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попоВнення національноГо архіВноГо фонДУ 
ДоКУментами архіВної УКраїніКи (2010–2011 рр.)

подано підсумки роботи центральних державних архівів України з по-
повнення національного архівного фонду документами архівної україніки за 
період з 1 січня 2010 р. до 1 квітня 2011 р.,  визначено головні вектори  співп-
раці із зарубіжним українством у напрямку пошуку, реєстрації та повернення 
документів архівної україніки.
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важливою потенційною складовою історико-культурної спадщини 
народу України є ті документальні та музейні колекції, які в результаті 
різного роду історико-політичних подій опинилися або були утворе-
ні українцями за кордоном. Утворені в діяльності громадських, полі-
тичних, культурних та бізнесових організацій зарубіжного українства, 
представниками української еліти поза межами вітчизни ці документи 
відображають не лише історію української діаспори, але й основні віхи 
в історії України, дозволяють ширше поглянути на ґенезу української 
державності у світовому контексті. Закон України “про національний 
архівний фонд і архівні установи” (1994) містить норму про держав-
ну опіку щодо проведення заходів з метою поповнення національного 
архівного фонду документами історико-культурної спадщини України, 
які знаходяться за кордоном та документами іноземного походження, 
що стосуються історії України.

виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення 
в копіях документів віднесених до категорії “архівна/зарубіжна украї-
ніка” стало одним із пріоритетних напрямків роботи, як державного 
комітету архівів України та Центральних державних архівів України, 
так і всієї архівної галузі в цілому. Зокрема, у 1999 р. держкомархів 
України затвердив “порядок здійснення централізованого державного 
обліку документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за 
кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються іс-
торії України”. У зв’язку із проведенням обліку архівної україніки у 
2001 р. прийнято рішення “про створення баз даних на зарубіжні доку-
менти історико-культурної спадщини України та документи іноземного 
походження з історії України”, а у листопаді 2002 р. – “про підготовку 
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основних засад міжвідомчої програми “архівна спадщина української 
еміграції та діаспори XX ст.”. врешті у грудні 2006 р. державним ко-
мітетом архівів України прийнято рішення “про виявлення зарубіжної 
архівної україніки державними архівними установами”, спрямоване на 
створення та реалізацію програми виявлення архівної україніки за меж-
ами України на період з 2001 р. по 2010 р.

виконання протягом майже 7 років зазначених вище завдань архів-
ними установами України довело, що повноцінна робота з виявлення, 
обліку, повернення та забезпечення збереженості документів україн-
ської діаспори є можливою лише за умови створення єдиного коорди-
наційного центру з питань роботи з документами архівної україніки.

З 12 травня 2007 р. почав діяти Центральний державний архів за-
рубіжної україніки (ЦдаЗУ). саме на цей архів державою було покла-
дено місію поповнення, у тісній співпраці з закордонним українством, 
національного архівного фонду документами, що належать до культур-
ної спадщини української нації та перебувають за кордоном.

вже з 2008 р. основна частина архівної україніки стала надходити 
на зберігання до ЦдаЗУ. однак донині документи зарубіжного україн-
ства продовжують надходити і до інших центральних державних архі-
вів, що викликано декількома факторами. по-перше, це потреба у спе-
цифічних умовах забезпечення збереженості, наприклад кіно-, фото- та 
аудіо-документів, картин, скульптур, музейних предметів. по-друге, це 
потреба збереження цілісності фондів, за рахунок долучення докумен-
тів архівної україніки до вже існуючих (раніше переданих) фондів з 
документами української діаспори. по-третє, це воля фондоутворюва-
чів, які, згідно із Законом України “про національний архівний фонд 
і архівні установи”, самостійно обирають місце зберігання своїх доку-
ментів.

таким чином, за період від 01.01.2010 по 01.04.2011 року, у рамках 
виконання галузевої програми “архівна Україніка”, на постійне збері-
гання до центральних державних архівних установ України надійшло 
понад 42 тис. документів та 8 тис. примірників літератури та періо-
дичних видань української діаспори, з них майже 86 % надійшло на 
зберігання до Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

надходження документів української діаспори
до центральних

державних архівів України
за період від 01.01.2010 по 01.04.2011 рр.

До цДамлм України з Бразилії у січні 2010 р. надійшло чергове 
надходження до особового фонду віри вовк – української письменниці, автора 
поетичних збірок, літературознавчих праць, перекладів. серед переданих 
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документів є: її твори (“Коляда на щедрий вечір” (2007)), листи до брата 
я. селянського та його до фондоутворювачки (2008), стаття Зоряна Шкіряка 
“політика – моє покликання” (2007), друковані видання (книга Heleha Kolody. 
Wira Selanski. Sinos; Antologia da poesia ukrainiana. Rio de Janeiro – Lisboa. 
2009). всього передано 5 документів та 1 примірник літератури, які охоплюють 
період з 2007 по 2009 р.

До цДаЗУ із сШа у січні 2010 р. родиною відомих українських 
громадських діячів валентином та Раїсою Кохно передано документи 
українського релігійного діяча на еміграції, протодиякона василя (потієнка). 
Зокрема, це документи про громадську та релігійну діяльність, документи 
біографічного харак теру, різного роду доповіді та промови, спогади та статті 
в. потієнка. всього передано 206 документів та 6 музейних предметів за 
період 1920-х – 1945 р.

До цДКффа України ім. Г. с. пше ничного у березні 2010 р. почесний 
член всеукраїнського жіночого товариства ім. олени теліги ярослава 
плав’юк (Канада) передала на постійне зберігання до архіву колекцію 
аудіозаписів (6 грамплатівок) творів українських композиторів м. в. лисенка, 
с. п. людкевича, К. Г. стеценка у вико нанні хору “Україна” (монреаль, 
1959 р.) під керуванням видатного українського диригента н. Городовенка. 
всього у колекції 15 музичних творів, а серед них хорова поема “прометей” 
К. Г. стеценка, кантата “Заповіт” с. п. людкевича на вірш т. Г. Шевченка, 
народна пісня “і шумить, і гуде” у музичній обробці м. в. лисенка тощо.

До цДаЗУ у травні 2010 р. за посередництвом нікітіної Г. п. (м. Київ) 
надійшли документи українського інженера та громадського діяча з італії – 
о. с. сухенка (1918–2000). передано: листування о. сухенка з в. Жилою та 
Ф. сисином (1987–1990); особисті документи фондо утворювача: посвідчен-
ня, дипломи, сертифікати про членство в міжнародних наукових інституціях, 
доку менти про отримання італійського громадянства (1948–1977); документи 
про службову діяльність у “L’electricite Medicale et Industrielle” (Франція), “Si-
tal Systems Srl” (італія); документи про підприємницьку та наукову діяльність 
о. сухенка. також до складу переданої колекції увійшли документи родичів 
о. сухенка: в. і. сухенка – батька, о. в. д. сухенко (Кринкіної) – дружини. 
всього на постійне зберігання передано 325 документів, які охоплюють період 
1932–1997 рр.

У травні За посередництва андрес Г. о. (м. Канів) до архіву надійшли 
документи Чиказької філії об’єднання демо кра тичної Української молоді 
(сШа). Зокрема, це доку менти, що висвітлюють організацію та проведення 
кон цертів, які влаштовувалися представниками філії одУм у Чикаго (сШа) 
протягом 1966–1990 рр.; заходів з нагоди вшанування пам’яті і. Багряного, 
с. петлюри, і. мазепи, урочистого відкриття пам’ятників митрополиту 
в. лип ківському та до 60-ліття Голодомору в Україні (м. Блу мінґдейл, 
сШа). окрему групу серед переданих доку ментів становлять матеріали про 
діяльність Укра їнської Революційно-демократичної партії за 1970–1979 рр. 
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всього на постійне зберігання передано 46 документів, які охоплюють період 
1966–2005 рр.

До цДамлм України у липні 2010 р. відомим російським мистецтвоз-
навцем тетяною ми хай  лівною Кузьмічовою передано документи дра ма турга, 
громадського діяча о. Є. Корнійчука. інди віду аль ні та групові фотографії 
о. Є. Корнійчука та його дружини акторки м. Ф.  Корній чук 50–60 ро ків на 
дачі в селі плюти обухівського району Київ ської області. всього надійшло 
13 фотодокументів

До цДаЗУ у липні 2010 р. ві до мим українським громадським та політич-
ним дія чем у сШа валентином Кохном передано документи Українського 
православного Братства ім. митрополита василя липківського: книги та уні-
кальні періодичні видання української діаспори. всього на постійне зберіган-
ня передано 898 примірників, які охоплюють період 1946–2010 рр.

До цДамлм України у липні 2010 р. російським письменником-пе-
рекладачем арсенієм дмитровичем струком надіслано статтю Ж. орєхової 
“К юбилею писателя струка арсения даниловича” (2009) та власну книгу 
“вечерний невод”. – Калуга: “полиграф-Информ”, 2010.

До цДамлм України у липні 2010 р. із великобританії колекціонером 
микитою дмитровичем лобанів–Ростовським передано копії статей м. по-
жар ської “сокровища, спасенные от забвения” (1988) про показ у музеї об-
разотворчого мистецтва імені о. с. пушкіна в москві колекції “Російського 
теат рально – декоративного мистецтва 1880–1930 рр. ми кити та ніни лоба-
нових-Ростоцьких, найбільшого і найзначнішого зібрання робіт російських 
художників” та о. сперанської (1999) про зазначену колекцію.

До цДКффа України ім. Г. с. пше ничного 21 серпня 2010 р. іреною 
Белл, донькою інженера ярослава Зайшлого, було передано компакт-диск зі 
світлинами із сімейного архіву. понад 380 фотографій містять інформацію 
про діяльність товариства “сіль сь кий господар”, фіксують жанрові сцени 
із життя сільського населення, урочисті заходи та свята, церковні відправи, 
сплавляння лісу карпатськими річками, випас худоби тощо. окремо можна 
виділити цикл фотоетюдів із зображенням українських сіл, карпатських 
краєвидів, видів м. Коломиї, відзнятих під час подорожей та роботи у сільських 
філіях товариства. автором більшої частини світлин, датованих 1930-ми рр., 
є я. Зайшлий.

До цДіаК України у вересні 2010 р. архівом Чеської академії наук – 
інститутом ма са рика, у ході відрядження делегації українських архі вістів до 
Чеської Республіки, передано 14 копій архів них документів, які стосуються 
діяльності акаде міка м. с. Грушевського. Зокрема, це листи м. с. Гру-
шевського до відомого чеського історика, славіста та візантолога ярослава 
Бідло, чернетки статей м. с. Гру шевського, стаття Карела Кадлека про 
наукову діяльність м. с. Грушевського тощо.
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До цДаЗУ у вересні 2010 р. на постійне зберігання передано документи 
про ді яль ність ліги українських меценатів, серед них і матеріали про 
організацію та проведення міжнародного конкурсу знавців української мови 
ім. п. яцика, листування з провідними сучасними українськими політичними 
дія чами (в. Ющенко, Ю. тимошенко, о. морозом). всього надійшло 264 
документи за період 1997–2007 рр.

До цДаВо України у жовтні 2010 р. співробітницею архіву-музею 
Української вільної ака демії наук і нью-Йорку о. Радиш-міяковською, за 
по середництвом державної служби з контролю за пере міщенням культурних 
цінностей через державний кордон України, у дар Україні передано документи 
(закордонний паспорт та дублікат перепустки за кордон, від квітня 1919 р.) 
олександри дроздовської – доньки військового аташе при Українському 
посольстві у Швейцарії.

До цДКффа України ім. Г. с. пше ничного у листопаді 2010 р. держав-
на служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний 
кордон України в особі Ю.  К.  савчука передала до архіву фонозаписи та 
світлини з особистого архіву відомої правозахисниці, громадської діячки та 
журналістки надії світличної. документи були передані у дар чоловіком 
надії світличної – павлом стокотельним. Фотодокументи відображають 
діяльність Української національної асоціації у сполучених Штатах америки. 
передані аудіокасети (бл. 1400 од.) містять записи, зібрані та задокументовані 
н. світличною під час роботи в Українській редакції радіо “свобода”.

До цДаЗУ у листопаді 2010 р. Харківським приватним музеєм міської 
садиби, в особі його директора а. Ф. парамонова, передано документи 
відомого актора та режисера і. м. Біра. таким чином на постійне зберігання 
надійшло 4 умовних справи, які охоплюють період 1913–2008 рр. та зберігають 
у собі документи про діяльність фондоутворювача, його спогади про відомих 
діячів мистецтва Росії та України 1920-х – 1930-х рр., театральні афіші.  
17 листопада, на виконання заповіту відомого укра їн ського громадського 
діяча валентина Кохна (сШа), від Української православної Богословської 
академії надійшли доку менти Українського православного Брат ства ім. ми -
тро полита василя липківського. Зокрема, до кументи голови Управи Укра-
їнського православного Братства ім. митрополита василя липківського в 
еміграції (сШа) а. яременка (1948–1975 рр.), мате ріали (нотатки та пові-
домлення) до зборів Братства (1958–1967), протокол п’ятого собору УапЦ 
27–28 квіт ня 1974 р. (м. Чикаго, сШа), статути Українського допо могового 
Комітету в тюрінгії (німеччина) (1940- і рр.), матеріали свято-введенської 
парафії УапЦ (м. аша фенбург, німеччина) (1946–1947), тощо. всього на 
по стійне зберігання передано 10681 документ за період 1940–1970-х рр. У 
листопаді 2010 р. згідно з угодою про співпрацю від Фундації ім. о. оль жича 
на постійне зберігання передано колекцію до кументів провідних громадсько-
політичних органі за цій укра їн ської діаспори. Зокрема, це документи світо-
вого Кон гресу вільних Українців (97 справ за період 1960-х – 1980- х рр.), 
організації державного відродження України (12 справ за період 1930–
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1970- х рр.), Координаційної ради ідеологічно споріднених націоналістичних 
організацій (14 справ за період 1960-х – 1980-х рр.), об’єднання Українських 
академічних товариств “Зарево” (10 справ за період 1940–1950-х рр.), Україн-
ського визвольного Фонду (92 справи за період 1935–1992 рр.), Українського 
національного об’єднання в Канаді (13 справ за період 1932–1980 р.), ре-
дакції газети “самостійна Україна” (2 справи за період 1950-х – 1970- х рр.), 
організації українських націоналістів (1 справа). також надійшли документи 
Української народної Республіки в екзилі (14 справ) та австралійсько – ново-
Зеландської Єпархії УапЦ (48 документів). всього на зберігання надійшло 
близько 20 000 документів за період 1930–1990 рр. Фундацією ім. о. ольжича 
у грудні 2010 р. до архіву передано на постійне збе рігання колекцію книг та 
періодичних видань української діаспори. всього надійшло понад 4 000 при-
мірників ви дань за період 1930-х – 1990-х рр.

До цДаЗУ у лютому 2011 р. Раїсою Кохно (сШа), згідно заповіту її чо-
ловіка в. Кохна, передано документи про громадську та суспільно-політичну 
діяльність цієї родини в еміграції, а також примірники рідкісних періодич-
них видань української еміграції. всього на постійне зберігання надійшло 213 
документів, 45 книг та 23 періодичних видання за період 1930–2010 рр. на 
постійне зберігання також передано документи Українського відділення між-
народної культурно-освітньої асоціації: статути, протоколи засідань, матеріа-
ли різноманітних культурно-освітніх акцій (напр. дні української культури в 
Чикаго). всього передано 730 документів за період 2002–2010 рр.

До цДамлм України 14 березня 2011 р. павлом стокотельним, за 
посе редництва державної служби контролю за пере мі щен ням культурних цін-
ностей через державний кордон України, передано понад 4 тисячі архівних 
документів із особистого архіву журналістки-шестдесятниці, право захисниці, 
громадської діячки надії світличної (1936–2006). серед надісланих до-
кументів виокремлюються тексти радіопередач надії світличної “новини 
Укра їнського життя південної америки (1988), листування н. світличної з 
а. Гінзбург, л. дражевською, Г. Куксою, Р. мороз, братом іваном світлич-
ним (1979–2000), м. андрушком, З. Бігун, л. та Х. Браницькими, а. Горсь-
кою, м. Горбалем, о. Заливахою, К. Кричевскою – Росан діч, м. мовчаном, 
л. палій, Г. севрук, яром славутичем, Ю. стефаником та ін. (1967–2006). пе-
редано також документи членів родини н. світличної, зокрема доку ментами 
брата фондоутворювачки, відомого українського письменника івана світлич-
ного (1950–1960-і рр.).

До цДаЗУ у березні 2011 р. згідно з угодою про співпрацю від Фундації 
ім. о. оль жича на постійне зберігання передано документи видатних україн-
ських наукових, громадських та політичних діячів в еміграції. Це колекції до-
кументів проф. полікарпа Геращенка, олега лащенка, ілька Борщака, аркадія 
Жу ковського, любомира винара, Богдана Беднарського. всього передано по-
над 3 тис. документів за період 1930–1990-х рр. Фундацією ім. о. ольжича 
на постійне зберігання до архіву передано також документи про діяльність 
проводу Українських націоналістів та організації Українських націоналіс-
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тів.Фундацією ім. о. ольжича на постійне зберігання до архіву передано 
рідкісні періодичні видання українсько діаспори, напр. газети: “Краківські 
вісті” (підшивка за 1943 рр.), “лемківські вісті” (торонто, Канада, підшив-
ки за 1960–1970 рр.), “Українське слово” (Франція, повна підшивка за 1960–
1990 рр.). всього надійшло 4 тис. примірників за період 1920-х – 2000-х рр.) 
За посередництва Ю. Жданович (м. Київ) до цДаЗУ надійшли до кументи 
Української пластової організації “пласт” – документи пластових вишколів, 
пластова та скаутська література тощо. всього передано 31 документ та 51 
книгу за період 1950-х – 1990-х рр.

представлены итоги работы центральных государственных архивов 
Украины по пополнению национального архивного фонда документами архив-
ной украиники за период с 1 января 2010 г. по 1 апреля 2011 г., определены 
главные векторы  сотрудничества из зарубежным украинством в направлении 
поиска, регистрации и возвращения документов архивной украиники.

Ключевые слова: центральные государственные архивы Украины; на-
цио нальный архивный фонд; архивная украиника.

There are published the results of work of State Archives of Ukraine on filling 
the National Archival Fond with the documents on archival ucrainica during Janu-
ary 1, 2010 – April 1, 2011. Main direction of cooperation with foreign Ukrainian 
community on search, registration and return of archival ucrainica documents are 
outlined. 

Keywords: Central State Archives of Ukraine; National Archival Fond; archi-
val ucrainica.


