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УДК 930.25(477)

О. В. ЧИЖОВА*

ПЕРЕСЕЛЕННЯ АРХІВУ-МУЗЕЮ  
МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕПОПРАВНИХ ВТРАТ  
НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ

Ситуація, що склалася навколо Центрального державного архіву- 
музею літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України), 
викликала неабияку стурбованість не лише серед архівної спільноти, 
а й широкої громадськості. Йдеться про можливе переселення нашої 
установи. 

Проблема занадто гостра з огляду на те, що 29 вересня 2017 р. закін-
чується термін дії додаткового договору № 4087/07 від 25. 10. 2016 р. 
про внесення змін до договору оренди нерухомого майна № 4087 від 
29. 09. 2008 р. 

Міністерство культури України та Фонд державного майна України 
офіційно повідомили Державну архівну службу України та ЦДАМЛМ 
України щодо недоцільності продовження договору оренди, укладено-
го між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по 
м. Києву та ЦДАМЛМ України на державне нерухоме майно – пам’ят-
ку архітектури XVIII ст. “Бурса” площею 3691,00 м², розташовану за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 22-а, що перебуває на балан-
сі Національного заповідника “Софія Київська”. Варто зазначити, що 
приміщення Софійської Бурси, де з 1966 р. розміщується ЦДАМЛМ 
України, починаючи з 1920-х років було історично закріплено за архів-
ними установами.

Офіційна причина відмови у продовженні оренди – необхідність 
реставрації будівлі. Актом обстеження технічного стану зафіксований 
незадовільний загальний стан пам’ятки архітектури “Бурса”. Цим же 
актом передбачено проведення комплексного обстеження будівлі, ро-
зроблення проекту та виконання ремонтно-реставраційних робіт, а та-
кож благоустрою території. 

З метою вирішення питання переміщення архівних та музейних 
фондів, Державна архівна служба України звернулася з листом до Фон-
ду державного майна України щодо подальшого розміщення ЦДАМЛМ 
України. У відповідь Фонд запропонував кілька вільних приміщень для 
потреб ЦДАМЛМ України, а саме: по вул. Олексія Терьохіна, 8-а – ДП 
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“Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів” 
(орган управління – Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України); вул. Солом’янській, 5 (балансоутримувач – Київська філія 
ДПВ “НДі” “УКРеНеРГОМеРеЖПРОеКТ”; орган управління – Міні-
стерство енергетики та вугільної промисловості України); вул. Гармат-
ній, 2 – ДП ВО “Київприлад” (орган управління – Державне косміч-
не агентство України); вул. Празькій, 5 – ДП “НДі” “еластик” (орган 
управління – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України); 
Кільцевій дорозі, 4 (орган управління – Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України; балансоутримувач – Державне науково-вироб-
ниче підприємство “електронмаш”); вул. якутській, 3 (орган управлін-
ня – Державне космічне агентство України; балансоутримувач – ДП ВО 
“Київприлад”). 

При огляді цих приміщень виникло багато сумнівів і запитань, бо 
всі вони розташовані або на території промислових підприємств, або 
мають лише офісне призначення. Їхня площа також не забезпечує необ-
хідних можливостей для розміщення великої кількості документів На-
ціонального архівного фонду (НАФ), а відсутність елементарних умов 
зберігання змусила нас проінформувати громадськість про реальний 
стан речей.

Забезпечення ЦДАМЛМ України (як і інших архівних установ) 
належним приміщенням унормовано низкою законів України, а саме: 
ст. 20 Закону України “Про культуру”, де записано: “Забороняється 
виселення закладів культури (театрів, філармоній, бібліотек, музеїв, 
архівів, художніх галерей (виставок), кінотеатрів, позашкільних за-
кладів естетичного виховання і дозвілля дітей та юнацтва, клубних 
закладів тощо) з приміщень без надання їм іншого рівноцінного 
приміщення”1; ст. 13 Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи”: “Забороняється розміщення архівних уста-
нов, в яких зберігаються документи Національного архівного фонду, 
в приміщеннях, що не відповідають вимогам зберігання таких доку-
ментів та охорони праці працівників архівних установ, або перемі-
щення цих установ без надання іншого рівноцінного приміщення, 
упорядкованого для зберігання архівних документів, роботи праців-
ників і користувачів”2. Також у ст. 14 Закону України “Про музеї та 
музейну справу” зазначається: “Приміщення музеїв, що є у держав-
ній чи комунальній власності, передаються їм на праві оперативного 
управління. Воно може бути вилучене лише за умови надання музею 
іншого рівноцінного приміщення”3.

із метою вирішення цієї болючої проблеми було ініційовано 
проведення 21 червня 2017 р. засідання Комітету Верховної Ради з 
питань культури і духовності, на якому ми продемонстрували фото 
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запропонованих об’єктів. Реальний вихід із ситуації міститься в про-
позиції Державної архівної служби України – добудувати приміщен-
ня комплексу архівних установ по вул. Солом’янській, 24, де будуть 
створені сучасні умови для зберігання та експонування документів, і 
де міг би розміститися ЦДАМЛМ України. На превеликий жаль, ми-
нуло вже 4 роки, як це будівництво призупинено, й архівні установи 
позбавлені можливості мати європейські умови для функціонування. 
Цю пропозицію одностайно підтримали: директор інституту літерату-
ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, академік НАН України М. Жу-
линський, заступник директора цього інституту С. Гальченко; гене-
ральний директор Національного музею Тараса Шевченка Д. Стус; 
кінокритик, кінознавець, кіносценарист, заступник Голови Національ-
ної спілки кінематографістів України, Голова Комісії з регламенту та 
етики Спілки С. Тримбач; кінокритик, кінознавець, головний редак-
тор журналу “Кіно-Театр”, член Правління Національної спілки кіне-
матографістів України Л. Брюховецька, які були учасниками засідан-
ня. Результатом засідання стало прийняття рішення про звернення до 
Кабінету Міністрів України з питанням про виділення рівноцінного 
приміщення для нашого архіву-музею. 

Хочеться наголосити ще на одній проблемі в цьому своєрідному 
ланцюгу: після закінчення дії договору оренди не буде правових під-
став для укладення договорів на отримання комунальних послуг, що 
створить неприпустимі умови для збереження культурних цінностей та 
може призвести до непоправних втрат національного надбання.

Відомі діячі культури М. Вантух, і. Дзюба, і. Драч, М. Жулинсь-
кий, Д. Павличко, Л. Кадочникова, Р. Недашківська, В. Сільвестров, 
М. Скорик, Є. Станкович, В. Шкляр, В. яворівський та інші митці, 
керівники творчих колективів та музеїв, профільних вишів звернулися 
до Президента України П. Порошенка, Прем’єр-міністра В. Гройсмана, 
Голови Верховної Ради України А. Парубія з проханням стати на за-
хист національного культурного надбання та подбати про забезпечення 
ЦДАМЛМ приміщенням, придатним для зберігання документальних 
матеріалів та музейних предметів.

5 липня 2017 р. у приміщенні Українського національного ін-
формаційного агентства “Укрінформ” відбувся “круглий стіл”, при-
свячений проблемі розміщення ЦДАМЛМ України після закінчення 
терміну дії договору оренди будівлі колишньої Бурси Національного 
заповідника “Софія Київська”. Учасники цього заходу, організатора-
ми якого виступили Державна архівна служба України та ЦДАМЛМ 
України, обстоюючи необхідність захисту і збереження документів 
НАФ, висловили рішуче занепокоєння у зв’язку із загрозою ціліс-
ності архівно-музейних фондів, як невід’ємної складової національної 
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історико-культурної спадщини та інформаційних ресурсів України, та 
можливого штучного знищення їх. Було ухвалено звернутися до Пре-
зидента України, Ради національної безпеки і оборони України, Ка-
бінету Міністрів України з пропозицією сприяти вирішенню питання 
щодо проведення реставрації будівлі колишньої Бурси без переміщен-
ня з неї архіву-музею.

Вкотре наголошуємо на тому, що запропоновані для переселен-
ня приміщення не можуть забезпечити єдності у зберіганні всіх видів 
культурних цінностей. Адже ЦДАМЛМ України є унікальною уста-
новою (єдиною в Європі), яка забезпечує збереження єдиного архів-
но-музейного та бібліотечного комплексу документів. Розмежування 
цих культурних цінностей неможливе, оскільки їх складові утворюють 
єдині неподільні фонди особового походження визначних діячів націо-
нальної та світової культури. Розпорошення таких фондів матиме вкрай 
негативні наслідки.

Варто нагадати про гучну сумнозвісну справу переміщення свого 
часу фондів Музею історії Києва. Події, що негативно вплинули на за-
безпечення збереженості та обліку його колекції, повинні стати засте-
реженням для невиважених управлінських рішень.

Сьогодні ЦДАМЛМ України – це багатопрофільна архівно-музей-
на інституція нашої держави, яка зберігає 1291 особовий фонд діячів 
української літератури і мистецтва та 123 фонди установ і організацій 
національного значення. У складі фондів – рукописи найвідоміших 
представників української нації: Т. Шевченка, і. Франка; листи і. Не-
чуя-Левицького, Марка Черемшини; документи Б. Грінченка – авто-
ра першого Словника української мови; матеріали фондів історика та 
композитора М. Аркаса, композиторів К. Стеценка, М. Тутковського, 
музичних діячів М. Заньковецької, М. Кропивницького, С. Тобіле-
вич; співака і. Алчевського; архітектора П. Альошина; художників 
і. Їжакевича, Ф. Красицького, Ю. Маковського; родинні фонди В. та 
О. Беретті, Требінських, язєвих, Шиповичів; документи представ-
ників української діаспори Віри Вовк, івана Багряного, Марти Гай, 
О. Гай-Головка, і. Кошелівця, Л. Морозової, Д. Нитченка, Богдана 
Подолянка, Р. Рахманного, яра Славутича, Ганни Черінь та багатьох 
інших. 

Відклалися також документи, що висвітлюють багаторічну історію 
провідних театрів, національних спілок та мистецьких премій Украї-
ни. Всього архівний фонд ЦДАМЛМ України нараховує 308 721 од. 
зб., що складає більше ніж 1,5 млн документів; 110 465 примірників 
книг і брошур, 89 238 примірників періодичних видань XVIII–ХХі ст. 
(у т. ч. 56 209 од. зб. періоду незалежності України, а також значна 
кількість документів української діаспори з усього світу). Також на 
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державному зберіганні ЦДАМЛМ України знаходяться 12 154 музей-
них предмети. Щороку архів-музей приймає на постійне зберігання по-
над 12 тис. документів НАФ. 

Акцентуємо увагу на тому, що ЦДАМЛМ України є не лише міс-
цем зберігання української історико-культурної спадщини, установою 
національної пам’яті, але й потужним науковим та інформаційним 
центром. Постійно документами архіву-музею у затишній читальній 
залі користуються дослідники архівної інформації – історики, мис-
тецтвознавці, літературознавці, журналісти як з України, так і з-за 
кордону. 

ЦДАМЛМ України активно займається використанням архівної ін-
формації шляхом проведення виставок, творчих зустрічей, мистецьких 
заходів. Зокрема, в архіві-музеї розміщена постійно діюча експозиція 
“із скарбів архіву-музею”, складовою частиною якої є 11 меморіальних 
кабінетів всесвітньо відомих та видатних діячів української культури. 
Останню документально-художню виставку до 100-річчя Т. яблонської 
відвідало 1 500 екскурсантів. 

Скарбниця архіву-музею відома далеко за межами України, про що 
свідчать відвідування читального залу та запити іноземних дослідників. 
Щороку тут проходять практику студенти історичної та архівознавчої 
спеціальностей київських вишів.

Нами започатковані проекти “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї”. 
Серед знакових зустрічей останніх років: з композитором Л. Грабовсь-
ким, композитором, співаком, кобзарем Ю. Китастим, оперним співаком 
А. Кочергою, майстром художнього слова А. Паламаренком. Широко-
го розголосу набуло також урочисте передавання приватних архівних 
фондів композиторів М. Вериківського, В. Загорцева, Б. Лятошинсько-
го, В. Губаренка, кінорежисера В. Денисенка, диригента Н. Рахліна та 
інших діячів української культури.

За останні роки ЦДАМЛМ України поповнився документами мит-
ців, які проживали в Україні: М. Зерова, С. Колоса, Г. Кочура, Б. Лято-
шинського, Б. Мозолевського, В. Нестайка, Є. Сверстюка, А. Солов’я-
ненка, Д. Степовика, Л. Танюка, а також із-за кордону: і. Блажкова 
(Німеччина), Віри Вовк (Бразилія), Л. Грабовського, В. Лопати, Н. Світ-
личної (США) та багатьох інших. 

Ми активно відгукуємося на запити наших користувачів: го-
туємо цифрові он-лайнові виставки документів, удосконалюємо 
довідковий апарат (підготовлено 4 випуски Путівника по фондах 
та колекціях ЦДАМЛМ України), що дає можливість дослідникам 
отримати більш цілісне уявлення про склад і зміст усього докумен-
тального надбання архіву-музею. Випуски Путівника у повному 
об’ємі представлені на нашому офіційному сайті. якщо у дослідни-
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ка виникає потреба пришвидшити процес оформлення та процедуру 
замовлення документів у читальний зал – сьогодні це можна зроби-
ти через заповнення Заяви користувача на нашому сайті; також на 
сайті розміщена частина архівних описів, за допомогою яких можна 
зробити замовлення оригіналів документів (на електронну адресу 
архіву або за телефоном) і в зручний час завітати до архіву для 
роботи з ними.

У зв’язку з підготовкою до можливого переселення ми вимушені 
призупинити роботи щодо впровадження у дію Проекту “Онлайн 
архів-музей літератури і мистецтва України”, мета якого – створення 
он-лайн електронного каталогу, відкритого он-лайн доступу до архів-
них фондів та створення зручних і ефективних інструментів пошуку та 
роботи з інформацією. У рамках проекту передбачено повне оцифру-
вання архівних описів і документів та створення на їх основі електрон-
ного каталогу з відкритим доступом у мережі інтернет. Цей проект мав 
би забезпечити інноваційний і сучасний підхід до роботи з науковою 
інформацією та відкрив би широкому загалу інформацію про нашу до-
кументальну спадщину.

Сьогодні багатогранна діяльність архіву-музею може бути зупине-
на, а зібрані у його фондах безцінні скарби – пошкоджені, розпоро-
шені та навіть назавжди втрачені через позбавлення його приміщення. 
Пам’ятки національної  історії та культури можуть опинитися в ролі 
“безхатченків” через неузгодженість дій між різними державними ві-
домствами. Натомість важливим стратегічним завданням Української 
держави у контексті процесів євроінтеграції є забезпечення збережен-
ня національної історико-культурної спадщини як невід’ємної частини 
всесвітньої культурної спадщини, зокрема архівів, музеїв, бібліотек, 
творів мистецтва та літератури.

Користуючись нагодою, колектив архіву-музею зі шпальт про-
фільного видання – науково-практичного журналу “Архіви України” – 
щиро дякує усім небайдужим до збереження національної пам’яті за 
підтримку і сподівається, що думка громадськості буде почута й буде 
прийнято державницьке рішення.

 1 Про культуру: Закон України від 14 груд. 2010 р. № 2778-VI. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 (дата звернення: 28. 08. 2017).

 2 Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України 
від 24 груд. 1993 р. № 3814-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3814-
12 (дата звернення: 28. 08. 2017).

 3 Про музеї та музейну справу: Закон України від 29 черв. 1995 р. № 249-
ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80 (дата 
звернення: 28. 08. 2017).
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Коментар Голови Державної архівної служби України  
Тетяни Баранової:

Цікавим є той факт, що приміщення колишньої бурси (семінарії) 
наказом Голови Київського губревкому від 21 липня 1920 р. було пе-
редано Архівному управлінню під Головний Архів і, відповідно до 
постанови ВУЦВКу від 22 вересня 1922 р., закріплено за архівними 
установами.

На вимогу творчих спілок республіки постановою Ради Міністрів 
УРСР від 4 травня 1966 р. № 357 було створено Центральний держав-
ний архів-музей літератури і мистецтва Української РСР. Цим доку-
ментом передбачено розміщення архіву у приміщенні Центрального 
державного історичного архіву УРСР по вул. Володимирській, 22-а.

У 1970 р. після переміщення інших архівних установ до спеціально 
збудованого комплексу по вул. Солом’янській, 24, ЦДАМЛМ України 
став єдиним користувачем приміщень колишньої бурси.

Протягом багатьох років Національним заповідником “Софія 
Київська” порушується питання щодо вивільнення приміщень, у яких 
розміщується ЦДАМЛМ України. З метою пошуку рівноцінного примі-
щення для нашого архіву-музею Державна архівна служба наполегливо 
ініціює пошук будівель, придатних для архівних та музейних фондів. 

Упродовж 2016–2017 рр. Фонд державного майна України вже 
двічі пропонував вільні приміщення, але, коли їх оглянули наші фахів-
ці, було встановлено, що всі вони перебувають у занедбаному стані, не 
придатні для розміщення архіву-музею і потребують значних капіта-
ловкладень. 

Зважаючи на успішний досвід державних архівів щодо ремонту 
своїх будівель без переміщення, Державна архівна служба України вва-
жає за доцільне проведення ремонту колишньої бурси Національного 
заповідника “Софія Київська” без переміщення ЦДАМЛМ України.

Ще одним шляхом вирішення питання розміщення ЦДАМЛМ 
України є добудова комплексу споруд центральних державних архівів 
по вул. Солом’янській, 24. Нове сучасне приміщення, де будуть за-
безпечені всі умови для збереження архівних та музейних колекцій, 
стане альтернативою у розв’язанні проблеми постійної “дислокації” 
ЦДАМЛМ України. 
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УДК 930.253:929Бекетов](477)

М. А. БАЛИШЕВ, Г. С. ГОЛУБКІНА* 

ФОНД ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ О. М. БЕКЕТОВА 
У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ  

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ АРХІВІ УКРАЇНИ 
(до 155-річчя від дня народження зодчого)

Охарактеризовано фонд особового походження видатного українського 
архітектора О. М. Бекетова, що зберігається в Центральному державному на

* Балишев Марат Артурович – кандидат історичних наук, заступник ди-
ректора Центрального державного науково-технічного архіву України;

Голубкіна Ганна Сергіївна – науковий співробітник відділу використання 
інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву 
України.

Копія автографа вірша Т. Шевченка 
“Бандуристе, орле сизий” (1840 р.). 
ЦДАМЛМ України. Ф. 506. Оп. 1.  

Од. зб. 2. Арк. 1–1зв.

Фото О. П. Довженка (1953 р.).
ЦДАМЛМ України. Ф. 690. Оп. 1.  

Од. зб. 32. Арк. 24.

Виставкові зали Центрального державного архiву-музею лiтератури i мистецтва 
УРСР (1970-ті роки).



128 СТАТТі ТА ПОВіДОМЛеННя

Богомазов О. К. Автопортрет.  
Папір, акварель. Поч. ХХ ст. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 360. Оп. 1.  
Од. зб. 27. Арк. 2.

Меморіальний кабінет П. і. Майбороди та А. С. Малишка в ЦДАМЛМ України.
Сховище ЦДАМЛМ України. 

М. П. Глущенко.  
“Весна” (1974 р.).

З музейної колекції ЦДАМЛМ  
України.
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експозиція художньо-документальної виставки ЦДАМЛМ України “інша Тетяна 
яблонська… (за документами Національного архівного фонду та архіву родини  

Т. Н. яблонської)”, присвяченої 100-річчю від дня народження видатної  
української художниці. 2017

Українська поетеса з діаспори Віра Вовк (Бразилія)  
та директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова (2013 р.)


