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ДО 100-РІЧЧЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(добірка документів)*

Черкаська область – унікальний історичний регіон України, з яким 
пов’язано багато ключових подій вітчизняної історії, а також жит-
тя і діяльність військового, політичного та державного діяча Богдана 
Хмельницького, поета, письменника, художника, громадського та по-
літичного діяча Тараса Шевченка, письменника, етнографа, фолькло-
риста, педагога Івана Нечуя-Левицького, родини промисловців, учених 
і меценатів української культури Симиренків, генерал-хорунжого армії 
УНР Георгія Тютюнника, поета, журналіста, шістдесятника Василя Си-
моненка та інших видатних співвітчизників.

Свою історію Державний архів Черкаської області веде від створе-
ного у квітні 1919 р. Центрального народного архіву у складі Народно-
го будинку культури, куди згодом були передані архіви розформованих 
повітових установ.

За 100 років діяльності архів перетворився у потужний центр, де 
не тільки досліджуються джерела минулого і сучасного розвитку Чер-
кащини, а й впроваджується державна політика у сфері архівної справи 
і діловодства у регіоні. Нині в держархіві області, архівних відділах 
райдержадміністрацій та міських рад зосереджено понад 1,5 млн справ. 

У держархіві області успішно функціонують постійно діючі кур-
си підвищення кваліфікації працівників діловодного апарату та відом-
чих архівів (з 1984 р.) та однорічні заочні курси підвищення кваліфі-
кації співробітників районних і міських державних архівних установ 
(з 1995 р); щорічно проходять архівну практику студенти Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького та Черкась-
кого державного технологічного університету.

Сучасний обсяг документів держархіву області складає 7 тис. 
703 фонди на 1,2 млн справ за 1710–2018 рр. Це – документи як з па-
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Зразок художнього 
розпису метричної книги 
Іллінської церкви.
м. Корсунь. 1737 р. 
Ф. 247. Оп. 1. Спр. 1. 
Арк. 2, 2зв.

перовою основою, так і кіно, -фото, -фоно, відеодокументи. Крім того, 
у фондах науково-довідкової бібліотеки зберігається близько 11 тис. 
книжок та брошур періоду XVII–XXI ст.

За роки незалежності України держархівом області виконано по-
над 100 тис. запитів громадян та установ, зокрема генеалогічного ха-
рактеру, про насильне вивезення громадян на примусові роботи до 
Німеччини, репресії 1930-х років тощо. Документи архіву увійшли до 
«Книги Пам’яті», видання «Реабілітовані історією», хрестоматії «Ду-
ховна спадщина Черкаського краю», збірок документів «Черкащина в 
період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.» та «Голодомор 1932–
1933 років на Черкащині».

Сучасного рівня архів досяг завдяки невтомній і копіткій праці ар-
хівістів попереднього і нинішнього поколінь, які не лише в мирний час, 
а й в годину лихоліття змогли зберегти та примножити скарбницю іс-
торичної пам’яті регіону.

Нижче подаємо добірку світлин документів та стародруків, що збе-
рігаються в держархіві області.
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Жалувана грамота 
польського короля 
Станіслава-Августа 
про надання 
м. Черкаси статусу
 вільного міста. 
1791 р.
Ф. 786. Оп. 1. Спр. 1. 
Арк. 12.

Зображення 
першого герба 

м. Черкаси. 
1791 р.

Ф. 786. Оп. 1. 
Спр. 1. Арк. 25.
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Витяг із метричної книги про народження І. С. Нечуя-Левицького. 
13 листопада 1838 р. 

Ф. 223. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 8.

Грамота про нагородження П. В. Давидова за зразкову поведінку
і успіхи у навчанні. 1845 р.
Ф. 315. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 4.
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Лист Т. Г. Шевченка до П. Ф. Симиренка. 26 листопада 1859 р. 
Ф. Р-5799. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 2, 3.

Старообрядницьке видання. 1788 р.
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Автобіографія Василя Симоненка. 
1960 р.
Ф. П-2134. Оп. 2. Спр. 2642. Арк. 7.

Особовий листок обліку кадрів 
Василя Симоненка. 1960 р.

Ф. Р-2516. Оп. 1л. Спр. 12. Арк. 1.

Стародруки XVIII–XIX ст.
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