Дідківська провела практичне заняття зі студентами
2 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Головний спеціаліст відділу контролю та організації роботи експертно-перевірної комісії С. Єрмолюк ознайомив студентів з основами формування архівних справ.
24 січня 2019 року
Головний спеціаліст відділу використання інформації документів НАФ
та довідкового апарату Р. Кондратюк провів лекцію та ознайомив студентів
Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка з архівними
документами, розміщеними на стендовій виставці «До 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР».
25 січня 2019 року
Студенти 12-ї групи Житомирського професійного політехнічного ліцею, які навчаються за професією «Оператор комп’ютерного набору, офісний
службовець», ознайомилися з архівними документами на стендовій виставці
у приміщенні архіву.
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29 січня 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому підбито підсумки
роботи архівних установ області за 2018 рік, проаналізовано виконання основних показників Плану розвитку архівної справи за 2018 рік.
30 січня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Шимченко, як посадова особа з питань
цивільного захисту, взяла участь у методичному зібранні керівного складу цивільного захисту Богунського району м. Житомира.
04 лютого 2019 року
На звернення Посольства України в Чеській республіці в архіві за участі
чеського режисера М. Магдала проходили зйомки авторського документального фільму про Голодомор в Україні в 1932–1933 роках.
11 лютого 2019 року
Відкрито виставку оригіналів документів НАФ «До 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан».
21 лютого 2019 року
Головний спеціаліст відділу використання документів НАФ та довідкового апарату Р. Кондратюк взяв участь у навчальному семінарі з питань повноважень і відповідальності місцевих органів у сфері охорони та збереження
культурної спадщини, організованому Міністерством культури України спільно з управлінням культури та туризму облдержадміністрації.
23 лютого 2019 року
Директор архіву І. Слобожан взяв участь у підвищенні кваліфікації за
тренінговою програмою «Ефективна комунікація керівників і лідерство».
11 березня 2019 року
Директор архіву І. Слобожан взяв участь у засіданні ради регіонального
розвитку при Житомирській обласній державній адміністрації за участі Президента України П. Порошенка.
14 березня 2019 року
На телеканалі «UA. Житомир» вийшло в ефір інтерв’ю головного спеціаліста відділу використання документів НАФ та довідкового апарату Р. Кондратюка з нагоди Дня українського добровольця.
14 березня 2019 року
Проведено екскурсію для співробітників комунального закладу «Житомирський краєзнавчий музей» з експонуванням унікальних документів НАФ.
15 березня 2019 року
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «До 80-річчя з дня
проголошення Карпатської України».
18 березня 2019 року
Відкрито виставку архівних та фотодокументів «До 100-річчя газети
«Житомирщина».
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22 березня 2019 року
Спільно з Житомирським коледжем культури і мистецтв імені Івана Огієнка відбулося засідання круглого столу на тему: «З історії газетно-видавничої
діяльності на Волині та Житомирщині».

У Державному архіві Запорізької області
04 січня 2019 року
До 80-річчя створення Запорізької області на офіційному веб-сайті архіву
розміщено виставку архівних документів «Етапи формування Запорізької області (до 80-річчя створення області)».
16 січня 2019 року
Відбулося чергове засідання колегії архіву про підсумки роботи за 2018
рік та планування на 2019 рік.
22 січня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку архівних документів
«До 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки».
28 січня 2019 року
До 80-річчя створення Запорізької області на офіційному веб-сайті архіву
розміщено публікацію та виставку архівних документів «Запорізькій обласній
філармонії 80 років (до 80-річчя філармонії)».
31 січня 2019 року
У Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів
заступник директора архіву О. Ядловська виступила модератором у тематичних заняттях та круглому столі «Запорізькій області – 80: історія народження
мовою архівних документів».
13 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку архівних документів
«Повернувся з Сибіру» про журналіста, політв’язня М. Попеля (до 110-річчя
від дня народження).
22 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку архівних документів
«Перший випуск газети «Більшовик Запоріжжя» (нині – «Индустриальное Запорожье»)» до 80-річчя створення Запорізької області.
22 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку архівних документів
«80 років (1939) Запорізькому обласному радіомовленню» до 80-річчя створення Запорізької області.
28 лютого 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії за участю його працівників, працівників архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів. На засіданні були підбиті підсумки роботи архівних установ області за
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2018 рік, визначено завдання на 2019 рік та розглянуто питання про роботу
архіву щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і
протидії корупції у 2018 році.

У Державному архіві Івано-Франківської області
21 січня 2019 року
У приміщенні архіву організовано тематичну виставку архівних документів «На шляху до соборної України», присвячену 100-річчю проголошення
Акта Злуки УНР і ЗУНР.
28 січня 2019 року
На офіційній веб-сторінці архіву в рубриці «Документальні online-виставки» розміщено постійно діючу он-лайн виставку «Пам’яті героїв Крут».
14 лютого 2019 року
На офіційній веб-сторінці архіву в рубриці «Документальні online-виставки» розміщено постійно діючу он-лайн виставку «Незагоєна рана Афгану».
15 лютого 2019 року
На офіційній веб-сторінці архіву в рубриці «Документальні online-виставки» розміщено постійно діючу он-лайн виставку «Майдан, що змінив час»,
присвячену Революції гідності.
21 лютого 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому підбито підсумки
роботи архівних установ області за 2018 рік та визначено пріоритетні завдання на 2019 рік.
28 лютого 2019 року
Вийшла друком стаття начальника відділу звернень громадян, діловодного забезпечення та контролю А. Сміжака у газетах «Вперед», «Західний
кур’єр» під назвою «До історії грошей доби німецької окупації».
04 березня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено статтю «Крути під Хустом» до
80-ї річниці від дня створення Карпатської України.

У Державному архіві Кіровоградської області
08 січня 2019 року
Працівниками архіву підготовлено інформаційний стенд до Дня визволення міста Кіровограда від нацистських загарбників у роки Другої світової
війни.
09 січня 2019 року
Тематичну рубрику «Пам’ятні та знаменні дати Другої світової війни
1939–1945 рр.» офіційного сайту архіву доповнено новими документами.
10 січня 2019 року
З нагоди відзначення 80-ї річниці утворення Кіровоградської області у
газеті «Народне слово» розміщено статтю директора архіву, голови обласної
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організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенка «Нашій області – вісім десятиліть!».
11 січня 2019 року
Презентовано виставку документів «Кіровоградщина: минуле й сьогодення», з якою ознайомилися священнослужителі Кропивницької єпархії Православної Церкви України.
16–17 січня 2019 року
Директор архіву О. Бабенко взяв участь у телерадіопрограмі «Радіомайдан» на каналі «Кіровоград» та в урочистому відкритті виставки «Степова
Еллада. Живописна ода рідному краю» в обласному художньому музеї.
15 лютого 2019 року
Директор архіву О. Бабенко та співробітники установи взяли участь в
ХІІ обласних літературно-краєзнавчих читаннях у літературно-меморіальному
музеї І. К. Карпенка-Карого (м. Кропивницький).
22 січня 2019 року
Презентовано виставку документів «Соборна Україна».
25 січня 2019 року
До Дня пам’яті жертв Голокосту головний археограф відділу археографії та використання документів, кандидат історичних наук В. Колєчкін
взяв участь у радіопередачі студії «Скіфія-Центр» «Голокост на території
краю».
07 лютого 2019 року
У рамках підготовки до семінару для представників об’єднаних територіальних громад із питань архівної справи і діловодства робоча група архіву
на чолі з директором архіву О. Бабенком ознайомилася з умовами зберігання
архівних документів та організацією діловодства у Великосеверинівській, Катеринівській та Соколівській сільських об’єднаних територіальних громадах
Кропивницького району Кіровоградської області.
11–13 лютого 2019 року
На базі ДНЗ «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської облдержадміністрації» відбувся триденний тематичний короткостроковий семінар для
начальників загальних відділів, начальників (завідувачів) архівних відділів
(секторів) райдержадміністрацій та міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад «Шляхи взаємодії та співпраці органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування з питань архівної справи та діловодства».
Семінар проведено за ініціативи та участі Держархіву Кіровоградської області.
15 лютого 2019 року
На офіційному сайті архіву розміщено тематичну документальну виставку «Афганська війна – 30 років відлуння».
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15 лютого 2019 року
Директор архіву О. Бабенко та співробітники установи взяли участь в
урочистому заході з нагоди 120-річчя від дня заснування обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. Чижевського.
20 лютого 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, присвячене підбиттю підсумків роботи державних архівних установ області, архівних відділів міських рад у
2018 році та пріоритетним завданням галузі на 2019 рік.
20 лютого 2019 року
Презентовано добірку архівних документів та матеріалів «Навіки в наших
серцях…», присвячену пам’яті Героїв Небесної Сотні.
25 лютого 2019 року
Доповнено новими документами тематичну рубрику «Видатні особистості нашого краю» офіційного сайту архіву про Є. Березняка, учасника Другої
світової війни, Героя України, Почесного академіка Академії педагогічних
наук України.
28 лютого 2019 року
Директор архіву. Бабенко у складі делегації співробітників архіву взяв
участь у засіданні ради регіонального розвитку під головуванням Президента
України П. Порошенка.
01 березня 2019 року
Директор архіву О. Бабенко взяв участь в урочистостях з нагоди 100-річчя від дня заснування органів Державної реєстрації актів цивільного стану
України, що відбулися у Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М. Л. Кропивницького.
07 березня 2019 року
У розділі «Документальні виставки on-line» офіційного сайту архіву розміщено виставку архівних документів та матеріалів «Ім’я Тараса крізь віки...»
до 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка.
12 березня 2019 року
Працівниками архіву підготовлено та розміщено в холі корпусу № 1 інформаційний стенд до 80-річчя Карпатської України.

У Державному архіві Полтавської області
21 січня 2019 року
Підготовлено документальну виставку «22 січня – День Соборності України» до 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР. Виставку відкрито
у приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації під час презентації документального фільму «100 років Української революції. Полтавщина.
1919 рік», знятого за документами архіву.
22 січня 2019 року
У газеті «Зоря Полтавщини» опубліковано статтю заступника директора
архіву – начальника відділу інформації та використання документів Т. Пу-
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стовіта «Директорія – верховна влада в період Української революції 1917–
1919 рр.».
22 січня 2019 року
Заступник директора архіву – начальник відділу інформації та використання документів Т. Пустовіт узяв участь у теле- і радіопередачі до Дня
Соборності України на філії ПАТ «НСТУ» Полтавська регіональна дирекція
«Лтава».
29 січня 2019 року
Заступник директора архіву – начальник відділу інформації та використання документів Т. Пустовіт узяв участь у презентації виставки «Історичні
пам’ятки української революції 1917–1921 років на Полтавщині».
01 лютого 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання документів В. Сушко провів лекцію на тему: «Державний архів Полтавської області – духовна скарбниця та цінне джерело з історії краю» для учнів Полтавської загальноосвітньої школи № 18.
09 лютого 2019 року
Заступник директора архіву – начальник відділу інформації та використання документів Т. Пустовіт узяв участь у радіопередачі до 100-річчя подій
Української революції 1917–1921 років на філії ПАТ «НСТУ» Полтавська регіональна дирекція «Лтава».
12 лютого 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, на якому розглянуто питання щодо
підсумків роботи архівних установ області за 2018 рік та їх завдання на
2019 рік; затверджено план роботи колегії на 2019 рік та виконання плану
роботи колегії за 2018 рік.
16 лютого 2019 року
Головний архівіст відділу інформації та використання документів Т. Воскобійник узяла участь у радіопередачі «Про близьке і нерозгадане» до Дня
учасників бойових дій на території інших держав на філії ПАТ «НСТУ» Полтавська регіональна дирекція «Лтава».
19 лютого 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання документів В. Сушко підготував статтю «До питання ставлення частини краян
до подій у Чехословаччини у 1968 році (за документами державного архіву)»,
яка розміщена на веб-сайті архіву.
21 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено он-лайн виставку до Дня Героїв Небесної Сотні «Настанови Майдану – дороговказ для української нації».
22 лютого 2019 року
Проведено навчання з державними службовцями архіву за темами: «Про
основні правила заповнення форм декларацій осіб, уповноважених на вико-
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нання функцій держави або місцевого самоврядування»; «Про відповідальність за подання недостовірної інформації при заповненні, несвоєчасне подання, неподання форм декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування».
25 лютого 2019 року
Відповідно до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади відбулася презентація публічного звіту директора
архіву В. Гудим про підсумки роботи архівної галузі за 2018 рік та завдання
на 2019 рік.
28 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено он-лайн виставку «Автограф
історичний» про роботу Держархіву Полтавської області.
14 березня 2019 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» для працівників архіву
спільно з Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено лекцію з елементами тренінгу на тему: «Юридичні гарантії забезпечення прав споживачів
в Україні: норми законодавства та реальність».
16 березня 2019 року
Директор архіву В. Гудим узяла участь у роботі Ради регіонального розвитку Полтавської області, яка відбулася в Палаці дозвілля «Листопад» у Полтаві за участю Президента України П. Порошенка.
21 березня 2019 року
Старший науковий співробітник архіву В. Сушко та головний архівіст
відділу інформації та використання документів Т. Воскобійник провели уроки
на тему: «Карпатська Україна» для учнів Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 імені І. П. Котляревського.

У Державному архіві Рівненської області
21 січня 2019 року
Заступник директора архіву – начальник відділу забезпечення збереженості І. Демянюк прочитав військовослужбовцям лекцію на тему: «Вікопомна
подія», присвячену Акту Злуки УНР і ЗУНР.
21 січня 2019 року
Відкрито виставку документів до 100-річчя проголошення Акта Злуки
УНР і ЗУНР.
24 січня 2019 року
Начальник відділу використання інформації документів Л. Леонова підготувала телепередачу «Про історію вулиць м. Рівне» для телеканалу «Рівне UA».
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27 січня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу використання інформації документів О. Гумінська підготувала статтю «Наївні євреї цілу ніч слухняно пакували речі, готуючись в невідому страшну подорож» для газети «Рівне вечірнє»
до Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв Голокосту.
28 січня 2019 року
Заступник директора архіву – начальник відділу забезпечення збереженості І. Демянюк прочитав військовослужбовцям лекцію на тему: «Їх подвиг
безсмертний» (пам’яті Героїв Крут як символу героїзму та жертовності української молоді у боротьбі за незалежну Україну).
29 січня 2019 року
Відкрито виставку документів, присвячену вшануванню пам’яті юнаків,
які героїчно загинули у бою під Крутами 29 січня 1918 року.
31 січня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу використання інформації документів О. Гумінська підготувала статтю «Історія одного розорення» для газети «Рівне вечірнє».
31 січня 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву.
13 лютого 2019 року
Відбулася зустріч директора архіву О. Дзецька із заступником голови
Дубровицької районної ради О. Задорожним, депутатом Дубровицької районної ради, директором Дубровицького районного будинку культури О. Лавором, депутатом Дубровицької районної ради, учасником АТО, краєзнавцем
В. Вороб’єм, депутатом Дубровицької міської ради, учасником АТО В. Таборовцем. Начальник відділу інформації та використання документів Л. Леонова разом із директором архіву О. Дзецьком провели для гостей ознайомчу
екскурсію.
12–14 лютого 2019 року
У рамках міжнародного співробітництва відбулася зустріч директора архіву О. Дзецька та відповідальних працівників архіву із Хансом Якобом Тебарсем, директором бібліотеки Мартіна Онітца (м. Херне, ФРН) та Вальтером
Манцем, головою товариства «Спілка друзів с. Мочулки» (ФРН).
16 лютого 2019 року
На сайті архіву розміщено он-лайн виставку до 30-ї річниці виведення
радянських військ з Афганістану.
19 лютого 2019 року
Директор архіву О. Дзецько разом із групою працівників архіву взяли
участь у щорічному круглому столі архівістів із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям
цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи», що відбувся на
базі ЦДКФФА імені С. Г. Пшеничного.
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25 лютого 2019 року
Директор архіву О. Дзецько взяв участь у зустрічі з директором компанії
«Архівні інформаційні системи» К. Вислобоковим, на якій обговорено питання подальшого співробітництва.
28 лютого 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, на якому розглянуто питання про стан
виконавської дисципліни та організацію виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на запити
і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад у 2018 році;
стан виконання рішень колегії архіву за 2018 рік; стан виконання наказів директора архіву за 2018 рік.
01 березня 2019 року
Відбулася зустріч зі студентами 2-го курсу історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету.
05 березня 2019 року
У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулося розширене засідання колегії Держархіву Рівненської області під головуванням директора
архіву О. Дзецька.
07 березня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено документальну он-лайн виставку до Дня пам’яті Т. Шевченка на Волині. Представлено перелік документів, справ, статей з фондів архіву.
12–14 березня 2019 року
В обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій відбулося навчання начальників архівних відділів райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення
за програмою тематичного короткострокового семінару «Організація архівної
справи в Україні: тенденції, проблеми, перспективи».

У Державному архіві Сумської області
09 січня 2019 року
На сайті архіву у рубриці «Виставки» презентовано документальну виставку «Документи архівних фондів про утворення Сумської області». У читальній залі архіву відкрито фотодокументальну виставку «Сторінки історії»,
присвячену 80-річчю утворення Сумської області.
11 січня 2019 року
З нагоди 80-ї річниці утворення Сумської області директор архіву
Ю. Олійник узяв участь у засіданні круглого столу на тему: «Сьогодення та
історико-культурна спадщина Сумщини», яке відбулося за участю представників обласної та міської влади, науковців, громадських діячів у Сумському
державному педагогічному університеті.
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18 січня 2019 року
До Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР
та ЗУНР у читальній залі архіву розгорнуто фотодокументальну виставку, експонати якої розповідають про історію та діяльність УНР і ЗУНР, їх роль у
процесі здобуття незалежності України.
21 січня 2019 року
Директор архіву Ю. Олійник узяв участь у відкритті фотодокументальної
виставки «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України», що
представлена в обласній універсальній науковій бібліотеці.
31 січня 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, на якому обговорено підсумки роботи
структурних підрозділів архіву у 2018 році, основні завдання на 2019 рік та
перспективи переведення інформації архівних документів і НДА в електронну
форму.
18 лютого 2019 року
Директор архіву Ю. Олійник узяв участь у презентації монографії В. Оліцького «Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920–1930-ті роки)», що відбулася в обласній універсальній науковій
бібліотеці.

У Державному архіві Херсонської області
22 січня 2019 року
Відкрито виставку документів «День Соборності України» до 100-річчя
проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР.
24 січня 2019 року
На базі Головного територіального управління юстиції у Херсонській
області, за участю заступника начальника відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву Н. Войналович, у режимі відеоконференції відбувся круглий стіл з питань організації діловодства та архівного зберігання документів у структурних підрозділах Головного управління.
30 січня 2019 року
Відбувся інформаційно-просвітницький захід для учнів старших класів
Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова.
31 січня 2019 року
За участі керівників архівних відділів і секторів районних державних адміністрацій, міських рад у режимі відеоконференції відбулося засідання колегії архіву за результатами роботи у 2018 році та визначенням завдань на
2019 рік.
15, 21 лютого 2019 року
На базі Державної екологічної інспекції в області та Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» працівники
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архіву провели семінари-практикуми з питань науково-технічного впорядкування документів для працівників установ, які впорядковують їх власними
силами.
18–20 лютого 2019 року
Архів спільно з обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій організував короткотерміновий
семінар із питань організації діловодства та збереженості архівних справ для
осіб, відповідальних за архіви та діловодство, об’єднаних територіальних громад, реорганізованих відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
27 лютого 2019 року
У приміщенні архіву відкрито виставку архівних документів до 60-річчя
заснування Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України.
13 березня 2019 року
Співробітник архіву І. Сінкевич узяла участь у прямому ефірі програми «Про це говорять» Херсонського обласного радіо «Скіфія», присвяченій
75-ій річниці звільнення Херсону та Херсонської області від нацистської окупації.

У Державному архіві Хмельницької області
10 січня 2019 року
Відбулося засідання експертно-перевірної комісії, на якому розглянуто
питання внесення документів органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій області до НАФ.
21–31 січня 2019 року
Експонувалася виставка архівних документів «Україна єдина» до 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР.
22 січня 2019 року
Працівники архіву взяли участь в обласних заходах, присвячених 100-річчю проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР у с. Гуків Чемеровецького району
Хмельницької області.
22 січня 2019 року
Головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій архіву області В. Галатир узяв участь у Всеукраїнській науково-практичній
інтернет-конференції «День Соборності України: історико-політологічні
дискусії».
31 січня 2019 року
Директор архіву В. Байдич та головний науковий співробітник відділу
інформаційних технологій В. Галатир взяли участь у науково-практичній
конференції «Визвольні змагання українського народу 1917–1923 рр.: подвиг
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і драма, продовження боротьби», що відбулася в Хмельницькому обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти.
01 лютого 2019 року
Відбулася презентація наукової книжки «Церковні літописи Поділля. Документи Ф. 315 Подільська духовна консисторія (1795–1920 рр.)» за авторством начальника відділу обліку та довідкового апарату Г. Лях.
11–28 лютого 2019 року
Експонувалася виставка документів «Трагедія єврейського населення в
Проскурові» до 100-річчя єврейського погрому в м. Проскурові.
14 лютого 2019 року
Відбулася зустріч із учасником бойових дій в Афганістані, воїном-інтернаціоналістом, заступником голови обласної ради В. Леськовим з нагоди 30-ї
річниці виведення військ з Афганістану.
14 лютого 2019 року
Відкрито книжково-публіцистичну виставку «Афганістан – обов’язок, подвиг, трагедія».
19 лютого 2019 року
Відбувся захід до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, на якому був присутній депутат обласної ради, учасник Революції Гідності – А. Панчук.
20 лютого 2019 року
Працівники архіву взяли участь у меморіальних заходах, приурочених
5-й річниці Революції Гідності і поклали квіти до Пам’ятника Героям Небесної сотні, Меморіальної дошки пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників
АТО.
22 лютого 2019 року
На базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти відбулося підсумкове засідання колегії архіву «Про підсумки роботи
архівних установ області у 2018 році та пріоритетні завдання на 2019 рік».
22 лютого 2019 року
Відбулася презентація книжки В. Адамського «Поділля в добу Української революції. Рік 1917».
26 лютого 2019 року
Заступник директора архіву К. Бурдуваліс провела семінар на тему: «Правила архівного зберігання в Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Хмельницької області» у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій.
27 лютого 2019 року
Заступник директора архіву К. Бурдуваліс, начальник відділу НАФ та
діловодства В. Рага, головний спеціаліст відділу НАФ та діловодства В. Мір-
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чук провели семінар на тему: «Нормативно-правове, науково-методичне та
інформаційне забезпечення діловодства та архівної справи» в Департаменті
спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС м. Хмельницького.
4 березня 2019 року
Заступник директора архіву К. Бурдуваліс провела семінар на тему: «Нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення діловодства та архівної справи в закладах освіти та науки Новоушицької об’єднаної
територіальної громади».
21 березня 2019 року
Заступник директора архіву К. Бурдуваліс, начальник відділу НАФ та діловодства В. Рага, головний спеціаліст відділу НАФ та діловодства В. Мірчук
провели семінар на тему: «Нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення діловодства та архівної справи в Головному управлінні
МНС у Хмельницькій області».

У Державному архіві Черкаської області
15 січня 2019 року
Під час проходження навчальної архівної практики студентів 2-го курсу
спеціальності «Історія та археологія» Черкаського державного технологічного
університету проведено оглядову екскурсію. Директор архіву Т. Клименко виступила з лекцією на тему: «Державний архів Черкаської області як джерело
вивчення історії рідного краю».
22 січня 2019 року
У читальній залі архіву відкрито виставку документів до 100-річчя з дня
проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР.
31 січня 2019 року
У рамках підготовки до чергового етапу електронного декларування проведено навчання для суб’єктів декларування – державних службовців та осіб
публічного права на тему: «Е-декларування: основні аспекти та відповідальність».
8 лютого 2019 року
У читальній залі архіву відкрито виставку архівних, фотодокументів
та друкованих видань «До 75-річчя завершення Корсунь-Шевченківської
битви».
14 лютого 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву «Про підсумки роботи
архівних установ області у 2018 році та завдання на 2019 рік» та нарада-семінар із начальниками архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій,
міських рад.
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18 лютого 2019 року
Директор архіву Т. Клименко взяла участь в проведенні Дня Державного
архіву Черкаської області в Черкаському державному технологічному університеті та виступила з доповіддю на тему: «Історія архівної справи на Черкащині: до 100-річчя заснування Державного архіву Черкаської області».
19 лютого 2019 року
Начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату О. Пурис узяла участь у щорічному круглому столі архівістів
із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного
фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми
та перспективи», який відбувся у ЦДКФФА України за участі спеціалістів і
науковців України та США.
25 лютого 2019 року
Директор архіву Т. Клименко відвідала провідну фірму з оцифровування
архівних та бібліотечних колекцій «Архівні інформаційні системи» та ознайомилася з історією її діяльності і співпраці з європейськими компаніями у
сфері сканування та інформатизації документів.
6 березня 2019 року
У читальній залі архіву відкрито виставку фотодокументів та друкованих видань «До 80-річчя з часу створення Літературно-меморіального музею
Т. Г. Шевченка у с. Шевченкове Звенигородського району».
12 березня 2019 року
Відбувся семінар для завідувачів трудових архівів із питань забезпечення збереженості та обліку архівних документів, виконання запитів соціально-правового характеру. Під час семінару працівниками реставраційної
лабораторії також був проведений майстер-клас із підшивки та реставрації
документів.
19 березня 2019 року
Відбувся семінар із відповідальними за архівні підрозділи та діловодство
обласних установ на тему: «Питання організації роботи архівних підрозділів
обласних установ».

У Державному архіві Чернігівської області
21 січня 2019 року
Відбулася презентація фотодокументальної виставки «Шляхами державотворення» до 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР.
25 січня 2019 року
Відбулася презентація фотодокументальної виставки «До річниці вшанування подвигу Героїв Крут».
27 січня 2019 року
У приміщенні Чернігівського обласного молодіжного центру працівники
архіву презентували фотодокументальну виставку, присвячену Міжнародному
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дню пам’яті жертв Голокосту – «Рятуючи хоча б одне життя, рятуєш світ».
Під час презентації виставки директор архіву Р. Воробей розповіла про її документальний склад та дала інтерв’ю журналістам філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція».
15 лютого 2019 року
Відбулася презентація виставки «До 30–річчя з дня виведення військ з
Республіки Афганістан».
18 лютого 2019 року
Відбулася презентація виставки «До Дня вшанування учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні».
6 березня 2019 року
Відбулася презентація фотодокументальної виставки «Чернігівські шляхи
Т. Г. Шевченка» до 205-ї річниці від дня народження Кобзаря.
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