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ГранІ спІВроБІтництВа ДержаВної архІВної служБи 
уКраїни та МІжнароДноГо фонДу “ЄДиний сВІт”

30 жовтня 2012 р. Укрдержархів і Міжнародний фонд “Єдиний 
світ” уклали угоду про партнерство та співробітництво у справі збе-
реження історичної пам’яті і вивчення реформаторської спадщини 
прем’єр-міністра російської імперії П. а. Столипіна.Важливий до-
кумент скріпили своїми підписами Голова державної архівної служ-
би України о. П. Гінзбург та голова правління Міжнародного фонду 
“Єдиний світ” Е. Прутнік.

Після урочистої церемонії учасники заходу оглянули виставку ар-
хівних документів з фондів Цдіак України,присвячених прем”єру-
реформатору і його перебуванню в києві. Подані документи відобра-
жають проведення на території київського генерал-губернаторства 
земельної реформи, поширення Положення про земські установи, за-
мах на життя Голови ради Міністрів в київському оперному театрі, 
увічнення пам’яті П. а. Столипіна. Е. Прутнік повідомив присутніх, а 
також представників засобів масової інформації про те, що з метою по-
пуляризації спадщини і збереження пам’яті про великого реформатора, 
осмислення його досвіду, духовних, моральних якостей відомого дер-
жавногот діяча Міжнародний фонд “Єдиний світ” ініціює проведення  
і  Всеукраїнського відкритого конкурсу літературних есе і художньо-
публіцистичних творів, присвячених збереженню спадщини П. а. Сто-
липіна, та створення проекту пам’ятника прем’єру-реформатору на 
основі наявних архівних документів.

27 листопада в галереї Центрального державного архіву-музею лі-
тератури і мистецтва України відбулося урочисте відкриття докумен-
тальної виставки “За сімома печатками: П. а. Столипін та київ”, підго-
товленої в рамках угоди про співробітництво між державною архівною 
службою України та Міжнародним фондом “Єдиний світ”. Відвідува-
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чам було представлено понад 100 документів з фондів трьох архівних 
зібрань – Центрального державного історичного архіву України, Цен-
трального державного кінофотофоноархіву України ім. Пшеничного та 
державного архіву міста києва. Експозицію доповнили кілька живо-
писних зображень києва з музейного фонду ЦдаМЛМ.

Експозиція розповідає про події серпня 1911 року: підготовку візи-
ту імператора Миколи іі до києва з нагоди відкриття пам’ятника олек-
сандру іі; вбивство прем’єр-міністра російської імперії П. а. Столипі-
на 1(14) вересня 1911 року у київському міському театрі; спорудження 
пам’ятника П. а. Столипіну на думській площі у м. києві. на увагу 
відвідувачів заслуговують, зокрема, програма перебування імператора 
Миколи іі у києві, повідомлення про рішення імператора відвідати ви-
ставу за оперою М. а. римського-корсакова “казка про царя Салтана”, 
рапорт пристава Старокиївської дільниці про замах, вчинений на життя 
Петра Столипіна, бюлетені про стан його здоров’я від 2 та 3 верес-
ня 1911 р., запис про смерть голови ради міністрів П. а. Столипіна, 
зроблений в метричній книзі церкви Стрітення Пресвятої Богородиці 
Старокиївської дільниці києва 5 вересня 1911 р., архівні фотографії з 
поховання П. а. Столипіна на території києво-Печерської Успенської 
лаври поблизу могил кочубея і іскри (відповідно до побажання імпе-
ратора Миколи іі).

Про все це на урочистому відкритті виставки розповідала директор 
ЦдаМЛМ о. В. кульчий. Після її вступного слова в галереї архіву-
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музею перед численними гостями та представниками ЗМі виступили 
Голова державної архівної служби України о. П. Гінзбург, голова 
правління Міжнародного фонду “Єдиний світ” Е. а. Прутнік, радник-
посланник посольства російської Федерації в Україні а. В. Воробйов, 
заступник керівника Представництва росспівробітництва в Україні 
о. М. Урбан, економіст, письменник та публіцист М. П. Загребельний. 

також на відкритті були присутні керівники центральних держав-
них архівів України, керівник головного управління адміністрації Пре-
зидента із забезпечення доступу до публічної інформації д. С. іванеско.

на завершення офіційної частини заходу екскурсію експозицією 
провела провідний спеціаліст відділу використання інформації доку-
ментів Центрального історичного архіву України Ю. В. орел. 

документальна виставка “За сімома печатками: П.а. Столипін та 
київ” експонуватиметься в галереї ЦдаМЛМ до лютого 2013 р., тож 
упродовж наступних двох місяців її зможе відвідати кожен охочий. 

Фрагмент експозиції.


