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РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
14 лютого 2020 р. на розширеному засіданні колегії Державної
архівної служби України підбито підсумки діяльності Укрдержархіву,
державних архівних установ за 2019 р. та визначено пріоритетні вектори їхнього розвитку.

Засідання розпочалося з доповіді Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова «Про підсумки діяльності Державної
архівної служби України, державних архівних установ і спеціальних
установ СФД у 2019 році та їх завдання на 2020 рік».
Зацікавлено й конструктивно відбулося обговорення доповіді,
в якому взяли участь: директор департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду
та науково-методологічного забезпечення Державної архівної служби
України Ірина Дубок, директор департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України Андрій Меленець, начальник управління міжнародного співробітництва та документального
забезпечення Державної архівної служби України Юлія Прилепішева,
директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський.
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Обговоривши доповідь, члени колегіального органу Укрдержархіву
ухвалили відповідне рішення, в якому сконцентровано здобутки і проблеми, а також шляхи модернізації архівної системи.
Доповідь першого заступника Голови Державної архівної служби
України Івана Кісіля присвячувалася актуальним питанням перебудови
системи державних архівних установ в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи. Співдоповідачем виступила директор
Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко.
Наступним тематичним блоком засідання була надважлива тема
цифровізації усіх процесів архівної справи і діловодства, що посіла головне місце серед пріоритетів Укрдержархіву.
З доповіддю «Про цифровий фонд користування» виступив Голова
Державної архівної служби України Анатолій Хромов.
Директори державних архівів Миколаївської області Лариса Левченко та Рівненської області Олег Дзецько розповіли про набутий досвід участі у різноманітних проєктах, що допомагають залучати кошти
і новітні розробки в оцифрування архівних колекцій.
Розширене засідання колегії завершилося презентаціями програмного комплексу з інформатизації архівної справи – електронного ресурсу онлайн-доступу до фондів архіву «Archium/Архіум» і нового вебсайту Державної архівної служби України.
Ґрунтовні коментарі і пояснення з цього приводу надали директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України
Ольга Бажан, директор ПП «Архівні Інформаційні Системи» Кирило
Віслобоков, директор Центрального державного електронного архіву
України Юрій Ковтанюк та начальник відділу взаємодії із державними
органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Державної архівної служби України Костянтин Сорока.
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ПРО РОБОТУ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ,
ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ
І СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ У 2019 РОЦІ
ТА ЇХНІ ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК
ВСТУП

Державна архівна служба України, державні архівні установи
України та спеціальні установи страхового фонду документації протягом 2019 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 26 лютого 2019 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 Національного архівного фонду.
– Забезпечення збереженості Національного архівного фонду як
складової всесвітньої культурної спадщини.
– Популяризація архівних документів до пам’ятних дат та ювілеїв
визначних осіб в історії України.
– 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 2019 р. здійснено низку заходів.
1. ЗАКОНОПРОЄКТНА
ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РОБОТА

На виконання повноважень Державної архівної служби України у
2019 р. 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 2019 р. Укрдержархівом розроблено 23 проєкти нормативно-правових актів: 3 законопроєкти, 5 проєктів постанов та 1 проєкт
розпорядження Кабінету Міністрів України, 14 проєктів 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:
проєкти законів України:
– «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» щодо передавання документів судів, що ліквідуються»;
– «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»;
проєкти постанов Кабінету Міністрів України:
– «Про внесення зміни до Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»;
– «Про внесення змін до Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком»;
– «Про затвердження Порядку та обсягу спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 р. були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації
майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та
пов’язаного з корупцією правопорушення»;
– «Про затвердження Порядку надання та анулювання дозволу на
виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом»;
– «Про внесення змін до положень про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів та Державну архівну службу України»;
проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України:
– «Про схвалення Концепції розвитку архівної справи в Україні на
середньострокову перспективу на період до 2025 р.»;
проєкти наказів Міністерства юстиції:
– «Про внесення змін до Положення про проведення інспекційних
перевірок у сфері страхового фонду документації України»;
– «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері страхового фонду документації»;
– «Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення
прав осіб з інвалідністю в Державній архівній службі України та установах, що належать до сфери її управління»;
– «Про внесення змін до Порядку передавання кіно-, відео-, фото-,
фотодокументів на постійне зберігання»;
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– «Про затвердження Порядку зупинення діяльності архівних
установ, що не забезпечують збереженість документів Національного
архівного фонду»;
– нова редакція Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам;
– «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції
України»;
– «Про затвердження змін до Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Державної архівної служби України»;
– «Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 25.10.2012 № 1571/5»;
– «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»;
– «Про внесення зміни до Правил організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»;
– «Про внесення змін до Порядку приймання-передавання документів Національного архівного фонду та інших архівних документів
від однієї архівної установи до іншої»;
– «Про утворення постійно діючої робочої групи із забезпечення
дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Державній
архівній службі України»;
– «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання
платних послуг (виконання робіт) архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів».
З підготовлених у 2019 р. Укрдержархівом 23 проєктів нормативно-правових актів прийнято 3 накази Міністерства юстиції України:
– «Порядок зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду» від
19.12.2019 № 4076/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
21.12.2019 № 1267/34238;
– «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України» від 26.07.2019 № 2267/5, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 01.08.2019 № 846/33817;
– «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат» від 10.01.2020 № 92/5.
Крім того, в 2019 р. прийнято 5 нормативно-правових актів, проєкти яких були підготовлені в минулі роки, а саме:
– постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 9 «Про
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від про-
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вадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою»;
накази Міністерства юстиції України:
– «Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації» від 14.06.2019
№ 1770/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.06.2019 за
№ 638/33609;
– «Про затвердження порядків проведення перевірок архівних установ» від 10.05.2019 № 1420/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України від 15.05.2019 № 503/33474;
– «Про внесення змін до Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної
громади 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» від 23.08.2019 № 2643/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.08.2019 № 988/33959;
– «Про затвердження Порядку забезпечення евакуації, зберігання
та знищення документів в умовах особливого періоду» від 17.10.2019
№ 3194/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.10.2019
№ 1132/34103.
Опрацьовано 28 проєктів нормативно-правових актів, що надійшли
на погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
7 проєктів законів України:
– «Про поштовий зв’язок»;
– «Про всеукраїнський та місцевий референдуми за народною ініціативою»;
– «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України»;
– «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів»;
– «Про критичну інфраструктуру та її захист»;
– «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють
державну статистичну діяльність»;
– «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
5 проєктів постанов Кабінету Міністрів України:
– «Про внесення змін до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»;
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– «Про внесення зміни до пункту 5 Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»;
– «Про внесення змін до пункту 54 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів
та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;
– «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
31.03.2004 № 408»;
– «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
13.02.2013 № 115»;
10 проєктів розпоряджень Кабінету Міністрів України:
– «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»;
– «Про затвердження плану заходів з відзначення 80-річчя з дня
проголошення незалежності Карпатської України»;
– «Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану
заходів з відзначення 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини у 1944–1951 роках»;
– «Про затвердження плану заходів із підготовки та відзначення
у 2019 році Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України»;
– «Про затвердження плану заходів із відзначення 23-ї річниці
Конституції України»;
– «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення
28-ї річниці незалежності України»;
– «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020–2025 роки»;
– «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2020–2025 роки»;
– «Про підписання Програми співробітництва у галузях освіти,
культури, молоді та спорту між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Держави Ізраїль»;
– «Про визначення видів економічної діяльності, які належать до
креативних індустрій»;
2 проєкти наказів Міністерства юстиції України:
– «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції
України»;
– «Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого»;
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2 проєкти наказів інших центральних державних органів влади:
– «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
культури України від 03.09.2013 № 819»;
– «Про внесення змін до Положення про експертно-перевірну
комісію Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки
України»;
1 проєкт постанови Національного банку України:
– «Про внесення змін до Правил застосування переліку документів,
що утворюються в діяльності Національного банку України та банків
України»;
1 проєкт Типової інструкції з діловодства в територіальних відділеннях Антимонопольного комітету України.
2. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ,
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ДІЛОВОДСТВА,
ЕКСПЕРТИЗОЮ ЦІННОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕНІСТЮ ДОКУМЕНТІВ
В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ

З метою забезпечення формування Національного архівного фонду документами, що відбивають сучасну історію України, на постійне зберігання прийнято 390 208 од. зб. постійного зберігання, з них:
373 774 од. зб. управлінської документації, 3 758 од. зб. особового походження, 5 450 од. зб. науково-технічної документації, 7 226 од. зб.
кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів.
Зокрема, державними архівами забезпечено приймання на постійне зберігання документів із виборів Президента України та парламентських виборів 2019 р.: 12 407 од. зб. управлінської документації
НАФ, 1 540 од. зб. агітаційної та іншої документації, 265 од. обліку
фото-, фоно-, відеодокументів, 78 електронних інформаційних ресурсів, 8 516 од. зб. документів із кадрових питань (особового складу),
54 109 од. зб. документів тимчасового зберігання, 104 015 пакувань
тимчасового зберігання.
До Національного архівного фонду за результатами експертизи цінності документів включено 583 565 од. зб. управлінської документації.
Від ліквідованих підприємств, установ і організацій прийнято
на тривале зберігання 88 589 од. зб. із кадрових питань (особового
складу).
Від архівних відділів райдержадміністрацій та архівних відділів
міських рад до держархівів передано на постійне зберігання 132 163 од.
зб. управлінської документації, 44 од. зб. документів особового походження, 120 од. обл. фотодокументів.
Найкращі показники з приймання документів на постійне зберігання мають:
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– управлінських документів постійного зберігання – ЦДАВО України, держархіви Полтавської і Київської областей;
– особового походження – ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ, Держархів
Одеської області;
– аудіовізуальних документів – ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, держархіви Одеської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської
областей; архівні відділи райдержадміністрацій Волинської, Хмельницької, Чернігівської областей.
У 2019 р. система архівних установ поповнилася ще однією архівною установою – Галузевим державним архівом Українського інституту національної пам’яті.
Відповідно до законів України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років»
та «Про Національний архівний фонд та архівні установи», архівні
документи (носії архівної інформації) репресивних органів належать
державі і передаються на зберігання до Галузевого державного архіву
Українського інституту національної пам’яті.
На даний час Укрдержархів, Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті та інші галузеві архіви, які є розпорядниками інформації репресивних органів, мають здійснити низку
заходів щодо організації приймання-передавання архівних документів
новоствореному Галузевому державному архіву Українського інституту національної пам’яті, зокрема щодо:
– складання списків архівних фондів, що підлягають передаванню;
– підготовки до передавання облікових документів, довідкового
апарату;
– перегляду справ із грифами секретності з метою розсекречування
документів;
– проведення перевірки наявності справ, що підлягають передаванню, та здійснення інших необхідних видів робіт.
Експертно-перевірними комісіями держархівів (експертними
комісіями архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад) погоджено:
– описи з кадрових питань (особового складу) – на 600 648 од. зб.;
– номенклатури справ 7 744 установ – джерел формування НАФ та
установ, у діяльності яких не утворюються документи НАФ.
На договірних засадах державними архівами, архівними відділами
райдержадміністрацій та міських рад проведено науково-технічне опрацювання 175 684 од. зб. усіх видів документів, зокрема:
– 77 517 од. зб. управлінських документів постійного зберігання
підприємств, установ, організацій;
– 44 103 од. зб. управлінських документів тимчасового зберігання;
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– 50 344 од. зб. документів із кадрових питань (особового складу);
– 3 720 од. зб. науково-технічної документації.
Науково-технічне опрацювання протягом 2019 р. здійснювалося
також трудовими архівами, власними силами підприємств, установ і
організацій та приватними підприємствами (підприємцями), які упорядкували 14 530 051 од. зб. усіх видів документів.
З метою контролю якості проведення експертизи цінності документів, їх описування та укладання довідкового апарату до них,
держархівами Вінницької (2), Волинської, Донецької, Житомирської (2),
Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської (2), Полтавської (3),
Хмельницької (3), Чернігівської областей здійснено 18 виїзних засідань
експертно-перевірних комісій.
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 4 646 перевірок роботи
служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів, 32 огляди роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб –
джерел формування НАФ, організовано 751 семінар із підвищення кваліфікації для працівників діловодних, архівних, експертних служб. До
682 семінарів, що проводилися іншими установами, залучалися фахівці
державних архівних установ (архівних відділів міських рад).
Центральними державними архівами, державними архівами областей проведено грошову оцінку 158 документів НАФ, у т. ч. 5 унікальних документів.
З кожним роком загострюється проблема комплектування держархівів через відсутність вільних площ. Так, майже не комплектувалися
держархіви Закарпатської, Харківської, Херсонської областей, м. Києва.
Станом на 01.01.2020 р. юридичними особами – джерелами формування НАФ описано лише 67% документів НАФ, що може спричинити
втрату документів НАФ та уповільнити перехід на електронний документообіг.
Водночас в архівних підрозділах юридичних осіб – джерелах
комплектування держархівів понад встановлені строки зберігається
2 680 805 од. зб. цінних для суспільства документів; порівняно з минулим роком їх кількість збільшилася на 4%.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

Архівними установами вживалися заходи щодо поліпшення умов
зберігання документів НАФ, зокрема шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення.
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Так, у звітному році здійснено переміщення Держархіву Тернопільської області з культової будівлі до новозбудованої спеціалізованої будівлі.
Поліпшено умови зберігання документів НАФ шляхом надання державним архівам додаткових приміщень. З метою концентрації архівних
фондів Держархіву Чернігівської області та звільнення культових споруд м. Ніжин, архіву на правах оренди виділено приміщення першого
та третього поверху навчального корпусу № 2 Ніжинського професійного аграрного ліцею Чернігівської області за адресою: вул. Незалежності, 42, м. Ніжин.
На виконання рішення Чернігівської обласної ради від 4 квітня
2019 р. № 47-17/VII «Про передачу у довгострокове безоплатне користування пам’ятки архітектури «Церква Іоанна Богослова» Іванівська
церква у м. Ніжині», Держархів Чернігівської області з квітня 2019 р.
перемістив документи у кількості понад 200 тис. од. зб., що зберігалися
в архівному відділі держархіву.
У січні 2020 р. укладено договір оренди на приміщення другого
поверху зазначеної вище будівлі, після облаштування якого будуть
переміщені документи, що зберігаються в іншій культовій будівлі у
м. Ніжин – Троїцькій церкві.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р.
№ 427-р «Про передачу нежитлових приміщень у м. Києві до сфери
управління Українського інституту національної пам’яті» виділено нежитлові приміщення для розміщення Галузевого державного архіву
Українського інституту національної пам’яті.
Також отримали додаткові приміщення держархіви Івано-Франківської (206,4 кв. м.), Луганської (17,8 кв. м.) областей.
Архівні відділи райдержадміністрацій отримали додатково 20 приміщень загальною площею 773 кв. м., 7 архівних відділів міськрад отримали приміщення площею 949 кв. м.
Також впродовж року замінено 23 архівних приміщення загальною
площею 2 724,63 кв. м. Так, у січні 2019 р. Держархів Донецької області відмовився від оренди приміщення в м. Краматорськ у зв’язку з
переведенням сектору економіки та фінансового забезпечення держархіву області до м. Костянтинівка. Станом на 01.01.2020 р. Держархів
Донецької області орендує нежитлові приміщення площею 103,2 кв. м.
у м. Костянтинівка.
Крім того, замінено приміщення Держархівом Чернігівської області
(872,4 кв. м.), 16 архівними відділами районних державних адміністрацій (1445,53 кв. м.), 4 архівними відділами міських рад (275,5 кв. м.).
У 2019 р. здійснювалася робота з ремонту приміщень у 3 будівлях
центральних держархівів (ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ України, ЦДАГО
України) і 17 будівлях держархівів Вінницької, Волинської, Львівської,
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Луганської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської,
Рівненської, Херсонської, Чернігівської областей. Цими установами
відремонтовано близько 2 788,4 кв. м. площ.
Разом із тим, у 37 будівлях архівних відділів райдержадміністрацій
і міських рад відремонтовано 2 808,54 кв. м. площ. Ця кількість квадратних метрів становить 158,3% від запланованого.
Архівними установами у 2019 р. проводилося додаткове встановлення стелажного обладнання. У ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного,
ЦДНТА України і ЦДАЗУ протяжність стелажного обладнання збільшилася на 220,75 погонних метрів. У держархівах Донецької, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва, а також 29 архівних відділах райдержадміністрацій та
міських рад протяжність стелажних полиць збільшено на 14 952 пог. м.
Архівними установами вжито заходи щодо посилення охоронного
та протипожежного режимів із метою запобігання несанкціонованому
доступу до архівосховищ, втрати документів, зокрема забезпечення позавідомчої охорони, встановлення охоронної та пожежної сигналізації,
систем пожежогасіння та відеоспостереження.
Охоронні сигналізації встановлено у приміщеннях ЦДЕА України,
держархівах Одеської, Рівненської, Чернігівської областей, 11 архівних
відділах райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано наявні
охоронні сигналізації у ЦДНТА України і ЦДІАЛ України, держархівах
Вінницької, Запорізької, Львівської і Полтавської областей, 12 архівних
відділах райдержадміністрацій і міських рад.
Впродовж звітного року встановлено системи внутрішнього відеоспостереження ЦДНТА України, держархівами Чернівецької області та
м. Києва, 2 архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад.
Встановлено системи зовнішнього відеоспостереження в ЦДНТА
України, держархівах Дніпропетровської і Чернівецької областей,
м. Києва та в 4 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад.
Відремонтовано наявні системи внутрішнього відеоспостереження
у держархівах Івано-Франківської та Львівської областей, зовнішнього
відеоспостереження – у держархівах Львівської і Сумської областей.
Пожежні сигналізації встановлено у приміщеннях держархівів Рівненської і Чернігівської областей, 20 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано наявні пожежні сигналізації у
ЦДАМЛМ України і ЦДНТА України, держархівах Вінницької, Запорізької, Львівської, Полтавської, Рівненської областей, 10 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад.
Протягом року у ЦДНТА України, архівному відділі районної
адміністрації Запорізької області та 2 архівних відділах міськрад Вінницької та Сумської областей встановлено автоматичну систему пожежогасіння.
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Крім того, архівними установами проводилося оброблення дерев’яних конструкцій стелажного обладнання вогнезахисним розчином.
У ЦДНТА України оброблено 1 783 пог. м, у 7 будівлях архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад – 549,2 пог. м.
Ужито заходів для нормалізації температурно-вологісного режиму для забезпечення збереженості документів НАФ у архівосховищах,
зокрема встановлено системи кондиціювання та вентиляції повітря
у приміщеннях Держархіву Донецької області, Держархіву м. Києва,
8 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано ці системи у ЦДАВО України, держархівах Волинської і Сумської
областей та 4 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад.
З метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом реставраторів
архівних установ 3 квітня 2019 р. організовано та проведено їх стажування на базі Державного центру збереження документів Національного архівного фонду. У заході взяли участь фахівці з ЦДАМЛМ України
і ЦДАЗУ. Відповідно до програми стажування реставраторів держархівів України для учасників були проведені лекції і практичні заняття з
консерваційно-реставраційного оброблення та брошурувально-палітурного оброблення документів із паперовою основою, створення страхового фонду на документи Національного архівного фонду і відновлення інформації зі згасаючого тексту.
Для поліпшення фізичного стану всіх видів документів архівними
установами проводилися реставраційно-відновлювальні роботи з документами, дезінфекція, дезінсекція і знепилення справ.
Так, у 2019 р. архівними установами було відреставровано
165 807 арк. документів із паперовою основою, що склало 108% від
запланованих обсягів, а також 514 арк./226 кв. м. великоформатних документів (мап, креслеників тощо).
Впродовж
року
архівними
установами
відремонтровано
1 361 389 арк. документів із паперовою основою, що склало 146 % від
запланованого, а також 4 968 арк./404,4 кв. м. великоформатних документів (мап, креслеників тощо).
Планові показники з оправлення та підшивки документів у 2019 р.
були виконані на 125,5% – 83 112 од. зб. при плані 66 206 од. зб.
Виконано також заплановані обсяги з консерваційно-профілактичного оброблення:
– кінодокументів – на 114,4%,
– фонодокументів – на 114,8%.
Позапланово оброблено 55 відеодокументів.
Продовжувалися роботи зі створення страхового фонду на документи НАФ. Так, упродовж року створено страховий фонд на 4 232 од.
зб., що майже на 67% більше від запланованого, втім майже на 60%
менше від минулорічних обсягів.
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Створення страхового фонду ЦДЕА України на фотодокументи і
відеодокументи виконано на 100%, на документи особового походження – на 126,33%, на електронні інформаційні ресурси на 167%.
З метою поліпшення умов зберігання у 2019 р. архівними установами закартоновано 403 842 од. зб. при плані 300 209 од. зб. (134,5%),
перекартоновано 149 476 од. зб. при плані 35 842 од. зб., що склало 417%.
Перевіряння наявності залишалося одним із пріоритетних завдань
державних архівів. План по Україні з цього показника у 2019 р. в цілому виконано та перевиконано й становить :
– документів із паперовою основою близько 2,6 млн од. зб., що
склало 114% від плану;
– 30 977 од. зб. кінодокументів – 100,03% від плану;
– 58 623 од. зб. фотодокументів – 563% від плану;
– 8 155 од. зб. фонодокументів – 116% від плану.
Архівними установами проведено перевіряння наявності 4 435 од.
зб. страхового фонду в порівнянні з 2 537 од. зб. у 2018 р.
Підбито підсумки виконання у 2019 р. заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного
архівного фонду на 2009–2019 рр. (далі – Програма), проведено аналіз
фізичного стану документів у держархівах. Результати розглянуто на
засіданні Центральної комісії Державної архівної служби з контролю
за наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного
фонду та доведено до відома державним архівам.
Так, держархівами (центральними, обласними, міським) згідно з планом заходів Програми у 2019 р. було заплановано перевірити 8 930 фондів та комплексів 1 842 869 од. зб. Перевірено у 2019 р.
8 144 фонди 2 113 624 од. зб., що складає 91% від запланованої кількості фондів та 114% від запланованої кількості одиниць зберігання.
Перевиконання у кількості одиниць зберігання відбулося за рахунок
ЦДІАК України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ
України, держархівів Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської,
Одеської, Полтавської, Харківської, Хмельницької областей.
Протягом 2019 р. не виявлено 1 757 од. зб., із них вперше не виявлено 1 288 од. зб., знайдено протягом 2019 р. 315 од. зб.
За результатами перевіряння виявлено 14 931 од. зб., що потребують дезінфекції, 9 443 од. зб., що потребують дезінсекції, 7 706 од. зб.,
що потребують реставрації, 13 980 од. зб., що потребують ремонту,
103 148 од. зб., що потребують оправлення та підшивки.
Відтак дані, отримані в процесі контролю, дають можливість оперативно вирішувати проблемні питання, що виникають у процесі зберігання документів Національного архівного фонду, у т. ч. є основою для
перспективного планування відповідних робіт.
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Також, у 2019 р. було підведено підсумок виконання 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, за 10 років, який довів її
ефективність.
Так, протягом 10 років (2009–2018) перевірено 19 347 240 од. зб.,
що складає 104% від запланованої Програмою на 2009–2018 рр. кількості одиниць зберігання і 43% від загальної кількості одиниць зберігання, що зберігалися в держархівах на 01.01.2009 р.
Центральними держархівами перевірено за 10 років 61% від загальної кількості одиниць зберігання та 131% від запланованої Програмою
на 2009–2018 роки кількості одиниць зберігання. Держархівами областей та м. Києва перевірено за 10 років 40% від загальної кількості одиниць зберігання та 99% від запланованої Програмою на 2009–2018 рр.
кількості одиниць зберігання.
В 15 держархівах перевірено 50% і більше від загальної кількості
одиниць зберігання на момент планування.
У зв’язку із завершенням у 2019 р. терміну дії Програми, для продовження роботи в цьому напрямі розроблена та поетапно має реалізовуватися Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів Національного архівного фонду на 2020–2024 роки, яка
схвалена на засіданні Центральної комісії Державної архівної служби з
контролю за наявністю, станом та розшуком документів Національного
архівного фонду (протокол від 31.10.2019 № 2) і затверджена наказом
Державної архівної служби від 13.11.2019 № 103. З метою раціонального планування, ефективного та успішного виконання завдань і заходів,
передбачених Програмою, строк її дії зменшено до 5 років.
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.
Так, у центральних держархівах, держархівах областей та м. Києва
станом на 01.01.2020 р. зберігається 45 556 060 од. зб. документів НАФ
із паперовою основою та 1 051 415 од. обл. аудіовізуальних документів
НАФ (без урахування документів НАФ, що залишилися на анексованій
території Автономної Республіки Крим та тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей). Загалом, кількість
документів НАФ, що зберігаються в архівних установах та архівних
підрозділах усіх ланок і підпорядкування, становить 81,4 млн од. зб. та
од. обл.
У 2019 р. у держархівах тривала робота щодо перегляду документів із метою виявлення унікальних. Так, архівними установами впродовж року переглянуто 18 495 од. зб. документів з паперовою основою,
142 од. обл. аудіовізуальних документів.
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Анотовані переліки держархівами відповідно до встановлених нормативних вимог надсилалися на розгляд ЦЕПК Державної архівної
служби України.
У 2019 р., згідно з рішенням ЦЕПК Державної архівної служби
України погоджено анотований перелік на 5 унікальних документів
ЦДІАЛ України (протокол від 19 квітня 2019 р. № 1). Відомості про
ці документи внесено до розділу «Унікальні документи Національного архівного фонду» Державного реєстру національного культурного
надбання.
Таким чином, станом на 1 січня 2020 р. до розділу «Унікальні документи» Національного архівного фонду Державного реєстру Національного культурного надбання внесено відомості про 435 документів.
ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України імені
Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ України, держархівами Дніпропетровської, Житомирської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської,
Чернівецької областей у 2019 р. застраховано 28 унікальних документів.
Одним із стратегічних напрямів організації доступу до архівної
інформації є оцифровування документів НАФ. Так, упродовж 2019 р.
оцифровано 83 052 од. зб. та од. обл. документів НАФ.
Драйверами із оцифрування документів НАФ у звітному році є
ЦДАГО України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДНТА України, держархіви Вінницької, Волинської, Київської, Луганської, Хмельницької областей.
Також упродовж року оцифровано та переведено в електронний вигляд 7 204 описи.
Драйверами із оцифрування описів на документи НАФ у звітному
році є держархіви Волинської, Кіровоградської, Миколаївської, Рівненської областей.
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 2019 р. не проводилося будівництво, реконструкція та облаштування комплексу споруд центральних
держархівів України у м. Києві. Подальше зволікання з добудовою призведе до руйнації довгобуду та здорожчення вартості означених робіт.
Не вирішуються питання з належним розміщенням ЦДНТА України. Так, з метою вивільнення культової будівлі, яку займає архів зараз,
у ході пошуку придатного для нього рівноцінного приміщення стало
відомо про вільну будівлю Науково-дослідного інституту прикладних
інформаційних технологій, площею близько 2 тис. кв. м., яка розташована за адресою: Полтавський шлях, 188А, м. Харків і належить до
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сфери управління Державного університету телекомунікацій. Оптимальним шляхом вирішення питання розміщення ЦДНТА України,
який дозволить не лише забезпечити збереженість документів НАФ, а й
уможливить його подальше комплектування, є передавання цієї будівлі
до сфери управління Укрдержархіву та її пристосування для розміщення архіву. Укрдержархів повторно звернувся до керівництва Державного унiверситету телекомунiкацiй, Міністерства освіти і науки України,
а також за підтримкою до Міністерства юстиції України.
У 2019 р. ще більш загострилася ситуація із розміщенням ЦДАМЛМ
України. Позиція Національного заповідника «Софія Київська» та
Міністерства культури України щодо недоцільності продовження договору оренди будівлі колишньої бурси залишається незмінною. Продовжувався пошук приміщень, придатного для розміщення ЦДАМЛМ
України, втім всі приміщення, що оглядалися впродовж року, виявилися непридатними для архіву. Єдиним прийнятним варіантом вирішення
питання його розташування залишається будівля, розташована за адресою: вул. Володимира Винниченка, 10 (колишнє посольство США в
Україні). Площа цього приміщення достатня для розміщення архівних
та музейних фондів ЦДАМЛМ України, а специфіка будівлі дозволить
забезпечити необхідні режими зберігання документів НАФ та відтворити у повній мірі меморіальні кабінети діячів української культури,
що було б унеможливлено у повній мірі у разі розміщення архіву у
сучасній будівлі.
Подібна ситуація може повторитися з ЦДАЗУ. У 2019 р. ПрАТ
«Діпрозв’язок» повідомив ЦДАЗУ, що продовження терміну дії договору оренди на попередніх умовах із 2020 р. не вбачається можливим, він може бути продовжений на умовах оплати 160 грн. із ПДВ
за 1 кв. м., що є неприйнятним для бюджетної установи. Незважаючи
на вжиті Укрдержархівом та керівництвом ЦДАЗУ заходи, станом на
3 лютого 2020 р. договір оренди не підписано, ЦДАЗУ позбавлений
правових підстав перебування у будівлі. Здійснюється пошук приміщення, придатного для його розміщення.
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», розпорядження Ізмаїльського міського голови від
03.08.2017 № 386-р.
У 2019 р. Одеською обласною адміністрацією запропоновано розмістити держархів у будівлі за адресою: вул. Дерибасівська, 11/Ріше-
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льєвська, 6, м. Одеса, яка звільняється Національним банком України
у зв’язку зі зміною структури. Укрдержархів підтримав цю пропозицію
як найбільш оптимальну, адже її реалізація буде менш довготривалою
і дороговартісною в порівнянні з будівництвом, водночас дозволить вивільнити аварійну будівлю Бродської синагоги.
У той же час кількість держархівів, 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 держархівах (ЦДАВО України, ЦДІАК
України, ЦДІАЛ України), 6 держархівах областей (Київської, Львівської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької), а також м. Києва. Сховища 3 центральних держархівів (ЦДАГО України,
ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України) та 10 держархівів областей (Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Луганської, Миколаївської,
Одеської, Рівненської, Тернопільської (враховуючи наявне стелажне
обладнання), Херсонської, Чернігівської) заповнені на 90–99%.
У центральних і обласних держархівах понад 10% (10,7%) наявних
стелажів – дерев’яні, а близько 12% (12,33%) од. зб. управлінської документації зберігається у незакартонованому стані. Крім того, частина картонажів для зберігання документів НАФ, відповідно до світових
стандартів, потребують заміни на безкислотні.
Викликає занепокоєння стан захищеності архівних будівель.
У зв’язку з дефіцитом фінансування низка держархівів була змушена
відмовитися від послуг охорони підрозділами поліції охорони, хоча постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 975,
що набула чинності з 01 грудня 2018 р., архівні установи, де зберігаються документи НАФ, віднесені до категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні
органами поліції охорони на договірних засадах. Крім того, у деяких із
держархівів, у яких така охорона наявна, у зв’язку з економією коштів
вона функціонує лише у позаробочий час.
Результати моніторингів стану фінансування потреб місцевих державних архівних установ з охорони попередніх років свідчать про
зростання загального рівня недофінансування цих видатків з 49%
у 2016 р. до 63% у І кварталі 2018 р.
З метою контролю стану забезпечення охоронного режиму і аналізу
ситуації, що склалася із забезпеченням фінансування послуг позавідомчої охорони, у грудні 2019 р. було здійснено позачерговий моніторинг
захищеності архівних будівель (лист Укрдержархіву від 09 грудня
2019 р. № 4515/01.4/0).
Отримані результати засвідчили 100% наявність постів позавідомчої охорони у будівлях 5 центральних держархівів, що були залучені
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до моніторингу (ЦДАГО України, ЦДІАЛ України, ЦДНТА України,
ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ).
Однак, висновки моніторингу після узагальнення інформації,
отриманої від держархівів областей, виявили, що стан захищеності
їхніх будівель може створювати загрозу збереженості документів
НАФ.
Так, через недофінансування потреби на оплату послуг із позавідомчої фізичної охорони у 2019 р. не забезпечені постами фізичної
позавідомчої охорони будівлі 52% держархівів. Це – держархіви Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей.
Загальний відсоток недофінансування потреби на оплату послуг
із позавідомчої охорони станом на кінець грудня 2019 р. серед усіх
держархівів областей становив 51% (50,95).
Однак, відповідно до пункту 2 зазначеної вище постанови охорона
бюджетних установ (організацій) здійснюється органами поліції охорони на договірних засадах у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на утримання таких установ (організацій).
Це призвело до того, що непоодинокими стають випадки, коли керівники держархівів областей вимушені віднаходити джерела фінансування фізичної охорони в архівних будівлях шляхом використання
місцевими державними архівними установами коштів спеціального
фонду, субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання регіональних програм соціального-економічного та культурного розвитку. На кшталт Держархіву Львівської області, де фізична
охорона цілодобово забезпечується 4 сторожами (4 штатні одиниці),
оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду архіву.
Керівництвом Держархіву Одеської області надані пропозиції до
Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації щодо
виділення коштів з обласного бюджету на 2020 р. у сумі 1 500 тис.
грн та до Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів за обласною Комплексною програмою
«Культура Одещини 2020–2022 роки» у сумі 1 500 тис. грн.
Фінансування фізичної охорони у Держархіві Полтавської області
у 2020 р. здійснюватиметься відповідно до комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери у
Полтавській області на 2016–2020 рр.
Окрім проблем із фінансуванням послуг фізичної охорони, актуальності для держархівів набуває і стан оснащеності будівель системами
охоронної сигналізації. Не оснащено охоронною сигналізацією (або
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вона знаходиться у неробочому стані) 23% будівель центральних та
обласних держархівів.
Існує гостра потреба в оснащенні архівних приміщень сучасними
протипожежними засобами. Пожежною сигналізацією не забезпечено
(або вона знаходиться у неробочому стані) також 26% будівель центральних та обласних держархівів.
Не оснащено (або знаходяться у неробочому стані) системи пожежогасіння у 93,5% архівосховищ центральних та обласних держархівів.
Нагальною є потреба в оснащенні архівосховищ сучасними системами вентиляції і кондиціювання повітря, новітніми технічними засобами для дезінсекції, дезінфекції документів. Не обладнано системами
кондиціювання та вентиляції повітря (або вони знаходяться у неробочому стані) 64% архівосховищ центральних та обласних держархівів.
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.
4. ІНФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ПРО РОБОТУ
УКРДЕРЖАРХІВУ, АРХІВНИХ УСТАНОВ
ТА УСТАНОВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Робота Укрдержархіву, архівних установ та установ страхового
фонду документації базується на принципах відкритості і прозорості,
що передбачає доступність інформації про їхню роботу, проведення
прозорих консультацій, публічних інформаційних заходів із безпосередньою участю громадськості.
Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації
2019 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.
Члени громадської та науково-експертної рад при Державній архівній службі України беруть постійну участь у публічних заходах, організованих Укрдержархівом (колегіях, міжвідомчих нарадах, семінарах,
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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 під час обговорення проєктів 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 вебпорталі 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 зазначених у пояснювальних записках до проєктів 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 круглі
столи на тему: «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах
України (15 лютого 2019 р.), ІІІ щорічному круглому столі архівістів із
міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям, цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи» (19 лютого 2019 р.), на тему: «Інститути
громадянського суспільства: від суспільної думки до формування Національного архівного фонду (15 березня 2019 р.), «Галузевому архіву
Служби безпеки України 25 років: здобутки та перспективи (4 квітня
2019 р.), «Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту (11 червня 2019 р.), «Стан, проблеми та перспективи охорони
культурної спадщини в архівній галузі України» (25 вересня 2019 р.),
«Дискусійні питання реалізації прав людини на доступ до публічної
інформації та на захист персональних даних у діяльності архівних установ України» (13 грудня 2019 р.).
До складу дорадчих органів більшості архівних установ введено
представників інститутів громадянського суспільства.
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.
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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 2019 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.
За участі Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД підготовлено 223 телесюжети та телепередачі, 196 радіосюжетів та радіопередач, опубліковано у друкованих періодичних
ЗМІ 1 088 статей. Центральні держархіви підготували 30 телесюжетів
та телепередач, 12 радіосюжетів, 116 публікацій у пресі, держархіви
областей – 30 телесюжетів та телепередач, 113 радіосюжетів, 265 публікацій у пресі.
Найбільш активними у підготовці телепередач та телесюжетів є
ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДАМЛМ України, ЦДКФФА
України імені Г. С. Пшеничного, держархіви Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської,
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей.
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.
Варто відзначити активізацію взаємодії Укрдержархіву із ЗМІ у другій половині 2019 р. та інтерв’ю кореспонденту «Segodnya.UA» Ігорю
Рецу до Дня Конституції України «Вони зберігають оригінал Конституції» (28 червня 2019 р.); цикл інтерв’ю, пов’язаних із внесенням змін до
порядку копіювання документів у держархівах: «…минулорічний наказ
щодо обмеження…» (грудень 2019 р., «Українське радіо»), презентація
затверджених наказом Мін’юсту змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам (23 грудня 2019 р., «Укрінформ»), інтерв’ю «Відкриваємо проєкт з оцифрування архіву ЗУНР» (грудень 2019 р., радіо
«Культура»), «Три основні пріоритети Державної архівної служби та
держархівів» (26 грудня 2019 р., «Політика.UA»).
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, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДІАК Украї-
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ни, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України, ЦДЕА України, ЦДАЗУ,
держархівів Волинської, Вінницької, Житомирської, Закарпатської,
Кіровоградської, Миколаївської, 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, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницький, Черкаської, Чернігівської областей.
Рубрики на радіо мають держархіви Одеської («FM 1»), Хмельницької (Хмельницька регіональна дирекція «Поділля-Центр»), Чернігівської (ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція») областей,
м. Києва («Голос Києва»).
Варто відзначити роботу з підготовки радіопередач та радіосюжетів ЦДАВО України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, держархівів Донецької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської,
Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей. Держархів Донецької
області у 2019 р. презентував спільний проєкт «Прогулянка крізь час»
із «Класним радіо м. Костянтинівка», який складається з циклу невеличких радіопередач тривалістю в одну хвилину.
У друкованих виданнях рубрики мають УНДІАСД («Діловодство та
документообіг», «Кадровик України», «Діловодство»), 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»), Одеської («Одеські архіви»), Рівненської («Волинський
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монітор», «Рівне Вечірнє», «Сім днів»), Сумської («Наша історія»),
Херсонської («Наддніпрянська правда»), Чернівецької («Час»), Чернігівської («Світ-інфо», «Панорама») областей.
Діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ висвітлювалася в ефірі телеканалів: «UA:Перший», «Rada TV», «УКРАЇНА 24»,
«TVOEMISTO. TV», Youtube.com «PoClick», (ТСН) «Студія 1+1»,
«ICTV», «СТБ», «UA: Радіо Культура», Українське радіо «Дзеркало
історії», ТК «А1», «Думская», ТК «Odessit.ua», «TV-4», «UA:Тернопіль», «ZIK», ТРК «UA:Черкаси», ТК «Запоріжжя», ТРК «Відікон»,
«4 канал», «UA:КРИМ»,
«5 Канал», «Київ», «UA:Кропивницький», «UA:Суспільне», «Голос
Києва», «Союз-TV», «UA:Житомир», «UA: Харків», «Poltavske TV»,
НСТУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія», ПАТ НСТУ Чернігівська регіональна дирекція, «ІНТБ».
Взаємодія спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями носить обмежений характер, що пояснюється специфікою
їхньої діяльності. Основна форма інформування – розміщення відповідної інформації на власному вебсайті та публікація фахових статей у
науково-технічних журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій відповідної тематики.
Прикладом організації взаємодії зі ЗМІ та громадськістю у 2019 р. є
робота ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА
України імені Г. С. Пшеничного, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ, держархівів Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської,
Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей, м. Києва. Позитивним є
осучаснення методів роботи з інформування громадськості про діяльність держархівів 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.
Зростає соціальна значущість архівних установ, які виконують
життєво важливі функції не тільки збереження документальної пам’яті
держави й суспільства, поповнення інформаційних ресурсів, але й надання соціальних послуг.
Виконання запитів
У 2019 р. на розгляд до архівних установ надійшло 429 472 запити,
з яких 209 852 (49%) прийнято на особистому прийомі керівництвом та
працівниками столів довідок архівних установ. Архівними установами
загалом виконано 428 571 запит (на 1,7% більше ніж у 2018 р.), з яких
360 305 (84%) виконано з позитивним результатом, ще на 22 861 запит
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(6,5%) надано рекомендації щодо можливого місця зберігання запитуваних документів.
Виконані архівними установами запити за видами поділяються таким чином:
– 52 728 тематичних запитів (на 6,5% менше ніж у 2018 р.), що
стосувалися виявлення відомостей про реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, зміни в адміністративно-територіальному поділі, історію культових споруд, відомості з краєзнавчої
тематики тощо. Найбільшу кількість таких запитів виконали ЦДАВО
України (532), ЦДІАК України (408), держархіви Волинської (880),
Житомирської (313), Закарпатської (474), Запорізької (604), Харківської (340) областей, м. Києва (418), архівні відділи райдержадміністрацій Київської (5 820), Тернопільської (3 233), Хмельницької (8 910)
областей, архівні відділи міськрад Київської (2 236) та Одеської (2 404)
областей;
– 34 457 біографічних запитів. Найбільшу кількість таких запитів
виконали ЦДІАК України (1 575), держархіви Вінницької (3 957), Житомирської (6 767), Закарпатської (2 761), Одеської (3 900) та Хмельницької (3 121) областей;
– 4 748 генеалогічних запитів (на 65,5% більше ніж у 2018 р.).
Найбільше таких запитів виконали ЦДІАК України (442), ЦДІАЛ України (2 334), держархіви Київської (317) та Полтавської (371) областей;
– 70 550 майнових запитів (на 17% більше ніж у 2018 р.). Найбільшу кількість таких запитів виконали держархіви Вінницької (605),
Волинської (1 686), Запорізької (584), Львівської (924), Миколаївської
(988) областей, м. Києва (1 078), архівні відділи райдержадміністрацій
Вінницької (7 224), Хмельницької (8 003) областей та архівні відділи
міськрад Дніпропетровської (2 447) області;
– 266 088 запитів соціально-правового характеру, що на 42%
більше планового показника.
Центральні держархіви виконали 1 550 запитів соціально-правового характеру, держархіви областей – 46 715 запитів, архівні відділи
райдержадміністрацій – 108 309 запитів, архівні відділи міськрад –
109 514 запитів.
Найбільше запитів соціально-правового характеру виконали
держархіви Дніпропетровської (2 887), Запорізької (2 751), Львівської
(6 030), Одеської (2 813), Сумської (3 304), Харківської (3 468), Чернівецької (3 295) та Чернігівської (3 365) областей. Серед архівних відділів
райдержадміністрацій від 6,7 тис. до 12,1 тис. запитів соціально-правового характеру виконали архівні відділи Житомирської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей; від 8,6 тис.
до 18 тис. запитів – архівні відділи міськрад Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської та Сумської областей.

32

ПОДІЯ

Тематика запитів соціально-правового характеру у 2019 р.: реєстрація актів цивільного стану та національність (29%); трудовий стаж
та розмір заробітної плати (45%); політичні репресії та розкуркулення (8%); участь у підпільному та партизанському русі у період Другої
світової війни (1,5%); перебування на окупованій території, в евакуації,
примусове вивезення до Німеччини (3,5%); присвоєння нагород і медалей, наукових ступенів та вчених звань (3%); навчання (3%), інше (7%).
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 вебсайти та засоби масової інформації
сприяла зменшенню кількості непрофільних запитів від заявників.
Видавнича діяльність
Унікальне науково-популярне видання «Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского мира». Місія капели Олександра Кошиця (1919–1924)». Збірник архівних документів (авторупорядник Тіна Пересунько) визначено переможцем конкурсу імені
Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства.
Серед видань, що вийшли друком або були підготовленні в електронному вигляді у 2019 р., варто відзначити:
– збірники документів «Коліївщина. 1768 р. Т. 1» (ЦДІАК України), «Миколаївщина у вирі революційних подій: березень 1917 р. –
квітень 1918 р.» (Держархів Миколаївської області), «Українська революція 1917–1921 рр. Полтавський вимір. Події, постаті, документи.
1919–1921» (Держархів Полтавської області), «Насилля над цивільним
населенням. Черкаська область. 1941–1944» (Держархів Черкаської області);
– довідники «Зведений каталог метричних книг, що зберігаються у державних архівах України: міжархівний довідник. Т. 10, кн. 1»
(УНДІАСД), «Українська революція (1917–1921). Вінницька сторінка:
бібліографічний довідник» (Держархів Вінницької області), «Державний архів Закарпатської області: путівник. Фонди дорадянського періоду. Т. 1» (Держархів Закарпатської області), «Архівні установи Київщини» (Держархів Київської області), довідник до архівного фонду
№ 378 «Миколаївський нотаріат. Архів Одеської контрольної палати»
Т. 1 (Держархів Миколаївської області), «Державний архів Херсонської
області. Фонди органів та організацій Компартії України та ЛКСМУ
в Херсонській області: анотований реєстр описів» (Держархів Херсонської області);
– науково-популярні та інші видання: «Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції» (ЦДАВО України, ЦДАГО
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України), «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах
України» (ЦДАГО України), «Ми виїхали з Сокоринців …»: тревелоги
родини Галаганів: документальна монографія» (ЦДІАК України), «Митрополит Андрей Шептицький» (ЦДІАЛ України), «Наш земляк Ребе
Менахем-Мендл Шнеерсон. История семьи Лавут-Яновских-Шнеерсон
в Николаеве» (Держархів Миколаївської області), «Мультикультурне
Поділля. Поседення Водички як віддзеркалення історії краю» та «Проскурівський погром 1919 р. в документах: міфи та реальність» (Держархів Хмельницької області).
Варто відзначити низку видань Держархіву Кіровоградської області, що виходять у серії «Архівні документи свідчать». Минулого року
вийшло друком 4 таких видання.
Видання «Спецпереселенці. З історії розвитку бавовництва на
Херсонщині у 30–40 роки ХХ століття: збірник документів» визнано
переможцем конкурсу «Краща книга Херсонщини».
Продовжено роботу над періодичними виданнями держархівами
Кіровоградської («Між Бугом і Дніпром»), Хмельницької («Подільська старовина»), Черкаської («Краєзнавство Черкащини»), Чернігівської («Сіверянський історичний архів» та «Архівний вісник») областей.
Виставкова діяльність
У 2019 р. архівні установи перевиконали план із підготовки виставок архівних документів на 24,5%, підготувавши 1717 виставок. Центральними державними архівами підготовлено 121 виставку, держархівами областей – 337, архівними відділами райдержадміністрацій – 939,
архівними відділами міськрад – 320.
Найбільш активними в організації та проведенні виставок були
ЦДАВО України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, держархіви Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Хмельницької областей та м. Києва.
18 січня 2019 р. у Національному музеї історії України урочисто
відкрито виставку «Лицарям Української Народної Республіки присвячується» до 100-річчя проголошення Акта Злуки 22 січня 1919 р., на
якій презентовано оригінальний документ вікопомної події – Акт Злуки
1919 р., що зберігається у ЦДАВО України.
22 січня 2019 р. у приміщенні Музею «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська» з нагоди відзначення Дня
Соборності України та 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки,
за участі Міністра юстиції України та Голови Укрдержархіву відкрито
виставку архівних документів та продемонстровано оригінал Універсалу Директорії Української Народної Республіки про злуку з ЗахідноУкраїнською Народною Республікою.
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21 лютого 2019 р. оригінали архівних документів із фондів
ЦДАВО України, ЦДІАК України, держархівів Київської області та
м. Києва презентовано під час урочистостей з нагоди 100-річного ювілею української системи державної реєстрації актів цивільного стану,
що відбулися в Міністерстві юстиції України.
28 червня 2019 р. Укрдержархів долучився до проведення освітнього заходу «Justice Weekend» в столичному парку «Наталка», організованого Міністерством юстиції України з нагоди відзначення Дня
Конституції України в рамках правопросвітницького проєкту «Я маю
право!» та презентував тематичну локацію з використанням архівних
документів з історії конституційного розвитку України.
22–23 серпня 2019 р. у головному корпусі комплексу споруд ЦДАУ
України експонувався оригінал Акта проголошення незалежності
України, з яким мали змогу ознайомитися усі охочі.
6 вересня 2019 р. у ЦДАМЛМ України під час презентації нового
надходження мистецьких творів та архівних документів від українського художника, члена Національної спілки художників України Адольфа
Ошерова (Німеччина) експонувалися цінні твори образотворчого мистецтва та скульптурні роботи митця: роботи з пейзажних та портретних
серій, серія пастелей «Забутий Житомир», цикл ілюстрацій до давньоєврейської духовної та літературної пам’ятки Агади, скульптури у дереві на тему війни та Голокосту, керамічні скульптури малої форми,
архівні документи художника тощо.
27 вересня 2019 р. у приміщенні Медіа-центру Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв у рамках Міжнародної
наукової конференції з нагоди 100-річчя встановлення польсько-українських відносин, організаторами якої виступили Польський Інститут
у Києві, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин та Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, презентовано виставку «Українсько-польські відносини в 1917–
1921 роках: Інституційна історія, етап становлення». До експозиції
увійшли документи з фондів ЦДАВО України, Головного архіву давніх
актів у Варшаві (Польща), Національного цифрового архіву Польщі,
приватних колекцій.
19 грудня 2019 р. у залі очікування для військовослужбовців Центрального залізничного вокзалу (м. Київ) відбулася презентація виставки документів із фондів ЦДАВО України «Армія…кров’ю писала живу
осяйну, безсмертну легенду боротьби і перемоги…» до 100-річчя Першого Зимового походу Армії УНР. У заході взяли участь Голова Укрдержархіву Анатолій Хромов, завідувач Музею Української революції
1917–1921 років Олександр Кучерук, військовослужбовці Київського
військового гарнізону, відповідальні працівники Центрального залізничного вокзалу, представники кафедри архівознавства та спеціальних
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галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, представники державних архівних установ.
Крім того, на високу оцінку заслуговує рівень підготовки таких виставок: «Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії
України» (15 січня 2019 р., Будівля Верховної Ради України); «22 січня – День Соборності України» (24 січня 2019 р., Полтавська обласна
державна адміністрація); архівно-музейна виставки «НепрOSTі листи»
(7 травня 2019 р., Держархів Київської області), «Козацькому роду –
нема переводу», присвяченої Дню захисника України та Дню Українського козацтва (10 жовтня 2019 р., Держархів Херсонської області),
«Вони боролися за волю України», присвяченої 77-й річниці утворення Української Повстанської Армії (11 жовтня 2019 р., Держархів Волинської області), «Ми йшли до тебе, перемого!», присвяченої 75-річчю звільнення України від нацистських окупантів (28 жовтня 2019 р.,
Держархів Полтавської області).
Протягом звітного періоду проводилася також активна робота із
підготовки онлайн виставок. У 2019 р. на офіційному вебпорталі Укрдержархіву опубліковано 7 онлайн виставок (близько 850 документів),
на вебсайтах центральних держархівів, держархівів областей, м. Києва – 457 онлайн виставок (понад 9 тис. документів).
Серед онлайн виставок на особливу увагу заслуговує тематична
добірка фото- та фонодокументів «Музика фронту…», представлена
ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного в рамках Інтернет-проєкту «Пам’ятаємо. Перемагаємо. 1939–1945», а також щомісячні презентації добірок документів із фондів ЦДАВО України (протягом року презентовано
450 документів) у рамках проєкту «Календар Української революції»,
який започатковано у 2017 р.
Окрім онлайнових виставкових проєктів держархіви впроваджують
нові форми виставкової роботи, спрямовані на наближення їхньої діяльності до потреб суспільства та громадськості, національно-патріотичного виховання молоді. Варто відзначити новацію ЦДАМЛМ України,
яким організовано та проведено Всеукраїнський літературний конкурс
творів на тему збереження довкілля для дітей та юнацтва «Природи
ніжний пагінець», за участі керівництва Укрдержархіву. 11 грудня
2019 р. переможцям було вручено дипломи, а для всіх учасників проведено ознайомчу екскурсію приміщеннями архіву.
ЦДНТА України презентував свою діяльність та проєкти 28–29 вересня 2019 р. на Фестивалі живих історій у форматі Печа-Куча-Тека.
У 2019 р. тривала реалізація проєктів «АРХІВажлива СПРАВА»,
«Мистецькі зустрічі в Архіві-музеї», «Архів-музей на допомогу вчителям», «Франківці у фондах архіву-музею», «Територія АРХІВ: діалог з документом» (ЦДАМЛМ України), «Гортаючи архівні сторінки»,
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«Українська революція: архівні хроніки» (ЦДАВО України), що мають
позитивний вплив на популяризацію документальної спадщини архівів
та забезпечення всебічного доступу до архівної ретроспективної інформації.
У 2019 р. ЦДАМЛМ України також започатковано проєкти: «Жіночий вимір: Алла Горська», «АРТ-BREAK», «Жіночий вимір: Марія
Примаченко», який експонувався в арт-вестибюлі станції метро «Золоті
ворота» КП «Київський метрополітен»; Держархівом Київської області
реалізовано проект «Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря».
Читальні зали
У порівняні з минулим роком кількість користувачів, зареєстрованих у читальних залах архівних установ, зменшилася майже на 18%
і склала 23 999, у т. ч. 1 019 (більше 4%) іноземців. Користувачі відвідали читальні зали архівних установ 86 249 разів (на 10% менше ніж
у 2018 р.) та отримали для роботи 426 421 од. зб.
Найбільше навантаження припало на читальні зали ЦДАВО України (4 112 відвідувань), ЦДІАК України (9 387 відвід.), ЦДІАЛ України (6 882 відвід.), держархівів Житомирської (3 442 відвід.), Київської
(3 483 відвід.), Одеської (3 812 відвід.), Харківської (4 858 відвід.) областей.
Основна тематика досліджень, що проводилися користувачами у
читальних залах архівних установ протягом 2019 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 і діяльність історичних постатей, діячів культури,
мистецтва, освіти і науки; дослідження з краєзнавства, історичного минулого регіонів.
Кількість користувачів, які працюють у читальних залах держархівів за генеалогічною тематикою, зменшилася вперше за останні 10 років. У 2019 р. у читальних залах держархівів працювало 5 001 такий
користувач (2018 р. – 6 506, 2017 р. – 6 306, 2016 р. – 6 258, 2015 р. –
5 604, 2014 р. – 3 339).
Найбільшу кількість таких дослідників зареєстровано у читальних
залах ЦДІАК України (644), держархівів Дніпропетровської (319), Житомирської (430), Київської (271), Одеської (262), Харківської (365),
Хмельницької (301) та Чернігівської (335) областей.
Недостатніми темпами вирішується питання оснащення читальних
залів держархівів системами відеоспостереження, копіювальною технікою, комп’ютерами для потреб користувачів, підключення їх до електронних ресурсів держархівів та всесвітньої мережі Інтернет.
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На сьогодні дослідники можуть скористатися комп’ютерами з доступом до електронних баз даних на документи в читальних залах ЦДАВО
України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ
України, держархівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та
Чернігівської областей.
Дослідники мають можливість виходу до мережі Інтернет у читальних залах ЦДАВО України, ЦДНТА України, держархівів Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької,
Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.
З метою забезпечення ефективної роботи читальних залів та
відповідно до рекомендацій Укрдержархіву (лист від 17.12.2019
№ 4701/03.1/0), держархівами проведено роботу з коригування з урахуванням інтересів користувачів графіків роботи читальних залів, перегляду планів щодо закриття читальних залів протягом року, а також
запровадження практики копіювання документів НАФ власними технічними засобами користувачів безпосередньо за робочими місцями
без встановлення часових рамок на копіювання.
Активно впроваджується замовлення справ до читальних залів у
режимі онлайн. Так, ЦДАМЛМ України презентував на власному вебсайті оновлену рубрику «Замовити справу онлайн», а Держархів Київської області у рамках проєкту «Е-Архів» презентував доступ користувачів до цифрових копій документів, що зберігаються у фондах архіву.
Держархівом Житомирської області створено базу даних фондів
трудових архівів Житомирської області, в якій міститься інформація
про підтвердження стажу роботи громадян та нарахування заробітної
плати, а також база даних переліку фондів документів із кадрових питань (особового складу), що зберігаються в архівних установах області.
З метою популяризації архівних документів із скарбниці української пам’яті – Національного архівного фонду, усі держархіви організовували та проводили екскурсії, уроки, лекції для учнівської і студентської молоді, брали активну участь у наукових, просвітницьких,
комунікативних заходах.
Ефективними інструментами для громадян та організацій в отриманні публічної та суспільно значущої інформації, забезпеченні їхніх
потреб на отримання електронних послуг є офіційний вебпортал Укрдержархіву, вебсайти державних архівних установ, УНДІАСД та НДІ
мікрографії.
Згідно з чинним законодавством та з метою забезпечення ефективності і прозорості своєї діяльності Укрдержархів, державні архівні
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установи, УНДІАСД та НДІ мікрографії розміщують і постійно оновлюють на власних вебсайтах у мережі Інтернет публічну інформацію,
що перебуває у їхньому володінні, та забезпечують таким чином доступ до публічної інформації громадськості. Розмір інформації на офіційному веб-порталі Укрдержархіву становить 18,2 Гб.
У 2019 р. на офіційному вебпорталі Укрдержархіву оновлено інформаційну подачу більшості рубрик: «Архіви у цифрах та фактах»,
«Анонси», «Актуально», «Новини».
Більшість новин про проведені інформаційні заходи подаються з
іміджевими відео та фото.
Інформація, що надходить щотижня на адресу Укрдержархіву
щодо проведення держархівами інформаційних заходів та щодо нових
інформацій у ЗМІ, оперативно розміщується на власному офіційному
вебпорталі Укрдержархіву в рубриках «Анонси», «Новини», «Пресцентр», «Публікації на порталі», «Документальні виставки on-line»,
«Архівні установи».
Залишається невирішеним питання запровадження автоматизованих систем із функцією пошуку і можливості отримання онлайн послуг
та сервісів для відвідувачів. На жаль, на сьогодні серед основних чинників, що унеможливлюють такі нововведення, є відсутність фінансування, належного системного та програмного забезпечення, а також фахівців. Навігаційна доступність інформації у сфері основної діяльності
Укрдержархіву, державних архівних установ є досить низькою, не
завжди працює функція повернення на головну сторінку.
5. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Діяльність Укрдержархіву і науково-дослідних та спеціальних установ страхового фонду документації протягом 2019 р. була спрямована
на виконання завдань, пов’язаних із реалізацією державної політики у
сфері створення і функціонування державної системи СФД та організації проведення науково-дослідних робіт щодо формування і зберігання
страхового фонду документації.
Розроблення та реалізація галузевих програм формування страхового фонду документації
З метою розширення хронологічних меж Державної програми формування страхового фонду документації на продукцію оборонного і
мобілізаційного призначення на 2005–2020 рр. підготовлено проєкт
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 258-рс».
У рамках виконання завдань щодо координації, методичного керівництва та контролю щодо розроблення міністерствами, іншими цент-
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ральними органами виконавчої влади галузевих програм створення
страхового фонду документації (доповнень до програм) у 2019 р. взято
участь у розробленні 16 галузевих програм створення СФД (доповнень
та змін до програм) 16 міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а саме на:
– об’єкти авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури
України;
– об’єкти шахт та розрізів, які будуть закриті (законсервовані) Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
– об’єкти будівництва ДП «НЕК«Укренерго» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
– еталони та стандарти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
– об’єкти Міністерства охорони здоров’я України;
– об’єкти МВС;
– об’єкти Державної служби автомобільних доріг України;
– об’єкти Державної прикордонної служби України;
– об’єкти Національної академії медичних наук України;
– об’єкти Національної поліції;
– об’єкти Державної казначейської служби України;
– об’єкти Державного агентства України з управління зоною відчуження;
– об’єкти ДСП «ЧАЕС»;
– об’єкти АТ «Укрсиббанк».
– об’єкти цивільного захисту Державного комітету телебачення і
радіомовлення України;
– об’єкти Національної академії педагогічних наук України.
Проведено роботу з розроблення 10 проєктів галузевих програм
створення СФД (Змін до програм) відповідно до отриманих Переліків
виробів та об’єктів, документація на які підлягає закладанню до СФД
України:
– МВС;
– об’єктів електроенергетики;
– водогосподарсько-меліоративного комплексу України;
– авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури України;
– шахт і розрізів, які будуть закриті (законсервовані) Міністерства
енергетики та вугільної промисловості;
– дорожнього господарства України Державної служби автомобільних доріг;
– АТ «Укрсиббанк»;
– Національної академії педагогічних наук України;
– цивільного захисту Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
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– на об’єкти будівництва ДП «НЕК «Укренерго» на 2018–2022 рр.
(Зміна).
Затверджено та впроваджено у роботу центральних органів виконавчої влади 3 галузеві програми створення СФД на:
– продукцію мобілізаційного і оборонного призначення Міністерства оборони України;
– об’єкти державної власності, що мають стратегічне значення
для економіки і безпеки держави у водогосподарсько-меліоративному
комплексі України на 2020–2024 рр.;
– об’єкти АТ «Укрсиббанк».
Реалізація зазначених програм (доповнень до програм) дозволить
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 зав’язків та будівництва в особливий період та мирний час.
Здійснювався супровід затвердження центральними органами
виконавчої влади 4 проєктів галузевих програм створення СФД
(доповнень до них) на:
– об’єкти авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури
України;
– об’єкти шахт та розрізів, які будуть закриті (законсервовані) Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
– об’єкти дорожнього господарства України Державної служби
автомобільних доріг;
– продукцію мобілізаційного і оборонного призначення Міністерства оборони України.
У звітному році Укрдержархівом проведені роботи з координації та
методичного забезпечення щодо реалізації 34 галузевих програм створення страхового фонду документації (доповнень до них). Зазначені
програми передбачають закладення до страхового фонду документації
на 9 483 вироби та об’єкти.
У 2019 р. проведені роботи з формування галузевого СФД і закладено на довгострокове зберігання документацію на 166 об’єктів
загальним обсягом 332,43 тис. арк. Ф А4. Для порівняння, у 2018 р.
ці показники складали 401 об’єкт загальним обсягом 128,4 тис.
арк. Ф А4.
Розроблення та реалізація регіональних програм формування
страхового фонду документації
Укрдержархівом у 2019 р. проведені заходи щодо координації роботи з розроблення місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування 29 регіональних програм створення СФД та
супроводу їх затвердження сесіями відповідних рад, з яких 7 обласних
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(регіональних) (Житомирської, Львівської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької), 18 міських (м. Києва, Бердянська, Дніпра, Запоріжжя, Тернополя, Чернівців, Черкас, Кропивницького, Вінниці, Хмельницького, Сум, Одеси, Житомира, Южноукраїнська
Миколаївської області, Краматорська, Дружківки та Бахмута Донецької
області, Лисичанська Луганської області, Кременчука Полтавської області), 4 районних (Харківського, Нововодолазького та Вовчанського
району Харківської області, Києво-Святошинського району Київської
області).
За результатами проведеної роботи місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування затверджено 10 регіональних програм (доповнень до програм), з яких – 4 обласні, 3 міські,
3 районні:
– Витяг із «Програми захисту населення і території Тернопільської
області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018–2022 роки» на 2019 р. (лист Тернопільської ОДА від
08.04.2019 № 14/02-34/1281);
– Програма створення СФД Рівненської області на 2019–2021 рр.
(рішенням сесії Рівненської обласної ради від 15.03.2019 р. № 1283);
– Заходи зі створення страхового фонду документації Львівської
області на 2019 р. (головою Львівської обласної державної адміністрації);
– Програма створення СФД Сумської області на 2020–2022 рр.
(рішенням Сумської обласної ради XXIX сесії VІІ скликання від
25.10.2019 р.);
– Міська цільова програма захисту населення і територій м. Суми
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2019–2021 рр. із розділом СФД (рішенням Сумської міської ради від
19.12.2018 № 4332-МР);
– Зміни та доповнення до міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018–2022 рр. із розділом «Створення страхового
фонду документації міста Южноукраїнська» (рішенням Южноукраїнської міської ради від 02.04.2019 № 1451);
– Програма створення страхового фонду документації Лозівської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020–2022 рр. (рішенням
Лозівської міської ради Харківської області LХХV сесії VІІ скликання
від 27.09.2019 № 1759);
– Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту Печенізького району на 2017–2019 рр., із розділом щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації (рішенням Печенізької районної ради Харківської області XXXV сесії VII скликання
від 24.10.2019);
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– Програма створення страхового фонду документації Полтавського району на 2019–2023 рр. (рішенням Полтавської районної ради
XXIII сесії VII скликання від 16.08.2019 № 23/УІІ-826);
– Програма розвитку цивільного захисту Краснокутського району
на 2017–2019 рр., якою передбачені заходи щодо формування страхового фонду документації на об’єкти та споруди підприємств, установ та
організацій Краснокутського району (рішенням Краснокутської районної ради від 05.03.2019 № 444-V).
Розроблені 8 регіональних програм створення СФД (Донецької,
Луганської, Чернівецької областей, міст Києва, Дніпра, Запоріжжя,
Бердянська Запорізької області, Запорізького району).
Розроблені та затверджені у 2019 р. регіональні програми створення СФД додатково нададуть можливість організувати роботи щодо
створення СФД на 454 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 ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період загальним обсягом 156,75 тис. арк.
Ф А4 (Полтавська область – 6 об’єктів обсягом 1,5 тис. арк. Ф А4,
Рівненська область – 47 об’єктів обсягом 41,65 тис. арк. Ф А4, Тернопільська область – 126 об’єктів обсягом 46,7 тис. арк. Ф А4, м. Тернопіль – 150 об’єктів обсягом 64 тис. арк. Ф А4, Первомайський район –
22 об’єкти обсягом 2,9 тис. арк. Ф А4 та ін.).
Завдяки співпраці з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у 2019 р. подані на розгляд та затвердження сесіями відповідних рад 6 регіональних програм створення
СФД (Донецької, Луганської, Чернівецької, Тернопільської областей,
міст Києва та Бердянська Запорізької області).
Взято участь у розробленні та погодженні 9 переліків підприємств,
установ та організацій, документація яких підлягає закладанню до
регіонального СФД (Чернівецької області, міст Запоріжжя та Новодністровська, Запорізького району Запорізької області, Вовчанського
району Харківської області, Кіцманського, Сокирянського, Новоселицького районів Чернівецької області, Лозівської міської об’єднаної
територіальної громади), на основі яких проводилися роботи щодо розроблення регіональних програм створення СФД відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Для забезпечення формування регіональних СФД Укрдержархівом надана методична і практична допомога щодо організації навчання спеціалістів органів місцевих органів виконавчої влади та органів
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місцевого самоврядування на базі центрів перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій при обласних
державних адміністраціях, регіональних інститутів державного управління при Президентові України, обласних курсах цивільного захисту.
Протягом року проведено понад 150 занять, на яких пройшли перепідготовку з питань створення СФД більше 3 500 спеціалістів місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ
та організацій.
У 2019 р. проведено роботи з формування регіонального СФД за
47 регіональними програмами формування СФД і закладено на довгострокове зберігання документацію на 525 об’єктів загальним обсягом
462,9 тис. аркушів формату А4. На реалізацію обласних (регіональних)
програм створення СФД місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування виділено більш ніж 1,6 млн грн бюджетних коштів.
Дотримання чинного законодавства у сфері створення та ведення страхового фонду документації України центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
Відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 р., затвердженого Головою Державної архівної
служби України 30.11.2018 р., проведено перевірки 24 суб’єктів державної системи страхового фонду документації:
– Дергачівської районної державної адміністрації (м. Дергачі Харківської області). Акт від 22.01.2019 № 1/2019;
– БУ «Фонд» (м. Харків). Акт від 25.01.2019 № 2/2019;
– Північно-східного регіонального центру СФД (м. Харків). Акт від
22.02.2019 № 3/2019;
– Сумської обласної державної адміністрації (м. Суми). Акт від
19.03.2019 № 4/2019;
– Балаклійської районної державної адміністрації (м. Балаклея Харківської області). Акт від 26.03.2019 № 5/2019;
– Одеської обласної державної адміністрації (м. Одеса). Акт від
02.04.2019 № 6/2019;
– Південного регіонального центру СФД (м. Одеса). Акт від
05.04.2019 № 7/2019;
– Близнюківської районної державної адміністрації (смт Близнюки
Харківської області). Акт від 16.04.2019 № 8/2019;
– Печенізької районної державної адміністрації (смт Печеніги Харківської області). Акт від 21.05.2019 № 9/2019;
– Полтавської обласної державної адміністрації (м. Полтава). Акт
від 11.06.2019 № 10/2019;
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– Полтавської районної державної адміністрації (м. Полтава). Акт
від 12.06.2019 № 11/2019;
– Борівської районної державної адміністрації (смт Борова Харківської області) Акт від 25.06.2019 № 12/2019;
– Державного агентства водних ресурсів (м. Київ.). Акт від
02.07.2019 № 13/2019;
– Броварської районної державної адміністрації (м. Бровари Київської області). Акт від 04.07.2019 № 14/2019;
– Сахновщинської районної державної адміністрації (смт Сахновщина Харківської області). Акт від 23.07.2019 № 150/2019;
– Коломацької районної державної адміністрації (смт Коломак
Харківської області). Акт від 20.08.2019 № 16/2019;
Барвінківської районної державної адміністрації (м. Барвінкове
Харківської області). Акт від 24.09. 2019 № 17/2019;
– Кегичівської районної державної адміністрації ( смт Кегичівка
Харківської області). Акт від 22.10.2019 № 18/2019;
– ПАТ «Запоріжсталь» (м. Запоріжжя). Акт від 29.10.2019
№ 19/2019;
– Запорізької обласної державної адміністрації (м. Запоріжжя). Акт
від 31.10.2019 № 20/2019;
– Запорізької районної державної адміністрації (смт Кушугум Запорізької області). Акт від 01.11.2019 № 21/2019;
– Куп’янської районної державної адміністрації (м. Куп’янськ Харківської області). Акт від 19.11.2019 № 22/2019;
– Чугуївської районної державної адміністрації (м. Чугуїв Харківської області). Акт від 10.12.2019 № 23/2019;
– Харківської районної державної адміністрації (м. Харків). Акт від
12.12.2019 № 24/2019.
Згідно із статтею 2 Закону України від 03.11.2016 р. № 1728 «Про
тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» був встановлений мораторій
на проведення перевірок, тому у 2017 та 2018 рр. перевірки підприємств – суб’єктів державної системи страхового фонду не проводилися.
Протягом 2019 р. позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації не здійснювалися.
Починаючи з 2017 р., кількість перевірок суб’єктів системи страхового фонду документації поступово зростає.
За результатами проведених у 2019 р. 24 перевірок суб’єктів системи страхового фонду документації складені акти перевірок. Пропозиції, викладені в актах перевірок, виконані в повному обсязі: Державним
агентством водних ресурсів України, Одеською ОДА, Департаментом
капітального будівництва Дніпропетровської ОДА, Донецькою ОДА,
Бердянською міською радою Запорізької області, Коломацькою РДА
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Харківської області, Полтавською РДА Полтавської області, Кегичівською РДА Харківської області.
Решта перевірених суб’єктів системи страхового фонду документації виконують пропозиції, викладені в актах перевірок відповідно до
визначених термінів їх виконання.
Організаційні документи щодо здійснення перевірок завантажуються до пілотного модуля системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі – ІАС) відповідно до діючого законодавства.
Керуючись абзацом восьмим частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та на виконання листа Державної регуляторної
служби України (далі – ДРС) від 20.09.2018 № 9323/0/20-18 у встановлений термін у пілотному модулі планування заходів державного
нагляду (контролю) Інтегрованої автоматизованої системи державного
нагляду (контролю) проведено формування переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації у 2020 р.
Розроблено та внесено до ІАС проєкт Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної архівної служби України на 2020 р. (на виконання листа ДРС від 09.10.2018 № 9964/0/20-18).
На підставі сформованого переліку суб’єктів господарювання, які
підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у сфері
страхового фонду документації у 2020 р., пілотний модуль планування
заходів державного нагляду (контролю) Інтегрованої автоматизованої
системи державного нагляду (контролю) забезпечив (відповідно до наказу Мінекономрозвитку та ДРС від 07.08.2017 № 1170/81) формування проєкту комплексного та річного плану заходів державного нагляду
(контролю) на 2020 р.
Після опрацювання проєктів комплексного та річного планів заходів державного нагляду (контролю) на 2020 р. сформовано Річний план
здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної архівної
служби України на 2020 р., який затверджений наказом від 26.11.2019
№ 108.
Затверджений Річний план здійснення заходів державного нагляду
(контролю) Державної архівної служби України на 2020 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 2019 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.
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Кількість проведених перевірок по роках:
2017

2018

2019

Підприємства

0

0

4

Органи влади

7

19

20

З метою децентралізації влади на основі запровадженої ризикоорієнтованої системи продовжені 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
доопрацьований з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 09 жовтня 2019 № 874 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 31 травня 2017 р. № 512» проєкт 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 2019 р. створено та прийнято на зберігання документи СФД на
692 вироби та об’єкти, у т. ч. на:
– 4 вироби;
– 69 об’єктів промисловості;
– 292 об’єкти будівництва;
– 166 об’єктів систем життєзабезпечення;
– 59 об’єктів систем транспортних зв’язків;
– 2 пам’ятки історії та культури;
– 15 пам’яток містобудування та архітектури;
– 77 комплектів документації із землеустрою;
– 8 інших об’єктів.
За період 1992–2019 рр. станом на 01.01.2020 р. до страхового фонду документації закладено 40 325 виробів та об’єктів, у т. ч. на:
– 4 994 вироби;
– 3 943 об’єкти промисловості;
– 16 787 об’єктів будівництва;
– 11 105 об’єктів систем життєзабезпечення;
– 2 067 об’єктів систем транспортних зв’язків;
– 219 пам’яток історії та культури;
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– 443 пам’ятки містобудування та архітектури;
– 160 інших об’єктів;
– 607 комплектів документації із землеустрою.
У цілому протягом минулого року проведено вхідний контроль документів СФД в обсязі 834,9 тис. арк. Ф А4 та періодичний контроль –
в обсязі 9 396,7 тис. арк. Ф А4.
Варто відзначити, що в основному якість документів СФД, які виготовлені регіональними центрами СФД, відповідає вимогам нормативних документів.
За звітний період були повернуті на доопрацювання документи
СФД в обсязі 3,92 тис. арк. Ф А4, що складає 0,5% від загального обсягу документів СФД, які пройшли вхідний контроль. На доопрацювання
документи СФД поверталися Північному, Північно-східному, Південному та Донбаському РЦ СФД.
Відсоток прийняття документів СФД з першого пред’явлення за
2019 р. у цілому по системі складає 99,53%, у т. ч. за регіональними
центрами:
– Південно-західному – 100%;
– Південно-східному
– 100%;
– Західному
– 100%;
– Північно-східному
– 99,93%;
– Південному
– 99,72%;
– Північному
– 98,65%;
– Донбаському
– 97,85%.
Згідно з планами виготовлення та передавання на зберігання документів СФД загальний плановий обсяг передавання на зберігання
документів СФ по регіональних центрах СФД на 2019 р. становив
949,9 тис. арк. Ф А4, у т. ч.:
– по загальному фонду
– 242,9 тис. арк. Ф А4;
– по спеціальному фонду
– 707,0 тис. арк. Ф. А4.
За звітний період регіональними центрами СФД фактично передано:
– по загальному фонду
– 242,9 тис. арк. Ф А4 (виконано
на 100%), у тому числі регіональними центрами СФД:
– Південно-східним
– 50,0 тис. арк. Ф А4 (100%);
– Північно-східним
– 35,0 тис. арк. Ф А4 (100%);
– Західним
– 35,0 тис. арк. Ф А4 (100%);
– Південним
– 35,0 тис. арк. Ф А4 (100%);
– Південно-західним
– 35,0 тис. арк. Ф А4 (100%)
– Північним
– 35,0 тис. арк. Ф А4 (100%).
– Донбаським
– 17,9 тис. арк. Ф А4 (100%).
по спеціальному фонду
– 629,5 тис. арк. Ф А4 (виконано
на 89%), у т. ч. регіональними центрами СФД:
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– Північним
– 181,3 тис. арк. Ф А4 (101%);
– Західним
– 147,8 тис. арк. Ф А4 (102%);
– Південно-східним
– 90,5 тис. арк. Ф А4 (101%);
– Північно-східним
– 90,2 тис. арк. Ф А4 (100%);
– Південним
– 71,0 тис. арк. Ф А4 (101%);
– Донбаським
– 25,9 тис. арк. Ф А4 (52%);
– Південно-західним
– 22,8 тис. арк. Ф А4 (28%);
у цілому по системі
– 872,4 тис. арк. Ф А4, що становить 92% від загального планового обсягу на рік, у т. ч.:
– Північним
– 216,3 тис. арк. Ф А4 (100%);
– Західним
– 182,8 тис. арк. Ф А4 (102%);
– Південно-східним
– 140,5 тис. арк. Ф А4 (100%);
– Північно-східним
– 125,2 тис. арк. Ф А4 (100%);
– Південним
– 106,0 тис. арк. Ф А4 (101%);
– Південно-західним
– 57,7 тис. арк. Ф А4 (49%);
– Донбаським
– 43,9 тис. арк. Ф А4 (65%).
У порівнянні з 2018 р. обсяг передавання на зберігання документів
СФД за 2019 р. збільшився на 7% в цілому за всіма РЦ СФД.
Забезпечення користувачів документами СФД
Протягом звітного періоду із заявками щодо забезпечення копіями
документів СФД зверталося 4 користувачі:
– ТДВ «Житлобуд-2», м. Харків;
– ТзОВ «НВП»Гетьман», м. Львів;
– КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер», смт Антонівка, м. Херсон;
– ТОВ «Восторг», м. Харків.
За 2019 р. проведені роботи з виготовлення копій з документів
СФД за 3 завданнями, які підготовлені згідно із заявками користувачів,
загальним обсягом документації 459 арк. Ф А4. Не виконано заявку
ТОВ «Восторг», м. Харків через відсутність запитуваної документації.
У 2019 р. продовжені роботи з виготовлення копій документів
СФД відповідно до розпорядження КМУ від 05.04.2017 № 241-р «Про
забезпечення Міністерства культури документами страхового фонду
документації». За 2019 р. виготовлено та відправлено до Міністерства
культури, молоді та спорту України електронні копії документів СФД
у обсязі 59 299 арк. Ф А4. Загальний обсяг виготовлених копій документів СФД за 2017–2019 рр. складає 105 872 арк. Ф А4 (22% від загального обсягу документації, яку необхідно відтворити згідно з розпорядженням).
Крім того, протягом 2019 р. надійшли запити щодо закладення до
СФД документації на об’єкти від 11 суб’єктів, яким надано інформацію
щодо наявності (відсутності) на обліку у Державному реєстрі документів страхового фонду документації України запитуваних документів
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СФД та роз’яснення щодо порядку забезпечення користувачів копіями
документів СФД, а саме:
– ОСББ «Г. Кондратьєва, 211А», м. Суми;
– ОСББ «Харківський маєток», м. Харків;
– ТОВ «Жилсервіс», м. Харків;
– ТОВ «Архітектурне бюро 2А», м. Київ;
– ПАТ «Лисичанськвугілля», м. Лисичанськ Луганської області;
– Департаменту розвитку інфраструктури міста Криворізької міської ради;
– Управлінню каналу Дніпро-Донбас;
– Фізичній особі Степанченко С. Д. (потерпіла від вибуху на АЗК),
смт Павлиш Кіровоградської області;
– КП «Кривбасводоканал», м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;
– Харківській місцевій прокуратурі № 6;
– Прокуратурі Автономної Республіки Крим, м. Київ.
Результати проведених у 2019 р. робіт щодо забезпечення користувачів копіями документів СФД дають можливість:
– Міністерству культури, молоді та спорту України – отримати
інформацію про музейні предмети, які знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Копії
документів СФД забезпечать формування переліку можливих культурних втрат внаслідок збройної агресії Російської Федерації та подальшого відстоювання позиції України в міжнародних судах;
– забудовникам та експлуатуючим організаціям – відновити втрачену документацію для подальшої експлуатації і ремонту житлових будинків та інших об’єктів будівництва;
– судовим та слідчим органам – отримати документи для використання в судовому розгляді справ.
Координація діяльності постачальників документів страхового
фонду, регіональних центрів СФД та баз зберігання СФД з питань
ведення СФД
Для визначення відповідності оригіналу діючої документації документів страхового фонду, прийняття рішення щодо переведення їх
на архівне зберігання або знищення відповідно до вимог нормативних
документів системи страхового фонду документації Укрдержархівом
надана методична допомога щодо правильності складання переліків
мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації, які підлягають переведенню на архівне зберігання або анулюванню представникам Міністерства охорони здоров’я, Державного комітету телебачення та радіомовлення, ДК «Укроборонпром», ДП «НЕК «Укренерго»,
ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Фармак», АТ «Укрсиббанк».
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Згідно з графіками проведення робіт щодо ведення страхового фонду документації у 2019 р., погоджених Головою Укрдержархіву, регіональними центрами страхового фонду документації проведена робота
з 286 підприємствами, установами та організаціями, документація на
вироби та об’єкти яких закладена до страхового фонду документації
України.
За результатами роботи отримано 165 актів про відповідність документів страхового фонду чинній документації та 5 переліків мікрофільмів і мікрофіш страхового фонду документації, що підлягають переведенню на архівне зберігання або анулюванню, від 90 підприємств,
установ та організацій. До центральних органів виконавчої влади постачальниками документів направлено на затвердження 4 переліки про
переведення на архівне зберігання або анулювання.
Отримані акти про відповідність документів страхового фонду
чинній документації та узагальнені переліки мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації, що підлягають переведенню
на архівне зберігання або анулюванню, надано для обліку та організації подальшої роботи до баз зберігання страхового фонду документації.
Видача актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України
Протягом 2019 р. за запитами підприємств, установ та організацій
видано 739 актів та довідок закладення технічної та проєктної (робочої)
документації до страхового фонду документації України.
Інформаційні дані щодо видачі актів та довідок закладення технічної та проєктної (робочої) документації до страхового фонду документації України за 2017–2019 рр.:
2017 рік

Кількість актів та довідок

834

2018 рік

692

2019 рік

739

Ведення Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів (Державного реєстру потенційно небезпечних
об’єктів)
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про страховий фонд документації України», Положення про Державну архівну службу України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.2015 № 870 та постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1288 «Про затвердження Положення про
Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» Укрдержархів
веде Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів (ПНО).
Державний реєстр ПНО призначений для обліку всіх потенційних
джерел надзвичайних ситуацій різних рівнів і використовується для
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збору, накопичення, відновлення, систематизації та збереження формалізованої інформації про ідентифіковані та паспортизовані ПНО,
а також оперативної видачі її за запитами для аналізу можливості виникнення надзвичайних ситуацій (НС) на об’єктах, територіях або в
окремих регіонах країни, оцінки ризиків НС різного характеру, прогнозування масштабів НС, моделювання їхнього розвитку і прийняття
на основі цих даних управлінських рішень щодо запобігання чи обмеження масштабів НС. Державний реєстр ПНО є автоматизованою інформаційно-довідковою системою обліку та обробки інформації щодо
ПНО та являє собою комп’ютерну базу даних про потенційно небезпечні об’єкти усіх форм власності, яка є складовою частиною Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій та
містить докладні відомості про ПНО, до числа яких входять промислові підприємства, шахти, кар’єри, магістральні газо-, нафто- і продуктопроводи, гідротехнічні споруди, вузлові залізничні станції, мости,
тунелі, накопичувачі та полігони промислових відходів, місця збереження небезпечних речовин тощо.
База даних реєстру постійно поповнюється та оновлюється за результатами паспортизації ПНО. Програмне забезпечення Державного
реєстру ПНО дозволяє здійснювати автоматичний пошук і добір інформації за більше ніж 40 параметрами, їх комбінаціями або окремими
частинами.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.06.2019
№ 455 р. «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених
для Державного агентства з питань електронного урядування у 2019 р.
(загальнодержавні видатки та кредитування)» було передбачено передачу для Укрдержархіву з метою реалізації електронної ідентифікації
та автентифікації суб’єктів господарювання під час доступу до Державного реєстру ПНО – 500 тис. грн (видатки розвитку – 500 тис. грн).
Зазначені кошти мали піти на створення локальної мережі (придбання
програмно-апаратного комплексу серверу та робочих станцій, мережевого обладнання) та створення комплексної системи захисту інформації
в інформаційно-телекомунікаційній системі (гриф інформації – «ДСК»)
та веб-сайту Реєстру (pno.gov.ua). Але зазначені кошти у 2019 р. не
було отримано.
Одним із кроків забезпечення повноцінного функціонування та
удосконалення ведення Державного реєстру ПНО є його інтеграція
до системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів
(системи «ТРЕМБІТА») та зменшення трудомісткості робіт із підвищенням оперативності надання реєстрантам інформації. Укрдержархів
уклав договір із Державним агентством з питань електронного урядування України про приєднання до інтегрованої системи електронної
ідентифікації № 6-ІСЕІ від 29.03.2019 р.
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Станом на грудень 2019 р. у Державному реєстрі ПНО зареєстровано понад 27 тис. об’єктів.
База даних реєстру систематично поповнюється та оновлюється на
підставі даних паспортів ПНО, які надаються до Укрдержархіву суб’єктами господарської діяльності. З метою виконання сучасних вимог та
зменшення навантаження на суб’єктів господарювання Укрдержархів
вживає заходів з організації отримання інформації паспортів ПНО в
електронному вигляді з використанням електронних цифрових підписів. Необхідне програмне забезпечення розроблене та впроваджене,
створено спеціалізований веб-сайт, розробляється інтелектуальне програмне забезпечення для автоматизованої перевірки паспортів ПНО.
Проведено модернізацію вебсайту Державного реєстру ПНО з метою організації «Кабінету користувача», який шляхом інтеграції з інтегрованою системою електронної ідентифікації дозволяє надавати
користувачам електронні послуги у сфері ведення реєстру. Ці роботи
дозволяють суб’єктам господарювання в короткі строки в онлайн режимі, після виконання ідентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, оформлювати паспорти ПНО, виправляти можливі помилки, відстежувати процес внесення даних до реєстру і
отримувати інформацію із реєстру.
У зв’язку з закінченням дії атестації відповідності АС класу І обробку інформації у Державному реєстрі ПНО призупинено з 21.01.2019 р.
Станом на 21.01.2019 р. до бази даних Державного реєстру ПНО
було внесено інформацію про 27 301 ПНО. За січень 2019 р. до Державного реєстру ПНО внесено дані про 102 ПНО, уточнені (актуалізовані) інформаційні дані про 183 ПНО, отримано 333 паспорти ПНО.
З лютого до грудня 2019 р. отримано 1 703 паспорти ПНО. Проведено
аналіз отриманих паспортів ПНО та внесено до проміжної бази даних
Державного реєстру ПНО інформацію про 677 ПНО нових та оновлено
дані про 1 017 ПНО.
Протягом 2019 р. по ПНО, які були зареєстровано до 21.01.2019 р.,
видано 1776 Свідоцтв про реєстрацію об’єктів у Державному реєстрі
ПНО. Усі Свідоцтва зареєстровано у спеціалізованій базі даних.
Інформаційні дані щодо ведення Державного реєстру ПНО*:
Внесено ПНО
Актуалізовано ПНО
Вилучено ПНО
Оформлено Свідоцтв
Всього в Державному реєстрі ПНО
*

2017 рік

2018 рік

2019 рік

733

681

779*

1723

1617

1200*

65

49

2456

2298

1979

26567

27199

27301

–

дані внесено до проміжної бази даних Державного реєстру ПНО.
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Протягом 2019 р. виконано 44 запити на отримання інформації з
Державного реєстру ПНО, при цьому запити надходили від підрозділів Національної поліції, Антимонопольного комітету, Арбітражних
керуючих, Головного слідчого управління Служби безпеки України,
Управлінь ДСНС України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України тощо.
Інформаційні дані щодо кількості звернень:
Кількість звернень та запитів

2017 рік

2018 рік

2019 рік

31

42

44

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019
№ 1091 «Про внесення зміни до пункту 5 Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України» затверджено Перелік постанов Кабінету
Міністрів України, що втратили чинність. До зазначеного переліку
включено постанову Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 № 1288
«Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» (далі – постанова 1288).
Втрата чинності постанови 1288 призвела до неможливості виконання встановлених Кодексом цивільного захисту України повноважень центральних органів виконавчої влади та вимог у сфері техногенної безпеки, що є підставою для видачі суб’єктам господарювання
приписів центральними органами виконавчої влади, які здійснюють
державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки.
Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо ведення Державного реєстру ПНО встановлено імперативними нормами Кодексу цивільного захисту України:
– пункт 53 статті 17 «53) створює та веде Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів»;
– пункт 20 статті 18 «20) створення та ведення Державного реєстру
потенційно небезпечних об’єктів»;
– пункту 2 частини першої статті 69 «ґ) непроведення ідентифікації
та паспортизації потенційно небезпечного об’єкта».
«Створення бази даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів» передбачено додатком «Показники ефективності Стратегії» Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р.».
З огляду на це ведуться роботи щодо розгляду питання скасування
пункту 2 постанови 1091, як такого, що суперечить статті 19 Конституції України, імперативним нормам Кодексу цивільного захисту України, частині першій статті 49 Закону України «Про Кабінет Міністрів
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України» та принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Видача дозволів на виготовлення документів страхового фонду,
виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту
інформації з обмеженим доступом
Протягом 2019 р. надано 2 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 (НДІ мікрографії, Північно-східний
РЦ СФД).
Інформаційні дані видачі дозволів на виготовлення документів
страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що мають відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом за 2017–2019 рр.:
Кількість дозволів

2017 рік

2018 рік

2019 рік

–

3

2

6. НАУКОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРДЕРЖАРХІВУ

У 2019 р. у системі Укрдержархіву функціонувало 2 науково-дослідні установи: Український науково-дослідний інститут архівної
справи та документознавства (УНДІАСД), Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії).
Відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт Укрдержархіву за рахунок бюджетних асигнувань на 2019 р. цим установам
було замовлено 18 наукових досліджень, з них 14 завершено у 2019 р.
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства є головним виконавцем наукових робіт у сфері архівної справи відповідно до Закону України «Про та архівні установи» та
згідно з наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1770/5
«Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної
справи та страхового фонду документації», зареєстрованим у Міністерства юстиції України 19.06.2019 за № 638/33609.
УНДІАСД виконує наукові роботи за тематикою, визначеною наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2018 № 2056/5 «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (екс-
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периментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок
коштів державного бюджету на 2019–2021 рр. науково-дослідними
інститутами, що належать до сфери управління Державної архівної
служби України», а саме:
– цифровізація процесів архівної справи та діловодства;
– організація формування, обліку та зберігання документів Національного архівного фонду;
– організація та економіка архівної справи;
– науково-технічне забезпечення архівної справи та документознавства;
– правові, організаційні та технологічні аспекти доступу до документів Національного архівного фонду.
Відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються УНДІАСД за рахунок коштів Державного бюджету України
у 2019 р., упродовж минулого року УНДІАСД виконував 8 науководослідних робіт (НДР), з яких 6 завершив:
– «Дослідження теоретичних та практичних засад експертизи цінності документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян».
Результатом НДР є методичні рекомендації з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних
із соціальним захистом громадян, а також надані пропозиції до строків
зберігання зазначених видів документів.
– «Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури
з питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на
їх основі аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої
інформації у вигляді Бюлетенів Галузевого центру науково-технічної
інформації».
У результаті виконання НДР підготовлено 2 випуски Бюлетеня
ГЦНТІ з актуальною науковою інформацією, що стосується проблем
архівної справи, архівознавства, документознавства та суміжних галузей для виконання державної програми у сфері архівної справи та
документознавства і використання у роботі та наукових дослідженнях
працівників архівних установ України, закладів вищої освіти, наукових
установ.
– «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного
фонду».
В результаті виконання НДР підготовлено рекомендації щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та
профілактику біоуражень архівосховищ та документів держархівів. Матеріали дослідження будуть використовуватися архівними установами
України в практичній роботі.
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– «Дослідження теоретичних та практичних засад забезпечення
збереженості електронних документів Національного архівного
фонду».
У результаті реалізації НДР визначено основні заходи із забезпечення збереженості електронних документів НАФ та підготовлено методичні рекомендації для застосування у практичній роботі архівних
установ України.
– «Аналіз та узагальнення емпіричних даних, отриманих під час
проведення моніторингу стану збереження документів, із метою підготовки аналітичного огляду з рекомендаціями щодо покращення фізичного стану».
У результаті виконання НДР підготовлено науково-аналітичний огляд результатів, отриманих під час проведення впродовж 2015–2018 рр.
моніторингу стану збереженості документів державних архівних установ України. Реалізація результатів НДР передбачається шляхом підготовки відповідних галузевих нормативно-методичних документів.
В аналітичному огляді надані рекомендації із забезпечення збереженості документів НАФ у практичній роботі держархівів.
– «Вивчення та науковий аналіз технологічних процесів, норм організації праці у державних архівних установах з метою визначення раціональних прийомів виконання робіт з технологічно регламентованим
змістом та обсягами».
У результаті реалізації НДР підготовлено Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в державних архівних
установах. Впровадження розроблених нормативів у практику роботи державних архівних установ підвищить ефективність організації
праці.
У 2020 р. підлягають впровадженню результати усіх 6 виконаних
НДР.
Реалізація результатів виконаних УНДІАСД НДР робіт забезпечить:
– проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання
документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян із метою вирішення актуальної проблеми оптимізації відбору на архівне зберігання документів, що утворюються у результаті управлінської діяльності
юридичних осіб усіх форм власності й можуть бути використані для
підтвердження законних прав та інтересів громадян, задля забезпечення збереженості цих документів;
– впровадження оптимального та уніфікованого підходу архівних
установ до зберігання електронних документів НАФ з урахуванням
міжнародної практики та вітчизняних реалій у цій сфері;
– інформаційні потреби працівників архівних установ та основних
напрямів їхньої діяльності актуальною науково-обґрунтованою інфор-
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мацією у сфері архівної справи та проведення ними науково-методичної роботи, наукових досліджень в архівній сфері;
– моніторинг стану архівосховищ та фізичної збереженості документів НАФ в архівних установах з метою формування сучасної системи біозахисту та профілактики їх біоуражень.
Відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації
України» та згідно з вимогами наказу Міністерства юстиції України
від 14.06.2019 № 1770/5 «Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2019 за
№ 638/33609, Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та
технологічний інститут мікрографії є головним виконавцем наукових робіт у сфері СФД.
За Тематичним планом наукових (науково-технічних) робіт, що виконує НДІ мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, на 2019 р. (далі – Тематичний план) інститут виконував 10 наукових
(науково-технічних) робіт, які передбачали вирішення першочергових
питань у сфері СФД, завершив виконання 8 наукових (науково-технічних) робіт. Згідно з вимогами затверджених технічних завдань на науково-дослідні роботи, дослідно-конструкторські роботи та доповнень
до дев’яти з них (тема 1.1 (Доповнення ДКР № 3, 4), тема 1.2 (Доповнення ДТР № 1), тема 1.6 (Доповнення НДР № 3), тема 2.1 (Доповнення НДР № 1), тема 2.2 (Доповнення НДР № 4), тема 2.2 (Доповнення ДКР № 3), тема 2.4 (Доповнення НДР № 3), тема 2.4 (Доповнення
ДКР № 3), тема 3.4 (Доповнення НДР № 1), тема 3.5 (Доповнення НДР
№ 2), тема 3.10 (Доповнення НДР № 2)) у 2019 р. завершено виконання
8 наукових (науково-технічних) робіт (шифр тем – 1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 3.2,
3.3, 3.8, 3.9).
Виконання наукових робіт у 2019 р. здійснювалося за тематикою,
визначеною наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2018
№ 2056/5 «Про затвердження тематики наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання
за рахунок коштів державного бюджету на 2019–2021 рр. науково-дослідними інститутами, що належать до сфери управління Державної
архівної служби України», а саме:
– технологічне забезпечення СФД України;
– розроблення автоматизованої інформаційної системи СФД України;
– нормативне забезпечення СФД України.
За напрямом «Технологічне забезпечення СФД України» у 2019 р.
виконувалося 3 наукові роботи. Наукові роботи є перехідними. Завершено виконання усіх наукових робіт. Дослідження за темою 1.6 у
2019 р. завершено за розпорядженням Укрдержархіву.
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За напрямом «Розроблення автоматизованої інформаційної системи
СФД України» у 2019 р. виконувалися 2 наукові роботи. Наукові роботи є перехідними. У зв’язку із виконанням першочергових завдань у
державній системі СФД відповідно до затвердженого у 2018 р. доповнення до технічного завдання на НДР (шифр теми 2.2) її трудомісткість
з 2019 р. перенесено на 2020 р., тому науково-технічну продукцію не
розроблювали. Завершено виконання 1 наукової роботи.
За напрямом «Нормативне забезпечення СФД України» виконувалося 5 наукових робіт. У зв’язку із виконанням першочергових завдань у державній системі СФД відповідно до затверджених у 2018 р.
доповнень до технічних завдань на НДР (шифр тем 3.5 та 3.10) їхню
трудомісткість з 2019 р. перенесено на 2020–2022 рр., тому науково-технічна продукція не розроблювалася. Завершено виконання 4 наукових робіт.
Наукові роботи, які виконував НДІ мікрографії за Тематичним планом, відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, зареєстровані Українським інститутом науково-технічної та економічної
інформації.
Упровадження результатів наукових (науково-технічних) робіт, виконаних НДІ мікрографії, здійснювалося відповідно до вимог
ДСТУ 3973–2000 «Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні
положення», ДСТУ 3974–2000 «Система розроблення та поставлення
продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення», ДСТУ 1.2:2015 «Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації»
та СОУ 84.2-37552598-011:2018 «СФД. Порядок виконання наукових
робіт».
Згідно з вимогами затверджених ТЗ на НДР, ДКР та доповнень до
них у 2019 р. завершено виконання 8 наукових (науково-технічних) робіт (шифр тем – 1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9), за якими отримано
34 одиниці НТП. Упровадженню підлягає 16 одиниць, з них у 2019 р. –
3 наукових (науково-технічних) роботи (4 одиниці).
Впровадженню у 2020 р. підлягають результати 7 НДР (12 одиниць
НТП), розроблених у звітному році.
7. МЕРЕЖА АРХІВНИХ УСТАНОВ
ТА СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Станом на 01.01.2020 р. мережа архівних установ і спеціальних
установ страхового фонду документації включає (див. таблицю).
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Мережа архівних установ та спеціальних установ страхового
фонду документації
Назви архівних установ

Кількість архівних
установ
2018

2019

Центральні державні архіви України

9

9

Наукові установи

2

2

Центральні державні архівні установи

3

3

Галузеві державні архіви

12

13

Державні архіви областей та міста Києва

25

25

476

476

326

367

+41

142

98

–44

інші структурні підрозділи райдержадміністрацій,
що здійснюють управління архівною справою
і діловодством

8

11

+3

Архівні структурні підрозділи міських рад, всього

136

138

+2

у тому числі:
архівні відділи міських рад

127

130

+3

архівні сектори міських рад

5

4

-1

інші структурні підрозділи міських рад, що
здійснюють управління архівною справою
і діловодством

4

4

1518

1472

–46

319

322

+3

8

8

2189

2146

Архівні структурні підрозділи райдержадміністрацій,
всього
у тому числі:
архівні відділи райдержадміністрацій
архівні сектори райдержадміністрацій

Трудові архіви
в т.ч. юридичні особи
Спеціальні установи СФД
Всього

+/–

+1

–43

Мережа архівних установ налічує 2 146 установ, із них: 9 центральних держархівів, Український науково-дослідний інститут архівної
справи та діловодства, 3 центральні державні архівні установи, 13 галузевих держархівів (в 2019 р. розпочав діяльність Галузевий державний
архів Українського інституту національної пам’яті), 24 державних архіви областей, 1 державний архів міста Києва, 476 архівних структурних
підрозділів райдержадміністрацій, 138 архівних структурних підрозділів міських рад, 1 472 трудових архівів.
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До сфери управління Державної архівної служби належать 8 спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідний,
проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії.
Відомості про Державний архів в Автономній Республіці Крим та
Державний архів м. Севастополя не відомі та не були внесені до форми,
оскільки зазначені архівні установи перебувають на території, на якій
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
У мережі архівних установ сталися певні зміни у порівнянні з 2018 р.
Відновлено статус 49 архівних відділів: Ратнівської райдержадміністрації Волинської області; Покровської райдержадміністрації Донецької області; Сквирської та Ставищенської райдержадміністрацій
Київської області; Устинівської райдержадміністрації Кіровоградської
області; Арбузинської, Очаківської, Кривоозерської, Первомайської,
Березанської райдержадміністрацій Миколаївської області; Бучацької,
Лановецької, Заліщицької райдержадміністрацій Тернопільської області; Олешківської, Білозерської, Високопільської, Іванівської, Великолепетиської, Верхньорогачицької, Горностаївської, Каховської, Скадовської райдержадміністрацій Херсонської області; Городищенської,
Жашківської, Звенигородської, Золотоніської, Кам’янської, Канівської,
Катеринопільської, Корсунь-Шевченківської, Маньківської, Монастирищенської, Смілянської, Уманської, Христинівської, Чигиринської,
Чорнобаївської, Шполянської райдержадміністрацій Черкаської області; Хотинської райдержадміністрації Чернівецької області; Борзнянської, Ічнянської, Козелецької, Куликівської, Носівської, Прилуцької,
Сосницької, Скрібнянської, Чернігівської, Талалаївської райдержадміністрацій Чернігівської області.
У 2019 р. 6 архівних відділів райдержадміністрацій перейменовані
в архівні сектори: Апостолівської та Верхньодніпровської райдержадміністрацій Дніпропетровської області; Воловецької та Перечинської
райдержадміністрацій Закарпатської області; Компаніївської райдержадміністрації Кіровоградської області; Сторожицької райдержадміністрації Чернівецької області.
Відповідно до розпорядження голови Миргородської райдержадміністрації Полтавської області від 25.11.2019 № 201 відновлено статус
архівної установи – архівного сектора Миргородської райдержадміністрації (замість відділу культури і архіву Миргородської райдержадміністрації).
Ліквідовано архівні сектори Петриківської та Солонянської райдержадміністрацій Дніпропетровської області. Замість них введено
посади головного спеціаліста з архівної роботи при Петриківській
райдержадміністрації та головного спеціаліста з архівної справи при
Солонянській райдержадміністрації. Обидві посади не входять до
структурних підрозділів райдержадміністрацій.
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У Запорізькій області управління архівною справою і діловодством
здійснюють 7 таких 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;
– відділ архіву та з питань цивільного захисту населення Василівської райдержадміністрації Запорізької області;
– відділ освіти, культури та архівної справи Бердянської райдержадміністрації Запорізької області;
– сектор з питань культури, туризму та архівної справи Розівської
райдержадміністрації Запорізької області.
У 2019 р. створено відділ архіву та з питань цивільного захисту населення Василівської райдержадміністрації Запорізької області шляхом
приєднання відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації до архівного відділу райдержадміністрації. Створено відділ
освіти, культури та архівної справи Бердянської райдержадміністрації
Запорізької області шляхом приєднання архівного відділу Бердянської
райдержадміністрації до відділу освіти, культури, молоді та спорту
Бердянської райдержадміністрації.
Управління архівною справою і діловодством здійснюють також:
– 2 архівні відділи військово-цивільних адміністрацій Донецької
області (м. Торецька та Мар’їнської військово-цивільної адміністрації);
– 2 архівні відділи виконавчих комітетів міських рад Донецької
області;
– архівне управління Запорізької міської ради;
– міський архів м. Кам’янця-Подільського Хмельницької області.
У 2019 р. створено 2 архівні відділи міських рад:
– Бурштинської міської ради Івано-Франківської області;
– Бучанської міської ради Київської області.
Станом на 01.01.2020 р. в Україні функціонують 1 472 трудові архіви:
– при міських радах – 85;
– при районних радах – 304;
– при сільських та селищних радах – 976;
– рад об’єднаних територіальних громад – 102;
– при райдержадміністрації – 1 (створений Миргородською районною державною адміністрацією Полтавської області);
– при комунальних установах Харківської області – 4.
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З усіх трудових архівів 322 мають статус юридичної особи (22%).
Протягом 2019 р. створено 41 трудовий архів, із них у Вінницькій (1),
Волинській (1), Дніпропетровській (1), Донецькій (1), Запорізькій (5),
Івано-Франківській (3), Кіровоградській (1), Львівській (4), Полтавській (2), Сумській (4), Харківській (4), Черкаській (12), Чернігівській (2) областях.
Ліквідовано 87 трудових архівів у таких областях: Запорізькій (3),
Київській (5), Львівській (20), Полтавській (10), Сумській (22), Харківській (5), Черкаській (22).
У порівнянні з минулим роком загальна кількість трудових архівів
при районних, сільських та селищних радах зменшилася у зв’язку із
реорганізацією та утворенням об’єднаних територіальних громад. Станом на 01.01.2020 р. кількість трудових архівів рад об’єднаних територіальних громад збільшилася на 44.
Станом на 01.01.2020 р. у м. Києві діють 9 архівних відділів та
1 архівний сектор (Оболонська РДА) районних у місті Києві державних
адміністрацій, які є структурними підрозділами районних в місті Києві держадміністрацій. Архівні відділи та сектор райдержадміністрацій
м. Києва виконують також функції трудових архівів.
8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна діяльність Укрдержархіву та державних архівів спрямована на подальшу активізацію двостороннього співробітництва з архівними службами іноземних держав та розширення міжнародних контактів; поповнення Національного архівного фонду документами, що
належать до культурної спадщини української нації і перебувають на
збереженні в архівосховищах іноземних держав.
У 2019 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
12 вересня 2019 р. підписано Меморандум про співробітництво між
Державною архівною службою України та Національним архівом Фінляндії. Проведено консультації щодо підписання Протоколу про співробітництво між Державною архівною службою України та Дирекцією
державних архівів при Президенті Турецької Республіки, Меморандуму про співробітництво між Державною архівною службою України та
Генеральною дирекцією національних архівів Алжиру, Договору про
співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ держбезпеки
Чеської Республіки.
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22 липня 2019 р. підписано нову редакцію Договору про співробітництво між Державною архівною службою України та Єврейською
теологічною семінарією Америки (Нью-Йорк, США). Проведено консультації з Народним Союзом Німеччини з догляду за військовими
похованнями (ФРН) щодо укладання Договору про співробітництво,
узгоджено текст такого Договору та погоджено питання продовження діалогу між сторонами про порядок його підписання на офіційному
міждержавному рівні через посередництво МЗС обох держав.
За безпосередньої участі МЗС України у 2019 р. продовжено консультації щодо можливості підписання Угоди про співробітництво між
Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією архівів Італії та Угоди про співробітництво в архівній сфері між Державною архівною службою України та Словацьким національним архівом
при Міністерстві внутрішніх справ Словацької Республіки.
Здійснено експертизу проєкту Закону України «Про ратифікацію
Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів», Програми співробітництва у галузях освіти, культури, молоді та спорту між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Держави Ізраїль та Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про створення Змішаної українсько-турецької комісії з проведення спільних
історичних досліджень.
Опрацьовано та надано висновки щодо можливості укладення Договору про співробітництво між Центральним державним науково-технічним архівом України та Білоруським державним архівом науково-технічної документації; Протоколу № 2 до Договору про співробітництво
між Державним архівом Закарпатської області та Саболч-Сатмар-Березьким архівом Національного архіву Угорщини; Протоколу № 4 до
Договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської
області та Будапештським столичним архівом (Угорщина); Договору
про співпрацю між Державним архівом Івано-Франківської області
та Музеєм історії польських євреїв «Полін»; Договору про співробітництво між Державним архівом Миколаївської області та Інститутом
Національної пам’яті – Комісією з розслідування злочинів проти польського народу (Республіка Польща).
Спеціальними установами СФД у 2019 р. договори про співробітництво з установами інших держав не укладалися.
За інформацією, отриманою Укрдержархівом станом на початок
грудня 2019 р., державними архівами взято на облік 1 260 од. зб. та 6 593
окремих документи, включених до комплексу «Документальної спадщини, пов’язаної з аварією на ЧАЕС», щодо яких використовується логотип
ЮНЕСКО «Пам’ять світу». З них оцифровано близько 700 документів.
Державними архівами вживалися заходи з оприлюднення архівних документів, включених до зазначеного вище комплексу. 21 груд-
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ня 2019 р. ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного взяв участь у
спільному творчому заході з Національною спілкою кінематографістів
України та студії Укркінохроніка – вечорі пам’яті «Побратими», присвяченому членам знімальної групи кінофільму «Чорнобиль. Хроніка
важких тижнів», на якому демонструвалися кінофільми з архівної колекції. Вийшов друком збірник «Чорнобильське досьє КГБ. Суспільні
настрої. ЧАЕС у поставарійний період».
Роботу щодо виявлення документів тематики, пов’язаної з аварією
на ЧАЕС, буде продовжено у 2020 р.
Укрдержархів підтримав позицію МЗС України щодо набуття
Україною статусу спостерігача в Міжнародному альянсі пам’яті Голокосту (МАПГ) та запропонував включити до робочої групи представника Державної архівної служби України.
Державна архівна служба України у контексті підготовки до проведення п’ятого засідання українсько-китайської Підкомісії з питань
співробітництва у сфері культури виступила з пропозицією активізувати двостороннє співробітництво з китайською стороною відповідно
до положень Угоди про співробітництво між Державною архівною
службою України та Державним архівним управлінням Китайської Народної Республіки в архівній сфері від 10 вересня 2013 р., підготувала
актуалізовану інформацію про співробітництво з китайською стороною
в архівній сфері.
Відповідно до Меморандуму про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національною бібліотекою і архівом
Ісламської Республіки Іран, укладеного 12 листопада 2010 р., іранську
сторону поінформовано про чинні нормативно-правові акти, якими
врегульовано правила пожежної безпеки для архівних установ України,
досвід українських архівістів у цьому напрямі.
Тривало 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 2019 р. організовано участь делегацій українських архівістів на
чолі з Головою Державної архівної служби України у двосторонніх
консультаціях із керівництвом Генеральної дирекції державних архівів
Республіки Польща та українсько-польській науково-практичній конференції архівів «Польські та українські архіви в умовах викликів сучасного світу – подібність та специфіка» (12–16.06.2019 р.).
Взято участь у міжнародних виставкових проектах «Українсько-швейцарські контакти в епоху (пост)імперії», «Українсько-польські відносини в 1917–1921 рр.: інституційна історія, етап становлення», присвяченого життю та діяльності Ігнація Яна Падеревського.
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За сприяння Укрдержархіву до ЦДАМЛМ України передано у дар
мистецькі твори та архівні документи українського художника Адольфа Ошерова (Німеччина). 6 вересня 2019 р. відбулася урочиста презентація нового надходження до архіву-музею мистецьких творів та
архівних документів (загальна кількість переданих музейних предметів
становить 485 одиниць).
Забезпечено надання консультативно-методичної допомоги при
оформленні відряджень за кордон відповідальних працівників державних архівних установ. Погоджено відрядження директора та заступника
директора Держархіву Закарпатської області для участі у заходах, організованих Радою керівників угорських архівістів (м. Егер, Угорщина,
23–26 травня 2019 р.), консультаціях зі Спілкою угорських архівістів
та керівниками архівних установ Угорщини (м. Дюла, 08–11 вересня
2019 р.) та для підписання Протоколу № 2 до Договору про співробітництво в сфері архівної справи між Держархівом Закарпатської області
та Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Національного архіву Угорщини (м. Ніредьгаза, 26–28 вересня 2019 р.).
Начальник відділу використання інформації документів ЦДНТА
України А. О. Алєксєєнко взяла участь у Міжнародному архівному технічному стажуванні Stage technique international d’archives, STIA–2019
(25.03–26.04.2019 р., Париж, Франція).
Упродовж 2019 р. забезпечувалася організація протокольних заходів,
пов’язаних із прийомом в Укрдержархіві Надзвичайного і Повноважного
Посла Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліона (11.03.2019 р.), директора
проекту «Іудаїка» Єврейської теологічної семінарії Америки (Нью-Йорк,
США) Девіда Фішмана (15.05.2019 р.), радника-посланника – заступника Надзвичайного і Повноважного Посла Чеської Республіки в Україні
Зденьки Цаісової та представників Інституту досліджень тоталітарних
режимів у Чеській Республіці (05.06.2019 р.), директора Національного
архіву Фінляндії Юссі Нуортева (13.09.2019 р.), відповідальних працівників Посольства Держави Ізраїль в Україні (23.12.2019 р.).
Укрдержархівом виконано фінансові зобов’язання перед Міжнародною радою архівів (МРА), членом якої є Державна архівна служба,
погашено заборгованість за сплату членського внеску за 2018 р. та в
повному обсязі сплачено членський внесок за 2019 р.
У рамках Міжнародного тижня архівів проєкти під назвою «Створення архівів у XXI столітті» підготували та розмістили на Інтерактивній карті 2019 р. на офіційному вебсайті МРА: ЦДАВО України,
ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України, ЦДЕА України, держархіви Донецької, Запорізької, Луганської областей.
Протягом 2019 р. Укрдержархівом розглянуто понад 608 звернень
від громадян інших країн. Розглянуто та засвідчено 92 архівні довідки,

66

ПОДІЯ

які подано на особистому прийомі 56 громадянами, для подальшого їх
подання на консульську легалізацію (проставлення апостиля) Департаменту консульської служби МЗС України.
З метою поліпшення та забезпечення координації у сфері зовнішніх зносин Укрдержархівом підготовлено та розіслано до державних
архівних установ рекомендації про дотримання мети відрядження та
оптимізації кількісного складу відряджених працівників, строки їхнього перебування за кордоном sз метою забезпечення мінімізації витрат
на службові відрядження; щодо заходів із вшанування трагічних подій
в Османській імперії 24 квітня 1915 р.; щодо упередження спроб РФ
легітимізувати анексію АР Крим.
Варто відмітити активну міжнародну діяльність ЦДАВО України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДІАЛ України,
ЦДАМЛМ України, ЦДНТА України, ЦДАЗУ, держархівів Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької областей.
Укрдержархівом підтримано пропозицію Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польща щодо організації та проведення на
базі державних архівів м. Варшава у 2020 р. стажування для українських архівістів та подано пропозиції польській стороні до програми
та графіку навчання за актуальними для українських архівістів темами.
Проводилися консультації з Генеральною дирекцією щодо можливості відрядження в Україну керівника Центральної лабораторії
зберігання архівних документів та інших професійно підготовлених
працівників польських архівів для проведення навчання для групи з
10–12 українських архівістів. Досягнуто домовленості про проведення спільної наукової конференції та виставки архівних документів,
присвячених 100-річним подіям, пов’язаним із підписанням Йозефом
Пілсудським та Симоном Петлюрою Варшавського договору.
9. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальний обсяг фінансування Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління, в 2019 р. становив 232 224,25 тис. грн,
що на 16,9% більше показника 2018 р.
Видатки, передбачені у Державному бюджеті України на 2019 р.
Укрдержархіву за програмою 3609000 «Державна архівна служба України», спрямовувалися на забезпечення найважливіших потреб установ,
що належать до сфери управління Укрдержархіву.
У 2019 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» – 25 386,1 тис. грн (загальний фонд – 25 385,6 тис. грн,
спеціальний фонд – 0,5 тис. грн) на рівні попереднього року;
– 3609020 «Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації» – 12 922,7 тис. грн (загальний фонд –
12 411,8 тис. грн, спеціальний фонд – 510,86 тис. грн), що на 25% більше попереднього року;
– 3609030 «Забезпечення діяльності архівних установ та установ
страхового фонду документації» – 193 915,5 тис. грн (загальний фонд –
174 920,4 тис. грн, спеціальний фонд – 18 995,1 тис. грн), що на 19%
більше попереднього року.
Аналіз витрат коштів загального фонду за бюджетними програмами 3609000 «Державна архівна служба України» за 2018–2019 рр.
тис. грн.
№
з/п

КПКВК

Затверджено
2018 р.

1

3609010

25357,5

25248,1

25385,6

25182,3

–65,8

99,7

2

3609020

9280,8

9280,8

12411,8

10232,3

951,5

110,3

3

3609030 145754,8 145437,2 174920,4

173593,8 28156,6

119,4

209008,3 29042,2

116,1

Разом

Касові
витрати
2018 р.

Затверджено
2019 р.

180393,1 179966,1 212717,8

Касові
витрати
2019 р.

АбсоВіднослютне
не відвідхи- хилення
лення
касових
касових витрат,
витрат
%

Аналіз витрат коштів спеціального фонду за бюджетними програмами 3609000 «Державна архівна служба України» за 2018–2019 рр.
тис. грн.

2019 р.

Касові
витрати
2019 р.

Абсолютне
відхилення
касових
витрат

0,0

0,5

0,4

0,4

1053,0

953,7

510,9

425,0

–528,7

44,6

17179,6

13968,0

18995,1

15601,2

1633,2

111,7

18232,7

14921,7

19506,4

16026,5

1104,8

107,4

№
з/п

КПКВК

Затверджено
2018 р.

Касові
витрати
2018 р.

1

3609010

0,1

2

3609020

3

3609030

Разом

Затверджено

Відносне
відхилення
касових
витрат,
%
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Динаміка показників за 2018–2019 рр. свідчить про зростання обсягів фінансування та витрачання коштів Укрдержархіву та установ, що
належать до сфери його управління. Так, по загальному фонду зростання обсягів витрат коштів становить 16,1%, по спеціальному фонду на
7,4%. Кошти загального фонду бюджету в 2019 р. використовуються
на 98,6%.
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду за програмою
3609010 «Керівництво та управління у сфері архівної справи» складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 95,6% від загальних
видатків, оплата послуг (крім комунальних) – 1,7%, видатки на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 0,8%, інші видатки – 1,9%.
У видатках загального фонду за програмою 3609030 «Забезпечення
діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації»
в 2019 р. видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 84,8%
від загальних видатків, оплата послуг (крім комунальних) – 4,3%, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,4%, видатки
на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1,3%, капітальні видатки – 6%, інші видатки – 0,2%.
Проблемними питаннями Укрдержархіву у 2019 р. є відсутність
фінансування за бюджетною програмою «Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних архівів по вулиці
Солом’янській, 24 у м. Києві», модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи «АІС СФДУ» та створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі
«АІС СФД».
Водночас виділене фінансування не забезпечувало у повному обсязі вирішення першочергових проблем життєдіяльності державних архівних установ та спеціальних установ страхового фонду документації,
зокрема не повністю вирішено питання матеріально-технічного забезпечення діяльності архівної галузі.
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 держархівів та
спеціальних установ страхового фонду документації є кошти, отримані від надання платних послуг. Установи, що входять до сфери управління Укрдержархіву, отримали в 2019 р. надходжень до спеціального
фонду 16 801,1 тис. грн, що на 4% більше попереднього року.
Власні кошти установ спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних із виконанням функціональних повноважень, утримання і ремонт
майна архівних установ, закупівлю основних засобів, зокрема, на опла-
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ту праці –59%, на оплату товарів – 18%, оплату послуг – 9%, на капітальні видатки – 3%, інші видатки – 11%.
Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2020 р. порівняно з
початком 2019 р. за загальним фондом збільшилася на 173 854,17 грн
у зв’язку з призупиненням платежів казначейством у грудні 2019 р., за
спеціальним фондом збільшилася на 403 390,33 грн, у т. ч.: по доходах
403 191,13 грн, із авансових платежів замовників за створення документації страхового фонду на об’єкти завершеного будівництва.
Дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2020 р. порівняно з початком 2019 р. за спеціальним фондом зменшилася на 445 316,78 грн, у т. ч.:
по доходах 517 598,51 грн та збільшилася по видатках на 72 281,73 грн.
Проводиться робота над опрацюванням результатів перевірки,
що здійснювалася з 11.11.2019 р. до 03.01.2020 р. Рахунковою палатою України з метою встановлення фактичного стану і надання оцінки
щодо своєчасності і повноти бюджетних призначень, продуктивності,
результативності, економності використання бюджетних коштів, виділених Державній архівній службі України на керівництво та управління
у сфері архівної справи у 2017–2018 рр. та 9 місяців 2019 р. за бюджетною програмою 3609010 «Керівництво та управління у сфері архівної
справи» і оцінки управлінських рішень та стану внутрішнього контролю у цій сфері (Акт про результати аудиту ефективності використання
коштів державного бюджету, виділених на керівництво та управління
у сфері архівної справи від 27.12.2019 № 08-34/38).
10. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРДЕРЖАРХІВУ

Упродовж 2019 р. Державна архівна служба України здійснювала
заходи щодо реалізації державної політики з питань управління персоналом.
Штатна чисельність працівників за штатним розписом Укрдержархіву, центральних державних архівних установ, науково-дослідних
установ, спеціальних установ СФД, держархівів областей, міста Києва, архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад становить
3 884 штатних одиниці, серед яких посад державних службовців –
1 921. Облікова чисельність працівників станом на 31.12.2019 р. становить 3 532 особи, із них:
– Укрдержархіву – 80;
– центральних державних архівних установ – 545;
– науково-дослідних установ – 79;
– спеціальних установ СФД – 351;
– держархівів областей, міста Києва – 1081;
– архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад – 1 396.
Укомплектованість кадрами установ становить 90%.
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У віковій структурі кількість молоді до 35 років становить 578 осіб,
вік 60 років і більше мають 585 осіб. Кількість чоловіків – 670 (18,9%),
жінок – 2 796 осіб (79,1%).
Вищу освіту мають 2 696 особи, що становить (76,3%) фактичної
чисельності. З них:
– 190 працівників мають освіту за спеціальністю «архівознавство,
документознавство та інформаційна діяльність»;
– 419 працівників мають вищу історичну освіту;
– 1 995 працівників мають повну вищу освіту за іншими напрямами;
– 191 працівник має другу вищу освіту за спеціальностями галузі
знань «Державне управління».
Науковий ступінь мають 77 осіб, в т. ч. 73 кандидати наук, 4 доктори наук.
Вчене звання мають 11 осіб, з них: доцентів – 8, професорів – 3.
Почесне звання мають 13 осіб.
Всього за 2019 р. підвищили кваліфікацію 741 працівник архівної
галузі, з них 3 – за кордоном.
11. 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» та інших
нормативно-правових актів.
На виконання зазначених нормативних документів Укрдержархівом:
– 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 із 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 і інформацією;
– приведено у відповідність до вимог частини першої статті 13
Закону України «Про запобігання корупції» накази щодо визначення
осіб, на яких покладено обов’язки уповноважених із питань запобігання та виявлення корупції в установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву, та оновлено інформацію щодо таких осіб;
– проведено заходи з інформування працівників Укрдержархіву –
суб’єктів декларування щодо підготовки до чергового етапу електронного декларування;
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– підготовлено для подання на затвердження Голові Укрдержархіву та погодження посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів
України проєкт Плану роботи головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції Укрдержархіву на 2020 р. (станом на теперішній час посадова особа Секретаріату Кабінету Міністрів України не
визначена);
– проведено моніторинг стану виконання Антикорупційної програми Державної архівної служби України на 2019–2021 рр., затвердженої
наказом Укрдержархіву від 23.05.2019 р. (із змінами) та погодженої
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від
19.04.2019 № 1098 «Про погодження антикорупційної програми Державної архівної служби України на 2019–2021 роки» шляхом узагальнення та аналізу інформації про виконання конкретного заходу відповідальною особою;
– надано методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечено інформаційний
супровід заходів щодо запобігання та виявлення корупції, проведення
організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і
протидії корупції, участь у роботі конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців в Укрдержархіві;
– надано допомогу в заповненні декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб’єктам декларування Укрдержархіву;
– здійснено перевірку факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
суб’єктами декларування Укрдержархіву та установ, що належать до
сфери його управління;
– здійснено контроль за своєчасністю подання декларацій суб’єктами декларування Укрдержархіву, які припиняють (припинили)
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави та суб’єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад державної
служби;
– складено та направлено до НАЗК повідомлення про встановлення
факту неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо
суб’єкта декларування Укрдержархіву, який працює в установі, що належить до сфери його управління;
– забезпечено проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад із підвищеним
корупційним ризиком;
– надано консультації щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зай-
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няття відповідального або особливо відповідального становища, та посад із підвищеним корупційним ризиком;
– проаналізовано інформацію установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, щодо подання декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави та за результатами аналізу направлено
листи до відповідних установ, із метою забезпечення неухильного виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
– забезпечено контроль за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів;
– здійснено вивчення та візування проєктів наказів із кадрових питань, з основної діяльності та адміністративно-господарських питань;
– забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог законів України
«Про державну службу» та «Про запобігання корупції»;
– здійснено інформаційну підтримку та наповнення відповідними
матеріалами на офіційному вебсайті Укрдержархіву рубрик «Запобігання проявам корупції» та «Повідом про корупцію» (у т. ч. шляхом
розміщення Інформаційної довідки щодо останніх змін в антикорупційному законодавстві);
– забезпечено умови для повідомлення працівниками Укрдержархіву про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»,
зокрема: телефоном через «Лінію довіри», через офіційний вебсайт
Укрдержархіву у рубриці «Запобігання проявам корупції та «Повідом
про корупцію» шляхом розміщення повідомлення про корупцію та засобами електронного зв’язку шляхом направлення повідомлення на
спеціальну е-пошту.
Працівники Укрдержархіву ознайомлені з матеріалами навчальних
заходів: «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»; «Правові аспекти
організації роботи із запобігання корупції, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» та «Роз’яснення змін до антикорупційного законодавства».
З метою запобігання проявам корупції, недопущення подальшого перебування на державній службі осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Укрдержархіву ведеться облік
працівників Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його
управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень.
Повідомлень щодо причетності працівників Укрдержархіву до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень до Укрдержархіву не надходило.
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12. 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 2019 р. відбулося:
– 2 засідання колегії;
– 4 засідання Центральної експертно-перевірної комісії;
– 10 засідань Нормативно-методичної комісії;
– 9 засідань Науково-технічної ради;
– 5 засідань Науково-видавничої ради;
– 4 засідання громадської ради (у т. ч. 3 спільних – з науково-експертною радою).
На засіданнях колегії обговорювалися питання про підсумки діяльності Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних
установ СФД у 2018 р. та їх завдання на 2019 р.; підсумки діяльності
державних архівних та науково-дослідних установ за І півріччя 2019 р.;
стан впровадження електронного документообігу у Державній архівній
службі України та модернізації офіційного вебпорталу Укрдержархіву; стан використання бюджетних коштів підвідомчими установами за
І півріччя 2019 р.; ведення Державного реєстру документів страхового
фонду документації України та Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів України; формування та зберігання архівних документів у державних нотаріальних архівах та архівах судів.
Центральною експертно-перевірною комісією Укрдержархіву було
розглянуто 17 питань, опрацьовано і схвалено:
– строки зберігання до деяких статей Переліку типових документів,
що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів;
– строки зберігання документів, створених у результаті процесуальної діяльності Верховного Суду;
– проєкт Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України;
– проєкт Переліку спеціальної документації з питань гідрометеорології та контролю навколишнього природного середовища, що створюється на підприємствах, в установах та організаціях, що належать
до сфери управління Державної служби України, з надзвичайних ситуацій, на підприємствах, в установах, і організаціях інших галузей та
сфер діяльності із зазначенням строків зберігання;
– списки юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до ЦДАЗУ; Галузевого дер-
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жавного архіву Міністерства юстиції у сфері виконання кримінальних
покарань та пробації; Галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби з надзвичайних ситуацій України;
погоджено:
– анотований перелік унікальних документів Національного архівного фонду ЦДІАЛ України на 5 документів;
– проєкт Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах
України;
– примірні номенклатури справ територіального відділення Антимонопольного комітету України; арбітражного керуючого;
– проєкт Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого;
– акт про вилучення документів з Національного архівного фонду
ЦДАВО України на 4 845 од. зб.
На засіданнях розглянуто питання про стан архівної справи в науково-дослідних, проєктних, проєктно-конструкторських інститутах; визначення типологічних джерел формування Національного архівного
фонду.
На засіданнях Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву
було розглянуто проєкти документів:
– Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 81 «Культура і мистецтво». Розділ «Діяльність архівів» (Видання друге, доопрацьоване (направлено на доопрацювання);
– методичні рекомендації «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та
доступ до нього»;
– Стратегічна програма розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019–2023 рр.) (направлено на доопрацювання);
– Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 81 «Культура і мистецтво». Розділ «Діяльність архівів» (Видання друге, доопрацьоване);
– Концепція міжархівного проєкту «Допоможемо відновити інфраструктуру Донбасу!»;
– Тематичний план науково-дослідних робіт, що планується виконуватися Українським науково-дослідним інститутом архівної справи
та документознавства за рахунок коштів державного бюджету у 2020 р.;
– методичні рекомендації з розроблення Положення про експертну
комісію громадського об’єднання, релігійної організації, підприємства,
установи та організації, заснованих на приватній формі власності;
– методичні рекомендацій з розроблення Положення про архівний
підрозділ державної наукової установи, музею та бібліотеки;
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– роботи, що надійшли на конкурс науково-методичних розробок
і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства,
археографії;
– наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг (робіт), які виконуються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних
коштів»;
– Порядок переміщення архівних установ;
– Правила роботи архівних установ України;
– Методичні рекомендації з організації роботи та ведення облікових документів експертно-перевірної комісії державного архіву;
– Положення про галузевий державний архів Міністерства оборони
України;
– наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Порядку приймання-передавання документів Національного архівного
фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи до
іншої»;
– наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ
України від 21 вересня 2015 № 1786/5/272».
– Методичні рекомендації з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян;
– Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в архівних установах;
– Методичні рекомендації «Забезпечення збереженості електронних документів Національного архівного фонду»;
– Порядок переміщення документів Національного архівного фонду.
Протягом січня-червня 2019 р. проведено Конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, за результатами якого диплом І ступеня
вручено розробникам методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення,
зберігання, облік та доступ до нього».
У травні-листопаді 2019 р. проведено Конкурс наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства, за результатами якого у номінації «археографія, архівна
евристика» присуджено премію науково-популярному виданню «Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского мира».
Місія капели Олександра Кошиця (1919–1924). Збірник архівних документів».
На засіданнях Науково-технічної ради Укрдержархіву розглянуто 13 питань, що стосуються удосконалення технологічних процесів
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виготовлення та зберігання документів СФД, впровадження нормативних документів системи СФД, організації наукової діяльності. Рішення
з цих питань направлено для виконання до відповідних установ СФД.
Науково-видавничою радою розглянуто 12 питань:
– проєкт плану науково-публікаційної роботи державних архівних
установ на 2019 р.;
– пропозицію Експертної комісії Укрдержархіву про присудження
премії імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії
і документознавства;
– проєкти: збірника документів «Лемки на Луганщині 1944–
1946 рр.» (підготовлений Держархівом Луганської області), спеціальних довідників: «Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1986–1995)» (підготовлений
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного), «Державний архів Херсонської області: анотований реєстр описів. Фонди політичних партій та
громадських організацій» (двічі), «Державний архів Одеської області:
анотований реєстр описів. Фонди архіву Одеського обкому Компартії
України (1905–1991)», «Державний архів Дніпропетровської області:
анотований реєстр описів. Фонди дорадянського періоду. Т. 1» (двічі),
«Державний архів Київської області: анотований реєстр описів. Фонди
періоду після 1917 р.. Т. 2, ч. 1», «Державний архів Закарпатської області: путівник. Фонди дорадянського періоду. Т. 1», «Державний архів
Житомирської області: путівник. Т. 2».
Громадською радою розглянуто 13 питань:
– Стратегічна програма розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019–2023 рр.);
– цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього;
– Центральний державний електронний архів України: здобутки та
перспективи діяльності;
– проєкт Концепції розвитку архівної справи в Україні на період
до 2025 р.;
– проблеми формування та зберігання архівних документів у державних нотаріальних архівах та архівах судів, шляхи їх розв’язання;
– проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін
до Порядку приймання-передавання документів Національного архівного фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи
до іншої»;
– проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін
до наказу Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних
справ України від 21 вересня 2015 № 1786/5/272»;
– проєкт Орієнтовного плану проведення Державною архівною
службою України консультацій з громадськістю у 2020 р.;
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– проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження
Порядку визначення вартості та надання платних послуг (виконання
робіт) архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних
коштів».
13. СТАН ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН
НА ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРДЕРЖАРХІВУ

Державною архівною службою України проаналізовано стан розгляду звернень громадян за 2019 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2018 р.
Упродовж 2019 р. до Укрдержархіву надійшло 1 326 звернень громадян – на 181 звернення менше, ніж у 2018 р.
Із загальної кількості звернень, які надійшли за звітний період:
– заяв – 1 291 (за 2018 р. – 1 443),
– скарг – 21 (за 2018 р. – 41),
– пропозицій – 14 (за 2018 р. – 23).
Результати розгляду звернень:
– вирішено позитивно – 46 звернень;
– відмовлених у задоволенні – 8 звернень;
– надано роз’яснення – на 849 звернень;
– переслані за належністю відповідно до статті 7 Закону України
«Про звернення громадян» – 414 звернень;
– відсутні звернення, які повернуто авторам відповідно до статей
5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»;
– відсутні звернення, що не підлягали розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»;
– перебували у стадії розгляду на кінець 2019 р. 9 звернень.
Усі звернення, що надійшли до Укрдержархіву, розглянуто без порушення строків, передбачених Законом України «Про звернення громадян».
Із загальної кількості звернень, що надійшли до Укрдержархіву,
319 стосувалися питання отримання інформації щодо підтвердження
стажу роботи та отримання довідки про заробітну плату для оформлення пенсії.
Протягом 2019 р. до Укрдержархіву надійшло 84 запити про надання публічної інформації, з них:
– 2 – праця та заробітна плата;
– 8 – діяльність місцевих органів виконавчої влади;
– 59 – діяльність Державної архівної служби України;
– 15 – питання архівної справи, діловодства, створення, функціонування страхового фонду документації.
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14. ПРІОРИТЕТИ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НА 2020 РІК

Головні пріоритети Державної архівної служби України:
– наближення діяльності архівних установ до потреб громадянського суспільства шляхом розширення доступу кожному до історичної і
культурної спадщини українського народу та джерел інформації про
себе і свою родину;
– реформування системи державного управління у сфері архівної
справи та страхового фонду документації;
– забезпечення ефективного функціонування державної системи
страхового фонду документації з метою реалізації національних інтересів України у сфері національної безпеки, оборони та економіки в
умовах особливого періоду.
Діяльність Державної архівної служби України у 2020 р. буде
здійснюватися відповідно до такого:
Бачення
Ефективна, дієва та сучасна архівна система, призначена для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду,
що є надбанням української нації та складовою частиною вітчизняної
і світової культурної спадщини.
Ефективна, дієва та сучасна система страхового фонду документації, призначена для зберігання та забезпечення користувачів документами СФД, необхідних для потреб оборони України, поставлення
на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного,
мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також у сфері збереження інформації про культурні
цінності.
Місія
Реалізація державної політики у сфері архівної справи, діловодства
та створення і функціонування державної системи страхового фонду
документації.
Забезпечення:
– конституційних прав та основних свобод людини;
– досягнення світового рівня в розвитку архівної справи;
– рівний доступ до інформаційних ресурсів суспільства, зокрема
архівних інформаційних ресурсів;
– розширення якісних та комплексних архівних (інформаційних)
послуг;
– розширення якісних та комплексних послуг у сфері страхового
фонду документації;
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– співпраця з представниками громадянського суспільства, наукової і творчої громадськості.
Цінності
– підтримка захисту прав та інтересів громадян;
– патріотизм та відданість;
– прозорість та відкритість;
– компетентність та самовдосконалення.
Пріоритет 1.
Цифровізація всіх процесів архівної справи, діловодства та державної системи страхового фонду документації
Пояснення, обґрунтування:
– розвиток інформаційної системи, призначеної для приймання-передавання електронних документів НАФ на постійне зберігання;
– введення електронного документообігу для підвищення ефективності державного управління, автоматизація процесів архівної справи;
– забезпечення технологічних умов для створення цифрових копій
документів НАФ та СФД, централізованого зберігання оцифрованих
документів НАФ та СФД;
– надання доступу за допомогою мережі Інтернет до цифрових копій документів НАФ, що знизить витрати на соціальні комунікації для
кожного члена суспільства.
Індикатори виконання:
– удосконалення відомчої інформаційно-телекомунікаційної системи створення, приймання та передавання на постійне зберігання електронних документів НАФ (на базі пілотного проєкту Центрального
державного електронного архіву України);
– реалізація системи електронного документообігу в апараті Державної архівної служби України;
– забезпечення оновлення нормативно-правових актів відповідно
до змін у законодавстві у сфері електронного документообігу, затвердження нормативних актів із регламентації впровадження та зберігання
електронних документів;
– забезпечення архівних установ та спеціальних установ СФД обладнанням для оцифрування архівних документів, створення цифрових фондів користування документами та надійних умов зберігання
документів на електронних носіях;
– забезпечення технологічних можливостей онлайн доступу до
електронних документів НАФ та надання архівних послуг.
Очікувані результати:
– забезпечено ефективний та зручний доступ до інформаційних ресурсів, у т. ч. до віддалених електронних архівних сховищ;
– забезпечено надійний захист та зберігання цифрової інформації;

80

ПОДІЯ

– реалізовано виготовлення копій документів СФД із цифрових копій для забезпечення користувачів;
– реалізовано доступність і прозорість електронних архівних послуг;
– удосконалено нормативно-методичне забезпечення роботи з електронними документами.
Пріоритет 2.
Організація формування і забезпечення гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду як складової вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства
Пояснення, обґрунтування:
– забезпечення якісного формування та гарантованого збереження
документів Національного архівного фонду, у т. ч. електронних документів, що створюються і зберігаються в державних архівних установах, архівних відділах міських рад, державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх
форм власності, громадських формуваннях, релігійних організаціях –
джерелах формування Національного архівного фонду державних
архівних установ, архівних відділів міських рад як невід’ємної складової історико-культурної спадщини України та важливого інформаційного ресурсу. Проведення реставраційно-відновлювальних робіт
для поліпшення фізичного стану документів Національного архівного
фонду, активізації створення страхового фонду та фонду користування ними.
Індикатори виконання:
– забезпечення приймання на постійне зберігання документів, що
зберігаються в архівних підрозділах державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх
форм власності, громадських формуваннях, релігійних організаціях понад встановлені законодавством строки;
– посилення контролю за проведенням якісної експертизи цінності
документів, науково-технічного опрацювання документів НАФ, із кадрових питань (особового складу) з метою запобігання втрати документів та прискорення переходу на електронний документообіг;
– забезпечення приймання на архівне зберігання виборчої документації з місцевих виборів;
– внесення змін до нормативно-правових актів у сфері архівної
справи та діловодства, у т. ч. пов’язаних з електронним документообігом.
– забезпечення фінансування заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази центральних державних архівів;
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– співпраця з обласними, Київською міською державними адміністраціями щодо зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ;
– проведення інвентаризації матеріально-технічної бази та стану
організації архівної роботи в місцевих державних архівних установах;
– розроблення та затвердження концепції реформування архівної
справи в Україні;
– забезпечення виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на
2020–2024 роки;
– організація навчання реставраторів архівних документів.
Очікувані результати:
– зросли обсяги описування документів державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими формуваннями, релігійними організаціями – джерелами формування Національного архівного
фонду, що сприяє переходу на електронний документообіг;
– зменшено кількість справ, що зберігаються в архівних підрозділах – джерелах комплектування Національного архівного фонду понад
встановлені законодавством строки;
– удосконалено законодавчу базу та нормативно-методичне забезпечення у сфері архівної справи та діловодства;
– забезпечено створення та підтримку оптимальних режимів зберігання документів Національного архівного фонду;
– розширено можливість приймання документів Національного архівного фонду на постійне зберігання шляхом надання архівним установам додаткових приміщень та зменшено завантаженість архівних
сховищ;
– розроблено нову модель організації архівної галузі;
– проведення реставраційно-відновлювальних робіт сучасними методами, створення страхового фонду та фонду користування документами Національного архівного фонду;
– оновлено більшу кількість документів Національного архівного
фонду, що перебувають у незадовільному фізичному стані.
Пріоритет 3.
Популяризація архівних документів до пам’ятних дат, подій та
ювілеїв визначних осіб в історії України.
Пояснення, обґрунтування:
– виконання Указу Президента України від 18.05.2019 № 286 «Про
Стратегію національно-патріотичного виховання», Указу Президента України від 22.01.2016 № 17 «Про заходи з відзначення 100-річчя
подій Української революції 1917–1921 років» та відповідного плану

82

ПОДІЯ

заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26.10.2016 № 777-р, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, якими передбачено відзначення на державному рівні пам’ятних дат і ключових
подій Української історії та культури, ювілеїв видатних осіб, які мали
виняткове історичне значення для здобуття Україною незалежності,
розвитку державності та суверенітету.
Індикатори виконання:
– організація у закладах культури тематичних виставок, експозицій, приурочених до визначних дат і подій в історії України, а також
проведення у закладах середньої та вищої освіти круглих столів, науково-практичних конференцій, інших тематичних заходів;
– підготовка тематичних теле- і радіопередач, спрямованих на популяризацію архівних документів із скарбниці української пам’яті –
Національного архівного фонду, оприлюднення таких документів у
засобах масової інформації;
– публікація збірок документів і матеріалів, присвячених визначним датам і подіям в історії України;
– участь у міжнародних виставкових та інформаційних проєктах,
передбачених відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, домовленостями з державними архівними службами іноземних держав.
Очікувані результати:
– організовано роботу державних архівів із проведення наукових,
просвітницьких, комунікативних заходів, спрямованих на виховання
патріотизму, підвищення інтересу громадян, передусім учнівської та
студентської молоді до історії України, традицій і цінностей українського народу;
– проведено на основі документів Національного архівного фонду
України тематичні заходи, присвячені пам’ятним датам і подіям в історії України, ювілеям видатних осіб;
– удоступнено та висвітлено інформацію про архівні документи
засобами масової інформації, за допомогою електронних ресурсів державних архівів, новітніх технологій тощо.
Пріоритет 4.
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.
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Індикатори виконання:
– розробити та затвердити концепцію реформування системи страхового фонду документації;
– розробити проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у
сфері страхового фонду документації»;
– розробити проєкт 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»;
– розробити проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про страховий фонд документації України»;
– внести зміни до нормативно-правових актів щодо формування
страхового фонду документації на виробництво озброєння і військової
техніки, продукцію оборонного та мобілізаційного призначення;
– забезпечити ефективне функціонування державної системи СФД;
– визначити місця розташування баз зберігання СФД, пункту
управління та приведення їх у відповідність до вимог нормативних документів державної системи СФД;
– реалізувати передачу повноважень підрозділам органів місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання із незначним та середнім ступенем ризику;
– вирішити питання отримання (передачі) мобілізаційного завдання
та здійснення заходів щодо забезпечення його виконання;
– забезпечити надання послуг у електронному вигляді;
– встановити на законодавчому рівні декларативний принцип провадження господарської діяльності з виготовлення документів страхового фонду;
– модернізувати матеріально-технічну базу спеціальних установ
СФД.
Очікувані результати:
– збільшено обсяги створення страхового фонду документації
України;
– забезпечено надійне довгострокове зберігання документів страхового фонду документації України;
– проведено модернізацію функцій державного нагляду (контролю)
та дозвільних процедур.
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АРХІВІСТА:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І СУЧАСНА ПРАКТИКА
Анотація. Мета статті полягає в тому, щоб на основі загальної теорії
менеджменту, наукових принципів і сучасних підходів до організації і управління архівною справою в контексті людиноцентризму та цифровізації архівів
України з’ясувати сутність, особливості і роль персонального менеджменту
(самоменеджменту) архівіста. Методологія дослідження включає послідовне дотримання принципів історизму, наступності, антропологізму, цивілізаційного, сенергетичного і системного підходів, застосування методів аналізу
та синтезу, компаративістики, моделювання, експертних оцінок та соціальних
спостережень. Наукова новизна зумовлена екстраполяцією теорії і практики самоменеджменту на працівників архівної галузі з метою ефективно використовувати свій час, планувати і організовувати особисту роботу, працювати
в команді, взаємодіяти і коректно комунікувати з колегами, керівництвом,
підлеглими і відвідувачами архівів; саморозвиватися, підвищувати свою кваліфікацію і збагачувати знання, позитивно впливати на співпрацівників; дбати
про культуру робочого місця, відповідально працювати з документами, обліковувати, зберігати і досліджувати їх, продуктивно організовувати і проводити
ділові заходи; самовдосконалюватися, чітко визначати і формулювати життєві
цілі, керувати своїм емоційно-вольовим потенціалом і характером, добиватися досягнення поставленої мети, фахового і кар’єрного зростання; самовиховуватися, дотримуватися і відстоювати моральні цінності, з гідністю нести
високе звання українського архівіста. Висновки. В результаті дослідження
встановлено особливості самоменеджменту різних категорій працівників архівів, обґрунтовано шляхи раціонального використання робочого часу, ефективного застосовування цифрових технологій, сучасних засобів інформації та
комунікації, а також вітчизняного і зарубіжного досвіду. Обґрунтовано низку
практичних рекомендацій щодо ширшого запровадження наукової організа© Я. Калакура, 2020
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ції власної праці архівістів на основі персонального менеджменту, створення
цифрового робочого місця, запровадження автоматизованого діловодства і
поліпшення взаємодії архівів, фондоутворювачів та користувачів ретроспективної інформації.
Ключові слова: персональний менеджмент; архівний менеджмент;
тайм-менеджмент; архівіст; наукова організація праці; культура робочого місця; цифровізація; самоконтроль; робота в команді; людиноцентризм; компетентність; ділова кар’єра.

В умовах модернізації і цифровізації суспільства, мобільності трудових ресурсів, зростання ролі людини як найбільшої цінності і незамінимого капіталу в усіх сферах життя, включаючи й архівну справу, підвищується значення персонального менеджменту або самоменедженту
(self-management), покликаного аналізувати і самокритично оцінювати
ефективність діяльності кожного архівіста, його вміння планувати і раціонально використовувати свій інтелектуальний потенціал, робочий
час, компетенцію, підтримувати культуру робочого місця, працювати
в команді, ефективно взаємодіяти з колегами, керівництвом, підлеглими і відвідувачами архівів, ставити високі життєві цілі і досягати їх,
вчитися і самовдосконалюватися, дбати про своє здоров’я, управляти
своїм характером, темпераментом та емоційно-вольовими особливостями, уникати і запобігати стресові та конфліктним ситуаціям, відстоювати інтереси людей і держави.
Динаміка трансформаційних змін торкнулася й архівних установ,
діяльність яких розгортається на перехресті реформування і цифровізації державного управління, розвитку культури і науки, інформаційних та євроінтеграційних процесів, що вимагає від менеджерів галузі
безперервності самовдосконалення, оновлення знань, умінь, підходів і
навичок в управлінні, власного саморозвитку, уміння керувати собою,
уникати переоцінки своїх попередніх заслуг. Все це і входить до кола
тих завдань і функцій, якими займається персональний менеджмент
або самоменеджмент.
Вважається, що поняття «самоменеджмент» належить керівнику
Інституту раціонального використання часу в Німечинні Л. Зайверту,
який бачив його призначення в організації техніки власної роботи, економії часу, інформаційного забезпечення, комунікацій. Зокрема, у книзі
«Ваш час – у ваших руках» він наголошував, що самоменеджмент – це
послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних методів особистої роботи в повсякденній практиці з метою оптимально і змістовно використовувати свій час1. Низка праць під загальною рубрикою
«Менеджмент на долоні», присвячених цій проблематиці, належить
1

Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках / пер. с нем. Москва: Интерэкспорт, 1995. 267 с.
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американській дослідниці К. Кінан2. До речі, самоменеджмент, як окрема галузь наукових знань, сформувався у Сполучених Штатах Америки, де він, як і один з його напрямів – «Time management» (управління
часом) вивчаються у статусі окремих навчальних дисциплін майже в
усіх університетах. Відрадно й те, що в ряді вузів України, зокрема в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, Національному університеті «Львівська політехніка» та інших
закладах вищої освіти до навчальних планів низки спеціальностей вже
включена дисципліна «Самоменеджмент», щоправда, здебільшого як
1
вибіркова.
Персональний менеджмент архівіста ґрунтується на загальній
управлінській теорії, опрацьованій Ф. Тейлором, А. Файолем, Ф. Джільбретом, Г. Емерсоном, Г. Фордом та іншими вченими на новітніх
надбаннях менеджерської науки, інформатики, архівознавства, людинознавства, педагогіки, психології та інших наук. За останнє десятиріччя помітно зріс інтерес до самоменеджменту як важливої управлінської
ланки і сегменту менеджменту загалом як практиків, так і науковців,
свідченням чого є поява значного масиву наукових публікацій, прикладних рекомендацій і навчально-методичних матеріалів3. Висловлені
у них теоретичні положення і практичні підходи помітно поглибили
розуміння сутності і значення самоменеджменту в структурі управлінської науки і практики. Певною мірою вони стосуються й архівної справи, передусім ті, що присвячені самоменеджменту державних службовців4. У них викладено загальні принципи персонального менеджменту
в структурах органів державної влади і управління, окреслено його
призначення і функції. Хоча праць, безпосередньо присвячених самоменеджменту архівних працівників, на жаль, немає, однак у загальних студіях із архівного менеджменту, в т. ч. й автора пропонованої
2

1 Кинан К. Самоменеджмент / пер. с англ. Москва: Эксмо, 2006. 80 с.;
Її ж. Управление временем / пер. с англ. Москва: Эксмо, 2007. 80 с. та ін.
3
Лукашевич Н. М. Самоменеджмент. Теория и практика : учебн. Киев:
Ника-Центр, 2007. 344 с.; Колпаков В. М. Самоменеджмент : навч. посіб. для
студ. ВНЗ. Київ : ДП «Вид. дім “Персонал”», 2008. 528 с.; Самоменеджмент :
учеб. пособ. для бакалавров / А. А. Сакун, К. П. Аветисян, Н. А. Калугина.
Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2012. 144 с.; Чайка Г. Самоменеджмент менеджера. Київ: «Знання», 2014. 422 с.; Юринець З. В., Макара О. В. Самоменеджмент : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с.;
Персональный менеджмент : учебник / под общ. ред. С. Д. Резника. 6-е изд.,
перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2019. 453 с. та ін.
4
Артеменко Н. Планування кар’єрного розвитку державного службовця // Вісн. держ. служби України. 2008. № 3. С. 76–79; Чернецька Г. Службова
кар’єра державного службовця // Збірник наукових праць УАДУ. Київ: Вид-во
УАДУ, 2000. Вип. 2, ч. 3. С. 166–173; Сабадош Г. О. Менеджмент у державній
організації. Київ: КНЕУ, 2013. 160 с.
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статті5, заторкнуті такі дотичні питання як управління персоналом, планування і стиль роботи, культура і оцифрування робочого місця, педагогічні та психологічні засади управлінської діяльності, комп’ютеризація управлінського та діловодного процесу тощо. Автори наголошують,
що персональний менеджмент є запорукою наукового, системного і
самокритичного підходу кожного керівника і архівіста до виконання
своїх функцій та службових обов’язків, підвищення власного і корпоративного іміджу, злагодженої роботи архівної установи і в кінцевому
підсумку – успішного виконання нею поставлених завдань. 1
Сказане актуалізує порушену в пропонованій статті проблему, принаймні, у трьох вимірах: практичному, науковому і дидактичному:
а) персональний менеджмент – порівняно новий напрям у сучасному
управлінні архівною справою, його застосування зумовлене ускладненням існуючих і появою нових завдань у контексті її цифровізації, динамізмом змін, а традиційні управлінські школи значною мірою вже вичерпали свій потенціал щодо індивідуалізації управлінської діяльності,
що й викликає потребу в нових підходах до засвоєння ефективних навичок керування, безперервного саморозвитку працівників; б) самоменеджмент потребує поглибленого наукового осмислення, узагальнення
досвіду і опрацювання рекомендацій щодо саморозвитку, самовдосконалення архівістів; в) зміщення пріоритетів у практиці і управлінській
науці в бік індивідуалізації менеджменту диктує адекватні зміни і в навчальній роботі у сфері підготовки архівістів та підвищення їхньої кваліфікації. Звідси й випливає як актуальність, так і мета пропонованої
статті: з’ясувати сутність та зміст персонального менеджменту архівіста з погляду особливостей його посади і функціональних обов’язків,
управління собою, самоорганізації роботи, передусім її мотивація та
планування, раціональне використання робочого часу, самоконтроль,
прийняття управлінських рішень, контроль за їх виконанням та делегування повноважень, самовиховання, самоконтроль і кар’єрне зростання.
Перед тим, як перейти до реалізації мети і викладу основного змісту, видається доречним висловити 3 застереження. Перше. Нерідко
побутує думка, ніби менеджерські знання і навики потрібні лише керівникам архівних установ і підрозділів. Вона глибоко хибна. В сучасних
умовах кожен архівіст, кожна людина у тій чи іншій мірі є менеджером,
5

1 Алексеева Е. В. Менеджмент в архивах (Нормы времени на работе) //
Делопроизводство, 2008. № 1. С. 93–97; Менеджмент в архивах // Алексеева Е. В., Афанасьева Л. П., Бурова Е. М. Архивоведение : учебник. Москва:
Академия, 2005. С. 230–243; Білущак Т. М. Менеджмент архівної діяльності :
навч. посіб. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. 240 с.; Калакура Я.
Менеджмент в архівній справі : конспект лекцій. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. 240 с.; Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування // Архіви України, 2019. Вип. 3(390).
С. 18–57 та ін.
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передусім по відношенню до себе, до своїх завдань, незалежно від статусу чи посади, яку вона обіймає. Не випадково популярним є афоризм:
«Той, хто не спроможний управляти собою, не може керувати іншими».
Зрозуміло, що обсяг управлінської діяльності керівника архіву відрізняється від рядового працівника, але динамізм і плинність сучасного життя такі, що сьогодні ти – виконавець, а завтра – керівник, або навпаки.
Тим більше, в діяльності кожної людини впродовж усього життя, починаючи від дитинства, шкільних і студентських років, присутні елементи
самоуправління, самоорганізації, самовиховання і самовдосконалення.
Уже згадуваний Л. Зайверт вважав, що поліпшення свого становища
людина має почати з себе, зі свого ставлення до ритму свого життя, до
раціонального використання і заощадження своїх сил і часу.
Друге. Сьогодні термін «менеджер» використовується в архівістиці
набагато ширше, ніж раніше. Це – керівник галузі, установи, відділу,
працівник апарату управління, що займає постійну посаду і має повноваження у сфері ухвалення рішень і контролю з визначених питань
та видів діяльності організації. Менеджерами не народжуються, ними
стають. Виходячи з теорії Дж. Коллінза про рівні менеджера і спираючись на практику архівної галузі, її формування, людина проходить
умовно 3 стадії: фахівець – управлінець – лідер. Фахівець (спеціаліст) –
це працівник, який має відповідну освіту, добре знає і любить свою
справу, захоплений професією. Управлінець уміє добре організувати
робочі процеси, уважний до персоналу, одним словом, це – хороший
керівник для повсякдення. Лідер – особа, яка має власну концепцію
розвитку колективу і справи, для її втілення організовує та мобілізовує
підлеглих і користується їх підтримкою, забезпечує високі та стабільні
успіхи в роботі архівної установи. Такі керівники, зазвичай, поєднують
найкращі людські якості та професіоналізм.
Третє стосується специфіки менеджменту в архівній сфері, її персоналу, а також межового характеру, оскільки вона перебуває на стику
державного будівництва, розвитку науки, діяльності установ культури
та інформаційного простору. Нині весь менеджерський склад державних архівних установ має вищу та вищу спеціальну освіту, а в структурі
персоналу галузі більше половини працівників зі стажем понад 10 років. Крім того, специфіка діяльності архівів дедалі більше персоналізує
організацію праці і управління, що зумовлюється пріоритетами галузі,
визначеними головою Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів) А. Хромовим на підсумковому засідання колегії 14 лютого
2020 р.: а) наближення діяльності архівних установ до потреб громадянського суспільства шляхом розширення доступу кожному громадянину до історичної і культурної пам’яті та джерел інформації; б) цифровізація усіх процесів архівної справи, діловодства державної системи
страхового фонду документації (СФД); в) організація формування до-
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кументів Національного архівного фонду (НАФ) і забезпечення його
збереженості як складової всесвітньої культурної спадщини; г) популяризація архівних документів та забезпечення реалізації державної політики у сфері створення і ефективного функціонування державної сис1
теми страхового фонду документації6.
Ці застереження підтверджують тенденцію до індивідуалізації менеджменту і об’єктивний характер підвищення ролі самоменеджменту.
Сучасна наука трактує персональний менеджмент як різновид управлінської діяльності на особистісному рівні, пов’язаної із системним,
цілеспрямованим і послідовним самовдосконаленням, опануванням
наукових методів роботи і сучасних технічних засобів у повсякденній практиці працівника з метою оптимального, раціонального
і ефективного використання свого потенціалу, робочого часу і ресурсів для реалізації поставлених завдань7. Якщо це визначення екстраполювати на архівну галузь, то мету самомеджменту архівіста
у загальному вигляді можна трактувати як особисте сприяння
архівіста на основі саморозвитку максимальному використанню
власних інтелектуальних і фізичних можливостей, технічних та
інформаційних ресурсів у роботі, свідомому і цілеспрямованому
управлінню організацією своєї діяльності, спрямованої на успішне
досягнення поставленої мети, тобто забезпечення якісного обліку,
зберігання документів НАФ, дослідження і використання їх інформаційного потенціалу, надання архівних послуг.
Самоменеджмент включає самоуправління, самопрограмування,
самоорганізацію, самовиховання, саморегуляцію, формування здатності до творчості, імпровізації, новацій, прийняття нестандартних
рішень. Його головними принципами є науковість, наступність, перспективність, об’єктивність, індивідуальність, системний підхід, людиноцентризм тощо. До складових мети самоменеджменту автори відносять: опанування управлінською культурою, самовдосконалення особи
як основна складова успіху в житті та діяльності, економія часу, раціональна організація своєї діяльності, максимальне використання власних
можливостей, аналіз помилок, діагностика та прогноз небезпек, подолання негативних обставин8. Концептуальну модель самоменеджменту
6

На розширеному засіданні колегії Державної архівної служби // Державна архівна служба України. URL: https://archives.gov.ua/ua (дата звернення:
18.01.2020).
7
Лукашевич Н. П. Зазнач. твір. Орликовський М. О. та ін. Самоменеджмент : практикум. Затверджено МОН України. Київ: Кондор, 2012. 410 с.;
Юринець З. В., Макара О. В. Зазнач. твір.
8
Новаченко Т. В. Самоорганізація діяльності державного службовця:
вітчизняний та європейський досвід : навч.-метод. матеріали. Київ: НАДУ,
2013. 96 с.
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складають його принципи, форми і методи управління та самоуправління, тобто основоположні правила, порядок становлення та життєдіяльності менеджера, способи, прийоми та шляхи впливу на колектив,
речі і предмети. Ці складові цілковито накладаються на архівну сферу,
в якій з певною специфікою застосовуються загальні методи управління як способи, прийоми та засоби впливу в процесі управлінської діяльності, за допомогою яких організовується робота архівних установ.
У державному секторі архівної галузі України задіяно понад 3,5 тис.
осіб. Серед них: керівництво Державної архівної служби, центральних
державних архівних установ, архівів областей, міст, архівних відділів
міських рад та районних державних адміністрацій, трудових архівів,
установ СФД НАФ, Державної наукової архівної бібліотеки, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства; керівники департаментів, відділів, управлінь, секторів. Але
найбільшу питому вагу в структурі персоналу архівних установ посідають службовці, спеціалісти, наукові співробітники, методисти, зберігачі фондів, реставратори, археографи та інші працівники. Вони відрізняються між собою не тільки посадами, службовими і функціональними
обов’язками, але й віком, статтю, освітою, національністю, досвідом,
характером, темпераментом, ментальністю, цінностями тощо. Ось чому
неможливо запропонувати якийсь однаковий, універсальний сценарій
для самоменеджменту всіх архівістів, адже сама його назва означає,
що він індивідуальний, особистісний. Навіть для службовців, котрі займають однакові посади, наприклад, начальники архівних відділів
райдержадміністрацій або керівники відділів забезпечення збереженості фондів архівів областей чи завідувачі читальних залів центральних
державних архівів, він різний. Це й спонукає нас розглянути, передусім, загальні підходи до самоуправління в архівній справі, які можуть
скласти своєрідний скелет для осмислення і розроблення самоменеджменту кожного керівника і працівника галузі з урахуванням специфіки
його посадових обов’язків. Такий скелет можна представити як набір
найбільш важливих, поширених і взаємопов’язаних між собою функцій, перевірених практикою і притаманних більшості людей та професій, що реалізуються в певній послідовності з урахуванням специфіки
роботи. Їх можна розглядати як реалізацію функцій самоменеджменту
і сконцентрувати за такими ланками або етапами:
Перший етап охоплює самооцінку самого себе і осмислення кожним керівником і працівником завдань і мети архівної галузі, визначених посадових обов’язків, а відтак і свого місця та ролі в житті установи
чи підрозділу, чітке усвідомлення їх функцій, необхідності формування адекватної до них особистості, яка включає зростання рівня фахових знань, компетентностей, практичного досвіду, моральних якостей,
надбань культури. Другий етап включає діагностику стану справ, пер-
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спективне і поточне планування своєї діяльності у відповідності до
загального плану установи із обдумуванням альтернативних варіантів
щодо затрат часу і підвищення ефективності роботи. До третього етапу можна віднести прийняття самостійних рішень у процесі особистої
реалізації запланованих завдань, визначення їх черговості, адекватне уточнення розпорядку дня чи тижня. Четвертий етап передбачає
контроль і самоконтроль за виконанням плану і, в разі необхідності,
внесення коректив у зміст завдань і терміни реалізації. І, нарешті, п’ятий – підведення підсумків, самоаналіз ефективності використання ресурсів і робочого часу, інформація про виконання завдань та доручень і
відповідна комунікація з колективом із метою прогнозування наступної
діяльності. Цей етап дуже важливий, оскільки чимало керівників різного рівня, віддаючи перевагу плануванню і самому процесу організації
своєї діяльності, часто недооцінюють самоаналіз і самооцінку підсумків проведеної роботи та отриманих результатів, які мають слугувати
стартом для постановки і вирішення нових завдань.
Через усі ці етапи, їх змістовне наповнення у тій чи іншій мірі
проходить кожен працівник архівної галузі, але передусім – керівники
її установ і підрозділів у відповідності до своїх повноважень і компетентностей. Що означає компетентність для архівіста? Насамперед,
це – певна система засвоєних наукових знань, практичних умінь і навичок, а також досвіду з організації архівної справи, якими володіє і
які постійно збагачує працівник. З-поміж різновидів компетентностей
дослідники виокремлюють такі, як: когнітивна (наявність системного
і критичного мислення; уміння знаходити, аналізувати, представляти
і використовувати інформацію); креативна (здатність стратегічно думати і вірити у можливість реалізації задуманого, оперативно і творчо
вирішувати завдання, мобілізувати свої інтелектуальні резерви, стимулювати творчість, наявність активної життєвої стратегії). Є ще один
вид компетентності, яку називають емоційною. Йдеться про вміння
справлятися з собою, зі своїми емоціями і почуттями, розпоряджатися
своїми психічними і духовними ресурсами. Вона тісно пов’язана з емпатією – розумінням інших людей, усвідомленням їх відчуттів, потреб
і турбота про інших. Сьогодні, коли Укрдержархів на одне з чільних
місць ставить поліпшення комунікації архівів із громадянським суспільством, особливого значення набуває комунікативна компетентність архівістів як елемент відкритості, доступності, прозорості, досконалого та ґрунтовного оволодіння навичками усного і візуального
спілкування, культури мовлення, проведення виставок, конференцій,
зустрічей, вміння позиціонувати себе в соціальних мережах, використовувати онлайн-комунікації.
Взяті в сукупності ці компетентності і складають управлінську
компетентність архівного менеджера, тобто його здатність і вмін-
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ня зі знанням справи і фахово керувати діяльністю персоналу архівної
установи чи підрозділу, прогнозувати і планувати роботу, координувати і спрямовувати її на якісне і своєчасне виконання поставлених завдань. Не менш важливо уміти навчати інших, розвивати мотивацію,
оптимально розподіляти роботу, своєчасно приймати рішення, працювати в команді самому і управляти командною роботою. Яким би обдарованим, грамотним і креативним не був керівник архіву чи підрозділу,
сам він не зможе успішно виконати завдання без опори на команду.
Ось чому пріоритет персонального менеджменту керівника будь-якого
архіву – великого чи маленького – полягає в тому, щоб якісно сформувати його з числа професіоналів, відданих справі, і моральних людей,
згуртувати їх навколо спільної і благородної мети, стати лідером, здатними забезпечити злагоджену і ефективну роботу, спрямовану на вирішення поставлених завдань. Як засвідчує досвід кращих центральних,
галузевих та місцевих архівів, установ СФД, менеджерське мистецтво
формування такого колективу як команди багато в чому залежить від
того, наскільки будуть враховані принаймні наступні вимоги:
– кожен член колективу архівної установи як спільної команди повинен мати належні професійну підготовку і практичні навички, чітко
усвідомлювати завдання установи і свою місію в ній;
– працівники архіву, складаючи одну команду, як спільний соціальний і морально-психологічний організм, мають проникнутися відповідальністю не тільки за виконання своїх власних обов’язків, але й допомагати іншим та вболівати за результати діяльності всього колективу;
– кожен член колективу, будучи певною мірою самостійним у виконанні визначених йому функцій і обов’язків, має право на кар’єрне
зростання, а це спонукає його опановувати знання, суміжні професії,
виявляючи готовність замінити в разі необхідності свого колегу;
– усім членам команди мають забезпечуватись рівні права та умови
для самореалізації, виявлення ініціативи і творчості в роботі, для участі
в управлінні, корпоративна солідарність.
До речі, що розуміють під корпоративною солідарністю архівістів?
Це – система цінностей і переконань, які поділяють усі або більшість
співробітників архівної установи чи галузі; ця система ґрунтується на
принципах Міжнародного етичного кодексу архівіста, формує почуття
гордості за приналежність до архівного співтовариства, виробляє і сповідує зразки поведінки працівників і характеру життєдіяльності всієї
організації. Корпоративна культура виявляється в творчій і доброзичливій атмосфері, в повазі до традицій колективу, властивих йому ритуалів, сприяє запобіганню стресам та конфліктам тощо.
Повертаючись до питання про професійну компетентність архівістів, слід зазначити, що вона передбачає як оволодіння необхідними
знаннями та навичками, так і вміння їх кваліфікованого застосування
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при вирішенні завдань, що стоять перед працівником чи архіву загалом
і пред’являються до якості виконуваних робіт. Професіоналізм архівного менеджера визначається володінням ним методами організації роботи, планування та управління діяльністю, прийняття управлінських
рішень, основами мотивації трудової поведінки тощо. Які моральні якості потрібні працівнику для реалізації цих функцій? Передусім, – моральність, працелюбність, самодисциплінованість і самовимогливість,
чесність, скромність, відкритість, простота і доступність, людяність,
чуйність, прагнення до самовдосконалення, своєчасне подання декларацій, правильне реагування на конструктивну критику, нетерпимість
до чванства, недопущення конфлікту інтересів. Не менш важливими є
й такі якості, як здатність активізувати діяльність інших людей, «заряджати» їх позитивною енергією і впевненістю, розвивати почуття колективізму, комунікативність, тактовність, розважливість, непримхливість.
Для безпосередніх керівників і працівників архівів першорядними є
завдання повного, своєчасного і якісного виконання робіт щодо комплектування, опрацювання, обліку, описування і зберігання документів,
їх експертизи та використання, а також нерозголошення відомостей, які
містять державну і службову таємницю.
Для керівника архівної установи чи підрозділу дуже важливо опанувати й мистецтво виховання підлеглих, цілеспрямовано, ненав’язливо, з урахуванням їхнього характеру сприяти закріпленню позитивних
якостей та усуненню негативних, здатністю налагоджувати та підтримувати дисципліну в колективі, правильно та своєчасно вживати заходів щодо заохочення або й покарання, створювати атмосферу взаємовимогливості, взаємодопомоги, використовуючи виховні можливості
колективу і силу власного прикладу інтелектуального, морального й
фізичного здоров’я, порядності, кмітливості, працездатності, експертно-аналітичних здібностей та почуття гумору.
Персонал архівних установ за повноваженнями і характером діяльності максимально наближений до державної служби. У його складі
працює 1 тис. 920 осіб, які мають статус державних службовців. Ось
чому, на нашу думку, положення Закону про державну службу, текст
Присяги, яку приймає кожен громадянин при зарахуванні на державну службу, з їх вимогою «з гідністю нести високе звання державного
службовця» перегукуються з принципами «самоорганізації» і мають
бути орієнтиром для всіх працівників архівної галузі як державного
сектору. Репутація державного службовця визначається тим, як суспільство сприймає його діяльність і поведінку, як він сповідує моральні
цінності, адже одні розглядають державну службу як високу честь, громадянський обов’язок, вияв довір’я, можливість самореалізації і кар’єрного зростання, другі – як щось тимчасове чи випадкове, треті схильні використати держслужбу як засіб для отримання корисливих вигод
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і пільг. При цьому не слід забувати, що привабливий імідж державного службовця як образ формується в очах і оцінках не стільки колег
по роботі, скільки суспільства, його публічним сприйняттям, вмінням
спілкуватися з людьми. Відрадно, що іноземці, відвідуючи українські
архіви, відзначають тактовність, відкритість працівників, їх доброзичливість, готовність надати допомогу. А тут має значення буквально
все: інтелігентність, знання і культура мови, в т. ч. іноземної, тембр,
інтонація і гучність голосу, зовнішній вигляд, акуратність одягу, манери поведінки. Виявом поганого тону, наприклад, вважається паління на робочому місці, тримання рук у кишенях, за спиною чи під
столом.
З урахуванням гендерного підходу і вже згаданої специфіки архівної галузі, в якій майже 80% працюючих – жінки, окремої уваги заслуговує організація їх самоменеджменту та кар’єрного просування,
забезпечення збалансованості інтересів установи і сімейних обставин
жінок, урахування їхніх фізіологічних можливостей. Тут і постають
такі питання як пріоритети ціннісних орієнтирів жінок, їх прагнення
до фахового та кар’єрного зростання, володіння лідерськими якостями тощо. За соціологічними спостереженнями, жінки-службовці більш
організовані і акуратні в роботі, повніше зорієнтовані на інтереси населення та установи, у них вищий рівень відчуття відповідальності та
ініціативності. Все це доводить правомірність розширення гендерного
простору в архівній сфері для жінок.
Моделюючи ідеальний образ архівіста, наділеного менеджерськими
функціями і повноваженнями, виходимо з того, що конкретні обов’язки та права кожного з них визначаються посадою на основі типових
кваліфікаційних характеристик і відображаються в посадових інструкціях, що затверджуються відповідними керівниками Укрдержархіву,
архівних установ у межах законодавства та їхньої компетенції. Менеджерський професіоналізм архівіста неможливий без базових знань основних положень Конституції, законодавчих та нормативно-правових
актів України, що регламентують взаємовідносини у сфері праці; архівного законодавства, підзаконних актів, які стосуються Державної архівної служби, архівних установ; внутрішніх керівних документів щодо
ведення архівної справи та організації діловодства. Не менш важливе
значення має опанування принципів, форм та методів управлінських
технологій в роботі з персоналом. Керівник архівної установи має чітко
уявляти перспективи її кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, соціально-економічного і культурного розвитку, знати її профіль
і особливості структури, мету і стратегію, володіти діловою українською мовою, дотримуватися правил спілкування та етикету; знати основи психології, соціології, економіки праці, форми і методи роботи із
засобами масової інформації та громадськими організаціями, правила
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і порядок проведення заходів щодо забезпечення безпеки діяльності
установи та відповідного захисту персоналу, документів та майна; сучасні інформаційні технології, засоби комунікації та зв’язку, принципи
і навички роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення;
правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,
1
протипожежного захисту та охорони довкілля9.
Окрім цих вимог, які орієнтують керівника чи будь-якого працівника архіву діяти в інтересах держави, суспільства і людей, існує низка
заборон і червоних ліній, які не можна переступати. Наприклад, не слід
використовувати своє службове становище в неправомірних особистих
інтересах або інших осіб, не «зливати» конфіденціальну інформацію,
запобігати корупційним діям, уникати конфліктів у стосунках із керівництвом, колегами, підлеглими та з відвідувачами архівів. Не менш
важливо в персональному менеджменті неухильно дотримуватись у
повсякденному житті і при виконанні своїх посадових обов’язків загальновизнаних етичних норм поведінки, інтелігентності, високої культури спілкування, не допускати підвищеної інтонації, а тим більше –
використання нецензурної лексики, бути доброзичливим та ввічливим,
із повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів будь-якого
громадянина, громадських об’єднань, інших юридичних осіб, зокрема
на інформацію.
З іншого боку, сучасний менеджмент передбачає поважне ставлення до архівних працівників: не дивитися на них просто як на кадри чи
персонал, а як на цінні і потенційно креативні особистості. Не випадково, за концепцією М. Вудкока і Д. Френсіса, самоменеджмент – це
здатність керівника до пошуку реальних шляхів розвитку особистісних і ділових якостей як своїх, так і підлеглих10. Йдеться, передусім,
про особистий приклад керівника, дотримання ним високоморальних
принципів і ціннісних орієнтирів, його вміння працювати з людьми, здатність справлятися зі стресами, знаходити час для відпочинку
і самооздоровлення. Іншими словами, йдеться про самореалізацію ресурсу особистих цінностей управлінця.
Уже згадуваний Л. Зайверт вважав головним покликанням самоменеджменту раціональне використання і заощадження кожним працівником найбільш цінного і дефіцитного, окрім здоров’я, особистого ресурсу – власного часу. Цю концепцію розвинули Д. Адаір та П. Друкер,
наголошуючи, що пріоритетом будь-якої людини і особливо управлінця є здатність побудувати свою роботу так, щоб ефективно розпланувати і використати робочий та вільний час, оптимально розподілити
його насамперед на пріоритетні, а відтак і другорядні справи. Той, хто
9

1 Юринець З. В., Макара О. В. Зазнач. твір.
Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / пер. с англ. Москва: «Дело». 1991. 320 с.
10
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не вміє розпорядитися часом, не зможе розпорядитися нічим11. У цьому
зв’язку варто згадати принцип італійського економіста В. Парето щодо
співвідношення 20:80 у будь-якій виробничій ситуації, за яким за п’яту
частину витраченого робочого часу при добрій організації праці можна
досягнути 80% очікуваного результату12. Одним із методів підвищення
ефективності використання часу є його «самофотографія», яка дозволяє
1
встановити «поглиначі» часу і обдумати, як їх уникнути.
Разом із раціональним використанням робочого часу до пріоритетних критеріїв ефективності самоменеджменту керівників і працівників
архівних установ відноситься їх ставлення до інновацій, тобто здатність
до постійного пошуку чогось нового, готовність впроваджувати нові технології, передовий досвід, що є дієвим засобом підвищення ефективності
роботи. У цьому ряду мова йде і про раціональне застосування новітніх
інформаційно-телекомунікаційних технологій, опанування цифровими
компетенціями13. Відрадно, що більшість молодих архівістів ідентифікують себе з поколінням «діджитал» («цифрові діти»), демонструючи
готовність до використання нових технологій, застосування ІТ, зокрема інтернет-технологій, смартфонів як на роботі, так і в повсякденному житті. 2020-й оголошений роком цифровізації (з англ. digitalization),
тобто системного впровадження цифрових технологій в усі сфери життя суспільства, включаючи й архівну справу. Досвід Укрдержархіву,
Центрального державного електронного архіву України, Центрального
державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Галузевого державного архіву Служби безпеки України, низки обласних архівів
та інших установ засвідчує, що застосування сучасних засобів комп’ютерної техніки, засобів зв’язку в поєднанні з використанням нових технологій ведення документації, збереження, опрацювання й надання інформації дозволяє полегшити працю, сприяє підвищенню ефективності
діяльності архівів та якості надання архівних послуг. Тому й не є випадковою та велика увага, яка останнім часом приділяється керівництвом Укрдержархіву питанням цифровізації, повсюдної інформатизації
усіх напрямів діяльності14. Це відповідає курсу на запровадження електронного урядування і реалізацію проєкту сервісної держави, який, крім
11
1 Адаир Джон. Искусство управлять людьми и самим собой. Концепция безусловного успеха / пер. с англ. Москва: «Эксмо», 2006. 146 с.; Друкар П. Ф. Эффективный руководитель / пер. с англ. Москва: Манн, Иванов и
Фербер. 2019. 240 с.
12
Парето В. Трансформация демократии. Москва: Изд. дом «Территория будущего», 2011. 207 с.
13
Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу : аналіт. зап. / В. С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова, Г. О. Андрощук.
Київ : НАДУ, 2019. 28 с.
14
Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Зазнач. твір. С. 18–57.
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іншого, передбачає створення цифрових робочих місць службовців, що
зумовлюється зростанням обсягу завдань, необхідністю оптимізації їхньої діяльності та зменшення витрат на апаратне забезпечення. «Цифрове робоче місце» архівіста сприятиме більшій оперативності та гнучкості
в методах і способах виконання ним посадових обов’язків, стимулюватиме спільну роботу та взаємодію з іншими працівниками з тим, щоб
забезпечити успіх кінцевої мети – надійне збереження документальних
1
ресурсів, надання якісних і доступних архівних послуг.
Міністерство цифрової трансформації України, реалізуючи концепцію «українська держава в смартфоні», надає великого значення запровадженню єдиної ІТ-системи з управління персоналом PoClick, на яку
поступово мають перейти усі державні службовці, у т. ч. й архівної
служби15. Вона дозволить замінити ряд обтяжливих кадрових процедур, підвищити ефективність роботи працівників, відкрити можливість
українцям спілкуватися з держорганами через месенджери.
І все ж треба визнати, що архівна сфера за великим рахунком перебуває лише на старті реалізації широкомасштабної програми цифровізації, успіх якої значною мірою залежить і від самоменеджменту. Цілком
очевидно, що керівники всіх рівнів галузі, службовці, спеціалісти, всі
працівники архівних установ покликані усвідомити резерви інтенсифікації управлінської та організаційної діяльності, які закладені в мережі
Інтернет, ПК, службах електронної пошти або миттєвих електронних
повідомлень (ICQ), електронного щотижневика (MS Outlook), системи
управління проєктами (MS Project), у сучасних технічних засобах, мобільному зв’язку та інформаційних технологіях. На думку фахівців, за їх
допомогою можна досягнути об’єктивнішої й оперативнішої внутрішньої інформації, оцінки стану справ у тій чи іншій установі, ефективнішого стану планування роботи, прийняття і документального оформлення розпорядчих рішень, краще застосовувати контрольні функції,
організовувати проведення нарад, презентацій, виставок тощо16. Все
це вимагає від архівістів оволодіти навичками роботи з комп’ютерною
технікою, друкарськими пристроями, обладнанням для оцифрування
інформації (сканери, цифрові камери), проєкторами, засобами мережевого зв’язку, сучасним програмним забезпеченням для створення і опрацювання цифрового контенту, та мобільними пристроями для їх оперативного застосування під час організації роботи з різних напрямів.
15

1 УНІАН. URL: https://www.unian.ua/economics/other/10782896-kabminzapustiv-proces-cifrovizaciji-derzhavnoji-sluzhbi-pochali-z-osobistih-kartokchinovnikiv.html (дата звернення: 16.01.2020).
16
Пшенична О. С. Використання інформаційних технологій у майбутній
діяльності менеджера: функціональна структура та професійна підготовка //
Вісник Запорізького національного університету : Педагогічні науки. Запоріжжя: ЗНУ, 2008. № 1. С. 216–222.
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Окремої уваги менеджерів будь-якого рівня заслуговують програмні
засоби, подібні програмі-органайзеру ЛідерТаск, яка призначена для записування завдань, доручень, подій, зустрічей тощо. Вона має такі типові функції як календар, адресно-телефонний довідник, записна книжка,
планування завдань і контроль за їх виконанням, нагадувач-будильник та
ін. Ця програма дозволяє складати план на кожен день, роздруковувати
розпорядження, фіксувати події, виконувати функцію поштового клієнта
тощо. Іншими словами, в сучасних умовах дедалі більше операцій можна
формалізувати і передавати їх виконання цифровим засобам. Більшість
із наведених функцій можуть вирішувати сучасні системи електронного
документообігу, функціональні можливості яких уже давно сягнули не
лише можливостей щодо організації електронного документообігу.
Отже, одним із нагальних завдань є засвоєння працівниками Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління, системи
електронного документообігу (workflow)17, що дозволить їм набути такі
управлінські якості як оперативність обміну документами, можливість
дистанційної їх підготовки, погодження і підписання, створення елек1
тронного архіву.
Однак, якою б фантастичною не була модерна техніка, людина є і
буде центральною постаттю в усіх сферах суспільного життя, включаючи й систему архівних установ. Ось чому всебічний саморозвиток і
самовдосконалення працівників архівів за сучасних умов набуває осоливого значення. Науковці-психологи вважають, що кожній людині
треба з молодих літ формувати і розвивати в собі такі необхідні якості
як чесність, людяність, порядність, доброзичливість, інтелігентність,
об’єктивність, оптимізм, патріотизм, національна свідомість, державницька позиція, самостійність, енергійність, наполегливість, колегіальність, толерантність, неупередженість та ін. А от для управлінця надто
важливими є лідерські здібності, почуття обов’язку і справедливості,
упевненість у собі, уміння керувати своєю поведінкою і емоціями,
особливо в стресових і конфліктних ситуаціях, бути здатним до передбачення, вирішувати одночасно декілька задач, справлятися з агресією, ставити себе на місце іншої людини, вміти переносити невдачі
без комплексів і почуття поразки, виявляти точність і об’єктивність в
оцінках.18 Мірилом цих якостей керівника є зацікавленість не стільки у
власній кар’єрі, скільки в успіхах колективу19.
17

1 Кукарін О. Б. Електронний документообіг та захист інформації : навч.
посібн. Київ: НАДУ, 2015. 84 с.
18
Лі Цзиці. Лідерські якості менеджерів: вектори успіху. Київ: Центр
учбової літератури, 2018. 183 с.
19
Лонгсон С. Выбери карьеру / Оцените свои возможности и деловые
качества : тесты и рекомендации / пер. с англ. Днепропетровск: Баланс-Клуб,
2004. 152 с.
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І останнє за схемою статті, але першорядне за значенням, – це самоорганізація, самооцінка, саморозвиток і самовиховання особистості20.
Вітчизняний і зарубіжний досвід архівних установ засвідчує, що тільки
той керівник чи підлеглий досягає успіху, котрий вміє самоорганізовуватися, самокритично дивиться на свій потенціал, не перецінює його,
але й не комплексує. Відомо, що існує 2 види самооцінки: адекватна і
неадекватна. Уявлення працівника про себе, на жаль, не завжди адекватне, а тому дуже важливо прислухатися до оцінок інших, особливо тих,
що стосуються характеристики ділових і моральних якостей, а саме:
інтелектуальних (ерудованість, освіченість, креативність складу розуму), лідерських (компетентність, ініціативність, рішучість, впевненість,
витриманість, відкритість, контактність), моральних (доброта, милосердя, чесність, скромність, доброзичливість, інтелігентність, тактовність)
та ін. Ці якості набуваються шляхом самопізнання і саморозвитку, тобто усвідомленого і керованого особистістю процесу, внаслідок якого
відбувається удосконалення власними зусиллями фізичних, розумових
і моральних потенцій людини, формується її індивідуальність. Саморозвиток передбачає самотворення і самовизначення, які пов’язані із
спрямованістю в майбутнє, здатністю мислити стратегічно, працювати
1
з перспективою, не втрачаючи орієнтири.
Отже, персональний менеджмент (самоменеджмент) архівіста, як
теорія і практика підвищення ефективності індивідуальної діяльності,
включає самоуправління, саморозвиток, самовдосконалення, самоорганізацію, самовиховання особи, розвиток ініціативності, творчості, нестандартних рішень, економію часу. Він допомагає опанувати управлінську культуру і мистецтво управління самим собою, вміння планувати
і раціонально організовувати свою працю і працю підлеглих, успішно
реалізовувати власні професійні та життєві цілі. Самоменеджмент – це
мистецтво керувати собою, своїм життям і часом, вміння свідомо робити свою кар’єру шляхом самооцінки, самовизначення, саморозвитку.
У структурі самоменеджменту працівників архівів пріоритетами є формування високого рівня моральності, освіти, професійної компетентності, стратегічного, аналітичного і критичного мислення, здатності
генерувати нові ідеї, вміння планувати свою роботу, ухвалювати нестандартні рішення, комп’ютерну грамотність, володіння іноземними
мовами, тактовність у взаємовідносинах із керівниками, колегами по
роботі, підлеглими.
Персональний менеджмент архівіста ґрунтується на системі базових моральних цінностей та пріоритетів архівної галузі, ключовими
з яких є: інтереси держави, цілісність НАФ, ефективність функціонування архівних установ, суспільні інтереси, законні права та інтереси
громадян, їх потреби на інформацію, гуманізм, повага до національних
20

1 Новаченко Т. В. Зазнач. твір.
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та культурних традицій України, її європейський вибір. Досвід оволодіння архівістами мистецтвом самоменеджменту дозволяє виявити такі
його переваги: якісне та своєчасне виконання робіт, раціональне використання часу, наукова організація праці, її мотивація, ріст кваліфікації, досягнення професійних і життєвих цілей, кар’єрне зростання.
Підсумовуючи викладене вище, видається доцільним, з одного
боку, продовжити осмислення теоретичних, методологічних та психологічних засад персонального менеджменту архівістів, його корпоративної специфіки в умовах цифровізації галузі, а з другого – висловити декілька практичних пропозицій щодо ширшого запровадження
наукової організації власної праці архівістів на основі самовдосконалення з урахуванням рекомендацій Міжнародної ради архівів і Європейського Союзу стосовно стандартів у сфері архівів та діловодства.
Видається доцільним включити до програм підвищення кваліфікації
архівістів теми, пов’язані із самоменеджментом, проведенням тренінгів із методики та психолого-педагогічного інструментарію роботи над
собою, самодіагностики, засвоєння зарубіжного досвіду саморозвитку
особи. На засіданнях колегій Укрдержархіву, центральних, галузевих
і місцевих архівів, виробничих нарадах та семінарах варто систематично розглядати питання щодо створення цифрового робочого місця,
запровадження автоматизованого діловодства і поліпшення взаємодії
архівів, фондоутворювачів та користувачів ретроспективної інформації. На часі – розроблення програм самоосвіти архівістів, її мотивації.
Дуже важливо навчитися «стискати» час, робити його більш насиченим, раціональним і ефективним, проводити моніторинг використання
як власного робочого часу, так і своїх підлеглих. І останнє. Весь процес самоменеджменту і саморозвитку можна закумулювати у пошуку
відповідей на 4 ключових питання: ким я був?; що я зробив?; чого я
досяг?; ким я хочу стати? Самокритична та аналітична відповідь на ці
питання – ключ до подальшого самовдосконалення і досягнення успіху.
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ARCHIVIST’S PERSONAL MANAGEMENT:
THEORETICAL PRINCIPLES AND MODERN PRACTICE
Abstract. The purpose of the article is to find out the essence, features and
role of personal management (self-management) of the archivist on the basis of the
general theory of management, scientific principles and modern approaches to the
organization and management of archival business in the context of anthropocentrism
and digitalization of archives of Ukraine. Research methodology includes
consistent adherence to the principles of historicism, continuity, anthropologism,
civilizational, synergetic and systemic approaches, application methods of analysis
and synthesis, comparative studies, modeling, expert assessments and social
observations. Scientific novelty is due to extrapolation the theories and practices

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

103

of self-management for employees of the archival industry in order to effectively
use their time, plan and organize personal work, work in a team, interact and
communicate correctly with colleagues, management, subordinates and visitors
to the archives; self-development, improve their skills and enrich knowledge,
positively influence employees; take care of the culture of the workplace, work
responsibly with documents, record, store and research them, productively organize
and conduct business events; self-improvement, clearly define and formulate life
goals, manage their emotional and volitional potential and character, achieve the
goal, professional and career growth; self-educate, adhere to and defend moral
values, with dignity to bear the high title of Ukrainian archivist. Conclusions. As
a result of the research, the peculiarities of self-management of different categories
of archive employees were established, the ways of rational use of working time are
substantiated, effective use of digital technologies, modern means of information
and communication, as well as domestic and foreign experience. Substantiated
number of practical recommendations on the wider introduction of the scientific
organization of archivists’ own work based on personal management, creation of
a digital workplace, introduction of automated office work and improvement of
interaction of archives, fund raisers and users of retrospective information.
Key words: personal management; archival management; time management;
archivist; scientific organization of labor; workplace culture; digitization; selfcontrol; team work; anthropocentrism; competence; business career.
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ОЦИФРУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ
АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ
Анотація. Мета роботи – дослідження тенденцій розвитку авторського права і суміжних прав Європейського Союзу (ЄС) в умовах становлення
інформаційного суспільства, модернізації його норм під впливом широкого
розповсюдження цифрових технологій у життєдіяльності сучасного європейського соціуму, дедалі активного їх упровадження у сферах культури й
культурної спадщини. Для реалізації мети проаналізовано джерела авторського права і суміжних прав, їх роль у формуванні системи охорони результатів творчої та інтелектуальної діяльності, гармонізації й уніфікації законодавства держав-членів ЄС. Основну увагу приділено актам вторинного
права, зокрема, у формі директив і рекомендацій, що мають перспективне
значення для побудови правової основи оцифрування об’єктів культурної
спадщини, на які поширюються норми авторського права і суміжних прав
ЄС, для вирішення питань удоступнення користувачів до легітимного цифрового контенту. Методологія дослідження проблематики статті базується
на комплексному застосуванні загальнонаукових (історичного, логічного,
системного, структурно-функціонального, класифікації, логіко-семантичного) і спеціально-наукових (дефінітивного аналізу, джерелознавчого аналізу
і синтезу) методів. Наукова новизна, зважаючи на обмеженість студіювання в українському архівознавстві зазначеної теми, полягає в окресленні специфіки сучасної законодавчої практики у сфері авторського права і суміжних прав ЄС, для якої характерним є посилення режиму правової охорони
в інтересах творців і правовласників інтелектуальних продуктів, у взаємозв’язку з пошуком шляхів узгодження приватних і публічних інтересів,
оптимальних правових рішень і механізмів для забезпечення повноцінного
доступу громадян ЄС до інформації, знань, цифрового контенту культурної
спадщини у всьому багатстві її видового складу. У висновках обґрунтовано
потребу вивчення європейського досвіду для розроблення та реалізації
проєктів, програм з оцифрування і створення інтегрованих цифрових ресур© Л. Приходько, 2020
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сів архівної спадщини України, її представлення у світових інформаційних
мережах.
Ключові слова: авторське право і суміжні права; Національний архівний
фонд; культурна спадщина; директиви; рекомендації.

Формування глобального інформаційного простору, стрімкий розвиток новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційність, що стала ключовою характеристикою соціально-економічних,
наукових, технічних, виробничих, культурних, освітніх процесів, істотно підвищили роль інтелектуальної власності у всіх сферах життєдіяльності сучасного суспільства. Створена за результатами інтелектуальної
й творчої діяльності, інтелектуальна власність формує фундамент розвитку світової економіки ХХІ ст. – економіки, заснованої на знаннях,
а також належить до стратегічних ресурсів держави, що визначають
її національну безпеку, економічний, науково-технічний, культурний
потенціал, конкурентоспроможність на глобальному ринку, якість життя громадян. У таких країнах як Німеччина, США, Японія частка інтелектуального капіталу сягає 80% національного багатства. Не менш
важливий внесок в економіку розвинених країн становлять прибутки
від реалізації продукції, на яку поширюється авторське право і суміжні
права (твори літератури, мистецтва, науки, комп’ютерні програми, фонограми, відеограми). За оцінками фахівців, понад 42% усієї економічної активності в Європейському Союзі (ЄС) і 28% зайнятості населення
забезпечуються секторами з інтенсивним використанням прав інтелектуальної власності. Тому на міжнародному, регіональному й державному рівнях приділяється велика увага розвитку та вдосконаленню
системи правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері
інтелектуальної власності. Нині місце країни у світі суттєво залежить
від розбудови ефективної інституційної системи охорони інтелектуальної власності, в якій правові, політичні, економічні та організаційні механізми діють у взаємозв’язку, сприяючи таким чином інноваційному
розвитку цієї країни, її цивілізаційному поступу в світі1.
Посилення уваги наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. до проблем правового регулювання інтелектуальної власності зумовлено реаліями науково-технічного прогресу інформаційного суспільства, що
стимулює потужний розвиток цифрових технологій та їх домінуюче
застосування, безпрецедентні обсяги концентрації цифрової інформації у всіх сферах життєдіяльності людства і невпинне збільшення її
1

Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: практ. посіб. / Д. Лонг та ін.
Київ. 2007. С. 13; Потєхіна В. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. Київ,
2008. 414 с.; Сорока Н. Є. Авторське право і суміжні права в інформаційному
суспільстві: європейський досвід : монографія. Харків, 2019. С. 7.
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питомої ваги у загальному потоці інформації, яка надходить усіма існуючими комунікаційними каналами. Нова цифрова реальність окреслюється у широкому застосуванні високошвидкісного Інтернету, що
став глобальним комунікаційним дзеркалом-екраном життєдіяльності
всієї планети, штучного інтелекту, сервісів автоматичної ідентифікації, збору й оброблення глобальних баз даних, розвитку соціальних
мереж, функціонування різноманітних IT-платформ, інноваційних моделей онлайн-доступу до інформаційних ресурсів тощо. Технологічна
революція стирає грань між користувачами технологій та їх творцями,
оскільки нові технології – це не прості інструменти, які люди використовують, а, передусім, процеси, які вони адаптують до своїх потреб
і постійно розвивають. На відміну від інших технологічних досягнень
минулих епох цифрові технології мають не суто територіальний, а
набувають глобального характеру. Їхні переваги реалізуються у найширших масштабах. Так, застосування цифрових технологій відіграє
все більш значиму роль у сучасному науковому пізнанні, сприяє появі
нових знань, розвитку нових міждисциплінарних і проблемно-орієнтованих напрямів дослідної діяльності, нарощуванню потенціалу наукових досліджень, перетворенню знань у суспільне надбання. На ґрунті
впровадження цифрових технологій в усі види економічної діяльності
відбувається становлення економічної системи інформаційного типу –
цифрової економіки, динамічний розвиток самостійного глобального
цифрового ринку, який за масштабами і обсягами зростання перевищує
нині позитивну динаміку багатьох традиційних товарних ринків. Варто
також підкреслити важливу роль цифрових технологій у формуванні
нової цифрової культури (культури нових медіа) – унікального культурно-цивілізаційного феномену, а також нового культурного типу сучасної особистості, яка вирізняється достатньо високими параметрами
комп’ютерної компетентності, новим досвідом віртуалізації аспектів
власного буття. Глибоко проникаючи в усі сфери суспільного життя,
цифрові технології радикально трансформують простір і час, докорінно змінюють механізми державного управління, форми організації економічних відносин, бізнес-процеси, впливають на систему суспільних
цінностей, соціальну взаємодію в культурі, стандарти і моделі поведін1
ки людей2.
2

1 Європейський досвід нормативно-проектного забезпечення розвитку
інформаційного суспільства: висновки для України : аналіт. доповідь / Нац.
ін-т стратегічних досліджень: Київ, 2014. 76 с.; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Москва, 2000. С. 167, 252–354;
Луман Н. Реальність мас-медіа / за ред. В. Іванова та М. Мінакова; пер. з
нім. В. Климченко. Київ, 2010. 158 с.; Матвейчук Л. О. Цифрова економіка:
теоретичні аспекти // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Економічні науки. 2018.
№ 4(40). С. 116–127.
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В інформаційному суспільстві, де найвпливовішими чинниками
є інформація, знання, комунікація, інновації, особливої актуальності
набуває формування стратегії переходу від пасивного нагромадження
інформаційних ресурсів до перетворення їх у цілісну і доступну для
користування ефективну «систему знань» на базі найперспективніших
трендів інформаційно-комунікаційних технологій. У контексті зазначеного йдеться про принципово нову модель надання інформаційних і
комунікаційних послуг, створення високотехнологічних можливостей
для поширення й використання інформації, інформаційного обміну.
Цифрові технології зумовили безпрецедентні умови доступу до
інформаційних ресурсів, у т. ч. до надбань світової культурної спадщини, а також слугують засобом її збереження. Проте, водночас вони
загострили низку проблем, що відображають суперечливість реалій
цифрового простору, зокрема: протиріччя між динамікою накопичення
інформації цифрового походження і темпами старіння технічних параметрів обладнання й програмного забезпечення; поглиблення цифрової
нерівності – «цифровий розрив» між розвиненими державами та рештою світу, між різними верствами населення всередині країн; посилення кіберзагроз; посягання на безпеку інформації конфіденційного чи
приватного характеру; нехтування правами авторів і значне зростання
порушень права інтелектуальної власності у цілому, про що свідчить
поширення онлайн-піратства у формі незаконного відтворення, тиражування і розповсюдження творів літератури, мистецтва, комп’ютерних програм, баз даних, фонограм, відеограм тощо. Науково-технічний
прогрес зумовив появу нових об’єктів авторського права – творів мультимедіа, в яких поєднані різні способи передавання інформації (тексти,
графіка, мультиплікація, музика, фотографічні зображення, анімація,
інші зорові образи й звукові ефекти), у т. ч. в інтерактивній формі.
Цифрова природа мультимедійних творів зробила їх достатньо пристосованими до мережі Інтернет, а тому цей вид творчості став одним із
найпоширеніших. Зрозуміло, що у процесі їх створення й використання
виникають проблеми правового регулювання.
Варто зауважити, що навколо питань охорони об’єктів авторського
права і суміжних прав у цифровому форматі зберігається високий градус дискусій, оскільки цифрові технології надають можливості для їх
копіювання, модифікації, різних варіантів переробки і фальсифікації,
протиправного представлення й використання у мережі Інтернет. Творці й правовласники об’єктів інтелектуальної власності скаржаться, що
чинне законодавство залишає їх незахищеними від масштабних порушень у цифрових мережах і вимагають істотного посилення механізмів
охорони й захисту своїх прав, притягнення до відповідальності порушників. Користувачі контенту, з іншого боку, звинувачують творців інтелектуальних продуктів у зловживанні своїми правами, індустрію куль-
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тури – у використанні застарілих бізнес-моделей. Цілком очевидно, що
одна з ключових проблем полягає у відсутності справедливої рівноваги між законними правами авторів і правовласників об’єктів права
інтелектуальної власності та зацікавленістю суспільства у розширенні
прав на доступ до знань, інформаційного потенціалу досягнень у сфері
інтелектуальної власності. Адже об’єкти права інтелектуальної власності – це багатоаспектні інформаційні об’єкти, що виступають двигуном науково-технологічного прогресу, та разом із різними інформаційними ресурсами включені у загальний процес інформаційного обміну,
без якого розвиток суспільства не можливий. Перехід від аналогової
до цифрової парадигми, суттєвий розрив між сучасними інформаційними потребами суспільства та діючою правовою основою регулювання об’єктів права інтелектуальної власності, проблеми їх удоступнення постали новими викликами на міжнародному і національному
рівнях.
В умовах інформаційного суспільства переосмислення правового
регулювання результатів творчої й інтелектуальної діяльності крізь
призму суспільного блага, суспільного надбання і державної власності
стає дедалі все більш затребуваним. Сучасні дослідники вважають, що
у світі виразно окреслився підхід до розуміння інтелектуальної власності як «інформаційного суспільного надбання» (information commons).
Свідченням цього, на їхню думку, може слугувати розгортання руху
за доступ до знань (access to knowledge), який об’єднав активістів з
Аргентини, Бразилії, Великобританії, США, інших країн і спрямований
безпосередньо проти легітимізації розширення сфери дії права інтелектуальної власності, монополізації прав на її об’єкти. Також вартий уваги проєкт Договору про доступ до знань (Treaty on Access to Knowledge,
далі – Договір), який розглядався Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) у 2005 р. Хоча ініціаторами Договору виступили Аргентина і Бразилія, проте його підтримали та розвинули некомерційні об’єднання бібліотек, представники академічної спільноти,
інноваційного бізнесу, пересічні громадяни у різних країнах. Провідні
ідеї Договору – впровадження чітких винятків і обмежень в авторському й патентному правах, забезпечення відкритого доступу до наукових
досліджень, що фінансуються за рахунок суспільства. Отже, реалії цифрового простору знайшли відображення в усіх сферах життєдіяльності
соціуму та актуалізували не лише світоглядні, соціокультурні, технічні, комунікаційні аспекти інформаційного мережевого суспільства, а й
широке коло складних правових проблем, спричинених самим фактом
існування цього простору, окреслили нову парадигму права. Цифрові технології сформували нове технологічне середовище та нові умови
його функціонування і, як виявилося, виникла необхідність адаптувати
до них правові інститути, включаючи право інтелектуальної власності.
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За висновками українських і зарубіжних науковців, поява зазначених
правових колізій спонукає шукати нові підходи до взаємодії права
інтелектуальної власності й технологій, їх взаємопроникнення і взаємовпливу для встановлення ефективних, обґрунтованих у правовому
значенні винятків і обмежень щодо авторського права у цифровому
просторі, досягнення певного врівноваження публічних і приватних
інтересів, тобто, між безпосередніми творцями інтелектуальних продуктів, бізнес-спільнотою та користувачами контенту. Нині право інтелектуальної власності, у т. ч. авторське право, усвідомлюються не
тільки у площині захисту прав творців інтелектуальних і культурних
цінностей, а й у набагато ширшому контексті – як сфера права, що регулює доступ громадян до інформації, знань, надбань культурної спад1
щини3.
Актуальність статті зумовлена низкою таких основних чинників.
Наша держава остаточно обрала курс на євроінтеграцію, який став
після підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС імперативом її
зовнішньої й внутрішньої політики. Впровадження європейської моделі суспільного розвитку охоплює широкий спектр присутності України
в європейській системі міжнародних відносин, що включає: соціально-економічну інтеграцію, фінансово-бізнесову кооперацію, створення
спільного простору безпеки, налагодження різноманітної співпраці у
цифровій сфері, гуманітарну, наукову та культурну взаємодію. Складовими й необхідними умовами цього процесу є імплементація профільних нормативно-правових документів ЄС, гармонізація й уніфікація законодавства України з європейським законодавством, зокрема і в сфері
інтелектуальної власності, а також вивчення й використання досвіду
практичної реалізації програм і проєктів щодо оцифрування культурної
спадщини та забезпечення доступу до її надбань.
На сучасному етапі світового розвитку інформаційні ресурси відіграють пріоритетну роль, не менш важливу ніж природні, матеріальні, фінансові, трудові. Документальні ресурси українських архівів за
обсягами концентрації, інформаційною місткістю та унікальністю багатоаспектного інформаційного потенціалу – базовий сегмент системи
3

1 Войниканис Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую
эпоху: парадигма баланса и гибкости. Москва, 2013. С. 69–71; Кодинець А. Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 16–20;
Марьина Е. Ю. Цифровое пространство: противоречия становления и развития // Молодий вчений. 2016. № 9(36). С. 335–339; Троцька В. Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів. Чи можливе досягнення рівноваги
в цифрову епоху? // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 2.
С. 5–16; Шугуров М. В. Парадигма модернизации авторского права Европейского Союза в контексте цифровой экономики // Международное право. 2019.
№ 4. С. 1–26.
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державних і світових інформаційних ресурсів. Однак, універсалізація
інформаційного законодавства, різноплановість нормативно-правового
регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, неузгодженість окремих законодавчих актів призводять до того, що закони, здійснюючи правове регулювання у певній сфері життєдіяльності суспільства, обмежують можливості архівів у повному обсязі виконувати свої
соціальні функції. Зокрема, згідно із законодавством України архів
здійснює копіювання документів із метою їх збереженості та забезпечення доступу до архівної інформації. Відповідно до ст. 15 Закону
України «Про авторське право і суміжні права» виключне право автора
(чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти відтворення творів. У ст. 22 цього нормативно-правового акта
допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками
та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано
на одержання прибутку, за таких умов: 1) у разі, коли відтворюваним
твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори
чи уривки з письмових творів (за винятком комп’ютерних програм і баз
даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється
за запитами фізичних осіб за умови, що: а) бібліотека та архів мають
достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;
2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни
загубленого, пошкодженого та непридатного примірника певної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або
непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву,
а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також,
коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру. За ст. 1 цього закону репрографічне відтворення
(репродукування) – це факсимільне відтворення у будь-якому розмірі
(у т. ч. збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого
графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у т. ч. цифро1
вій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп’ютер4.
Цілком очевидно, що норми Закону України «Про авторське право
і суміжні права» не враховують проблематику процесів інформатизації
та цифровізації в архівній справі держави, завдання архівної практики.
Необхідно підкреслити, що у роботі архівних установ існує достатньо
широке коло проблем, які потребують правового врегулювання: ви4

1 Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993
№ 3792-XII (зі змінами). URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 12.01.2020).
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готовлення цифрових копій аудіовізуальних документів із метою збереження їхньої інформації через надзвичайну вразливість плівкових
носіїв; використання т. зв. «сирітських документів» (документів, авторство яких не встановлено); передавання на постійне зберігання до архівів фондів особового походження, у т. ч. в електронній формі; авторське право стосовно інформаційних ресурсів, коли їх автором є архів
тощо. Неузгодженість чинного законодавства у сфері інтелектуальної
власності з архівним законодавством суттєво обмежує діяльність архівних установ щодо оцифрування документів Національного архівного фонду (НАФ), забезпечення їх збереженості та удоступнення. Тому
законодавче поле, що визначає правові рамки діяльності архівних установ, вимагає удосконалення, особливо в контексті реалізації проєктів,
програм з оцифрування й створення інтегрованих цифрових ресурсів
архівної спадщини України, її представлення у світових інформаційних
мережах, упровадження сучасних сервісів онлайн доступу громадян до
цифрового контенту. Поза сумнівом, є гостра потреба у розробленні
нормативних документів, стандартів, методичних рекомендацій, які б
допомогли архівам знаходити легітимні й грамотні підходи до впровадження нових видів робіт з урахуванням кращого світового і європейського досвіду.
У статті ми розглянемо систему джерел авторського права і суміжних прав ЄС, на підставі яких здійснюється регулювання правовідносин цього інституту права інтелектуальної власності, вирішуються питання оцифрування об’єктів культурної спадщини та їх удоступнення.
Історіографія проблематики статті охоплює праці українських
і зарубіжних науковців: А. Абдулліна, О. Войніканіс, А. Довгерта,
В. Дроб’язка, Р. Еннана, О. Кадєтової, Ю. Капіци, Л. Комзюка, О. Орлюк, В. Потєхіної, О. Святоцького, Н. Сороки, В. Троцької, Є. Ходаківського, О. Штефан та ін. Йдеться про значний за обсягом масив публікацій (монографії, наукові збірники, статті у періодичних виданнях,
дисертації, автореферати дисертацій тощо), в яких розглянуто: базові
принципи, доктринальні засади, поняттєво-термінологічний апарат,
історію, сучасні тенденції, економіко-правові аспекти розвитку права
інтелектуальної власності ЄС в умовах глобалізаційних викликів сучасності, практику прийняття нормативно-правових документів, специфіку їхньої структури, вплив правотворчої діяльності інституцій ЄС на
право інтелектуальної власності держав-членів.
У працях українських авторів здійснено порівняльний аналіз законодавства України і ЄС та за його результатами доведено необхідність
гармонізації законодавства України з законодавством ЄС щодо інтелектуальної власності, окреслено засади втілення європейських стандартів у цій сфері через упровадження норм Угоди про Асоціацію України з ЄС.
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Ґрунтовні інтерпретації простежуються у студіях, присвячених питанням особливостей розвитку авторського права і суміжних прав у ЄС,
зближення і гармонізації національних правових систем у цій сфері,
режиму і системи охорони об’єктів авторського права у цифровому середовищі, пошуку шляхів узгодження приватних і публічних інтересів
відносно доступу до інформаційного потенціалу результатів творчої та
інтелектуальної діяльності, захищених правом. Нині авторське право і
суміжні права – це розгалужений інтелектуальний простір, де взаємодіють різні галузі наукових знань, академічною спільнотою продукуються міждисциплінарні моделі дослідження і синтезуються напрацювання
не лише правників, а й філософів, соціологів, культурологів, істориків,
управлінців, мистецтвознавців, музеєзнавців, документознавців, бібліо1
текознавців та інших фахівців5.
Завершуючи аналіз історіографії, зазначимо, що в українському архівознавстві питання дотримання положень права інтелектуальної власності в роботі архівних установ в умовах цифровізації архівної справи
комплексного наукового дослідження не отримали. Можна назвати
лише поодинокі публікації Т. Ємельянової. Комплексно дослідивши
5

1 Абдуллин А. И. Право интеллектуальной собственности в Европейском
Союзе: генезис, унификация, перспективы развития : автореферат дис. … д-ра
юрид. наук: 12.00.03 / Абдуллин Адель Ильсиярович; Русская академия правосудия. Москва, 2006. 63 с.; Войниканис Е. А. Указ. соч.; Дроб’язко В. С.,
Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. Київ, 2004.
512 с.; Еннан Р. Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському союзі: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку //
Часопис цивілістики. 2012. Вип. 13. С. 110–119; Законодавство Європейського
Союзу та держав-членів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності / О. П. Орлюк та ін.; за заг. ред. О. П. Орлюк. Київ, 2010. 262 с.; Кадєтова О. В. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності : монографія. Київ, 2019. 344 с.;
Авторське право і суміжні права в Європі = Copyright and Related Rights in
Europe : монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака; НАН України, Центр інтелект. власності і передачі технологій. Київ, 2012. 693 с.; Комзюк Л. Т. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2008. № 5. С. 59–64; Литвинова Л. Модернізація
авторського права ЄС в епоху цифрових технологій // Бібліотечний вісник.
2019. № 2(250). С. 3–9; Право інтелектуальної власності. Академічний курс :
підруч. / О. П. Орлюк та ін.; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ,
2007. 696 с.; Потєхіна В. О. Зазнач. твір; Сорока Н. Є. Зазнач. твір; Троцька В.
Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів… С. 5–16; Інтелектуальна власність: економічно-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. Київ, 2014. 276 с.; Штефан А. С.
Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення
та захисту : монографія. Київ, 2017. 150 с.; Cole Louise. Copyright in the digital
age: a UK perspective. URL: www.uksg.org › sites › uksg.org› files (дата звернення 01.02.2020).
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актуальні теоретичні й прикладні проблеми формування НАФ аудіовізуальними документами, авторка констатувала, що їх вирішенню значною мірою перешкоджає недосконалість чинного законодавства про
авторське право і суміжні права, відсутність в Україні єдиного правового простору для регулювання відносин між авторами аудіовізуальних
1
творів, архівами та користувачами6.
Серед методичних розробок вартий окремої уваги підготовлений
співробітниками Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного «Порадник власнику аудіовізуальних документів: методичний посібник», в якому розглянуто правові (у т. ч. й
питання авторського права), організаційні, теоретико-методичні аспекти роботи з аудіовізуальними документами в архіві7.
За висновком дослідників, право інтелектуальної власності як новий
інститут права ЄС наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. динамічно
розвивається та уособлює вагомі й загальновизнані досягнення у сфері правової охорони інтелектуальної власності, успішний практичний
досвід у питаннях гармонізації й уніфікації законодавства держав-членів, перспективні правові ініціативи щодо міжнародного співробітництва. Інституціями ЄЄ, урядами держав-членів приділяється велика
увага сучасним тенденціям розвитку авторського права і суміжних
прав у контексті розбудови інформаційного суспільства і, відповідно,
розробленню принципово нових підходів і рішень, які закріплюються
в правових актах. Це виразно прослідковується в системі джерел авторського права і суміжних прав, що мають свої специфіку, структуру,
місце в системі права інтелектуальної власності ЄС. За традиційним
поділом в юридичній науці на джерела первинного та вторинного права, система джерел авторського права і суміжних прав містить такі документи:
– первинні джерела, зокрема: установчі договори – Договір про
заснування Європейської Економічної Спільноти (1957); Договір про
Європейський Союз (Маастрихтський договір, 1992); Лісабонський
6

1 Ємельянова Т. Можливості та проблеми формування Національного
архівного фонду цифровими аудіовізуальними документами: деякі аспекти //
Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукраїнської
(з міжнар. участю) наук.-практ. конференції, 21–22 трав. 2015 р., м. Київ /
Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства,
Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, іст. ф-т, каф. архівознавства та
спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України; редкол.: Г. І. Калінічева
(гол.) та ін. Київ, 2015. С. 84–87; Її ж. Формування архівних аудіовізуальних
колекцій: новітні тенденції та виклики розвитку //Архіви України. 2019. № 3.
С. 100–112.
7
Порадник власнику аудіовізуальних документів: методичний посібник / ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного; уклад. О. В. Косенко; за
ред. Т. О. Ємельянової. Київ, 2018. 67 с.
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договір, або Договір про внесення змін до Договору про ЄС та Договору про заснування ЄС (набув чинності 1 грудня 2009 р.), за ст. 118
розділу VII цього документа встановлено спеціальну компетенцію ЄС
щодо гармонізації охорони прав інтелектуальної власності; Хартія основних прав Європейського Союзу (2000), у ст. 17 якої постульовано
охорону інтелектуальної власності.
Зазначені документи мають найвищу юридичну силу, формують
фундаментальну основу для всієї правової системи ЄС і, відповідно,
їм належить найвище місце в ієрархічній структурі джерел права ЄС;
– акти вторинного права (або похідні): регламенти, директиви, рішення, рекомендації, висновки, спрямовані на уніфікацію й гармонізацію комунітарного законодавства у сфері авторського права і суміжних
прав, видаються органами ЄС на підставі установчих договорів і в порядку, ними визначеному;
також ця система джерел включає:
– нормативно-правові акти держав-членів, головна мета яких полягає в імплементації законодавства ЄС у сфері авторського права і
суміжних прав у внутрішнє законодавство, а також у національне законодавство з питань, не гармонізованих на рівні ЄС;
– міжнародні договори, учасниками яких є Євросоюз і держави-члени: Бернська конвенція про охорону літературних і художніх
творів (Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,
1886, зі змінами й доповненнями); Всесвітня конвенція про авторське
право (Женевська конвенція) (Universal Copyright Convention, 1952);
Міжнародна конвенція про охорону виконавців, виробників фонограм
і організацій мовлення (Римська конвенція, International Convention for
the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting
Organizations, Rome Convention, 1961); Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against
Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Geneva Convention),
1971); Конвенція про розповсюдження несучих програм сигналів, що
передаються через супутники (Convention relating to the Distribution
of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite, 1974); Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization,
WIPO Convention, 1967); Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право (WIPO Copyright Treaty, (WCT,
1996); Пекінський договір про аудіовізуальні виконання (2012) тощо;
– джерела прецедентного права, зафіксовані у рішеннях Суду ЄС –
найвищого органу, вповноваженого тлумачити право ЄС.
Класифікація джерел слугує підґрунтям для встановлення їхньої
ієрархічної побудови, визначення підпорядкованості та головним чи-
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ном спрямована на створення цілісного механізму правового регулю1
вання в межах ЄС8.
З середини 1990-х років у ЄС прийнято і реалізується значний за
обсягом блок документів стратегічного характеру, присвячених питанням побудови інформаційного суспільства «об’єднаної Європи»,
що певною мірою вплинули на розвиток європейського права інтелектуальної власності, політику ЄС і держав-членів у сфері культури та
культурної спадщини. Це, зокрема: «План дій щодо переходу Європи
до інформаційного суспільства» (1994); «Меморандум зі взаєморозуміння «Мультимедійний доступ до європейської культурної спадщини» (1995–1998); «Окінавська хартія глобального інформаційного
суспільства» (2000); «Лундські принципи» (2001), Програма «еЕвропа – інформаційне суспільство для всіх» (2000) і плани дій «eEurope
2002», «eEurope 2005»; «eEurope 2020: Цифровий порядок денний для
Європи» (2010, Digital agenda for Europe) – основний проєктний документ із розвитку інформаційної сфери Євросоюзу, «Рекомендація
Європейської комісії щодо надання доступу до наукової інформації»
(2012), «Рамкова програма Горизонт 2020» (2014) тощо. Названі документи орієнтовані на досягнення глобальної конкурентоспроможності ЄС шляхом посилення інноваційного потенціалу та економічного
оновлення держав-членів, пріоритетного розвитку найперспективніших
трендів інформаційно-комунікаційних технологій, упровадження е-урядування як одного з ключових інструментів ефективності державного
управління і надання послуг; створення європейського інтелектуального простору на основі сучасних моделей «відкрита наука» і «відкриті
інновації», забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень
та їхніх результатів, наукових публікацій із застосуванням цифрових
технологій та інноваційних онлайн-послуг, досягнення нового рівня
освіти, комунікації, покращення якості життя громадян. У сфері культури актуалізовано реалізацію довгострокової амбітної програми, що
передбачає: формування єдиного європейського культурного простору
(European Cultural Area) на ґрунті культурної спадщини європейського
континенту і включення в його межі архівів, музеїв, бібліотек, навчальних закладів, культурних і науково-дослідних установ; розроблення і
реалізацію потужних міждержавних проєктів, рамкових програм з
оцифрування і створення інтегрованих цифрових ресурсів культурної
спадщини; впровадження сучасних моделей онлайн-доступу громадян
8

1 Богачова Л. Л. Джерела європейського та національного права // Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 24. С. 17–26; Право Европейского Союза : учебник / под ред. С. Ю. Кашкина. Москва. 2003.
С. 123–147; Сорока Н. Джерела авторського права та суміжних прав в Європейському Союзі // Вісник Львівського ун-ту. Серія «Міжнародні відносини».
2014. Вип. 35. С. 107–117.
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до цифрового контенту. Суттєвою особливістю зазначених документів
є їхня взаємопов’язаність, чітка ієрархічність, фахове застосування методики стратегічного планування. У питаннях, де аспекти застосування
галузевої стратегії перетинаються з іншими сферами або галузями життєдіяльності суспільства, відбувається пошук консенсусних рішень –
узгодження ключових підходів, кореляція з відповідними нормативно-правовими актами, завданнями, заходами, технологіями практичної
реалізації програм чи проєктів.
У контексті тематики статті ми зосередимо увагу саме на актах вторинного права, включених у складні процеси гармонізації й реформування авторського права з урахуванням цифрових реалій інформаційного суспільства. Зазначені джерела також зафіксували важливі правові
рішення й заходи, пов’язані з оцифруванням і доступом до об’єктів
культурної спадщини, на які поширюються норми авторського права і
суміжних прав.
У ст. 249 «Договору про заснування Європейської спільноти» від
25 березня 1957 р., наукових публікаціях акцентовано увагу на таких
ключових ознаках, властивостях і функціях актів вторинного права як
регламент, директива, рішення, рекомендації та висновки.
Регламент – нормативний акт, що має пряму (безпосередню) дію
в усіх державах-членах, імперативний характер, є обов’язковим у повному обсязі, за юридичною силою дорівнюється закону в національній правовій системі. Регламенти не потребують ратифікації державами-членами і не можуть бути змінені навіть частково будь-яким їхнім
органом. Діючи безпосередньо, вони значною мірою забезпечують у
межах ЄС саме уніфікацію права, тобто введення єдиного інструмента
правової охорони інтелектуальної власності.
Директива – нормативний акт, що закріплює основи законодавства у конкретній сфері суспільного життя, є обов’язковим для держави-члена (або групи держав), якій адресований. На відміну від регламенту, у директиві не регулюється детально сфера суспільних відносин,
а визначено цілі й завдання, очікуваний результат. При цьому форми
і засоби реалізації положень, закріплених у директиві, покладають на
державу-члена. Як правило, директиві має кореспондувати акт національного законодавства щодо імплементації її положень. Таким чином,
за допомогою директив здійснюється гармонізація національного права, тобто подолання розбіжностей у правових системах держав-членів
і зближення їхнього законодавства з окресленого кола питань. На думку науковців, відбувається трансформація директиви в універсальний
інструмент європейської політико-правової інтеграції, підвищується рівень її впливу на внутрішнє право держав-членів.
Рішення – це юридично обов’язкові акти, що містять нормативні
приписи з окремих питань, і можуть бути адресовані державам-членам,
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окремим юридичним і фізичним особам або прийнятими для реалізації
організаційних і практичних заходів.
Рекомендації та висновки – правові акти, що не мають обов’язкової сили, і на підставі яких інституції ЄС висловлюють пропозиції або
1
офіційні позиції з різних питань9.
Початок гармонізації авторського права і суміжних прав в ЄС
пов’язаний з опублікуванням 7 червня 1988 р. Зеленої книги «Авторське право і виклик технологій – питання авторського права, що вимагають невідкладних дій» (Green Paper on Copyright and the Challenge
of Technology – Copyright Issues Requiring Immediate Action. COM (88)
172 final, 7 June 1988). Процес гармонізації був націлений на усунення у державах-членах розбіжностей стосовно набуття і реалізації прав
інтелектуальної власності, зближення національних законодавств для
формування єдиного ринку товарів і послуг, захищених авторським
правом, зняття правових бар’єрів для торгівлі, зміцнення конкурентоспроможності економік тощо. Для вирішення цих завдань, починаючи
з 1991 р., прийнято та імплементовано у національне законодавство
низку директив:
– Директива Ради 91/250 /ЄЕC від 14 травня 1991 р. про правову охорону комп’ютерних програм (Council Directive 91/250/EЕC of
14 May 1991 on the legal protection of computer programs, codified version
Directive 2009/24/ EC);
– Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 р. про право
на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (Council Directive 92/100/ЕЕC of 19 November 1992 on
rental right and lending right and on certain rights related to copyright in
the field of intellectual property, codified version Directive 2006/115/ EC);
– Директива Ради 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 р. про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав та застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції (Council
Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain
rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to
satellite broadcasting and cable retransmission);
– Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 р. про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав
(Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of
protection of copyright and certain related rights, codified version Directive
2006/116//EC);
9

1 Договір про заснування Європейського співтовариства» від 25 березня
1957 р. URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 12.01.2020); Абдуллин А. И.
Указ. соч.; Сорока Н. Джерела авторського права та суміжних прав … С. 107–
117; Форманюк В. В. Система джерел права Європейського Союзу // Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 2. С. 83–88.
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– Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 1996 р. про правову охорону баз даних (Directive 96/9/EC of the
European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal
protection of databases);
– Директива 2001/29/ЄC Європейського Парламенту і Ради від
22 травня 2001 р. про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві (Directive 2001/29/
EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on
the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the
information society) («Infosoc Directive»);
– Директива 2001/84/ЄС Європейського Парламенту і Ради від
27 вересня 2001 р. про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва (Directive 2001/84/EC of the European Parliament
and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit
of the author of an original work of art);
– Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту і Ради від
29 квітня 2004 р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of
the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property
rights);
– Директива 2006/116/ЄС Європейського Парламенту і Ради від
12 грудня 2006 р. про строк охорони авторського права і деяких суміжних прав (замінила Директиву 93/98/ЄЕС) (Directive 2006/116/EC of the
European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term
of protection of copyright and certain related rights);
– Директива 2010/13/ЄС Європейського Парламенту і Ради від
10 березня 2010 р. про узгодження певних положень, визначених законами, підзаконними актами та адміністративними положеннями у
державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіа-послуг (Директива про аудіовізуальні медіа-послуги) (Directive 2010/13/EU of the
European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination
of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action
in Member States concerning the provision of audiovisual media services
(Audiovisual Media Services Directive);
– Директива 2012/28/ЄС Європейського Парламенту і Ради від
25 жовтня 2012 р. про деякі випадки дозволеного використання «сирітських творів» (Directive 2012/28/EU of the European Parliament and
of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan
works);
– Директива (ЄС) 2019/790 Європейського Парламенту і Ради від
17 квітня 2019 р. про авторське право і суміжні права в єдиному цифровому ринку, яка доповнює Директиви 96/9/ЄC та 2001/29/ЄC (Directive
(EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April
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2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and
1
amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC)10.
Прийняття директив сприяло не тільки зближенню і гармонізації національного законодавства держав-членів, а й запровадженню
більш високого рівня стандартів захисту об’єктів авторського права
і суміжних прав порівняно з Бернською й Римською конвенціями та
спеціальним законодавством держав-членів. У європейське право інтелектуальної власності були інкорпоровані такі основоположні концепції як «оригінальність», «оприлюднення», «справедлива компенсація». Гармонізація норм авторського права значною мірою зміцнила
європейську єдність у гуманітарній сфері. Провідна роль у вирішенні
цих питань належить Європейській комісії, яку справедливо називають
«двигуном» європейської інтеграції, підкреслюючи її вагомий внесок
у процеси гармонізації та уніфікації законодавства у сфері права інтелектуальної власності, у т. ч. авторського права і суміжних прав11. 2
Важливе значення для побудови правової основи оцифрування
об’єктів культурної спадщини, на які поширюється авторське право,
мали положення Директиви 2001/29/ЄC Європейського Парламенту і
Ради від 22 травня 2001 р. про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві (далі –
Директива). У п. 31 документа підкреслено необхідність забезпечення справедливого балансу прав та інтересів між різними категоріями
правовласників, між правовласниками об’єктів авторського права і користувачами. Акцентовано увагу держав-членів, що в умовах функціонування електронного середовища встановлені ними винятки й обмеження потребують перегляду й гармонізації. Адже існуючі відмінності
в національних законодавствах відносно винятків і обмежень перешкоджають формуванню єдиного ринку товарів і послуг. Положення
Директиви були орієнтовані передусім на гармонізацію права щодо відтворення (копіювання) творів, права на їх повідомлення для загального
відома публіки, права на їх поширення, а також на захист технічних
засобів, що мають запобігти незаконному копіюванню. У ст. 2. Директиви чітко визначено коло осіб, яким держави-члени повинні надати
10

FUR-Lex. Access to European Union law. URL: https://eur-lex.europa.eu›
legal-content› TXT› u (дата звернення: 10.01.2020).
112
Афанасьева Е. Г. Европейское авторское право: прошлое, настоящее
и будущее (Реферативный обзор) // Право интеллектуальной собственности:
сб. науч. трудов. Москва, 2017. С. 50–58; Капіца Ю. Директива 2019/790/ЄС
про авторське право в єдиному цифровому ринку та питання адаптації законодавства України // Інформація і право. 2019. № 3(30). С. 65–77; Комзюк Л. Т.
Зазнач. твір; Сорока Н. Є. Діяльність Європейської комісії у сфері захисту
авторського права та суміжних прав у Європейському Союз // Науковий вісник Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. Вип. 2.
С. 57–68.
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виключні права дозволяти або забороняти відтворення, та об’єкти цих
прав: авторам щодо їхніх творів; виконавцям щодо записів їхніх виконань; виробникам фонограм щодо їхніх фонограм; виробникам перших записів фільмів щодо оригіналу і копій їхніх фільмів; організаціям
мовлення щодо записів їхніх передач. Держави-члени також повинні
надати авторам виключне право: дозволяти або забороняти будь-яке
повідомлення про їхні твори та інші об’єкти для загального відома публіки; дозволяти або забороняти будь-яку форму розповсюдження оригіналів чи копій їхніх творів шляхом продажу або в інший спосіб. Ст. 5
глави ІІ Директиви містить поданий для держав-членів з урахуванням
їхніх правових традицій розлогий перелік обмежень і винятків щодо
права на відтворення, зокрема: в освітніх і наукових цілях, для установ
культурної спадщини і навчальних закладів; стосовно відтворення на
папері або на будь-якому подібному носії, що здійснюються за допомогою фотографічної техніки або іншого процесу з подібними ефектами;
стосовно відтворення на будь-якому носії фізичною особою для особистого використання і для цілей, що не є прямо або опосередковано
комерційними; стосовно звукових записів творів, які здійснюються організаціями мовлення на власному обладнанні і для власних передач;
відтворення у пресі, при повідомленні новин; цитуванні; використанні творів особами з особливими потребами тощо. У зазначеній статті встановлено, що конкретні дії з відтворення можуть здійснюватися
бібліотеками, архівами, музеями за умов, які не передбачають пряму
або опосередковану економічну чи комерційну вигоду. Винятки та обмеження, – наголошується в Директиві, – доцільно застосовувати лише
у тих випадках, коли вони не суперечать звичайному використанню
твору і не завдають шкоди законним інтересам правовласників12. 1
Перспективні ініціативи для подальшого вирішення правових питань оцифрування культурної спадщини містили прийняті Європейською комісією документи: «Рекомендація 2006/585/ЄС про оцифрування та онлайн-доступ до культурного матеріалу і збереження у
цифровій формі» від 24 серпня 2006 р. (Commission Recommendation
2006/585/EC of 24 August 2006 on the on the digitisation and online
accessibility of cultural material and digital preservation) та «Рекомендація C (2011) 7579 від 27 жовтня 2011 р. про оцифрування та онлайн-доступ
до культурного матеріалу і збереження у цифровій формі» (Commission
Recommendation (2011/711/EU) of 27 October 2011 on the digitisation
and online accessibility of cultural material and digital preservation), істотно доповнена та підтримана Радою ЄС на засіданні 20 квітня 2012 р.
121
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У цих документах державам-членам пропонувалося: розробити стратегії довготривалого збереження та удоступнення цифрових ресурсів;
створити правові умови для широкомасштабного ліцензування творів,
що не користуються комерційним попитом; переглянути національне
законодавство для того, щоб передбачити у ньому багаторазове копіювання творів установами культурної спадщини і перенесення на нові
технологічні платформи (міграція) цифрових інформаційних ресурсів
із метою їх збереженості при повному дотриманні законодавства ЄС
і міжнародного права у сфері інтелектуальної власності; розвивати
співробітництво і координувати національні програми з оцифрування
культурної спадщини Європи в архівах, музеях, бібліотеках; обмінюватися досвідом і технологіями, погоджувати стандарти, підтримувати
постійні консультації та здійснювати моніторинг ситуації на локальному і міждержавному рівнях; активізувати діяльність щодо оцифрування
матеріалів у сфері культури для їх представлення у Європейській цифровій бібліотеці, відомій під назвою «Europeana» («Європіана»)13. 1
У 2010–2016 рр. діяльність Європейської комісії спрямовувалася
на формування єдиного цифрового ринку та запровадження ініціатив із
підвищення рівня охорони авторського права і суміжних прав у цифрових мережах. Паралельно відбувався пошук оптимальних правових
рішень і механізмів, що уможливлюють оцифрування об’єктів культурної спадщини, доступ користувачів до цифрового контенту. Про
це свідчить оприлюднена 10 січня 2011 р. доповідь Комітету мудреців
(далі – Комітет) Європейської комісії «Нове відродження» («The New
Renaissance»)14. У документі наголошується, що протягом століть бібліотеки, архіви, музеї Європи залишалися хранителями багатої та різноманітної культурної спадщини континенту. «Інституції пам’яті» зберегли
і забезпечили доступ до знань, історичних свідчень про минуле, унікальних формовиявів культурного й мистецького життя європейських
народів. Оцифрування культурної спадщини надає нові можливості для
її збереження, презентації, удоступнення та використання нинішніми й
майбутніми поколіннями. Тому необхідно розробити механізми, які б
визнавали права та інтереси правовласників, сприяли створенню більш
сприятливих умов для оцифрування культурної спадщини і, відповідно,
13

1 Commission Recommendation 2006/585/EC of 24 August 2006 on
the on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital
preservation. URL: https://eur-lex.europa.eu› legal-content› ALL. u. (дата звернення: 17.01.2020); Commission Recommendation (2011/711/EU) of 27 October
2011 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital
preservation. URL: https://eur-lex.europa.eu› legal-content› TXT› u (дата звернення: 17.01.2020).
14
Комітет мудреців – експертна група фахівців високого рівня у складі
3-х членів, яка працює при Європейській комісії з питань онлайн доступу до
культурної спадщини.
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творчості, інноваціям. Автори доповіді докладно розглянули 3 категорії
творів, які відображають розвиток і здобутки європейської культури, та
потребують прийняття рішень, пов’язаних з їх оцифруванням. Наразі
йдеться про твори, що належать до суспільного надбання, а також про
достатньо складні з точки зору правового регулювання об’єкти – т. зв.
«сирітські твори» (англ. orphan works) і твори, що не перевидаються.
Для першої категорії творів державам-членам рекомендовано активізувати діяльність щодо їх оцифрування і забезпечення широкого доступу
користувачів через європейську електронну бібліотеку «Європіана».
Для другої категорії творів члени Комітету пропонували: впровадити у
національне законодавство сучасні правові інструменти їх оцифрування; охопити поняттям «сирітські твори» текстові, аудіовізуальні, візуальні, звукові твори; якщо твір отримав статус «сирітського твору» в
одній країні, його потрібно визнати таким і зробити доступним через
сучасні онлайн-сервіси у всіх країнах-членах ЄС; включити «сирітські
документи» в єдину загальноєвропейську інформаційну базу даних,
а посилання на них подати в електронній бібліотеці «Європіана». Правовий механізм оцифрування цих творів потрібно зорієнтувати на регулювання державно-приватних відносин. Якщо правовласника «сирітського твору» знайдено, йому потрібно виплатити компенсацію, при
цьому ціна договору повинна бути пропорційною комерційній цінності
твору.
Відносно творів, що не перевидаються, їх оцифрування має відповідати інтересам правовласників, але при цьому можливими є 3 варіанти:
1) оцифрування твору установою з метою збереження та подальшим
удоступненням в її приміщенні; 2) оцифрування твору установою для
цілей збереження і представлення в онлайн-доступі; 3) оцифрування
твору здійснює правовласник і передає цифрову копію установі. Основні інвестиції стосовно переведення у цифровий формат творів, що
не перевидаються, має зробити правовласник, для якого передбачені
податкові пільги. У разі відмови правовласником перевести свій твір у
цифровий формат, за оцифрування сплачує держава і тоді цей твір передається у вільний онлайн-доступ, а правовласник отримує відповідну
грошову компенсацію. Якщо правовласник не використовує матеріал
комерційно, ні через колективне управління правами, ні через комерційного посередника, установа отримує право на оцифрування твору і
забезпечення до нього доступу. Для цього необхідно передбачити спрощений механізм отримання ліцензії з управління авторськими правами.
Комітетом також рекомендовано архівувати обов’язковий примірник творів у бібліотеці «Європіана». Для робіт, захищених авторським
правом, сайт зберігання має бути закритим архівом. Щоб уникнути
дублювання копій матеріалів, потрібно надавати копії установам, які
мають право на їх отримання за національним законодавством щодо
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зберігання. Розроблені Комітетом пропозиції й рекомендації були враховані під час розроблення відповідних нормативних документів15. 1
Посилення уваги на початку XXI ст. до правового режиму «сирітських творів» було спричинене активним розвитком і використанням
цифрових технологій. Адже представлення твору в мережі Інтернет
потребує згоди законного правовласника. Втім, за статистикою, наведеною дослідниками, «сирітські твори» становлять значний за обсягом
масив матеріалів про розвиток культури й мистецтва ХХ ст. Зокрема,
в архівах Асоціації європейських кіноархівів і синематек (Association
of European Film Archives and Cinematheques, (ACE)) зберігається 21%
фільмів із невстановленими правовласниками (приблизно 225 тис.)16.
25 жовтня 2012 р. була прийнята Директива 2012/28/ЄС Європейського Парламенту і Ради про деякі випадки дозволеного використання «сирітських творів» (Directive 2012/28/EU of the European Parliament
and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan
works, далі – Директива)17. Документ спрямований на вирішення таких
основних завдань: легітимізацію запровадження до суспільного обігу
творів, автори або правовласники яких відсутні чи невідомі; формування єдиного правового поля охорони «сирітських творів» і визнання
їх статусу в державах-членах; забезпечення інфраструктури транскордонного доступу до культурного контенту на території ЄС; створення
механізмів контролю за дотриманням авторських прав; забезпечення
громадянам ЄС вільного доступу до знань, здобутків у сфері культури, до інновацій. Визначення процедури реєстрації та належний пошук
«сирітських творів» мали на перспективу обмежити їх збільшення.
У Директиві наголошується, що оцифрування творів є важливим засобом збереження європейської культурної спадщини.
Ст. 1 Директиви містить перелік установ, уповноважених використовувати та оцифровувати «сирітські твори». До них віднесено:
публічні бібліотеки, установи освіти, музеї, архіви, фільмофонди та
аудіофонди, видавців, організації громадського аудіо- і телемовлення,
засновані у країнах-членах ЄС. Директива поширюється на такі види
«сирітських творів»: 1) твори, опубліковані у формі книг, періодичних
видань, газет, журналів та інших творів, що знаходяться у зібраннях
публічних бібліотек, освітніх установ, музеїв, архівів, фільмофондах
15

1 The New Renaissance. Report of the «Comité des sages». Reflection group
on bringing Europe’s cultural heritage online. Brussels, 2011. 191 р. URL: www.
museumsandtheweb.com› biblio› the... (дата звернення: 17.01.2020); Войниканис Е. А. Указ. соч. С. 221–223.
16
Войниканис Е. А. Указ. соч.
17
Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of
25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. URL: eur-lex.europa.
eu › legal-content › TXT (дата звернення: 17.01.2020).
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і аудіофондах; 2) кінематографічні або аудіовізуальні твори, фонограми, що містять зібрання публічних бібліотек, освітніх установ, музеїв,
архівів, фільмофонди та аудіофонди; 3) кінематографічні, аудіовізуальні твори, фонограми, створені організаціями громадського мовлення до
31 грудня 2002 р. включно, та розміщені в їхніх архівах. При цьому
зазначені твори повинні охоронятися авторським правом і суміжними
правами, бути вперше опублікованими у державах-членах або, за відсутності оприлюднення, вперше транслюватися у державах-членах.
За формулюванням у ст. 2, «сирітські твори» – це твори чи фонограми, правовласників яких не ідентифіковано або не можна встановити їх місцезнаходження, незважаючи на проведення належного пошуку.
Якщо права на твір або фонограму належать кільком правовласникам,
але не всі вони були встановлені або виявлені, незважаючи на проведення належного пошуку, такий твір або фонограму можна використовувати за умови, що встановлені й виявлені правовласники у частині
належних їм прав уповноважили організації, зазначені у ст. 1 цієї Директиви, здійснювати дії щодо відтворення творів та їх повідомлення
для загального відома, передбачених ст. 2 і 3 Директиви 2001/29/ЄC.
Утім, документ мав певні суперечності. За слушним зауваженням
О. Штефан, «… сфера застосування Директиви 2012/28 є досить обмеженою, а у ст. 10 окреслена мета поступового її скорочення. Окрім
цього, спеціально виокремлюються фотографічні твори та інші зображення, які поки що не можуть претендувати на отримання статусу «сирітських творів» у порядку, передбаченому Директивою 2012/28, до
того ж перегляд її положень має відбутися 29 жовтня 2015 р.»18. 1
Перш ніж твір або фонограма будуть визнані «сирітськими», необхідно провести належний пошук власників прав на такий твір або фонограму, у т. ч. власників прав на твори або інші об’єкти, які включені
до складу або є частиною творів чи фонограм. Це – головна умова надання творам статусу «сирітських творів», що передує користуванню
ними. Ст. 3 Директиви і Додаток до неї закріпили 2 найважливіші для
процесу пошуку «сирітських творів» категорії: належний пошук (англ.
diligent search) – сумлінний пошук за певними джерелами інформації,
який здійснюють відносно кожного твору, і необхідний перелік джерел пошуку. До переліку джерел, представленого в Додатку, включено: бібліотечні каталоги, бази даних, реєстри, інформація та дані, що
належать організаціям колективного управління, асоціаціям авторів і
видавців тощо. Перелік джерел належного пошуку визначають держави-члени. При цьому ключове значення мають масштабні онлайн-бази у формі міжнародних проєктів, баз даних, як наприклад, ARROW
(Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works), створеної
18

1 Штефан О. Правовий режим використання сирітських творів // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 2(24), 2 т. С. 187.
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спеціально для вирішення проблем із «сирітськими творами», система
«Європіана».
У ст. 4 Директиви встановлено трансграничний статус «сирітських
творів» на всій території ЄС. Тобто, якщо твору надано статус «сирітського» у межах юрисдикції однієї держави-члена ЄС, він має значення
й правові наслідки для всіх інших держав-членів ЄС і може вільно використовуватися у межах ЄС.
За ст. 5 держави-члени повинні забезпечити правовласнику на
твір або фонограму, що визнаються «сирітським твором», можливість
у будь-який час припинити цей статус згідно з його правами на такі
об’єкти. Поки цього не відбулося, відповідно до ст. 6 уповноважені
організації мають право здійснювати дії щодо відтворення і доведення
до загального відома «сирітських творів». Кожне використання «сирітських творів» необхідно супроводжувати вказівкою на ім’я встановлених авторів або інших осіб, які мають авторське право на певний твір. Положеннями ст. 6 Директиви також чітко визначено саме
некомерційний характер використання «сирітських творів». Уповноважені організації повинні діяти, насамперед забезпечуючи суспільні
інтереси. Йдеться наразі про збереження, каталогізацію, реставрацію
творів, поширення знань, досягнень культурної спадщини, сприяння
освітнім процесам тощо. При такому використанні уповноважені організації можуть отримувати доходи для компенсації своїх витрат на
оцифрування і повідомлення для загального відома «сирітських творів». У разі припинення правовласниками «сирітського» статусу своїх
творів, держави-члени ЄС зобов’язані застосовувати механізм отримання цими особами справедливої компенсації за використання творів
уповноваженими організаціями. Однак, у нормативному акті джерела,
що мають акумулювати фінанси, правила відносно розміру, умов і порядку виплати компенсації не регламентовані і залишені на розгляд
1
держав-членів19.
Упродовж 2015 р. Європейською комісією було представлено
2 повідомлення: «Стратегія єдиного цифрового ринку для Європи»
(Digital Single Market Strategy) та «До сучасних більш європейських
умов охорони авторського права» (Towards a modern, more European
copyright framework), в яких виразно окреслилася тенденція до модернізації авторського права і суміжних прав. За висновком Ю. Капіци,
у цих документах зафіксовано низку законодавчих ініціатив, заходів,
завдань, спрямованих на підтримку розвитку цифрового ринку ЄС, суттєве удосконалення онлайн-доступу до цифрового контенту. Зокрема,
19

1 Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of
25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. URL: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0028 (дата звернення:
17.01.2020); Штефан О. Зазнач. твір.
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у першому документі презентовано законодавчі пропозиції про більш
сприятливий онлайн-доступ користувачів до аудіовізуальних послуг
у межах ЄС, використання цифрового контенту для наукових досліджень, освіти тощо. Другий документ містив заходи стосовно зняття
перешкод для транскордонного доступу до контенту та циркуляції творів, включаючи можливість використання аудіовізуальних послуг, які
надаються онлайн за підпискою, при перебуванні за межами країни, де
підписку було здійснено. Також в його змісті актуалізовані такі завдання: розроблення агрегатора пошукових онлайн-систем, орієнтованих на
кінцевих користувачів (з індексацією загальнодоступного і легітимного контенту); забезпечення більш широких можливостей оцифрування
творів, продаж або надання доступу до яких не здійснюється; підготовка каталогів для продажу європейських фільмів, посилення співпраці
з аудіовізуальним сектором для виявлення фільмів, раніше створених
у Європі, та їх легітимного перегляду, розширення можливостей удоступнення і використання кращих творів європейського кіномистецтва;
зберігання установами культури ресурсів у цифровій формі; забезпечення віддаленого доступу до творів у закритих електронних мережах,
які застосовують в академічних бібліотеках для дослідницьких цілей
і навчання; уточнення виключень щодо використання зображень архітектурних та інших творів, представлених у місцях публічного доступу, з урахуванням нових каналів розповсюдження; на перспективу –
1
розроблення Кодексу авторського права тощо20.
Правові проблеми щодо культурної спадщини вирішуються у ЄС
не тільки через прийняття відповідних нормативно-правових актів,
стратегічних документів. Послідовно реалізується залучення європейської спільноти до вирішення питань її збереження, оцифрування та
доступу, що передбачає: проведення широких консультацій з експертами, науковцями, представниками «інституцій пам’яті», установами,
які займаються програмним забезпеченням, стандартизацією; поширення технічних рекомендацій; здійснення пілотних проєктів; підготовка
публікацій, розроблення навчальних програм, проведення міжнародних
конференцій, семінарів з актуальної тематики тощо.
Отже, як свідчить аналіз тематики статті, вирішення широкого кола
актуальних проблем охорони, збереження і удоступнення об’єктів культурної спадщини ЄС тісно пов’язане із застосуванням норм авторського
права і суміжних прав. В умовах розвитку інформаційного суспільства,
динамічного розповсюдження цифрових технологій виникла нагальна
потреба у розробленні нових правових конструкцій, які забезпечили б
належний рівень охорони й захисту прав творців інтелектуальних і
20

1 Капіца Ю. Формування єдиного цифрового ринку в Європейському
Союзі та модернізація охорони авторського права // Юридична Україна. 2016.
№ 5–6. С. 74–79.
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культурних цінностей. З іншого боку, урізноманітнення інформаційних
запитів найширших верств населення і невпинне зростання попиту на
вільний доступ до інформації, знань, цифрового контенту культурної
спадщини у всьому багатстві її видового складу посилили увагу до проблемних питань досягнення балансу приватних і публічних інтересів.
Для сучасної законодавчої практики у сфері авторського права і
суміжних прав характерним є посилення режиму правової охорони в
інтересах творців і правовласників, яке поєднується з пошуком умов
покращення доступу користувачів до інтелектуальних продуктів у контексті дотримання основоположних прав і свобод людини, обґрунтованих ЄС ініціатив під гаслом «Інформаційне суспільство для всіх». Саме
за допомогою вторинних джерел наднаціональні органи ЄС здійснюють правове регулювання оцифрування об’єктів культурної спадщини, на які поширюється авторське право і суміжні права, забезпечення
доступу до легітимного цифрового контенту. Європейські стратегічні
ініціативи базуються на усвідомленні керівництвом ЄС і урядами держав-членів, що культура – основа європейської ідентичності, потужний
інструмент об’єднання громадян держав-членів ЄС на рівні їхньої самосвідомості та самоідентифікації, а культурна спадщина – ключовий
чинник сталого розвитку мирної та процвітаючої Європи.
Досвід ЄС щодо законодавчого супроводу оцифрування європейської культурної спадщини потрібно вивчати і, узгодивши його зі стратегіями та ініціативами загальнодержавного рівня, адаптувати до вирішення проблем і завдань архівної справи держави.
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Abstract. The purpose of the work is the research of tendencies of
development of copyright and related EU rights in the conditions of formation of
information society, modernization of its norms under the influence of widespread
distribution and application of the latest digital technologies in life activity of the
modern European society, increasingly their active implementation in the fields of
culture and cultural heritage are. To achieve this goal, the sources of copyright
and related rights, their role in the formation of a system of protection of creative
and intellectual activities, harmonization and unification of the legislation of EU
member states are analyzed. The main attention is paid to acts of secondary law,
in particular, in the form of directives and recommendations that have long-term
significance for building a legal basis for digitization of cultural heritage objects
covered by EU copyright and related rights, to address users’ access to legitimate
digital content. The methodology of research of the article is based on the complex
application of general scientific methods (historical, logical, systemic, structuralfunctional, of classification, logical-semantic) and special-scientific methods (of
definitive analysis, source analysis and synthesis). Scientific novelty, according
to the limited study by Ukrainian archival science of this topic, is to outline the
specifics of modern legislative practice in the field of copyright and related rights of
the EU, which is characterized by strengthening the regime of legal protection in the
interests of creators and owners of intellectual products, finding ways to reconcile
private and public interests, optimal legal solutions and mechanisms to ensure full
access of EU citizens to information, knowledge, digital content of cultural heritage
in all the richness of its species composition. The conclusions substantiate the
need to study the European experience for the development and implementation of
projects, programs for digitization and creation of integrated digital resources of the
archival heritage of Ukraine, its presentation in world information networks.
Key words: copyright and related rights; National Archival Holdings; cultural
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ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ ДІЯЧА УКРАЇНСЬКОГО
ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ТАРАСА БУЛЬБИ-БОРОВЦЯ (1908–1981)
(за документами ЦДАЗУ)
Анотація. Мета дослідження – висвітлити основні віхи життя засновника «Поліської Січі» і Української повстанської армії Тараса Дмитровича
Бульби-Боровця (1908–1981), його військово-політичну діяльність в роки Другої світової війни та періоду післявоєнної еміграції. Методика дослідження
ґрунтується на загальнонаукових, історичних та міждисциплінарних методах.
Біографічні факти військово-політичної діяльності Т. Бульби-Боровця розглядаються і подаються згідно з принципами науковості, історизму та об’єктивності. Наукова новизна. На основі документів Центрального державного
архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) доповнено і уточнено біографічні дані з
життя і військової діяльності організатора збройного опору на Поліссі у перші
роки нацистської окупації України, засновника «Поліської Січі» і Української
повстанської армії Т. Бульби-Боровця. Основну увагу спрямовано на огляд
його життя на еміграції в Німеччині, а саме період 1954–1955 рр., оскільки за
браком джерел у працях сучасних дослідників зустрічаються хибні твердження про переїзд Т. Бульби-Боровця до Сполучених Штатів Америки (США) на
зламі 1940-х – 1950-х років. Проте, документи ЦДАЗУ свідчать про активну діяльність Т. Бульби-Боровця принаймні до кінця 1955 р. у Німеччині, де
він очолював створену ним у 1947 р. військову організацію з числа колишніх
комбатантів – Українську національну гвардію (УНГ). Також, опираючись на
опубліковані джерела, зокрема зарубіжні періодичні видання, вдалося встановити участь Т. Бульби-Боровця на провідних посадах в організації Спілки
визволення України (СВУ) в кінці 1950-х – початку 1960-х років після його
переїзду на постійне проживання до США. У висновках констатується нау© В. Ґаґан, 2020
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кове зацікавлення дослідників постаттю Т. Бульби-Боровця переважно в період Другої світової війни, коли він був командиром «Поліської Січі» – УПА,
і недостатнім вивченням його військової та громадсько-політичної діяльності у повоєнний час. Маловідомими сторінками біографії Т. Бульби-Боровця на сьогодні залишаються останні півтора десятки років його життя, коли
він через погіршення стану здоров’я відійшов від активної громадської діяльності.
Ключові слова: Тарас Бульба-Боровець; Друга світова війна; повстанський рух; «Поліська Січ»; Українська повстанська армія (УПА); еміграція.

Тарас Дмитрович Бульба-Боровець (1908–1981) був однією з ключових фігур у повстанському русі на західних теренах України в роки
Другої світової війни. Він відомий, насамперед, як організатор збройного опору на Поліссі у перші роки нацистської окупації України і
засновник «Поліської Січі» та Української повстанської армії (УПА).
Його провідна роль у створенні перших українських збройних формувань для боротьби з радянськими партизанами та нацистськими військами очевидна.
Окреслюючи життєвий шлях Т. Бульби-Боровця, зауважимо, що
увага дослідників, які займаються вивченням його біографії, спрямована головним чином на період, пов’язаний з його діяльністю як командувача УПА та «Поліської Січі». Мало інформації про емігрантське
життя Т. Бульби-Боровця, зокрема, в історичній літературі є плутанина
щодо країн, де він перебував і мешкав по закінченні Другої світової
війни. Так, наприклад, Ю. Киричук стверджує, що Т. Бульба-Боровець
перебрався в Канаду в 1948 р.1, проте архівні документи не дають такої
певности.
Документи Т. Бульби-Боровця, що охоплюють період із вересня
1954 р. до серпня 1955 р., відклалися у фонді «Колекція документів Дорожинського Павла Миколайовича (1926–2015), громадсько-політичного діяча, журналіста, редактора» (Ф. № 75) в описові № 3 «Боровець
Тарас Дмитрович (псевдоніми: «Бульба-Боровець», «Тарас Бульба»,
«Чуб», «Гонта», «Байда», «Гаврило Обруч» (1908–1981), генерал-хорунжий, засновник УПА», які зберігаються в Центральному державному архіві зарубіжної україніки (ЦДАЗУ).
Більшу частину документів Т. Бульби-Боровця становить його листування з представниками української еміграції. Серед них є члени
Української національної гвардії (УНГ), військової організації, яку він
створив 1947 р., інші відомі особи, діяльність яких пов’язана з першими визвольними змаганнями 1917–1921 рр. часів УНР та Української
1

Киричук Ю. Тарас Бульба-Боровець: його друзі і вороги. URL: http://
www.vox-populi.com.ua/literaturna-storinka/taras-bulba-borovec-jogo-druzi-ivorogi-avtor-kiricuk-urij/ (дата звернення: 26.06.2019).
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Держави. До таких, зокрема, належить Арнольд Марґолін2, який листовно консультував Т. Бульбу-Боровця щодо отримання фінансової
допомоги від Американського допомогового комітету для УНГ на видання агітаційних листівок та повідомляв його про симпатії Комітету
до росіян і наданні їм переваг у допомозі, аби ті не подумали, що аме1
риканці хочуть розвалити СРСР3.
Збереглося листування Т. Бульби-Боровця і з іншими особами, зокрема, однодумцями щодо видавничої діяльності, суспільно-політичних настроїв серед української еміграції та подій у світі. Детальне вивчення цих документів дозволяє стверджувати, що принаймні до осені
1955 р. Т. Бульба-Боровець, дотримуючись вимог глибокої конспірації,
перебував на території Європи, а саме в Німеччині. Міста, де він мешкав, або які відвідував у справах – Мюнхен, Штутгарт, Новий Ульм
та ін. Тут Т. Бульба-Боровець та його оточення вдавалися до різних
конспіративних заходів: винаймали житло під вигаданими іменами,
проводили фінансові операції в американській валюті («для конспірації, хай думають… що ми в Америці»)4. Проте він не збирався залишатися там і надалі, бо планомірно готувався до переїзду в Америку
з різних причин, однією з яких було посилення активності радянських
спецслужб у Європі серед української еміграції5.
Серед кореспондентів Т. Бульби-Боровця – його військові побратими: Петро Дяченко6, Аркадій Валійський7 та Олег Штуль-Жданович8, з
яким Т. Бульба-Боровець перебував в ув’язненні у Заксенгавзені9.
Протягом 1954–1955 рр. в еміграції Т. Бульба-Боровець займався
громадсько-політичною діяльністю. На посаді команданта10 УНГ він
провадив активне листування з членами цієї організації, її крайовими
2
1 Марґолін Арнольд Давидович (1877–1956) – адвокат, дипломат, громадський діяч і письменник, член Української партії соціалістів-федералістів;
при Директорії УНР – заступник міністра закордонних справ і дипломатичний
представник у Лондоні і Парижі.
3
ЦДАЗУ (Центральний державний архів зарубіжної україніки). Ф. 75.
Оп. 3. Спр. 37.
4
Там само. Спр. 38. Арк. 26зв.
5
Там само. Спр. 9.
6
Дяченко Петро Гаврилович (1895–1965) – український військовий
діяч, командир Чорних Запорожців, 2-ї дивізії УНА, протипанцерної бригади
«Вільна Україна» // ЦДАЗУ. Ф. 75. Оп. 3. Спр. 10.
7
Валійський Аркадій (1894–1976) – український військовий діяч, старшина (офіцер) Армії УНР // ЦДАЗУ. Ф. 75. Оп. 3. Спр. 13.
8
Штуль Олег Данилович (псевдоніми: О. Жданович і О. Шуляк; 1917–
1977) – український політичний і військовий діяч; 3-й Голова ОУН (1964–
1977).
9
ЦДАЗУ. Ф. 75. Оп. 3. Спр. 45.
10
Команданте (ісп. Comandante) – військове звання в іспаномовних країнах (також означає в ряді випадків «комендант», «командир»).
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відділами в Німеччині та поза нею. Найбільш цікавим є листування
Т. Бульби-Боровця з Володимиром Наддніпрянцем11, який в УНГ виконував обов’язки начальника відділу пропаганди. Т. Бульба-Боровець мав
велику довіру до В. Наддніпрянця і радився з ним у питаннях підбору
матеріалів до газети «Наступ», що її видавала УНГ у цей період.. Теми,
які порушувалися у листуванні Т. Бульби-Боровця з В. Наддніпрянцем:
ідеологія УНГ (християнський солідаризм), криза в УНРаді, суперечки з
Іваном Багряним12, засновником Української революційно-демократичної партії (УРДП), та несприйняття членами УНГ ідей т. зв. «хвильовизму» в УРДП; видання газети «Наступ» та агітаційних листівок13.
Інший найближчий соратник Т. Бульби-Боровця, з яким той активно листувався, – Олександр Гриценко. В структурі УНГ він обіймав
посаду начальника організаційного відділу, крім того також займався
видавничою діяльністю. Якщо В. Наддніпрянець опікувався газетою
«Наступ», де друкувалися «принципові матеріали» для українського
громадянства, то О. Гриценко працював над іншим виданням – «Бюлетень Головної Команди УНҐ», в якому подавалися інформаційні повідомлення для членів УНҐ відповідного ідейного спрямування14. Робота
над випуском чергових номерів «Бюлетеню…», а також змістовне наповнення статей до них, – це основна тема в листуванні Т. Бульби-Боровця з О. Гриценком. Опріч цього порушуються теми організаційного
характеру, як от, наприклад, брак кадрового потенціалу УНГ, недостатнього фінансування організації, розроблення проєкту пересувної радіо1
станції для агітаційно-пропагандиської діяльності тощо15.
Цікавим є лист Т. Бульби-Боровця до О. Гриценка від 17.12.1954 р.
У ньому Т. Бульба-Боровець говорить про свою зустріч із німецьким
професором Менде, який в рамках соціальної допомоги для чужинців –
колишніх вояків – пообіцяв сприяння в наданні Т. Бульбі-Боровцю пенсії, відповідної його «ґенеральському ранґу»16.
Уже в перші роки по закінченні Другої світової війни були спроби
на сторінках еміграційних часописів – виразників ідей бандерівської
гілки ОУН – применшити або й взагалі заперечити роль Т. Бульби-Боровця у створенні перших збройних формувань та організації повстанського руху. Чи не вперше упереджені погляди цих авторів піддав
11

1 Наддніпрянець Володимир (справж. прізв. – Лобуцький Володимир
Карлович; 1908–1973) – публіцист, літературний критик, політичний діяч;
провідний член Спілки Визволення України.
12
Багряний Іван (справж. прізв. – Лозов’яга Іван Павлович; 1906–1963) –
український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч; засновник Української
революційно-демократичної партії (1948).
13
ЦДАЗУ. Ф. 75. Оп. 3. Спр. 19, 38.
14
Там само. Спр. 38. Арк. 25–26.
15
Там само. Спр. 29. Арк. 6.; Спр. 52.
16
Там само. Спр. 12. Арк. 2.
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нищівній критиці О. Штуль-Жданович, який був безпосереднім учасником та свідком тих подій, працюючи як представник ОУН(м)17 при
1
штабі УПА під проводом Т. Бульби-Боровця.
У памфлеті «В ім’я правди: дійсність про Повстанчу армію», що
під псевдонімом «О. Шуляк» вийшов друком 1948 р., О. Штуль-Жданович, зокрема, цитує анонімного автора статті часопису «До зброї»,
який, «говорячи про початок збройної акції УПА, на 8 стор. пише:
«Отже, в 1941 р. не було ані на Північній Волині, ані в Південному
Поліссі, ані ніде в Україні «рухливих загонів партизанів», ані під проводом Бульби-Боровця, ані під чиїм іншим». Звинувачуючи автора цієї
статті у неправдивості і партійній упередженості, О. Штуль-Жданович
запитує: «І чи не соромно редакції «До зброї» таке підписувати? Мабуть таки соромно, бо не відважилась такого друкувати в самому журналі, а видала окремо […] бо жоден чесний вояк, що коли-небудь лежав
в окопі чи в партизанській розстрільні, не напише такого про товариша
по зброї, хоч би це був навіть партійний противник»18.
Також тенденційність у подачі фактів закидає О. Штуль-Жданович
одному з авторів бандерівського часопису «На сторожі» (листопадове
число за 1946 р.). Той згадує свою зустріч із Т. Бульбою-Боровцем у
краківському ресторані за філіжанкою кави, під час якої останній, нібито, говорив на сторонні теми і зовсім не переймався організацією
збройного повстання19.
Загалом, у бандерівців із Т. Бульбою-Боровцем не склалися стосунки ще з 1943 р., коли ОУН(б)20 почала формувати свої бойові відділи і, перебравши назву «Українська повстанська армія», під якою від
1941 р. воювали збройні формування Т. Бульби-Боровця, робила спроби підпорядкувати їх собі.
У сучасній українській історіографії Т. Бульбі-Боровцю приділено
не так вже й багато уваги, хоча інтерес до його особи зростає. У 1990-х
роках були публікації у пресі, наприклад, А. Кентія, В. Городецького
та ін. У них йшлося здебільшого про ранній період його життя та часи
17

1 ОУН(м) – Організація українських націоналістів мельниківська – одна
з двох фракцій, що виникли в результаті розколу ОУН на початку 1940 р.
Об’єднала прихильників А. Мельника, затвердженого II Великим Збором
Українських Націоналістів на посаді голови Проводу українських націоналістів 27 серп. 1939 р.
18
Шуляк О. В ім’я правди: дійсність про Повстанчу армію. Буенос-Айрес, 1948. С. 5.
19
Там само. С. 6.
20
ОУН(б) – Організація українських націоналістів бандерівська – одна
з двох фракцій, що виникли в результаті розколу ОУН на початку 1940 р.
Об’єднала прихильників більш радикальних революційних методів. Очолив
фракцію С. Бандера. Ще мала назву ОУН(р) – Організація українських націоналістів революційна.
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збройної боротьби на чолі «Поліської Січі» та УПА в роки нацистської
1
окупації21.
Серед публікацій 1990-х років варто відзначити працю Ю. Киричука «Тарас Бульба-Боровець: його друзі і вороги», в якій автор аналізує джерела до біографії Т. Бульби-Боровця, намагається позбавити
його образ «міфологічності» і повернути йому риси реальної людини
зі своїми перевагами та вадами. Ю. Киричук стверджує, що при народженні Бульба-Боровець (а власне – Боровець) був названий не Тарасом,
а Максимом.
Основним джерелом відомостей про життя Т. Бульби-Боровця є
книга його спогадів «Армія без держави: Слава і трагедія українського
повстанського руху», яка вийшла друком 1981 р. у Вінніпезі (Канада)
і неодноразово перевидавалася в Україні. Ю. Киричук пише, що вона
«несе на собі накип суб’єктивності», як і інші подібні праці мемуарного характеру, та розглядає цю книгу як «класичний зразок нарцисної
літератури», де «Бульба-Боровець колосально перебільшив роль своєї
особи в українській новітній історії»22. Виявляючи деякі факти із біографії Т. Бульби-Боровця, автор і сам стає певною мірою суб’єктивним
в оцінці його характеру. Наприклад, описуючи популярність Т. Бульби-Боровця серед місцевих селян у зеніті слави як головнокомандувача УПА, Ю. Киричук говорить, що «фіміами лестощів запаморочили
голову партизанського ватажка». Т. Бульба-Боровець, на думку автора, став марнославним та самовпевненим. Не в останню чергу, як він
стверджує, «свою негативну роль відіграла набута в Березі Картузькій
епілепсія. Вона, за даними психіатричної думки, завжди крокує поруч
і з прогресуванням заздрості, нетерпіння до чужої думки, холодного
презирства до людей, різких несподіваних випадків гніву»23.
Чи справді хвороби справили на Т. Бульбу-Боровця аж такий
вплив? Які ще хвороби були у нього? Так, він мав проблеми зі здоров’ям. Проте, проживаючи вже в еміграції, скаржився зовсім на іншу
хворобу – ішіас24.
Також Ю. Киричук стверджує, що Т. Бульба-Боровець співпрацював із німецькою розвідкою за власним переконанням. Мотивацію
Т. Бульби-Боровця Ю. Киричук пояснює тим, що Німеччина, на думку
першого, була нібито найкращим союзником у визвольній війні України проти Польщі та СРСР25. Але такі відомості аргументовано спростовує І. Ольховський, посилаючись на свідчення заанґажованих до
21

1 Кентій А. Отаман Тарас Бульба // Політика і час. 1992, № 4; Городецький В. Тарас Бульба з Поліського краю // Час. 6–12 берез. 1997 р.
22
Киричук Ю. Зазнач. твір.
23
Там само.
24
ЦДАЗУ. Ф. 75. Оп. 3. Спр. 12. Арк. 8.
25
Киричук Ю. Зазнач. твір.
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німецької розвідки осіб з українського середовища, з якими контактував Т. Бульба-Боровець, і які не підтверджують факт його співпраці з
1
німецькими спецслужбами26.
Інший автор – І. Марчук також декларує об’єктивний підхід у вивченні життя та діяльності Т. Бульби-Боровця, детально переглядає і
критикує неточності у його спогадах «Армія без держави», наводить
маловідомі факти з біографії. В оцінках значимості Т. Бульби-Боровця
в еміграції І. Марчук теж не виказує особливого пієтету до його особи:
«В еміграційному середовищі Тарас Боровець […] намагався очолювати якісь структури, майстерно розігрувати роль видатного партизанського ватажка, авторитетного військового діяча»27.
Повнотою викладу і глибиною аналізу вирізняється монографія
В. Дзьобака «Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в
українському русі опору (1941–1944 рр.)». Проте у своїй праці В. Дзьобак також не уникає тенденційності і робить суперечливі оцінки діяльності Т. Бульби-Боровця, закидаючи йому співпрацю з гітлерівцями,
на підставі ведення переговорів з ними. Проте, на думку В. Дзьобака,
«його (Бульбу-Боровця) не можна вважати звичайним колабораціоністом, оскільки він не був громадянином Радянської України»28. Це
хитке і слабке виправдання Т. Бульби-Боровця слід було б посилити
твердженням про те, що у зносинах з німцями він виходив із постулатів суверенності прав українців і не поступався німцям у принципових питаннях та висував їм свої вимоги, а коли ті відмовлялися на них
приставати, то припиняв зносини з ними. Так було, наприклад, під час
переговорів Т. Бульби-Боровця з шефом СД Волині і Поділля Пицем у
листопаді-грудні 1942 р.29
Але В. Дзьобак не робить того. Навпаки, дорікає Бульбі-Боровцю за
те, що він «не став тією силою, яка б змогла привести до національного
визволення». Звичайно, покладаючи такі завищені сподівання на одного
з лідерів визвольного руху, який разом з іншими діяв в умовах німецької
окупації та обмежених ресурсів партизанської боротьби, можна прийти
до сумних і невтішних висновків про розчарування українського суспільства у діяльності Т. Бульби-Боровця, що, нібито, прирекло «його рух на
поразку, а самого Бульбу-Боровця – на неславу і забуття»30.
26

1 Ольховський І. Чи був Тарас Боровець платним агентом Абверу у 1939–
1940 роках? URL: http://poliskasich.org.ua/?=564 (дата звернення: 15.07.2019).
27
Марчук І. Отаман Тарас Бульба-Боровець: pro et contra. URL: https://
www.istpravda.com.ua/articles/2018/08/14/152779/ (дата звернення: 26.06.2019).
28
Дзьобак В. Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941–1944 рр.). Київ, 2012. С. 180.
29
Бульба-Боровець Т. Армія без держави: Слава і трагедія повстанського
руху. Спогади. Київ–Торонто–Нью-Йорк. 1996. С. 187–188.
30
Дзьобак В. Тарас Бульба-Боровець… С. 185.
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У полеміку із В. Дзьобаком та іншими дослідниками на сторінках
своєї книги «Засновник УПА (1941–1943). Сторінки непрочитаного
життєпису Тараса Бульби-Боровця» вступає І. Ольховський. Він переконливо доводить безпідставність обвинувачень Т. Бульби-Боровця у
колабораціонізмі на посаді окружного коменданта української міліції
у Сарнах («Поліська Січ»), оскільки він діяв із тактичних міркувань,
«щоб одержати адміністративні важелі для творення військового формування – прообразу Української армії»31. Загалом, І. Ольховський подає позитивний образ Т. Бульби-Боровця, який провадив свою діяльність згідно з настановами уряду УНР в екзилі. Посилаючись на широкі
джерельні матеріали, І. Ольховський детально аналізує найбільш дискусійні аспекти його біографії у гострій полеміці з іншими дослідниками, проводить думку про непересічні організаторські, лідерські якості
Т. Бульби-Боровця, його бажання створення широкої коаліції сил українського визвольного руху 1943 р. у Революційній раді в ім’я спільної
мети, а не задля власних амбіцій. На жаль, з об’єктивних причин не все
1
йому вдалося реалізувати.
По-різному можна оцінювати твердження авторів згаданих праць,
проте вони становлять інтерес у вивченні життєвого шляху Т. Бульби-Боровця і окреслюють полемічні обрії у подальших дослідженнях.
У зарубіжних виданнях відомості про Т. Бульбу-Боровця можна
знайти у спогадах колишнього начальника штабу «Поліської Січі» Петра Смородського32, який високо оцінив його діяльність у збройній боротьбі на Поліссі та відзначив вміння воювати у партизанській війні з
малими втратами, водночас уміло провадячи дипломатичні переговори
з ворогом, аби не провокувати його на каральні акції супроти мирного
населення33.
Також не можна оминути увагою опублікований збірник документів, статей та листів, що стосуються життя та військової діяльності
Т. Бульби-Боровця в роки Другої світової війни з передмовою д-ра іст.
наук В. Сергійчука34. До цього видання ввійшли документи і матеріали,
відібрані з різних джерел, у т. ч. й архівних, періодичних та епістолярних.
Тарас Дмитрович Боровець народився 9 березня 1908 р. в с. Бистричі (нині – село Березнівського р-ну Рівненської обл.) у багатодіт31
1 Ольховський І. Засновник УПА (1941–1943): Сторінки непрочитаного
життєпису Тараса Бульби-Боровця. Київ: Гарт, 2015. С. 128.
32
Смородський Петро Володимирович (1891– після 1977) – адміністративний полковник Армії УНР.
33
Смородський П. Поліська Січ // Українське козацтво, 1978, № 3–4(48–
49), С. 21–25.
34
Бульба-Боровець Т. Документи. Статті. Листи. Київ, ПП Сергійчук,
2011, 816 с.
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ній селянській сім’ї (9 дітей). Батько – Боровець Дмитро Юліанович,
селянин, мав 3 десятини землі. Старший брат служив у війську УНР.
Село, в якому жила родина, після 1920 р. перейшло під польську владу. В 14-річному віці (1922 р.) Тарас почав працювати на каменоломні.
Працював також на інших роботах, але щораз повертався до каменярства35. Тут він і проходив «школу життя» та, як сам згадує, почав «настирливо шукати відповіді» на запитання: «Яке ці чужі люди взагалі
мають діло до нас, коли в них є своя земля та держава? Чому на нашій
землі і над нашим народом є чужа — тут польська, а там комуністична
влада? Чому в нас немає своєї влади, раз ми маємо свою землю?»36. 1
1930 р. Т. Боровець відбував військову повинність у польській армії – в 3-му полку гірської піхоти (м. Бєльськ, Верхня Силезія). Хотів
вступити на офіцерські курси, але його не допустили – як ненадійного
елемента. Через це звільнився у запас і в 1931 р. одружився з донькою
чеського колоніста в Луцьку – Анною Опоченською.
Взимку 1932–1933 рр. Т. Боровець з однодумцями заснував та очолив на Поліссі невеличку підпільну організацію «Українське національне відродження» (УНВ), яка вела культурно-освітню роботу серед молоді. Фінанси організації йшли на літературу і пресу. Основним своїм
ворогом члени організації бачили московську імперію та комуністичну
партію. Організація поступово зміцнювалася, спрямовуючи свою діяльність, головним чином, на розвиток революційно-військових традицій
серед молоді, виховання готовності до збройної боротьби.
1934 р., після вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Б. Пєрацького37, почалася хвиля арештів українських активістів націоналістичного руху. Влітку 1934 р. Т. Боровця заарештували і запроторили
спочатку до в’язниці у м. Рівне, а пізніше – у м. Береза Картузька38.
Влітку 1935 р. Т. Боровець вийшов на волю. За час його перебування у
в’язниці організація УНВ кількісно зросла та зміцніла фінансово.
Шукаючи засобів до життя, влітку 1936 р. Т. Боровець відкрив свій
власний кар’єр чорного граніту в с. Карпилівка Сарненської округи.
Це підприємство успішно розвивалося: в 1937–1938 рр. на ньому працювало від 300 до 500 робітників39. Але взимку 1937 р. польська влада
заборонила Т. Боровцю мешкати в прикордонній смузі, і він був змушений продати підприємство та виїхати до Польщі. У цей період тиск
35

1 Бульба-Боровець Т. Армія без держави… С. 10–12.
Там само. С. 12.
37
Перацький Броніслав Вільгельм (пол. Bronisław Wilhelm Pieracki;
1895–1934) – польський військовик, політик, міністр внутрішніх справ Польщі
(1931–1934). Керував політикою пацифікації українців у 1930–1932 рр. Страчений членом ОУН Г. Мацейком на виконання рішення трибуналу ОУН.
38
Бульба-Боровець Т. Армія без держави… С. 24–32.
39
Там само. С. 26.
36
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польської влади на українців почав посилюватися. 14 серпня 1939 р.
Т. Боровець потайки навідав свою дружину біля с. Клевань на Волині,
де вона лікувалася, але попав у засаду і мусив негайно втікати. Нелегально у потязі з мобілізованими резервістами (всі вони були українця1
ми) Т. Боровець дістався до м. Варшави40.
17 вересня 1939 р., згідно з підписаним із Німеччиною пактом
Ріббентропа-Молотова, під формальним приводом захисту населення
Західних України та Білорусії радянська армія перетнула польський
кордон по всій його довжині і напала на Польщу. 27 вересня, у день,
що отримав назву «чорного дня Варшави», німецька авіація бомбардувала місто. 29 вересня Польща припинила своє існування як незалежна
держава.
У цей час у Варшаві було створено Український допомоговий комітет під проводом лікаря Юрія Липи41 та інженера Якова Винника. В
діяльності комітету Т. Боровець брав участь як секретар. Комітет надавав допомогу українським біженцям із Центральної та Східної України. Крім основних обов’язків, члени комітету намагалися створити свій
часопис. Назву йому – «Вогонь» – придумав Т. Боровець і підготував
до нього кілька статей. Проте німецька влада заборонила видавати його
у Варшаві. Поза тим, у комітеті Т. Боровець ще редагував стінгазету,
головним редактором якої був д-р Осип Назарук42.
У листопаді 1939 р. у м. Холм відбулася нарада неповного складу
управи УНВ, в якій взяли участь полковник Іван Литвиненко43, сотник
Василь Раєвський44 та Т. Боровець. На цій нараді Т. Боровець переконав
присутніх перенести діяльність організації в Україну на стан підпілля,
заснувати свою базу, зробити повну реорганізацію з метою її мілітаризації та скоординувати роботу УНВ з іншими подібними організаціями.
Було вирішено укласти план партизанської діяльності на випадок можливої німецько-радянської війни. 20 червня 1940 р. цей план затвердив
Президент УНР Андрій Лівицький45, заявивши, що приблизно через рік
вибухне війна між Німеччиною та СРСР46.
40

1 Там само. С. 36–39.
Липа Юрій Іванович (1900–1944) – громадський діяч, письменник,
поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один із визначних ідеологів українського націоналізму.
42
Назарук Осип Тадейович (1883–1940) – український громадський і політичний діяч, письменник, журналіст, публіцист.
43
Литвиненко Іван Данилович (1891–1947) – полковник Армії УНР, розвідник, військовий консультант; зв’язковий з Урядом УНР в екзилі.
44
Раєвський Василь – сотник Армії УНР, командир першого Клесівського куреня; зв’язковий з Президентом УНР в екзилі.
45
Лівицький Андрій Миколайович (1879–1954) – український громадсько-політичний діяч; Президент УНР в екзилі (1926–1954).
46
Бульба-Боровець Т. Армія без держави… С. 45, 54–55.
41
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Із весни 1940 р. Т. Боровець мешкав у м. Холм, де заснував видавничу спілку церковних репродукцій та майстерню і магазин мистецьких
виробів. Вже тоді він вирішив якнайскоріше тікати в Україну і «влитися в наш підпільний революційний рух, остерігати та підготовляти наших людей, щоб вони не слухали облудної пропаганди Гітлера»47. Цей
задум він здійснив у ніч на 1 серпня 1940 р., коли разом зі зв’язковою
Валентиною Кульчинською48 таємно перетнув кордон, що пролягав по
р. Буг в околицях м. Володави, і потрапив на підконтрольну СРСР територію. Під час переправи через річку В. Кульчинська загинула49.
Перебувши певний час на Поліссі на нелегальному становищі і
переховуючись від НКВС під псевдонімом «Гонта», а потім «Байда»,
Т. Боровець у другій половині жовтня 1940 р. вирушив у двомісячну
подорож углиб України для ознайомлення з ситуацією та настроями населення. Його шлях пролягав від Житомира через міста Київ, Чернігів,
Полтаву, Харків, Дніпропетровськ, Одесу, Вінницю, Сарни. По поверненні з цієї оглядової подорожі в кінці листопада 1940 р. Т. Боровець
взявся до організаційних справ УНВ. Протягом зими 1940–1941 рр.
проводив вивчення тактики партизанської війни та пристосовував її до
1
сучасних умов50.
Із початком німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. організація УНВ перетворилася на Українську повстанську армію (УПА).
Т. Боровець змінив свій псевдонім «Байда» на новий і від цього дня
підписував документи як «Отаман Тарас Бульба». У серпні 1941 р.
УПА перетворилася на офіційну «Поліську Січ», яка у форматі підрозділу української міліції (визнаної та озброєної німцями) займалася
знищенням партизанів біля міст Олевськ і Сарни.
21 серпня 1941 р., після здобуття вояками «Поліської Січі» УПА
м. Олевська, тут було проголошено т. зв. «Олевську республіку». Згодом організували підстаршинську школу та заснували газету «Гайдамака» як орган «Поліської Січі» УПА. Т. Боровець подавав до цієї газети
фейлетони у формі «Листів до Сталіна», підписуючись псевдонімом
«Гаврило Обруч»51.
15 листопада 1941 р., за наполяганням німецького командування,
«Поліська Січ» УПА була розпущена. Відтоді вона знов почала називатися як і раніше – УПА, а командування на чолі з Т. Бульбою-Боровцем
47

1 Бульба-Боровець Т. Армія без держави… С. 47.
Валентина Кульчинська – член УНВ (з весни 1940 р.), донька відомого республікансько-демократичного діяча, священника о. Євгена Кульчинського зі старовинного с. Дермань на річці Усті (нині – села Дермань Перша
і Дермань Друга у Здолбунівському р-ні Рівненської обл.).
49
Бульба-Боровець Т. Армія без держави… С. 61–63.
50
Там само. С. 69.
51
Там само. С. 93, 115, 127–128.
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зайнялося її реформуванням. За його
задумом, армія повинна була перейти від територіально-осадної системи до рухомо-рейдової, нападаючи
на ворога невеликими партизанськими загонами і швидко зникаючи після виконання бойового завдання52. 1
У середині квітня 1942 р. Головна команда (ГК) УПА видала наказ
про початок збройної боротьби проти Гітлера через масовий терор німців серед місцевого населення53.
У березні 1943 р. М. Лебедь54
перейменував військові сили ОУН
на Українську повстанську армію.
Т. Бульба-Боровець, у свою чергу, видав наказ № 80 від 20 липня
1943 р. про перейменування підТ. Бульба-Боровець. 1942 р.55
контрольних йому партизанських
загонів УПА на Українську Народну Революційну Армію (УНРА)56.
Протягом періоду партизанської боротьби на Поліссі Т. Бульба-Боровець увесь час підтримував зв’язок з урядом УНР в екзилі на чолі з
А. Лівицьким, якому він безпосередньо підпорядковувався і від якого
отримував накази та розпорядження щодо своєї діяльності і ведення переговорів із представниками німецької та радянської воюючих сторін.
У зв’язку зі зміною ситуації на сході і наступом радянських військ,
Т. Бульба-Боровець 5 жовтня 1943 р. видав наказ про розформування
УНРА і запропонував німецькому командуванню підписати меморандум, укладений 16 листопада 1943 р., про спільну боротьбу проти більшовизму. Але під час переговорів у Берліні 1 грудня 1943 р. він разом
із сотником О. Штулем-Ждановичем був заарештований німцями та
52

1 Там само. С. 135, 141.
Там само. С. 158.
54
Лебедь (Лебідь) Микола Кирилович (1909 (1910)–1998) – український
політик, один із лідерів ОУН–УПА. Перший начальник Служби безпеки ОУН
(1940–1941). В 1943 р. був співорганізатором III Надзвичайного великого збору ОУНР, де обраний головою Головної ради ОУНР і керівником Референтури зовнішніх зв’язків при Проводі ОУНР. У 1944 р. став співзасновником
Української головної визвольної ради (УГВР) та генеральним секретарем закордонних справ УГВР.
55
Фото взято зі статті І. Ольховського «Коли виникла Українська Повстанська Армія» // «Історична правда». URL: https://www.istpravda.com.ua/
articles/2013/10/14/137810/ (дата звернення: 16.01.2020).
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Бульба-Боровець Т. Армія без держави… С. 204, 206.
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ув’язнений у концтаборі м. Заксенгавзен, де на той час вже перебували
1
С. Бандера57, Я. Стецько58 та інші члени Проводу ОУН59.
Наприкінці жовтня 1944 р. Т. Бульба-Боровець разом з іншими керівниками українських організацій був звільнений з ув’язнення
для проведення подальших перемовин із німецьким командуванням,
які тривали до кінця лютого 1945 р. Їх результатом стала реалізація
проєкту зі створення української армії у складі німецьких збройних
сил. Вона отримала назву «Українська національна армія» (УНА) і підлягала наказам генерала П. Шандрука60. Командиром групи «Б» цієї
армії було призначено Т. Бульбу-Боровця.
Новостворена УНА участі у бойовому протистоянні з Червоною
армією, що нестримно наступала, фактично не брала. В кінці квітня
1945 р. Т. Боровець видав наказ своїм підлеглим про відхід малими
тактичними групами в Баварію, де вони частково здалися в полон американським військовим, а частково розсіялися серед цивільного населення61.
З цього часу Т. Бульба-Боровець жив на еміграції, головним чином, у Німеччині, але не припинив займатися активною діяльністю.
Так, у 1947 р. із колишніх вояків Т. Бульба-Боровець створив військову організацію – Українську національну гвардію (УНГ) та зблизився з
І. Багряним, лідером УРДП. У 1949 р. Т. Бульба-Боровець формально
підтвердив своє членство в УРДП, але невдовзі разом з однодумцями
вийшов із неї через конфлікт з І. Багряним і звинуваченні його у прокомуністичних настроях та спробах узурпації влади представниками
УРДП в УНРаді.
Припинивши членство в УРДП, Т. Бульба-Боровець не побажав
приставати до будь-якої політичної партії і спрямував свої сили на розбудову структур УНГ, військової організації, що діяла на позапартій57

1 Бандера Степан Андрійович (1909–1959 – український політичний
діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного
руху XX ст.; після розколу Організації українських націоналістів – голова
Проводу ОУН(б).
58
Стецько Ярослав Семенович (1912–1986) – український політичний та
військовий діяч, активний діяч ОУН. З 1941 р. – перший заступник провідника ОУН(б) С. Бандери. У 1942–1944 рр. перебував у німецькому концтаборі
Заксенгавзен. Після звільнення керував Антибільшовицьким блоком народів,
був головою Проводу ОУН(б).
59
Бульба-Боровець Т. Армія без держави… С. 227–229; Тарас Бульба-Боровець. Бібліографічний покажчик літератури. URL: http://kmoun.
info/2018/08/22/taras-bulba-borovets-bibliografichniy-pokazhchik-literaturi/ (дата
звернення: 23.06.2019).
60
Шандрук Павло Феофанович (1889–1979) – український військовий
діяч, генерал-хорунжий Армії УНР (генерал-полковник в еміграції), дійсний
член НТШ.
61
Бульба-Боровець Т. Армія без держави… С. 249, 251, 255.
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ній основі. Він хотів створити таку організацію, яка була б підзвітна і
підконтрольна Державному Центру УНР та його представницькому органу – УНРаді, а не якійсь окремій партії. У реалізації своїх прагнень
Т. Бульба-Боровець шукав однодумців, відкрито заявляючи про свою
громадянську позицію.
Так, наприклад, 22 жовтня 1950 р. Т. Бульба-Боровець взяв участь у
першій українській маніфестації у м. Лондон, організованій Об’єднанням українців у Великій Британії (ОУуВБ), Союзом українців – бувших
вояків у Великій Британії та Українською національною гвардією (УНГ),
і зачитав реферат на тему: «Збройна боротьба України 1917–1950»62. 1
Свої ідейні переконання Т. Бульба-Боровець поширював на шпальтах часописів «Меч і Воля», «Військова справа», газет «Аванґард» та
«Наступ», «Бюлетень Головної Команди УНҐ», які видавалися у період
з 1949 р. до 1955 р.
Протягом 1953–1954 рр. Т. Бульба-Боровець відбув інспекційну
подорож Канадою та США з метою вивчення громадсько-політичного, економічного та культурного стану української еміграції. А вже
26 червня 1956 р. остаточно перебрався в Америку63. Тут він продовжив свою діяльність. У Нью-Йорку Т. Бульба-Боровець зблизився з
лідерами Спілки визволення України (СВУ), організації, яка відновила
свою діяльність 1951 р. після суду над її членами 1930 р. у м. Харків64.
1959 рік видався для Т. Бульби-Боровця та УНГ багатим на події.
Вже на початку 1959 р. він взяв активну участь у підготовці і проведенні зініційованої СВУ, Союзом земель Соборної України – Селянською
партією (СЗСУ–СП), Асоціацією колишніх політичних в’язнів антикомуністичної акції у Нью-Йорку (18 січня) та загальноукраїнського Віча
«На суд української еміграції «націонал-комунізм» – хвильовизм та
його пропаґаторів», що відбулося 28 лютого 1959 р. у м. Філадельфія65.
Ці акції були своєрідним вимірюванням та узгодженням позицій
двох організацій – СВУ та УНГ – напередодні Другого Великого Віча
СВУ 16–17 травня 1959 р. у м. Нью-Йорк, на якому було затверджено
постанову про влиття членів УНГ у СВУ, затверджено програму СВУ,
зміни та доповнення до Статуту СВУ, обрано новий склад керівництва,
у т. ч. і Т. Бульбу-Боровця – на посаду голови Головної Управи СВУ.
Під час проведення Віча він виступив із доповіддю «Стратегія визвольної боротьби»66.
62

1 Українська національна маніфестація у Лондоні // Українське слово.
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Товариство «Волинь», 1976. С. 51.
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«Місія України». 1960. № 1(8). С. 29.
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Наприкінці 1959 р. і на початку 1960 р. Т. Бульба-Боровець відвідав Крайовий осередок СВУ у м. Торонто (Канада), де виступив з доповіддю «Небезпечні стратегії большевизму» про згубну для всього вільного світу концепцію М. Хрущова, т. зв. роззброєння і співіснування,
покликану до встановлення комуністичних режимів у різних країнах.
Під час перебування у Канаді Т. Бульба-Боровець відвідав українські
організації та мав зустрічі з редакторами українських видань: газети
«Батьківщина», часописів «Ми і Світ», «Вільне Слово» та ін.67 1
Освоївшись на Американському континенті, Т. Бульба-Боровець
не поривав зв’язків з Європою, зокрема з Німеччиною, де залишилося
багато його побратимів, у т. ч. колишніх членів УНГ. Так, вже як член
Організаційного бюро СВУ в Німеччині був затверджений на Пленумі
Головної Управи СВУ 25 грудня 1960 р. Панас Кизимів, який в УНГ
раніше керував фінансовим відділом. А головний ідеолог УНГ та автор
концепції християнського солідаризму Володимир Наддніпрянець після входження членів УНГ до лав СВУ став членом Головної Ради СВУ,
продовжуючи жити в Німеччині68.
На Третьому Великому Вічі СВУ, яке відбулося 5–6 вересня 1964 р.
і пройшло під знаком ліквідації розладу в СВУ, Т. Бульбу-Боровця
було обрано головою Військової Ради СВУ69. А через рік Т. Бульба-Боровець як член Президії взяв участь у роботі ІІІ Крайового з’їзду СВУ,
що відбувся 4–5 вересня 1965 р. у м. Торонто (Канада)70.
Місце побутування Т. Бульби-Боровця в той період засвідчив відомий письменник Улас Самчук у книзі «Слідами піонерів». Подорожуючи Американськими Штатами у 1967 р., він 7 червня зустрівся з
Т. Бульбою-Боровцем в оселі ім. О. Ольжича (м. Ліґайтон, штат Пенсильванія), де містилася відпочинкова база Організації державного відродження України (ОДВУ). За словами У. Самчука, останній тут «жив
постійно», часом від’їджаючи до м. Нью-Йорк у справах71.
Будучи послідовником республіканської концепції УНР та прихильником петлюрівського руху, своїм життєвим кредо Т. Бульба-Боровець вважав визвольно-революційну боротьбу з більшовизмом і побудову незалежної української держави.
Помер Т. Бульба-Боровець 15 травня 1981 р. у м. Нью-Йорк (США),
похований на цвинтарі Святого Андрія (Саут-Баунд-Брук)72.
67
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Таким чином, проведене дослідження показує, що життя і діяльність Т. Бульби-Боровця вивчені недостатньо. Особливо це стосується
періоду його перебування в еміграції у Німеччині, а надто – після
переїзду до Америки та останніх років життя. Документи, що зберігаються у фондах ЦДАЗУ і висвітлюють «білі» сторінки біографії
одного з активних діячів українського повстанського руху періоду
Другої світової війни, уможливлюють подальше вивчення його життєвого шляху.
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when he was commander of the «Polissya Sich» – UPA, and insufficient study of
his military and socio-political activities in the postwar period. Little-known pages
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his life, when he retired from active public life due to deteriorating health.
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НОВОВИЯВЛЕНІ АВТОГРАФИ
УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА І ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА
М. Т. РИЛЬСЬКОГО
Анотація. Здійснено огляд документів, пов’язаних із родиною українського поета-класика і громадського діяча М. Т. Рильського (1895–1964). Ці
документи, виявлені у фондах Державного архіву м. Києва, не були відомі ні
дослідникам, ні широкому загалові, хоча окремі факти, викладені у них, були
знані родиною і тими науковцями, які вивчали постаті Т. Р. Рильського та
його синів і онука. Серед цих джерел є особисті автографи поета. Документи
стосуються проживання М. Т. Рильського у Києві. Тому метою публікації є
висвітлення знахідок для наукових цілей і популяризація цих рідкісних архівних джерел. Методи дослідження. Дослідження спирається на загально-наукові (об’єктивно-фактологічні, історичні, аналітико-порівняльні) методи.
Наукова новизна публікації. Виявлені автором документи стосуються смерті
рідного брата поета – Івана та народження дружиною М. Т. Рильського Катериною Миколаївною первістка – сина Богдана. Ці архівні джерела (особові
документи членів родини поета) вперше описуються, досліджуються і вводяться до наукового обігу. Завдяки цим документам і джерелам, нещодавно
опублікованим, уточнено окремі факти з життя М. Т. Рильського і його родини у Києві у 30-ті роки ХХ ст. Подано інформацію і про особову справу
студента медичного факультету Київського університету М. Т. Рильського,
яка також зберігається у Державному архів м. Києва. Оприлюднено родинну
світлину 1900 р., на якій зображені батьки поета, сам юний Максим і його
два старших брати, в тому числі й Іван, про якого йде мова у дослідженні,
та друг родини – видатний етнограф Й. В. Юркевич. Висновки. Державний
архів м. Києва є скарбницею документальних джерел. Тут збереглося і рішення виконкому Київради від 1965 р. про перейменування вулиці Радянської
на вулицю Максима Рильського з метою увічнення пам’яті про поета. Копії
виявлених документів можуть бути використані в експозиціях літературних
музеїв, музеїв М. Т. Рильського в Україні, дослідженнях про життя і діяльність поета, в архівних виставках. Документи розширюють джерелознавчу
базу про М. Т. Рильського і його родину.
Ключові слова: М. Т. Рильський; Державний архів м. Києва; архівні документи; родина; Київ.
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9 березня 2020 р. громадськість України відзначила 125 років від
дня народження видатного українського поета, перекладача, публіциста, мовознавця, літературознавця, академіка АН УРСР і громадського діяча Максима Тадейовича Рильського (1895–1964).
Нещодавно у Державному архіві м. Києва автором цієї публікації
віднайдені невідомі раніше автографи славетного поета, а також особові документи родини Рильських. Про М. Т. Рильського написано багато статей та біографічних досліджень, але нові документи, пов’язані
з його іменем, з’являються не часто. Тому кожен такий оприлюднений
документ становить наукову цінність, оскільки розширює і уточнює
наше бачення життя і діяльності поета. Тож розповімо докладніше, чим
важливі виявлені документи у контексті життя поета в Києві у 1930-х
роках.
Один із автографів Максима Тадейовича пов’язаний з сумною подією у житті родини Рильських: 11 липня 1933 р. помер його рідний
старший брат Іван, який працював учителем трудової школи у с. Кожанка. Цю школу він організував разом із братами Богданом і Максимом1. Кожанка нині – це селище міського типу у Фастівському р-ні на
Київщині, розташоване за 18 км від м. Фастова вздовж річки Кам’янки.
Іван Тадейович Рильський (1880–1933) відомий як перекладач
українською мовою творів Гі де Мопассана, Проспера Меріме, Джека
Лондона . І. О. Ільєнко у книжці «Жага. Труди і дні Максима Рильського: документальний життєпис» писав: «У родині Рильських усім трьом
синам, здібним до навчання, стелився шлях через гімназію до вищої
школи, до Київського університету»2.
Іван Тадейович закінчив юридичний факультет Київського університету, але за фахом ніколи не працював. В основному він займався
вчителюванням3.
На час смерті Івану Фадійовичу (так по батькові записано у документі) було 53 роки. Саме відділ запису актів громадянського стану (ЗАГС) тодішнього Сталінського району м. Києва зафіксував факт
його смерті 13 липня 1933 р. за № 5469. Причина смерті – артеріальний
склероз (записано скорописом латиною: «Arteriosclerosis Hacmorhogia
cerebri»). Діагностував смерть лікар Кістяківський. Оскільки ініціали
імені та по батькові лікаря в документі відсутні, встановити його повне ім’я не вдалося. Можна тільки припустити, що цей лікар походив із
відомої у Києві родини Кістяківських.
1

Коляда І., Коляда Ю. Максим Рильський. Харків: «Фоліо», 2015.
С. 20. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17413/1/Rylsky.pdf
(дата звернення: 20.01.2020).
2
Ільєнко І. О. Жага. Труди і дні Максима Рильського. Документальний
життєпис. Київ.: Дніпро, 1995. С. 30.
3
Коляда І., Коляда Ю. Зазнач. твір. С. 29.
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В архівному документі скорочено вказано національність померлого – «укр.», тобто «українець», соціальний стан – «службовець»,
громадянство – «громадянин У.С.Р.Р.». Зазначено, що він був удівцем,
прожиток здобував сам. Відомо, що Іван Тадейович Рильський мав на
той час вже дорослого сина Петра4. 1
При отриманні свідоцтва про смерть брата Максим Тадейович на
звороті цього актового запису власноручно написав: «Максим Рильський – [вул.] Бульон[ська,] 14 [підпис] М. Рильський». Нижче автографа поета є підпис голови ради ЗАГСУ, штемпель цієї установи, запис,
що свідоцтво про смерть видано тоді ж, 13 липня 1933 р., номер свідоцтва (вже зазначався) і 2 реєстраційні номери – відповідно 1035,72415.
Ці документи відклалися у фонді № Р-1654 «Відділ реєстрації актів
цивільного стану м. Києва Сталінського району».
На той час вулиця, на якій мешкала родина Рильських, носила назву
«Бульйонна». За однією з версій, названа вона була на честь К. Г. Бульйона (1852–1906) – домовласника і фабриканта, якому належала відома
киянам ковбасна фабрика. Нині це – вулиця художника-авангардиста
Казимира Малевича (з 2012 р.).
Будинок № 14, в якому проживала сім’я Максима Тадейовича, на
початку ХХ ст. належав Агафії Йосипівні Квашніній – тітці дружини М. Т. Рильського. Саме тут у березні 1931 р. було проведено обшук майна поета, а його самого заарештовано і пішки конвойовано до
Лук’янівського БУПРу6. Тут М. Т. Рильський перебував до середини
серпня (інші джерела називають початок вересня) у камері № 6, де знаходилося ще 7 в’язнів7.
Про ці трагічні місяці у житті М. Т. Рильського вперше написав
його син Богдан. Допити і зустрічі з дружиною Катериною Миколаївною відбувалися у Державному політичному управлінні (ДПУ), що
розміщувалося в колишній будівлі Київського інституту шляхетних дівчат. М. Т. Рильського привозили автівкою – т. зв. «чорним вороном».
Це були часи голодомору. Катерина Миколаївна продавала у Торгсіні
(Всесоюзне об’єднання торгівлі з іноземцями) фамільне срібло і купувала їжу чоловікові. За свідченням сина Богдана, Максима Тадейовича
було звільнено саме завдяки клопотанням матері. Вона нібито особисто
їздила до столичного Харкова на прийом до Генерального прокурора
УСРР Л. С. Ахматова-Ахманицького, який пообіцяв їй «розібратися».
4
1 Рильський Б. М. Мандрівка в молодість батька. Київ: Молодь, 1995.
С. 18, 19.
5
Держархів м. Києва (Державний архів м. Києва). Ф. Р-1654. Оп. 1.
Спр. 667. Арк. 281–281зв.
6
БУПР – будинок примусових робіт.
7
Рильський Б. М. Зазнач. твір. С. 10–20; Його ж. Те, що приснилось
навесні // Україна. 1989. № 23.
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Але це свідчення Б. М. Рильського неточне, адже на той час ця особа
не керувала 4 підвідділом (сектором у спецсправах) і за сумісництвом
не була помічником генпрокурора, що опікувався арештантами. І тим
паче не була Генпрокурором! На той час цей підвідділ і сектор очолю1
вав Г. А. Железногорський (Айзенберг)8.
Після звільнення М. Т. Рильського з формулюванням «за відсутністю даних для обвинувачення й суду»9 важливу допомогу йому надавав
Остап Вишня.
Ще один автограф М. Т. Рильського пов’язаний з народженням
сина Богдана. Зберігся актовий запис, який свідчить, що хлопчик народився 11 грудня 1930 р.10 Тут же міститься розписка батька про отримання посвідчення про народження сина. Зазначимо, що у подальшому Богдан Максимович Рильський (1930–1991) разом із братом
Георгієм багато років збирав спадщину батька, написав спогади про
нього, керував Літературно-меморіальним музеєм Максима Рильського
у Києві.
У Державному архіві м. Києва у фонді Київського університету
(Ф. 16) зберігається особова справа студента медичного факультету М. Т. Рильського, в якій знаходимо цікаві відомості про навчання
юного Максима в приватній гімназії Володимира Павловича Науменка
(1852–1919)11. Ці документи відомі дослідникам і їх неодноразово використовували в наукових публікаціях.
Збереглася фотографія 1900 р., на якій зображена вся родина Рильських. На ній за батьками стоять сини: Богдан, Максим, Іван та друг
родини – український громадський діяч, лікар, член київської Старої
Громади, один із фундаторів кооперативного руху в Україні Йосип
В’ячеславович Юркевич. Оригінал фотографії знаходиться в Літературно-меморіальному музеї Максима Рильського в Голосієві.
У Держархіві м. Києва також зберігається рішення виконавчого
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих «Про найменування та перейменування вулиць і площ м. Києва» № 1270 від 20 липня
1965 р., де зазначено про перейменування вулиці Радянської у Московському районі (нині – Голосіївський), яка пролягала «від проспекту
40-річчя Жовтня до Голосіївської вул.» на вулицю Максима Рильського
«М. Т. Рильський – видатний український поет, академік» – так записано в архівному документ12 .
8

1 Окіпнюк В. Штатна структура і персональний склад прокурорського нагляду за органами державної безпеки радянської України в 1920–
1930-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2011. № 2(37). С. 142, 147.
9
Коляда І., Коляда Ю. Зазнач. твір. С. 61.
10
Держархів м. Києва. Ф. Р-1654. Оп. 1. Спр. 667. Арк. 281–281зв.
11
Там само. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 19829.
12
Там само. Ф. Р-1. Оп. 8. Спр. 410. Арк.186, 189.
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Автографи М. Т. Рильського, віднайдені в архівних документах,
стануть у нагоді тим, хто прискіпливо вивчає життя і діяльність поета. Копії цих документів також можуть поповнити експозицію Літературно-меморіального музею Максима Рильського, інших літературних
музейних закладів, експонуватися на архівних виставках.
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Abstract. There is given the review of documents related to the family life
of Ukrainian classic poet and public figure M. T. Rylsky (1895–1964). These
documents, found out in the collection of the State Archives of Kyiv City were
unknown to researchers or general public, although some of the facts described
in the documents were known to the family and those, who studied biography of
T. R. Rylsky, his sons and grandson. Among these sources are the autographs of
the poet. The documents apply to M. T. Rylsky’s residence in Kyiv. Therefore,
the purpose of the publication is to highlight these findings for scientific targets
and to popularize these rare archival sources. Research methods. The research
is based on general scientific methods (objective-factual, historical, analyticalcomparative). The scientific novelty of the publication. The documents discovered
by the author relate to the death of poet’s brother Ivan and the giving birth by the
wife of M. T. Rylsky’s, Kateryna Mykolaivna, to their first son, Bohdan. These
archival sources (personal documents of family members) are described firstly,
researched and introduced into scientific community. Thanks to these documents
and recently published sources, some facts of life of M. T. Rylsky and his family in
Kyiv in the 1930s have been clarified. There is also given the information about the
personal file of the student of the Medical Faculty of Kyiv University M. T. Rylsky,
that is stored in the State Archives of Kyiv City. The article also presents family
photo of 1900, which depicts the poet’s parents, young Maksym and his two
older brothers, including Ivan, noticed in the study, and another family friend –
a prominent ethnographer J. V. Yurkevych. Conclusions. The State Archives of
Kyiv City is a treasury of documentary sources. There is preserved also the decision
of the Executive Committee of Kyiv City Council dated by 1965 about renaming
of Radyanska Street to Maksym Rylsky Street in order to perpetuate the memory
about the poet. Copies of the documents can be used in literary museums, museums
of M. T. Rylsky in Ukraine, in researches about life and work of poet, in archival
exhibitions. The documents expand the source base about life of M. T. Rylsky and
his family.
Key words: M. T. Rylsky; the State Archives of Kyiv; archival documents;
family; Kyiv City.
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МАТЕРІАЛИ ПЕРЛЮСТРАЦІЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ
ЗА 1946–1949 РОКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОПЕРАЦІЇ «ЗАХІД» (1947)
Анотація. Перевірка та цензурування листів були важливими заходами
політичного контролю радянських спецслужб над поширенням інформації та
з’ясуванням реакції суспільства на важливі події. Попри те, що від січня 1946 р.
було відновлено довоєнну практику вибіркового перечитування листів, для західних областей радянських України та Білорусі, а також Литовської, Латвійської та Естонської РСР продовжували перлюструвати 100% вихідної кореспонденції. Проведення масової одномоментної депортаційної операції «Захід»
не могло не стати об’єктом поштової цензури. Метою статті є здійснення
аналізу збережених та виявлених матеріалів перлюстрації кореспонденції як
джерела з дослідження операції «Захід». Методологія статті ґрунтується на
поєднанні загальноісторичних методів, елементів контент та дискурс-аналізу,
а також квантитативного підходу історичних досліджень. Наукова новизна
полягає в аналізі такого унікального комплексу архівних джерел як матеріали
поштової цензури, здійсненого крізь призму аналізу суспільного та інформаційного резонансу, спричиненого найбільшою масовою депортацією «Захід»
у жовтні 1947 р. Висновки. Встановлено, що про підготовчі заходи до майбутньої депортації населенню Західної України стало відомо з кінця червня
1947 р. Радянським спецслужбам не вдалося дотриматися режиму конспірації
під час організаційного етапу операції «Захід». Проведення масової депортації
спричинило ефект інформаційного вибуху в приватному листуванні. З’ясовано, що від червня 1947 р. і до початку 1949 р. із метою зупинення поширення
відомостей про масові виселення конфісковано щонайменше 39 605 приватних листів, які були або знищені, або використані з оперативною метою органами МДБ. Суспільний резонанс, безпосередньо пов’язаний із виселенням,
тривав до березня 1948 р. включно, а опосередковано – щонайменше до кінця
того ж року. Тобто, до початку нового етапу депортаційної кампанії проти
«сімей оунівців», санкціонованого наказом МДБ СРСР від 20 жовтня 1948 р.
Збережені матеріали перлюстрації кореспонденції містять значний інформаційний потенціал для подальших досліджень депортаційних практик комуністичного тоталітарного режиму, особливо для історії повсякдення та особистих
стратегій виживання в часи репресій.
Ключові слова: операція «Захід»; депортації; реакція населення; перлюстрація кореспонденції; політичний контроль; НКДБ; МДБ.
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Одним із завдань радянських спецслужб було збирання інформації,
відслідковування та аналіз суспільних настроїв або, говорячи мовою
документів, «реагування населення». Щодо кожної важливої на думку «органів» події готувалася інформаційна доповідна, яка розкривала
позитивну, а особливо негативну реакцію різних верств радянського
суспільства. За потреби такі зрізи проводилися серед визначених груп:
інтелігенція, науковці Академії наук чи військовослужбовці Червоної
армії.
Чекістські заходи та операції також були предметом аналізу суспільних настроїв, що їх здійснювали радянські спецслужби. «Органи» обов’язково відслідковували «реагування населення» на підготовку, проведення та наслідки примусових виселень та міграцій. Не була
винятком і наймасовіша радянська депортація із Західної України у
жовтні 1947 р. під кодовою назвою «Захід» («Запад»), унаслідок якої
було вивезено до Сибіру та Казахстану 26 332 сім’ї або 77 791 особу,
з них – 18 866 чоловіків, 35 685 жінок та 23 240 дітей віком до 15-ти
років. Операцію було проведено з метою повного поборення українського визвольного руху.
Джерела інформації про суспільні настрої могли різнитись як за походженням, повнотою отриманих даних, достовірністю, так і за репрезентативністю (представленням різних оцінок та точок зору на діяльність
«органів»). Під час боротьби з українським визвольним рухом після
Другої світової війни на території Західної України чекісти отримували інформацію: 1) під час допитів учасників антикомуністичного Руху
Опору; 2) із трофейних документів, здобутих під час чекістсько-військових заходів; 3) зі звітів та рапортів співробітників «органів»; 4) від агентів та 5) унаслідок здійснення заходів політичного контролю.
В історіографії «політичний контроль» трактують як системний
збір даних із подальшим аналізом інформації, отриманої з різних джерел, про настрої у суспільстві, реагування населення на діяльність органів державної влади, поведінку й наміри екстремістських, антидержавних груп чи організацій1. Дослідники В. Литвиненко та В. Огороднік
зазначають, що заходи політичного контролю включали такі обов’язкові елементи: збір інститутами влади інформації про відповідні настрої
населення, цензуру, політичний розшук і репресії2. Одним із ключових
інструментів політичного контролю була перлюстрація поштово-телеграфної кореспонденції («ПК»).
1

Цит за.: Литвиненко В., Огороднік В. Відділи військової цензури
та політичного контролю НКВС–НКДБ СРСР у Червоній армії та Військово-морському флоті (кін. 1930-х – березень 1946 рр.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–
НКВД–КГБ. № 1. 2014. С. 99–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/za_2014_1_6
(дата звернення: 24.01.2020).
2
Там само. С. 100.
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На противагу інформації, отриманій радянськими спецслужбами
агентурним шляхом про реагування суспільства на депортацію жовтня 1947 р., матеріали перлюстрації кореспонденції, що місять дані
про операцію «Захід», ще не були предметом спеціальних досліджень.
У поодиноких наукових розвідках про масову депортацію 1947 р. практично не відображено інформацію, отриману внаслідок заходів «ПК»3.
Варто зазначити, що на сьогодні є лише один опублікований архівний
документ, який містить результати чекістського перегляду листування цивільного населення Західної України4. Іншою причиною є розпорошеність результатів перлюстрації кореспонденції по різних фондах
Галузевого державного архіву Служби безпеки України, а саме: у Ф. 2
«Управління боротьби з бандитизмом НКВС – Управління 2-Н МДБ,
4-те управління НКВС–КДБ УРСР, м. Київ», Ф. 16 «Секретаріат ДПУ
УСРР–КДБ УРСР, мм. Харків, Київ» та Ф. 71 «УМДБ–УКДБ по Львів1
ській та Дрогобицькій областях».
Попри те, що матеріали перлюстрації кореспонденції за 1947–
1948 рр. збереглися в неповному обсязі, інформаційний потенціал даних,
зібраних радянськими спецслужбами внаслідок заходів «ПК», уможливлює дослідження низки питань, пов’язаних як із підготовчим етапом операції «Захід», так і особливо з оцінкою наслідків та загальним ефектом,
який справило проведення депортації на мешканців Західної України.
Варто зазначити, що історія радянських заходів політичного контролю переважно розкрита для періоду до і під час Другої світової війни
та зосереджена в першу чергу на загальних питаннях цензури5. Функ3

1 Бажан О. Операція «Захід»: до 75-річчя депортації населення Західної України у віддалені райони СРСР // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. 2013. Вип. 18. С. 338–347; Його ж. Операція «Захід» – апогей депортаційних акцій радянських спецслужб на західноукраїнських землях
(1940–1950-і роки) // Реабілітовані історією: у 27 т. Львівська область. Кн. 2:
м. Борислав, Бродівський район. Львів: Астролябія, 2014. С. 127–141; Марчук І. Операція «Захід» на території Рівненської області // Реабілітовані історією: у 27 т. Рівненська область. Кн. 7. Рівне, 2017. С. 219–228; Мусієнко І.
Депортації населення з території Північної Буковини та Хотинщини в 1941–
1951 роках // Український Альманах 2010. Warszawa, Варшава : Об’єднання
українців в Польщі, 2010. S. 187–200.
4
Документ, який містить, поміж іншим, матеріали «ПК»: «...нам дорікнули у ЦК КП(б)У, що ми мало беремо...»: До 70-річчя масової депортації
населення Західної України під кодовою назвою «Захід» / вступ. ст. та публ.
О. Бажана // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2012. № 2. С. 207–210. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/za_2012_2_8 (дата звернення: 10.12.2019).
5
Бабюх В. А. Политическая цензура в советской Украине в 1920–
1930-е гг. : монография. Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. 224 с.; Блюм А. В.
Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929–1953. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. 312 с.; Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991 гг. Москва: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2009. 407 с.

158

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

ціонування підрозділів «органів» політичного контролю, здійснення
перлюстрації кореспонденції та їхньої архівної спадщини докладно
розглянута в працях В. Литвиненка та В. Огородніка6, Р. Подкура та
В. Ченцова7, а також А. Смикаліна8. 1
У Радянській Україні система політичного контролю сформувалася на основі нормативних актів РСФРР, якими, починаючи з 27 жовтня 1917 р., більшовицький режим регламентував цензуру та провадив
знищення свободи слова. Спершу у форматі військової цензури, а
від 1922 р. й політичного контролю над друкованим словом. Зокрема, відділ політичного контролю Державного політичного управління
(ПК ДПУ) РСФРР, створений у червні 1922 р., здійснював перлюстрацію поштово-телеграфної кореспонденції, контроль за випуском
усієї друкованої продукції, кіно- та фотоматеріалів, роботою друкарень, книгарень тощо. Структурні підрозділи радянських спецслужб,
які здійснювали контроль за кореспонденцією, зазнавали змін та перепідпорядкувань одночасно зі змінами «органів». На період німецько-радянської війни політичний контроль був замінений на військову
цензуру, втім завдання залишалися тими ж9. У 1943 р., у центральному апараті НКДБ СРСР та УРСР було створено спеціальний відділ
«В», завданням якого й став перегляд поштово-телеграфної кореспонденції10.
Наказом НКДБ СРСР № 00466 від 22 листопада 1945 р. було визначено 1 січня 1946 р. як дату повного повернення із заходів воєнного
часу – військової цензури та офіційного цензурування міжнародного та
всесоюзного листування цивільного населення – до заходів політичного контролю11. У тому ж нормативному документі зазначалося, що на
більшості території Радянського союзу запроваджується принцип вибіркової негласної перевірки кореспонденції. При цьому в Литовській,
Латвійській та Естонській РСР, а також у західних областях Української та Білоруської РСР вихідне листування мало переглядатися повністю і в таємному порядку12. 2
6

1 Литвиненко В., Огороднік В. Зазнач. твір. С. 96–345.
Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УCCР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ. Тернополь:
«Збруч», 2010. 372 с.
8
Смыкалин А. С. Перлюстрация почтовой корреспонденции и почтовая
военная цензура в России и СССР : монография. Москва: Издательство «Русайнс», 2015. 268 с.
9
Детальніше про історію підрозділів «ПК» див.: Литвиненко В., Огороднік В. Зазнач. твір. С. 100–144; Подкур Р., Ченцов В. Зазнач. твір. С. 75–93.
10
Литвиненко В., Огороднік В. Зазнач. твір. С. 125.
11
ГДА СБУ (Галузевий державний архів Служби безпеки України).
Ф. 9. Оп. 1. Спр. 5-сп. Арк. 350.
12
2 Там само. Арк. 350зв.
7
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Станом на 1 січня 1946 р. було визначено нову організаційно-штатну структуру відділів та відділень «В» та пунктів «ПК» на території
УРСР відповідно до наказу НКДБ СРСР № 00497 від 19 грудня 1945 р.
Зокрема, на території Західної України організаційні підрозділи загальною чисельністю 677 осіб, передбачені наказом, були створені у таких
26-ти населених пунктах: Броди, Володимир-Волинський, Городенка,
Дрогобич, Дубно, Жовква, Калуш, Ковель, Коломия, Костопіль, Красне, Кременець, Луцьк, Львів, Новоселиця, Рівне, Самбір, Сарни, Сокиряни, Станіслав, Стрий, Судова Вишня, Теребовля, Тернопіль, Чернівці, Чортків13. Із зазначеної кількості особового складу в пунктах «ПК»
1
передбачався штат у 405 осіб.
На початку січня 1946 р. наказом НКДБ СРСР № 008 було оголошено «Інструкцію про роботу органів політконтролю НКДБ («ПК»)»,
яка регламентувала головні завдання та норми зі здійснення негласного контролю поштово-телеграфної кореспонденції населення. Одним із
завдань цієї роботи було визначено «виявлення політичних настроїв і
відгуків різних прошарків населення на внутрішні й зовнішні політичні
події»14.
Здійснення перлюстрації кореспонденції підлягало суворій конспірації не тільки з огляду на небезпеку розкриття методу чекістської роботи, але й за самим фактом існування в Радянському Союзі таємного
перегляду листування15. У пунктах «ПК» відбір документів для перлюстрації мав здійснюватися за завданнями, затвердженими керівним
складом НКДБ16.
Всі прочитані та переглянуті пунктами «ПК» листи залежно від
їхнього змісту повинні були або пропускатися до адресатів, або конфісковуватися (з метою конспірації використовувалося літерне означення «К»), або ж пересилатися до відповідних підрозділів НКДБ
для оперативного використання. Здобута таким чином інформація
мала фіксуватися в меморандумах або як копія окремого листа, або
як витяг17. Систематичні інформаційні повідомлення щодо актуальних питань – таких, наприклад, як відновлення економіки, проведення
посівної, політичні настрої населення чи реакція на важливі внутрішньополітичні події, – необхідно було готувати постійно та надсилати
відповідним підрозділам радянських спецслужб або партійним органам (без відомостей, які б розкривали заходи «ПК»)18. Інструкція
13
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передбачала також щоденну, місячну та квартальну звітність за результатами перлюстрації19. 1
Місячні звіти про роботу пунктів «ПК» МДБ УРСР (із внутрішньосоюзного листування) готувалися в 3-х примірниках. Перший надсилався начальнику відділу «В» МДБ СРСР М. Грибову, другий – до
секретаріату МДБ УРСР, а третій ішов до справи відділу «В». Оскільки
така документація мала короткий термін зберігання (до 5-ти років)20,
то матеріали пунктів «ПК» збереглися лише в архівних фондах інших
підрозділів радянських спецслужб.
Підготовка до майбутньої операції «Захід» розпочалася з видання
директиви МДБ УРСР № 50 від 14 травня 1947 р. та створення 1 червня
того ж року при Управлінні 2-Н МДБ УРСР групи, яка мала здійснювати координацію та контроль цієї діяльності21.
Вже з липня 1947 р. у місячних звітах МДБ УРСР про результати роботи пунктів «ПК» чекістами було зафіксовано в листуванні «реакцію населення» на підготовчі заходи майбутнього виселення сімей
українських підпільників. Так, у липні для тематичного інформування було відібрано 96 таких повідомлень22, у серпні – 6223, а у вересні – 15824.
Починаючи з вересня 1947 р., у щомісячних звітах також подаються
витяги з кореспонденції, в якій згадується про підготовку до виселення
«сімей репресованих членів ОУН». У таких витягах зазначався адресат,
дата листа (якщо в тексті дата була відсутня, вона визначалася за поштовим штемпелем), коротка показова цитата в перекладі російською
мовою, адресант та дії співробітників відділу «В» щодо самого листа.
Наприклад, у звіті за вересень 1947 р. було подано 2 витяги: перший
з Дрогобицької обл., а наступний зі Станіславської, обидва документи
було конфісковано25:
«Комі АРСР, ст. Печора, ЛК, п/с 274/18, Скиминин В. П.
3/IX.47 р. “…Сьогодні вранці до нас в село приїжджали МГБ,
скликали тих, у кого в сім’ї є хто-небудь засуджений і описали склад сім’ї. Запитували скільки років дітям, старим, чи є корова, коні, скільки землі, чи здали госпоставку. Щось страшне твориться. ТИЗЕВСЬКИЙ Іван сказав, що ці сім’ї будуть
вивозити в Сибір. Такі записи проводять по всіх селах… Настав
19

1 Там
Там
21
Там
22
Там
23
Там
24
Там
25
Там
20

само.
само.
само.
само.
само.
само.
само.

Арк. 41зв–42.
Спр. 252-сп. Арк. 184–185зв.
Спр. 595. Арк. 32–33.
Ф. 16. Оп. 1. Спр. 611. Арк. 41.
Спр. 616. Арк. 3.
Спр. 619. Арк. 211.
Арк. 243–244.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

161

для нас такий час, що прийдеться пропадати, іншого виходу немає…”
Станіславська обл. Жовтнівський р-н.
с. Сілець, Скимина А. С.
/Від. “В” УМГБ Станіславської області док. “К” разом із меморандумом направлений в Жовтнівський РВ МДБ за № 12/2644 від
1
3/IX.47 р./»26.

Окрім того, в довідках та спецповідомленнях, підготовлених за
матеріалами пунктів «ПК» про «поширення чуток» та «реагування
оунівського підпілля та їхніх сімей» щодо майбутньої депортації, котрі начальники обласних управлінь МДБ західних областей України
надсилали у вересні та жовтні 1947 р. республіканському керівництву
«органів», вказувалося, що місцеве населення знає про майбутнє масове примусове виселення. Наприклад, у Дрогобицькій обл. у серпні
було виявлено 47 листів із інформацією про майбутню депортацію
до Сибіру27. У Тернопільській обл. із 27 серпня до 3 вересня встановлено 7 таких повідомлень28, а до 10 вересня їх кількість зросла
до 11-ти29.
Інформація, зафіксована у витягах із листів, уможливлює подальші
дослідження особистих стратегій виживання, до яких вдавалися ті, хто
становив цільову групу майбутньої депортації:
«ОСТАПЮК В. В. з Лановецького району, в «А»[адрес] –
ОСТАПЮК Г. М.30 Карагандинська область, Долинське поштове відділення, поштова скринька літер “ЛК” 246 – Х 288047 пише:
“У нас всіх тих, котрі мають ув’язнених переписують худобу, поля,
людей і скільки років. Кожна жінка рятується як може. Багато подають на розлучення. Ксенія СЛЕВІНСЬКА вже взяла, наша Христина
подала та інші. Я не знаю, що робити, жаль Володю, що помре голодною смертю. Ті, котрі виїхали в 1944 році на Урал вже всі повмирали. Я думаю також подати на розлучення. До тебе приїде, що
би розписався ти розпишися. Не думай, що я подаю на розлучення
з метою вийти заміж ні, а тільки стоїть над нами чорна хмара і я
вимушена бо хочу жити, ти один, а я з дитиною і не хочу дивитися
на його голодну смерть.”»31.
26
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Ймовірно, що це – Остапюк Григорій Макарович, 1920 р. н. Архівно-кримінальна справа № 9439п зберігається в Державному архіві Тернопільської області.
31
Підкреслення в цитаті відтворено відповідно до поміток, зроблених
олівцем // ГДА СБУ. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 676. Арк. 192.
27
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Аналогічні повідомлення були й з інших областей32. Зокрема, в
спецповідомлені УМДБ Рівненської обл. було виявлено одну з перших
згадок про майбутнє виселення за матеріалами «ПК». Так у листі від
26 червня 1947 р. мешканка Рокитнівського р-ну Рівненської обл. Уляна Шевчук писала в листі до Григорія Шевчука в Унарську сільраду,
Нижньоудинського р-ну Іркутської обл.: 1
«… Нас не забувайте, ми поки будемо жити, то Вас не забудемо.
Дай Бог, щоби ми залишилися на своїй землі… Ми тепер неспокійні,
так тепер жмуть як, хто де трохи замішаний, того записують в Сибір…»33.

В іншому листі мешканець с. Буди Петро Кириловець з того ж району Рівненської обл. писав 30 червня 1947 р. Кузьмі Шевчуку в Ярославську обл., с. Перебори, ЛК п/с 229/1:
«… Новини у нас не цікаві, як писав тобі в перших листах,
що підготовлюють багато сімей для виселення… Живемо як душа
без тіла, сам знаєш висимо як кий на груші, ось таке наше життя…»34.

Зазвичай начальники обласних управлінь МДБ вказували наприкінці кожної доповідної чи спецповідомлення, що ними вкотре було
наголошено на необхідності більш суворого дотримання конспірації та
запобіжних заходів під час підготовки депортаційної операції.
Водночас заходами «ПК» було зафіксовано факти недотримання
конспірації відрядженими на Західну Україну співробітниками МДБ
СРСР. У меморандумі від 15 вересня 1947 р. подано витяг із листа, відправленого одним із чекістів проїздом зі Львова на адресу А. Бережної
до м. Ленінград, Дров’яний пров., 20, кв. 13:
«13/IX-47 р… “Здрастуйте Аллочка.
… Мій сьогоднішній день є збором речей і необхідного приладдя
для виїзду до особливого розпорядження із м. Львова, в район Львівської області, на оперативне урядове завдання отримую розробку
осіб…, і виселення із меж цієї області їх сімей.
Для виконання цієї роботи, озброєний до зубів і проінструктований до “втрати свідомості”. […]
Чим викликана моя поїздка: так як я, працював, і був пов’язаний з
даною роботою на папері, а тепер із Міністерства МДБ СРСР получив
наказ на декілька осіб, як я, котрих спорядили для вищевказаного,
32
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але це не тільки з нашої частини відправляють, але з інших Управлінь приїжджають, отримують завдання і відправляються у вказане
місце. […]”»35.

Місячний звіт про роботу пунктів «ПК» МДБ УРСР за жовтень
1947 р. поки не виявлений. Однак у справі доповідних записок і спецповідомлень УМДБ Дрогобицької обл. збереглися місячні звіти про роботу відповідних пунктів у містах Дрогобич, Самбір, Стрий, Ходорів
та Судова Вишня. Дані з них дають можливість реконструювати характер виявленої при перевірці кореспонденції інформації та динаміку
зростання кількості повідомлень про підготовку й проведення депортації. Так, у Дрогобицькій обл. у серпні було виявлено 24 повідомлення,
1
у вересні – 107, в жовтні – 611, а в листопаді – 96036.
За матеріалами роботи пунктів «ПК» Дрогобицької обл. у жовтні–листопаді 1947 р. було підготовлено 3 спецповідомлення: «Про
реагування частини сільського населення в зв’язку з виселенням сімей засуджених членів ОУН» (98 документів виявлено впродовж
21–28 жовтня)37, «Про поширення чуток в особистому листуванні про
начебто майбутнє масове виселення населення західних областей України» (157 документів виявлено впродовж 25 жовтня–15 листопада)38 та
«Про поширення чуток про повторне виселення членів сімей учасників
ОУН–УПА» (повідомлення секретарю Дрогобицького обкому КП(б)У
з 13-ма прикладами від 22 листопада 1947 р.)39.
У місячних звітах та спецповідомленнях чекісти подавали найхарактерніші, на їхню думку, приклади реакції населення Західної України на депортацію «Захід». У деяких листах адресанти намагалися
використовувати «езопову» мову або алегоричність. Наприклад, для
позначення виселення вживали слово «весілля»:
«Отримувач: м. Кемерово, Кемеровський
район, п/с ЛК 82-АНТОНІК
Михайло Васильович
23.X.47 р. “… Дорогий зять! 21.X. в нашому селі було велике,
але сумне весілля, також і по інших селах були весілля… Маринка
і Каська з дитиною поїхали далеко де ти, взагалі важко описати яка
була ця страшна ніч…”
Відправник: Дрогобицький р-он п. Рихтичі
с. Старе Село ШУДЛО
Рузя Олексіївна»40.
35
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Цікаво, що вживання словесних кодів було одним із методів
оунівської конспірації, про необхідність використання якого зазначалося в посібнику «Конспірація»41 (ймовірний автор – В. Кук42). Цей методичний матеріал було подано також і в «Збірнику виховно-вишкільних матеріалів для виховання юнацтва ОУН. Ч. 1. 1949 р.»43. У таблиці
розшифрованих чекістами значень, поміж іншим, вказувалося, що під
словом «весілля» українські підпільники зашифровували «акції»44. 1
Унаслідок проведення операції «Захід» у населення західних областей склалося враження, що в планах радянського режиму було продовжувати виселення та депортувати від 30-ти до 50-ти відсотків місцевого населення:
«ОТРИМУВАЧ: КРИВКО Анастасія Іванівна
м. Нарва ЛК п/с № 7
“… 3.XI.47 р. Дорога Настя! 21 жовтня вивезли всі сім’ї у кого
були арештовані та засуджені, але говорять це ще не все, тепер будуть
виселяти тих хто був в Німеччині. З нашої області всього вивезли
26000, а будуть виселяти 50% всього населення, а решту повинні записати в колгосп… народ боячись цього виселення, почав ще більше
продавати та забивати худобу”
ВІДПРАВНИК: РУДЬКО Анна Миколаївна Дрогобицька
обл. Миколаївського р-ну село
Пісочне
м/м № 002022/Карім.
Докум. “К”»45.

Сільські мешканці безпосередньо пов’язували колективізацію та
депортації. Матеріали пунктів «ПК» чітко фіксують, що вступ до колгоспу сприймався як порятунок від виселення, «адже колгоспників не
виселяють». Попри це, в переважній більшості листів адресанти пишуть, що не запишуться до колгоспу навіть під загрозою вивезення їхньої сім’ї до Сибіру. У спецповідомленні «Про негативне реагування
сільського населення на організацію колгоспів в області» питання депортацій наскрізно відбито в кореспонденції:
41

1 Конспірація. Узагальнюючий посібник // ГДА СБУ. Ф. 13. Оп. 1.
Спр. 372. Т. 18. Арк. 237. URL: http://avr.org.ua/viewDoc/7409 (дата звернення:
24.01.2020).
42
Ковальчук В. Вступ // Літопис УПА. Нова серія. Т. 16: Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА 1944‒1954 рр. / упорядн.:
В. Ковальчук, В. Огороднік. Київ, Торонто, 2011. С. 18.
43
Збірник виховно-вишкільних матеріалів для виховання юнацтва ОУН.
Ч. 1. 1949 р. // ГДА СБУ. Ф. 13. Оп. 1. Спр. 376. Т. 19. Арк. 27. URL: http://
avr.org.ua/viewDoc/1071 (дата звернення: 24.01.2020).
44
Таблиця коду ОУН № 1 і № 2 від 06.09.1960 р. (переклад) // ГДА СБУ.
Ф. 13. Оп. 1. Спр. 376. Т. 59. Арк. 27. URL: http://avr.org.ua/viewDoc/11862
(дата звернення: 24.01.2020).
45
ГДА СБУ. Ф. 71. Оп. 2. Спр. 119. Арк. 450.
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«ОТРИМУВАЧ: КАЗЮТА Степан Володимир.
Челябінська обл. БуратКилитим П. Я. М. 46 Ж
“… […] кажуть потрібно писатися в колгосп, а люди не хочуть.
Кажуть поїдемо на схід, а в колгосп не підемо.”
ВІДПРАВНИК: КАЗЮТА Володимир Степ.
Дрогобицька обл. р-н
Дублянський с. Біле
1
м/м № 002177/Кар. документ “К”»46.

Окрім тих, хто був категоричним противником вступу до колгоспу,
були й ті, хто був готовий «записатися» до нього, аби врятувати себе
від депортації у «віддалені райони СРСР»:
«ОТРИМУВАЧ: ЛЮТИК Дмитро Якимович
КОМІ АРСР м. Ухта п/с
ЛК 226/23
“… Кажуть або іди в колгосп, або в Сибір. Піду в колгосп тільки
б залишитися […]”
ВІДПРАВНИК: ЛЮТИК Дрогобицька обл.
пош. Дрогобич
м/м № 002191/Рукав. докум. “К”»47.

З листопада 1947 р., ймовірно, були внесені незначні зміни у структуру щомісячних звітів МДБ УРСР, що дає нам можливість докладніше дослідити тематику питань, порушених у приватному листуванні у
зв’язку з проведенням операції «Захід». Зокрема, відслідкувати динаміку частотного розподілу тем та те, яким чином ці дані використовували
«органи».
Аналіз збережених місячних звітів від листопада 1947 р. до червня 1948 р. засвідчує, що проведення депортації спричинило своєрідний інформаційний вибух. Кількість вилучених у листопаді 1947 р.
листів із повідомленнями про масове виселення в 3–6 разів перевищує будь-яку іншу тему, через яку конфіскувалася кореспонденція у
1947–1948 рр. У наступні 2 місяці повідомлення про операцію йдуть на
спад, натомість з’являється низка нових питань, які порушували мешканці Західної України у своєму листуванні: про втечі депортованих із
заслання, розкрадання речей виселених, повторні майбутні виселення.
Детальний частотний розподіл кількості повідомлень за тематикою та
способами їх використання у роботі радянських спецслужб наведено
у Табл. 148.
46

1 Там само. Арк. 459.
Там само. Арк. 459.
48
На основі даних: ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 629. Арк. 62–64;
Спр. 641. Арк. 75–80; Спр. 645. Арк. 96–100; Спр. 649. Арк. 94–99; Спр. 652.
Арк. 160–166; Спр. 655. Арк. 117–124.
47
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Місяці

11.1947

02.1948

03.1948

04.1948

05.1948

06.1948

2

3

4

5

6

7

Повідомлення про:

1
Піддано «К» (конфісковано всього):
виселення та арешти сімей ОУН та УПА
втечі та повернення членів сімей ОУН-УПА, виселених зі західних областей України
розкрадання власності
сімей учасників ОУН та
УПА, виселених в адміністративному порядку
перехід на нелегальне
становище членів сімей
учасників ОУН та УПА
негативні повідомлення
про проведене виселення сімей учасників ОУН
та УПА
ухилення від адміністративного виселення членів сімей ОУН та УПА
начебто плановане повторне адміністративне
виселення членів сімей
учасників ОУН
Передано для оперативного використання
(всього):
втечі і повернення членів сімей ОУН-УПА,
виселених зі західних
областей України
ухилення від адміністративного виселення членів сімей ОУН та УПА
перебування на нелегальному становищі членів сімей учасників ОУН
та УПА

51118

25758

25460

33339

1078

222

273

282

183

73

25

176

23468

19718

21350

209

256

405

47

32

–*

80

14

56

499

7277

5934

6869

215

295

505

123

91

10

4176

6009

345

476

140

6519

166

25

257

* У звіті зазначено тільки тематику пункту без зазначення кількісних
даних.
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1
начебто плановане повторне адміністративне
виселення членів сімей
учасників ОУН
Використано для тематичного інформування
(всього):
арешти та виселення членів сімей ОУН та УПА
втечі та повернення виселених членів сімей
учасників ОУН та УПА
ухилення від адміністративного виселення членів сімей ОУН та УПА
розкрадання
власності
сімей учасників ОУН та
УПА, яких виселили в адміністративному порядку
підбурювання до повернення висланих сімей
учасників ОУН та УПА
начебто плановане повторне адміністративне
виселення членів сімей
учасників ОУН

2

3

4

167
5

6

7

19
21602

20079

29728

37567

23980

26415

102

249

388

49

36

5249

328

986

191

79

56

16

Табл. 1. Тематичні питання щодо примусових виселень, визначені пунктами «ПК» у листопаді 1947 р. – червні 1948 р.

У місячному звіті МДБ УРСР за листопад 1947 р. не було окремого
тематичного підрозділу про виселення, але інформація про депортацію
містилася в інших частинах, наприклад, в антирадянських цитатах т. зв.
«націоналістичного характеру»:
«Горьківська ж. д., ст. Сухобезводне, ЛК № 242/13,
ЗАСИЛКІНА Ф. П.
“… Не сумуй, будь тверда духом, як була колись. Ти повинна бути
впевнена в перемозі, ми скоро звільнимося від цього ярма. Твою рідну
мати вивезли, але ти не сумуй, щось буде, адже цьому знущанню скоро
прийде кінець, вийдемо на волю раз і назавжди. […] Славка.”
Волинська область, Колківський район,
с/с Чорторийськ, СОКОЛ Сизон.
(Від. “В” УМГБ Волинської області документ “К”, разом зі
спецповідомленням № 9/1526 направлений Начальнику Відділу 2-Н
УМДБ Волинської області).»49 1
49

1 ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 629. Арк. 72.
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Особливо важливими для оперативної роботи радянських спецслужб були повідомлення про ухилення від виселення, перехід на нелегальне становище, втечі й повернення депортованих сімей із місць заслання. Такі листи давали можливість встановити тих, кому вдавалося
поки уникати репресій та локалізувати їхні можливі місця перебування:
«Південно-Казахська область, ст. Арись, К/С
Байракум, СТЕЦЬ М. Т.
“… З тих, котрих забрали 22 жовтня 1947 р. в Кемеровську область, вже багато повернулося. Приїхала також невістка Марини ФЕДОРЧАК. Вона втікала. Дорога їй коштує 800 рублів. Вона все продала і приїхала майже гола з трьома дітьми…”
Тернопільська область, район Козова,
Середня школа, ФЕДОРЧАК О. В.
(Від. “В” УМДБ Тернопільської області документ “К”, меморандум направлений в РВ МДБ Козова за № 9/877 від 25/3.48 р. і використаний в спецповідомленні за № 9/1111 від 26/IV.48 р.)»50. 1

З липня 1948 р. у структуру щомісячних звітів про роботу пунктів «ПК» МДБ були внесені чергові зміни. Відтепер детальний перелік
окремих питань подавався тільки для конфіскованої кореспонденції.
Відповідно у липні 1948 р. – січні 1949 р. було прозвітовано про 3
питання – своєрідного наслідку операції «Захід»: втечі та повернення з
місць виселень, повторення депортації та виселення куркулів (детальніше про частотний розподіл повідомлень див. Табл. 2)51.
Місяці

07.1948

08.1948

09.1948

10.1948

11.1948

01.1949

Піддано «К» (конфісковано всього):

24217

22320

26023

31523

29498

26702

втечі та повернення членів сімей ОУН та УПА,
виселених зі західних
областей України

506

510

297

321

458

395

166

70

481

1070

1386

319

209

33

Повідомлення про:

начебто плановане повторне адміністративне
виселення членів сімей
учасників ОУН
виселення куркулів зі західних областей УРСР,
яке проводиться

Табл. 2. Тематичні питання щодо примусових виселень, визначені пунктами «ПК» у липні 1947 р. – січні 1948 р.
50

1 Там само. Спр. 649. Арк. 114.
Там само. Спр. 659. Арк. 215; Спр. 662. Арк. 225; Спр. 665. Арк. 279;
Спр. 669. Арк. 105; Спр. 670. Арк. 250–252; Спр. 682. Арк. 238–239.
51
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Важливо зазначити, що т. зв. чутки про начебто плановане повторне виселення аж ніяк не були просто чутками. Ще 6 лютого 1948 р. міністр МДБ УРСР С. Савченко надіслав запит до МДБ СРСР із проханням санкціонувати продовження виселення сімей оунівців як відплатні
дії на повстанську активність. Відповідний наказ МДБ СРСР № 00386
було видано 20 жовтня 1948 р. Тож динаміка збільшення кількості повідомлень про плановані виселення цілком відповідала реальності че1
кістських планів та дій.
Унаслідок агентурних дій УМДБ Тернопільської обл. вдалося встановити, що спецпереселенці пишуть листи до своїх родичів та знайомих
із проханням передати оунівцям інформацію про те, хто саме здійснював
їхнє виселення та помститися за них. Після часткового перегляду місцевими пунктами «ПК» вхідної кореспонденції з місць депортацій з 4
до 7 березня 1948 р. вдалося виявити 56 повідомлень «антирадянського
характеру»52:
«Тернопільська обл., р-н Підгайці
с. [Г]Нильче, ШТОГРИН Іван Павлович.
22.II.48 р. “... Дуже мене дивує те, що ще живуть між нами такі
люди, котрі наживаються чужим добром. О, Боже, нащо ти забрав
наших кращих синів, а залишив негідних називатися українцями. Але
це все закінчиться скоро, їх нагодує сира земля, і до тих пір не буде
добра нашій Україні, поки будуть жити такі люди, котрі зазіхають
на добро свого брата, за яке він так тяжко працював, обливаючи це
добро кров’ю і потом. Ми скоро по дружньому подамо друг другові
руки і прозвучить з наших вуст – “Слава Україні”...
Кемеровська область, м. Сталінськ,
шахта Зисяновка, ШТОГРИН
Василь Євгенович.»53

Про ситуацію та приклади повідомлень МДБ УРСР доповідало у
спецповідомленні на ім’я начальника відділу «В» МДБ СРСР М. Грибова та просило, щоб чекісти в місцях відправлення кореспонденції,
особливо в Кемеровській області, відповідальніше ставилися до заходів
«ПК» та було організовано стовідсотковий перегляд листів, надісланих
у Західну Україну54.
Аналіз матеріалів перлюстрації кореспонденції від кінця весни
1947 р. і до початку 1949 р. засвідчує, що підготовка операції «Захід»
не пройшла непоміченою для мешканців Західної України. Від кінця
червня 1947 р. у листуванні починає циркулювати інформація про майбутнє примусове виселення. Безпосередній інформаційний резонанс
тривав включно до березня 1948 р., а опосередковано – до початку нового етапу депортаційної кампанії «сімей оунівців» у жовтні 1948 р.
52

1 Там само. Спр. 643. Арк. 190–194.
Там само. Арк. 193.
54
Там само. Арк. 194.
53
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Радянські спецслужби прискіпливо відслідковували поширення повідомлень про підготовку, проведення і наслідки масового виселення
жовтня 1947 р. та намагалися завадити поширенню цієї інформації. Зокрема, МДБ УРСР конфіскувало щонайменше 39 605 листів зі згадками
про депортацію, які так і не надійшли до адресатів.
Матеріали «ПК» відображають значний та довготривалий інформаційний резонанс операції «Захід» та, в переважній більшості, негативну
оцінку репресивної діяльності радянського режиму. Цитати та витяги з
листування населення Західної України літа 1947 р. – початку 1949 р.
засвідчують значний інформаційний потенціал цього комплексу архівних джерел для подальших досліджень.
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THE DOCUMENTS OF POSTAL CENSORSHIP OF 1946-1949
AS THE SOURCE OF RESEARCH OF OPERATION «WEST» («ZAPAD») (1947)
Abstract. Postal censorship was important measure of political control used by
the Soviet secret services over the dissemination of information and for clarification
of society’s reaction to important events. Despite the resumption of the pre-war
practice of selective re-reading of letters in January 1946, KGB in the western
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regions of Soviet Ukraine and Belarus, as well as the Lithuanian, Latvian, and
Estonian SSRs, continued to read 100% of outgoing correspondence. The massive
one-time deportation operation «West» («Zapad») was also the object of postal
censorship. The author’s aim is to analyze the stored and discovered materials
of postal censorship (perlyustraciya korespondencii) as a source for the study of
Operation «West». The methodology of the article is based on a combination
of general historical methods, elements of content and discourse analysis, as well
as a quantitative approach to historical research. The scientific novelty lies in the
analysis of such a unique complex of archival sources as the materials of postal
censorship, carried out through the prism of the analysis of public and information
resonance caused by the largest mass deportation «West» in October 1947. Finding
state. It was established that the population of Western Ukraine became aware
of the preparatory measures for the future deportation at the end of June 1947.
Soviet special services failed to comply with the conspiracy regime during the
organizational stage of Operation «West». The mass deportation had the effect
of an information blast in private correspondence. It was found that from June
1947 to early 1949, at least 39,605 private letters were confiscated in order to stop
the spread of information about the mass evictions, which were either destroyed
or used for operational purposes by the Ministry of State Security (MGB). The
public outcry, directly related to the eviction, lasted until March 1948 inclusive, and
indirectly – at least until the end of the same year. That is, before the beginning of
a new stage of the deportation campaign against the «OUN families», sanctioned
by the order of the MGB of the USSR of October 20, 1948. The stored postal
censorship material has considerable informational potential for further research of
the deportation practices of the communist totalitarian regime, especially for the
history of everyday life and personal survival strategies during the repression.
Key words: Operation «West» («Zapad»); deportations; reaction of population;
postal censorship; political control; NKVD; MGB.
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ПРОБЛЕМИ РЕСТИТУЦІЇ
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
(за документами ЦДАЗУ)
Анотація. Здійснено огляд документів опису № 2 фонду № 73 «Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей (1992–
1999), Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000–2011)», що зберігається у Центральному
державному архіві зарубіжної україніки. Документи розкривають багаторічну роботу цих інституцій із виявлення масштабу втрат, обліку та організації
законного повернення як в Україну, так і повернення культурних цінностей
Україною іншим країнам. Мета роботи полягає у висвітленні діяльності Комісії (Служби) на основі архівних документів та окресленні складних аспектів
роботи з реституції культурних цінностей. Наголошено, що саме з утворенням
у 1992 р. цього органу в Україні почала не тільки формуватися, а й активно втілюватися в життя державна політика щодо реституції культурних цінностей. Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на методологічних
засадах, пов’язаних із загальнонауковими принципами історизму, наукової
об’єктивності, неупередженості, наукової достовірності та всебічності. Наукова новизна. На основі архівних документів висвітлено окремі приклади з
практики повернення Комісією (Службою) втрачених пам’яток. Перспективи подальших досліджень. Детальне вивчення документів, що відклалися у
фонді Комісії (Служби), уможливить простеження складного процесу пошуку та реституції втрачених культурних цінностей, багато з яких є важливими
об’єктами історичної пам’яті та самобутності українського народу. Висновки.
Документи фонду № 73 «Національна комісія з питань повернення в Україну
культурних цінностей (1992–1999), Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000–2011)» мають значний науковий та джерельно-інформаційний потенціал.
Ключові слова: Національна комісія з питань повернення в Україну
культурних цінностей; Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України; колекція; втрачені пам’ятки;
реституція.

На своєму багатовіковому історичному шляху Україні довелося
зазнати колосальних втрат історико-культурної спадщини, національ© В. Тихенко, 2020
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них святинь, створених розумом, талантом і трудом багатьох поколінь.
Безцінні мозаїки, старовинні ікони, полотна відомих художників, багаті
етнографічні колекції, археологічні матеріали, архівні раритети, стародруки – усі ці скарби за різних обставин та часів опинилися за межами
України, а отже, – виведені з вітчизняного культурного та наукового
обігу.
Велику роботу з повернення та реституції культурних цінностей
здійснили Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей (1992–1999) та її правонаступниця – Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний
кордон України (2000–2011).
Пошук, захист та шляхи повернення в Україну культурних цінностей, правовий аспект цього процесу, у т. числі й у світлі діяльності
означених вище інституцій неодноразово ставали предметом вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних (Німеччина, Польща, Росія, США)
істориків, мистецтвознавців, культурологів.
Із вітчизняних науковців, які досліджували створення, діяльність і
здобутки Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, варто виокремити
Сергія Кота1, Олександра Федорука2, Олександра Даниленка3, Марію
Кулініч4.
Останніми роками з’явилися ґрунтовні дисертаційні дослідження,
присвячені історико-культурним передумовам появи Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей та Державної
служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, їхнім концепціям, меті і завданням, основним
1
Кот С. З історії формування організаційних засад державної політики повернення та реституції культурних цінностей в незалежній Україні //
Історія України і маловідомі імена, події, факти : зб. статей. 2010. Вип. 36.
С. 361–371. URL: http://history.org.ua/JournALL/histname/histname_2010_36/23.
pdf (дата звернення: 02.01.2020) та ін.
2
Федорук О. Повернення в Україну втрачених культурних цінностей в
контексті державотворчого процесу та духовного відродження // Повернення
культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Київ, 1996.
Вип. 6: Матеріали національного семінару «Проблеми повернення національно-культурних пам’яток, втрачених або переміщених під час Другої світової
війни». Чернігів, вересень 1994. С. 15–25; та ін.
3
Даниленко О. Повернення історико-культурних цінностей в Україну:
здобутки та перспективи // Народна творчість та етнологія. 2019. № 3(379).
С. 44–51. URL: https://nte.etnolog.org.ua/uploads/2019/3/publications/44.pdf (дата
звернення: 02.01.2020) та ін.
4
Кулініч М. Ю. Архівна україніка і діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України
(2000–2011 рр.): короткі підсумки // Архіви України. 2013. № 3. С. 11–20.
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засадам культурної адвокації та результатам роботи. Це, зокрема, праці
Наталії Українець «Державна реституційна політика України у сфері
культурних цінностей (1991–2009 рр.)»5 та Інеси Татіївської «Інституційна діяльність України в галузі повернення та реституції культурних
цінностей (1992–2011 рр.)»6. Зазначимо, що в останньому дослідженні
1
широко використані документи ЦДАЗУ.
Матеріали симпозіумів, конференцій, круглих столів, семінарів і
нарад, на яких обговорювалися проблеми реституції пам’яток, висвітлювалися у виданні Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей – «Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи»7.
До ЦДАЗУ документи Національної комісії з питань повернення в
Україну культурних цінностей (1992–1999), Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон
України (2000–2011) надійшли у 2014 р. Вони висвітлюють роботу з
виявлення і сприяння поверненню в Україну культурних цінностей, переміщених за межі її території, і згруповані в описі № 2 фонду № 73
«Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей (1992–1999), Державна служба контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України (2000–2011)».
В описі № 2, що нараховує 98 справ (4 тис. 107 аркушів), відклалися різноманітні документи: листи, експертні висновки, накази, службові записки, розпорядження, укази, постанови, контрольні картки,
дипломатичні ноти, інформації, звіти, доповідні, прес-релізи, акти передавання, описи збереженості, рекомендації, запрошення, програми,
довідки, проєкти угод, угоди, списки, буклети, каталоги, вирізки з газет
та журналів, фотовідбитки на папері та плівці тощо. Ці документи розкривають багаторічну роботу Комісії (Служби) із виявлення масштабу
5

1 Українець Н. П. Державна реституційна політика України у сфері культурних цінностей (1991–2009 рр.): автореф. дис. ... канд. політ. наук:
23.00.02 / Українець Наталія Петрівна; НАН України, Ін-т політології і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса. Київ, 2010. 18 с.
6
Татіївська І. П. Інституційна діяльність України в галузі повернення
та реституції культурних цінностей (1992–2011 рр.): дис. …канд. іст. наук:
26.00.01 / Татіївська Інеса Петрівна; Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв. Київ, 2018. 216 с.
7
Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних
цінностей при Кабінеті Міністрів України. Вип. 10 : Матеріали науково-практичного симпозіуму «Правові аспекти реституції культурних цінностей: теорія і практика», Київ, груд. 1996 / упоряд. Л. І. Лозенко ; ред. О. К. Федорук
та ін. [Б. м.] : [б. в.], 1997. 201 с.; Вип. 6 : Матеріали національного семінару «Проблеми повернення національно- культурних пам’яток, втрачених або
переміщених під час Другої світової війни», Чернігів, верес. 1994 / упоряд.
М. М. Макаревич; ред. О. К. Федорук та ін. [Б. м.] : [б. в.], 1996. 334 с. та ін.
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втрат, обліку та організації законного повернення як в Україну, так і
повернення культурних цінностей Україною іншим країнам, а також
ефективного користування ними. Саме з утворенням у 1992 р. цього
органу8 в Україні почала не тільки формуватися, а й активно втілюватися в життя державна політика щодо реституції культурних цінностей.
За період роботи з 1992 р. до 2011 р. Комісією (Службою) була
налагоджена співпраця за різноманітними напрямами з Австрією, Білорусією, Великою Британією, Грузією, Естонією, Ізраїлем, Італією,
Литвою, Нідерландами, Німеччиною, Перу, Польщею, Російською
Федерацією, Словаччиною, Словенією, США, Угорщиною, Францією,
Чехією, Швейцарією, Швецією, про що свідчать документи згаданого
1
вище опису.
У трагічному реєстрі культурних втрат України особливе місце посідають культурні цінності, знищені або переміщені з території України в роки Другої світової війни. Ретельного плану врятування художніх
та історичних цінностей у перші роки війни не існувало. Вся робота
з евакуації була покладена на місцеві органи влади. У більшості випадків її розпочинали вже тоді, коли ворожі війська були на підступах
до міста. Отже, можна сміливо стверджувати, що евакуація культурних цінностей в Україні була провалена. Умовно, за імовірних напрямів розшуку культурних втрат, їх можливо розділити на кілька груп:
культурні цінності, вивезені німецькими нацистами та їх спільниками
з України; культурні цінності, вивезені нацистами та їх спільниками і
повернуті до СРСР, але які не дійшли до законних власників – музеїв,
бібліотек, архівів України; історичні та культурні цінності, втрачені під
час вивезення в евакуацію до східних районів СРСР та розкрадені в
місцях збереження.
У колишньому СРСР не спромоглися провести системний облік
втрат культурних цінностей. Локальна подвижницька робота музейних
і архівних працівників не вирішувала справи, адже в спецфондах були
утаємничені навіть документи і матеріали Надзвичайної державної комісії зі встановлення та розслідування злочинів фашистських загарбників, їхніх спільників і завданих ними збитків. Натомість, на відміну
від СРСР, більшість країн Європи (Німеччина, Польща, Угорщина та
ін.) одразу після закінчення війни розгорнули активну роботу в цьому
напрямі.
Прагнучи виправити стан справ, Україна за роки незалежності
приєдналася до Гаазької конвенції 1954 р., конвенції ЮНЕСКО про
8

1 Про утворення Національної комісії з питань повернення в Україну
культурних цінностей : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 р. № 732. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-92-%D0%BF (дата
звернення: 25.01.2020).
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заходи, спрямовані на заборону і запобігання ввезенню, вивезенню та
передаванню прав власності на культурні цінності 1970 р., Віденської
конвенції 1983 р., підписала двосторонні домовленості з Польщею,
Угорщиною про співробітництво у справі збереження та повернення
культурних цінностей, переміщених під час Другої світової війни та в
наступні роки на території інших країн, угоди з Німеччиною про культурне співробітництво. Тенденція впровадження міжнародних стандартів у справі реституції культурних цінностей простежувалася в Угоді
України з державами-учасниками Незалежних Держав про повернення
культурних та історичних цінностей державам їх походження, підписаній у Мінську 1992 р. Крім того, з огляду на шляхи переміщення
культурних цінностей в роки Другої світової війни, Україною були
визначені основні партнери міжнародної співпраці з пошуку та повернення національних раритетів: Республіка Польща, Російська Федерація, Федеративна Республіка Німеччина, Чеська Республіка, Угорська
Республіка та ін.
А розпочалася ця робота наприкінці 1993 р. саме із виходом у листопаді заяви Президента України Леоніда Кравчука «Про повернення
національно-культурних скарбів». У цьому документі йшлося про необхідність повернення національних реліквій, історичних і культурних
цінностей та висловлювалося сподівання на взаєморозуміння з боку
інших держав, повагу до національних почуттів українського народу,
який втратив життєво важливі елементи своєї колективної пам’яті. Президент наголошував на важливості суворого дотримання міжнародних
угод й конвенцій, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН при вирішенні
1
цих питань.
Важливо, що ЮНЕСКО підтримало пропозицію Президента Леоніда Кравчука про проведення в Україні науково-практичної конференції з проблем повернення національно-культурних пам’яток,
втрачених або переміщених під час Другої світової війни. Тож 27–30
вересня 1994 р. відбувся Національний семінар «Проблеми повернення
національно-культурних пам’яток, втрачених або переміщених під час
Другої світової війни»9, на якому були вперше розроблені та схвалені
основні шляхи нашої держави на цьому напрямі діяльності, окреслена
основна концепція та заходи із реституції культурної спадщини. Серед
головних були визначені:
– запропонувати науковим співробітникам, викладачам та аспірантам закладів вищої освіти підготовку монографій, дисертацій, статей,
дипломних робіт із проблем реституції, здійснювати дослідницьку та
пошукову діяльність у цьому напрямі;
9

1 ЦДАЗУ (Центральний державний архів зарубіжної україніки). Ф. 73.
Оп. 2. Спр. 72.
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– працівникам архівів, музеїв, бібліотек ґрунтовно вивчати та
досліджувати архівні документи стосовно обставин евакуації культурних цінностей з України до тилових районів та потреби їх повернення, діяльності радянських військових адміністрацій в Німеччині із
повернення цінностей, документів німецьких військових відомств та
окупаційних адміністрацій, причетних до грабунку культурних цінностей;
– розпочати розшук первинних облікових документів та каталогів,
реєстрів фондів українських музеїв, архівів, бібліотек довоєнного часу,
а також встановлення шляхів міграції культурних цінностей з території
України та існуючих або імовірних місць їх перебування;
– музеям України опрацювати «Картотеку мистецьких творів Мюнхенського збірного пункту» з метою звірки наявності творів мистецтва,
що передавалися американською військовою адміністрацією до СРСР
протягом 1946–1948 рр.;
– звернутися до президента Російської Федерації за дозволом про
доступ українських експертних груп до архівних документів Радянської військової адміністрації у Німеччині;
– створити банк даних втрачених культурних цінностей;
– спільно з Дослідницьким центром по Східній Європі при Бременському університеті (Німеччина) створити комп’ютерний банк
даних про архівні, музейні, бібліотечні цінності, вивезені з окупованих нацистською Німеччиною територій колишнього СРСР, зокрема
з України;
– розпочати видання наукового збірника з проблем повернення
культурних цінностей, даних про установи культури, що зазнали втрат,
стан історико-культурних пам’яток під час війни;
– видати збірники міжнародних актів про охорону, захист та реституцію культурних цінностей;
– розробити заходи щодо виконання зобов’язань України як учасника міжнародних угод із питань реституції культурних цінностей
державам, яким вони належать, розробити погодження дій з країнами
СНД стосовно культурних цінностей, переміщених в часи «радянської
доби», а також втрачених або переміщених у період Другої світової
війни;
– поглибити й розширювати співпрацю з ЮНЕСКО, Міжурядовим комітетом із сприяння поверненню культурних цінностей країнам
їх походження або їх реституції у випадку незаконного привласнення, Міжнародною радою музеїв (ІКОМ), Міжнародною радою з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС), Міжнародним центром із
дослідження питань, що стосуються охорони та відновлення культурних цінностей (т. зв. «Римський центр») та іншими з метою надання
Україні всебічної допомоги в питаннях реституції незаконно вивезених
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культурних цінностей та відновлення зруйнованих пам’яток зодчества,
історичних та мистецьких комплексів;
– спільно з Інститутом держави і права імені В. М. Корецького
НАН України, Міністерством культури, Головним архівним управлінням розпочати та розробити правові засади вирішення питань, пов’язаних із поверненням в Україну культурних цінностей10. 1
У подальші роки напрями та форми роботи з реституції культурних
цінностей, що були закладені на Національному семінарі, розроблялися
та поглиблювалися й на інших заходах, а саме: науково-практичному
семінарі «Правові аспекти реституції культурних цінностей: теорія і
практика»11, круглих столах «Культурні цінності Києва: втрати, шляхи
повернення»12, «Повернення втрачених бібліотечних цінностей в Україну: проблеми, перспективи»13, «Музична спадщина України: втрати,
шляхи повернення»14, проєктах «Гетьманські клейноди. Втрати. Шляхи
повернення»15, «Культурні цінності кримськотатарського народу. Втрати. Шляхи повернення»16 та ін.
Важливими узагальнюючими документами стали Державна програма «Культурні цінності України: втрати, шляхи повернення» (1999)17 та
прийнятий в цьому ж році Верховною Радою України Закон України
«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»18. Наступний крок пов’язаний зі створенням та введенням у дію інформаційно-пошукової системи «Культурні цінності, втрачені Україною під
час та внаслідок Другої світової війни. Музеї». У 2010 р. розроблено
концепцію та впроваджено в життя перший етап функціонування нової
інформаційної системи «Культурні цінності України», яка складалася
із 8-ми реєстрів культурних цінностей: втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (бібліотеки); втрачених під час та внаслідок
Другої світової війни (музеї); повернутих до України; пов’язаних з історією українського народу, що перебувають за межами України; які
знаходяться в національному розшуку; які знаходяться у розшуку за
запитами інших держав; конфіскованих культурних цінностей; на які
видано свідоцтво на право вивезення (тимчасового) культурних цінностей з території України.
10

1 ЦДАЗУ. Ф. 73. Оп. 2. Спр. 72.
Там само. Спр. 78.
12
Там само. Спр. 79.
13
Там само. Спр. 75.
14
Там само. Спр. 80.
15
Там само. Спр. 88.
16
Там само. Спр. 86.
17
Там само. Спр. 81.
18
Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон
України від 21 вересня 1999 р. № 1068-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1068-14 (дата звернення: 05.01.2020).
11
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Завдяки цілеспрямованій і наполегливій роботі «на батьківщині опинилися сотні тисяч об’єктів – архівно-джерельних, мистецькомузейних, бібліотечно-меморіальних – на суму 9 млн 632 тис. доларів
1
США (за 1993–1997 рр.)»19.
З кожним роком кількість повернутих культурних реліквій збільшувалася. У 1994–1995 рр. із Німеччини було повернуто археологічну
колекцію Херсонського краєзнавчого музею, а в травні 1996 р. під час
візиту в Україну канцлера ФРН Гельмута Коля відбулося передавання
177 книжок зі штампами Київської історичної бібліотеки (серед них –
109 томів із колишньої бібліотеки митрополита Флавіана). Натомість,
німецька сторона отримала культурні цінності з кабінету гравюр Дрезденської картинної галереї (3 альбоми, понад 200 одиниць гравюр, літографій). Було передано також т. зв. «Фотоархів 131» штабу рейхсляйтера Розенберга, який нараховував понад 3 тис. фотовідбитків з негативів,
вивезених гітлерівцями під час окупації Києва з Центрального державного кінофотофоноархіву України. В подальшому, у 2001–2016 рр. із
Німеччини були повернуті: картина XVII ст. невідомого голландського
художника майстерні Пітера Брейгеля-молодшого «Весільна хода нареченого», вивезена в роки війни з Уманської картинної галереї; ікону
XVI ст. «В’їзд в Єрусалим», викрадену у Львові; картину італійського художника Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під
варту, або поцілунок Іуди», викрадену з Одеського музею західного і
східного мистецтва. Росія повернула 2 ікони «Розп’яття з предстоячими» XV ст. і «Покрова Богородиці» XVI ст., викрадені з Львівського
музею національного мистецтва. Нідерланди повернули ікону «Хрещення Ісуса Христа у річці Йордан» XVI ст., Естонія – древній меч
епохи вікінгів та ін.20
Зрозуміло, що за поверненням кожної реліквії, що належала українському народу, стояла копітка робота науковців, експертів, громадських та культурних діячів. Іноді вона тривала роками. Як приклад,
можна привести передавання Росією Україні незначної частини мозаїк та фресок Михайлівського Золотоверхого монастиря. Як відомо,
у 1998 р. були розпочаті роботи із відтворення ансамблю цієї унікальної
споруди й саме тоді було порушено питання про повернення в Україну
монастирських пам’яток, які за різних обставин потрапили до музеїв
Російської Федерації. Було виявлено, що в Третьяковській галереї, Ро19

1 Повернення культурних цінностей в Україну – державна справа: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 1 лип. 2016 р.) : збірник //
Національна академія мистецтв України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Націнальний музей Богдана та Варвари Ханенків,
Національний музей історії України; редкол.: О. К. Федорук (гол.) та ін. Київ :
[б. в.], 2017. С. 12.
20
Там само. С. 75.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

181

сійському музеї та Новгородському архітектурно-історичному музеї-заповіднику перебувають понад 16 мозаїк, фресок та їхніх фрагментів21.
10 грудня 1998 р. у Москві відбулася перша офіційна зустріч експертів України і Росії. Напередодні цієї події українська сторона передала аналітично-довідковий матеріал «Про повернення в Україну
мистецької спадщини Михайлівського Золотоверхого собору, що перебуває у музеях Російської Федерації», підготовлений групою науковців
НАН України. В документі зазначалося, «що в Україні дедалі більше
посилюється стурбованість усіх верств громадськості долею частини
фресок і мозаїк Михайлівського Золотоверхого собору, яка свого часу
потрапила до Російської Федерації і дотепер зберігається у її музеях
та фондосховищах»22. Наголошувалося на необхідності повернення
цих реліквій національної культури на історичні землі, що сприятиме
взаєморозумінню та зміцненню дружніх відносин між братніми україн1
ським та російським народами.
26 серпня 1999 р. на засіданні Підкомісії з питань гуманітарного
співробітництва Змішаної російсько-української комісії зі співробітництва російською стороною було прийнято рішення передати Україні
11 фрагментів мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого монастиря та продовжити роботу щодо повернення решти мозаїк і фресок.
Двома партіями, у 2001 р. і 2004 р., до України повернулися: фрагмент
медальйона зі Святителем, 9 орнаментальних фрагментів та фрагмент
неатрибутованого зображення. 15 липня 2008 р. у рамках святкування
900-річчя Михайлівського Золотоверхого собору в приміщені дзвіниці відбулася урочиста презентація фресок. «Нині ансамбль Михайлівського Золотоверхого монастиря з його соборним храмом відбудовано.
Звісно, відбудований ансамбль є лише символом пам’ятки, а не самою
пам’яткою. Разом з тим у відбудованій монастирській дзвіниці створено Музей Михайлівського монастиря, в експозиції якого виставлені
реальні предмети, пов’язані з його історією […] ці фрагменти не претендують на те, щоб компенсувати втрату тих пам’яток михайлівської
колекції, які лишилися в музеях Російської Федерації, тому в певному
сенсі вони також є символами. Але символи ці цілком реальні, і своєю
понівеченою реальністю вони нагадують про одну з найтрагічніших
сторінок історії нашої культури. Сторінку, про яку ми не маємо права
забувати, якою б сумною вона не була»23. На жаль, подальша робота із
реституції культурних цінностей з Російської Федерації була згорнута,
хоча в законі РФ від 15 квітня 1998 р. № 64-ФЗ «Про культурні цінності, які були переміщені до Союзу РСР в результаті Другої світової
21

1 ЦДАЗУ. Ф. 73. Оп. 2. Спр. 52.
Там само.
23
Повернення культурних цінностей в Україну – державна справа: матеріали науково-практичної конференції… С. 110.
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війни і перебувають на території РФ» мовиться: «…Всі культурні цінності, що законно належать колишнім радянським республікам, буде
повернуто», а в сучасних умовах війни співпраця у сфері повернення
1
культурних цінностей є нереальною.
Зі свого боку Україна докладала чимало зусиль для повернення
іноземних реліквій на їхні історичні батьківщини. Документи опису є
яскравим підтвердженням цьому. Так, на виконання доручення Президента України Леоніда Кучми від 3 листопада 2003 р. «Про повернення
Урядові Королівства Нідерландів творів «Колекції Кенігса» з Київського
Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків», які були переміщені
на територію України в результаті Другої світової війни, Нідерландам
було повернуто 139 рисунків та 3 гравюри. Київська частина колекції
Франца Кенігса складалася з творів німецьких художників різних шкіл
і напрямів та датувалася переважно XV–XVI ст. Цінність їй надавали
твори великих майстрів Відродження: Альбрехта Альтдорфера, Ганса
Гольбейна Молодшого, Лукаса Кранаха Старшого та ін. Крім того, найбільш повно була представлена т. зв. «дунайська школа» такими майстрами як Вольф Губер, Г. Леутеннак та ін.24 Українська сторона зі свого боку підготувала правове обґрунтування до нідерландської сторони
щодо малюнків Альбрехта Дюрера з колекції Любомирських, які знаходилися в колекції музею Бойманса ван-Бойнінгена в Роттердамі. Ці роботи зберігалися у Львові, у 1941 р. їх вивезли нацисти. Однак, питання
про повернення Україні творів А. Дюрера залишилося відкритим25.
Прагнучи зміцнювати дружні відносини і співробітництво між народами України і Федеративної Республіки Німеччини, у травні 1993 р.
відбулося передавання творів та документів, пов’язаних із життям і
діяльністю великого німецького поета Йоганна-Вольфганга фон Гете.
Серед них: 2 малюнки роботи Й.-В. фон Гете – «Пейзаж з великим
деревом» та «Портрет Корнелії Гете»; 4 листи, датовані 1878, 1895,
1910 рр., 2 гравюри на металі – «Портрет матері Й. Гете», «Портрет
Й. Гете» роботи К. Функе та ін.26
Великий резонанс у світі викликала реституція т. зв. «Архіву Баха»
законним власникам. Довгий час вважалося, що архів був втрачений в
роки Другої світової війни. Унікальні музичні пам’ятки у 1945 р. були
знайдені на звалищі у м. Вроцлав (Польща). До війни колекція належала Академії співу в Берліні. Вона була перевезена до Києва і зберігалася у бібліотеці Київської консерваторії. З 27 липня 1973 р. перебувала
на державному зберіганні у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв України (ЦДАМЛМ України) (Ф. № 441 «Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва XVI–XIX ст.»). Колекція
24

1 ЦДАЗУ. Ф. 73. Оп. 2. Спр. 24.
Там само. Спр. 25.
26
Там само. Спр. 27.
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нараховувала понад 5 тис. од. зберігання і була унікальним зібранням
партитур, клавірів та окремих партій хорової, камерної, інструментальної музики. Найбільшу цінність збірки становили музичні твори Йоганна Себастьяна Баха та представників його родини (понад 500 од.
зберігання). Колекція також містила нотні автографи та раритетні видання відомих та маловідомих композиторів: Людвига ван Бетховена,
Антоніо Вівальді, Йозефа Гайдна, Георга Фрідріха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Йогана Адольфа Гассе, Георга Філіппа Телеманна,
Александра Аґріколи, Арканджело Кореллі, Джованні Баттісти Перголезі, Карла Генріха Грауна, Жана Батіста Люллі та ін. Поряд із західноєвропейськими композиторами в колекції були твори українського
композитора Максима Березовського, чеського – Франтішека Бенди,
перше видання фольклорної збірки «Собрание русских народных песен» (1790), до якої входили нотні тексти 7-ми українських народних
пісень. За 3 десятиріччя перебування колекції в архіві не було допущено жодних втрат, жодних обмежень на її використання не було. 1
У серпні 2000 р. було підписано угоду між ЦДАМЛМ України,
Національною музичною академією України імені П. І. Чайковського, Архівом Баха у Лейпцігу, Академією Співу у Берліні та Музичним факультетом Гарвардського університету про співробітництво в
забезпеченні збереження, опрацювання та використання цієї колекції.
У вересні 2001 р. постановою Кабінету Міністрів України «Про вилучення документів з Національного архівного фонду та їх передачу Урядові Федеративної Республіки Німеччини» документи обсягом 5 тис.
119 справ визнавалися трофейними матеріалами Другої світової війни
й були передані законному власнику27.
У 2011 р. рішенням уряду Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України було
ліквідовано. Натомість у Міністерстві культури створено лише відділ
контролю за переміщенням культурних цінностей, що унеможливлює
виконання функцій повернення та реституції культурних цінностей в
необхідному, повному обсязі.
Доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України, очільник (1992–2004) Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей та Державної служби
контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Олександр Федорук, виступаючи на Науково-практичній
конференції «Повернення культурних цінностей в Україну – державна
справа» (1 липня 2016 р., м. Київ), зазначив: «Національна комісія виконала свою історичну місію, розгорнувши копітку, ретельну працю
на роки. З ліквідацією такого органу режимом Януковича велетенську
працю було припинено, виховані кадри розпорошено. Чи це правильно,
27

1 Там само. Спр. 28.
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нехай розсудить історія. Але не зникає і з новою силою постає питання
про аспект функцій Держави в ракурсі турботи про історично-культурні – рухомі та нерухомі – цінності, і тоді обійти його стороною нікому
не вдається й не вдасться»28. У статті зроблено спробу розглянути лише
деякі приклади з практики реституції культурних цінностей, показати
основні напрями й методи роботи з різними країнами, здобутки та невдачі, спираючись, насамперед, на документи фонду, що перебувають
1
у колекції ЦДАЗУ.
Підсумовуючи, зазначимо, що документи фонду № 73 «Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей (1992–
1999), Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000–2011)» мають неабиякий
науковий та джерельно-інформаційний потенціал. Включення їх у науковий обіг дозволить дослідникам простежити складний процес пошуку та
реституції втрачених культурних цінностей, багато з яких є важливими
об’єктами історичної пам’яті та самобутності українського народу.
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of Ukraine (2000–2011)», which is stored in the Central State Archives of Foreign
Archival Ucrainica. The documents reveal the long-term work of these institutions
to identify the extent of losses, accounting and organization of legal return to
Ukraine, as well as the return of cultural property to other countries by Ukraine.
The purpose of the work is to cover the activities of the Commission (Service)
on the basis of archival documents and outline the complex aspects of work on
the restitution of cultural property. It is emphasized that with the formation of this
body in 1992, the state policy on restitution of cultural values in Ukraine began
not only to be formed, but also to be actively implemented. Research methods.
The research is based on methodological principles related to the general scientific
principles of historicism, scientific objectivity, impartiality, scientific reliability and
comprehensiveness. Scientific novelty. On the basis of archival documents, some
examples of the practice of returning lost monuments by the Commission (Service)
are covered. Prospects for further research. A detailed study of the documents
deposited in the Fond of the Commission (Service) will make it possible to trace
the complex process of searching for and restitution of lost cultural values, many
of which are important objects of historical memory and identity of the Ukrainian
people. Conclusions. The documents of the Fond № 73 «National Commission
for the Return of Cultural Property to Ukraine (1992–1999), the State Service for
Control over the Transfer of Cultural Property Across the State Border of Ukraine
(2000–2011)» have considerable scientific and source information potential.
Key words: National Commission for the Return of Cultural Property to
Ukraine; State Service for Control over the Transfer of Cultural Property Across
the State Border of Ukraine; collection; lost sights; restitution.
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КИЇВСЬКА КАЗЕННА ПАЛАТА У ДОКУМЕНТАХ
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Анотація. Здійснено огляд архівного фонду «Київська казенна палата,
м. Київ» (Ф. 280), що зберігається у Державному архіві Київської області.
Методика дослідження базується на загальнонаукових та спеціальних методах. Загальнонаукові методи, використані у дослідженні: порівняльний метод,
аналогії; аналізу та синтезу, дедукції, системного підходу, класифікації та типології. До спеціальних архівознавчих методів слід віднести ретроспективний
метод, історичний, наукової евристики, критики джерел. Перелічені методи
дозволили дослідити структуру архівного фонду, проаналізувати та охарактеризувати структурні елементи та виявити документи. Наукова новизна. На
основі аналізу архівного фонду «Київська казенна палата, м. Київ» (Ф. 280)
подано характеристику складу фонду, визначено основні повноваження та
функції казенних палат. Описи справ систематизовано за хронологічним
принципом відповідно до структурних одиниць Київської казенної палати.
Визначено, що архівний фонд Київської казенної палати має значну кількість
різнопланових документів, які згруповані за структурно-хронологічною ознакою. На основі кількісного складу документів архівного фонду виявлено,
що значна частина документації Київської казенної палати є результатом роботи ревізького, загального та казначейського відділів. Також подано характеристику управлінської документації кожного відділу палати. У висновках
сформовано результати дослідження, а саме: подано загальну кількісну характеристику документів архівного фонду. Документи Київської казенної палати
згруповані у 82 тис. архівних справ. У свою чергу, перелік справ систематизовано у 215 описів, призначених для обліку та розкриття змісту документів.
Констатовано, що архівний фонд Київської казенної палати увібрав у себе
значний масив різнопланової інформації, яка може слугувати широким полем
для дослідження економічної, політичної, демографічної та суспільної історії
України.
Ключові слова: архівний фонд; справа; архівний документ; казенна палата; Російська імперія; реформа; Київська казенна палата.

Однією з основних функцій держави є фіскальна (від лат. fiscus –
корзина, каса, казна), під якою розуміють збір дохідної частини державного бюджету через запровадження та стягнення обов’язкових
© О. Шпортун, 2020
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платежів (податків, зборів, штрафів)1. На сьогоднішній день фіскальна
функція є засобом регулювання економіки шляхом правильного балансу між доходами та витратами держави. Але споконвіків постає проблема налагодження взаємовідносин між платниками податків та державою. У народі існують вислови: «Казна жалю не зна», «Найбільший
видаток – державний податок», «Казенна палата від бідних багата»,
що свідчать про недоліки фіскальної політики та негативне відношення суспільства до сплати податків. Актуальною й донині залишається
проблема налагодження взаємозв’язків між державою та суспільством
в умовах переходу країни до ринкових умов. Ми цілком підтримуємо думку В. Р. Жвалюка2, що для вирішення цього питання необхідно
створити його наукову основу завдяки дослідженню та узагальненню
історичного досвіду роботи податкових установ на теренах України,
зокрема кінця XVIII – початку ХХ ст.3, коли відбувалися кардинальні
соціально-економічні зміни, було проведено земську, міську, фінансову, судову, шкільну, військову, поліцейську та ін. реформи. Саме в
цей період було створено податкові органи, дослідження організації
діяльності яких дає значне підґрунтя для визначення наукових основ
податкового управління та є певним практичним досвідом роботи у
державному менеджменті4. Тож вивчення документів фонду «Київська
казенна палата, м. Київ» уможливить дослідження їх якісного та кількісного складу, що посприяє ширшому висвітленню діяльності податкових органів Російської імперії.
Діяльність казенних палат була і залишається об’єктом наукового зацікавлення багатьох вітчизняних дослідників. Сучасні українські
дослідники В. Р. Жвалюк5, В. М. Орлик6, О. М. Головко7 мають ґрун1

Носіков Д. М. Правові форми реалізації фіскальної функції держави //
Форум права. 2016. № 2. С. 130–134. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.
htm_2016_2_21.pdf (дата звернення: 15.08.2019).
2
Жвалюк В. Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст.: організаційно-правові засади діяльності:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Жвалюк Віктор Романович; Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2000. С. 12.
3
Там само.
4
Жвалюк В. Р. Організаційно-правові засади податкової служби в українських губерніях в другій половині ХІХ ст.: загальні тенденції розвитку // Вісник
Запорізького юридичного інституту МВС України. 2000. № 1. С. 267–274.
5
Там само.
6
Орлик В. М. Органи фінансового управління Російської імперії в Україні (кінець XVIII – середина ХІХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – поч.
ХХ ст. Вип. VII. Київ, 2004. С. 75–81.
7
Головко О. М. Виникнення казенних палат в Україні та організаційно-правові засади їх діяльності в кінці XVIII – на початку ХІХ ст. // Вісник
Харківського національного університету внутрішніх справ. Харків, 2003.
Вип. 23. С. 218–224.
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товні дослідження фінансових органів Російської імперії, зокрема й казенних палат. Досить часто з’являються публікації, наукові розвідки, в
яких діяльність казенних палат вивчається опосередковано, у контексті
різноманітних історичних досліджень (В. С. Шандра8, М. В. Брамак9,
Л. В. Годунова10 та ін.). 1
Мета статті полягає у дослідженні документів фонду «Київська казенна палата, м. Київ», зокрема здійснення їх характеристики, систематизації та аналізу кількісного складу.
Казенні палати – губернські адміністративно-фінансові установи –
були утворені в Російській імперії внаслідок проведення губернської
реформи у 1775 р.11 Згідно з указом, затвердженим імператрицею Катериною ІІ 7 листопада 1775 р., палати повинні були дотримуватися
таких правил:
– діяти тільки в межах державного законодавства;
– рішення палати публічно оголошувати на засіданні;
– публікувати рішення палати в губернії через губернське управління;
– співпрацювати з іншими установами такого рівня;
– палата не може відміняти рішення інших палат та брати в підпорядкування інші палати;
– рішення палати можна оскаржити в Сенаті;
– рішення палат у цивільних справах є обов’язковими до виконання.
Казенні палати уповноважені були збирати відомості про чисельність населення, вести його перепис; наглядати за казенними і приватними заводами й фабриками, землями, лісами, хлібними запасовими
магазинами, митницями, соляними промислами, винними відкупами і
підрядами; збирати відомості про доходи і видатки, проводити ревізію
рахунків; управляти державними селянами; вести державне будівництво, у т. ч. шляхів і мостів; забезпечувати перевезення; утримувати державні установи, що знаходилися на території губернії; відати рекрутськими справами. Також до компетенції казенних палат було віднесено
нагляд за порядком організації проведення зборів (тобто здійснювався нагляд, щоб додаткові збори не стягувалися з населення), а у разі
8
1 Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок
ХХ ст. : монографія. Київ, 2005. 427 с.
9
Бармак М. В. Формування російської імперської системи державної
служби на українських землях (XVIII – XIX). Тернопіль, 2016. 392 с.
10
Годунова Л. В. Діяльність інституту податних інспекторів у Наддніпрянській Україні (1885–1917 рр.): дожовтнева історіографія // Український історичний збірник. Київ, 2014. Вип. 17. С. 278–292.
11
Орлик В. М. Казенна палата // Енциклопедія історії України. Київ,
2007. Т. 4: Ка – Ком. С. 20–21.
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виникнення спірних ситуацій казенним палатам доручено передавати
1
справи на розгляд суду12.
З метою організації збору, доставки та зберігання дохідної частини
бюджету в палатах вівся спеціальний реєстр доходів кожного повіту
губернії. Відомості про ці доходи надавалися державному казначею.
Повітові казначейства на чолі з повітовими казначеями були підпорядковані казенним палатам. Вони доставляли відомості про обсяг і суми
зборів у повітах, повідомляли про причини незбору казенних доходів,
а також про витрати та залишки коштів.
Після проведення зборів та отримання відомостей по них казенна
палата повинна була створити 2 реєстри: перший – перелік осіб, які
сплатили податки, другий – перелік боржників. На основі цих даних
зводили недоїмку по кожному повіту, яку доставляли на розгляд нижнього земського суду13.
Значна кількість матеріалу для дослідження казенних палат на
українських землях міститься у фондах Державного архіву Київської
області, а саме у Ф. 280 «Київська казенна палата, м. Київ». Фонд налічує 215 описів, що включають понад 82000 справ за 1775–1920 рр.14.
Оскільки фонд є великий за обсягом, для полегшення роботи з пошуком необхідних документів пропонуємо систематизувати всі описи
справ відповідно до структури Київської казенної палати. Як відомо,
до складу казенної палати входили відділи: господарчий, винний і соляний, казначейств, контрольний та лісовий, але з роками структура
палати неодноразово змінювалася15, тому розглянемо документи всіх
відділів за 1775–1922 рр.
Документи ревізького відділу містять інформацію про перепис населення, зарахування окремих осіб до купецьких, міщанських та інших
станів, переведення селян у володіння від одних поміщиків до інших,
зміну власників маєтків. До ревізького відділу входили окладний, рекрутський та розпорядчий столи. Окладний стіл збирав відомості про
зміни у кількості населення Київської губернії, суми грошового збору
за землю, кількість землі, яка числиться за різними особами, розподіл
маєтків за спадщиною16.
12

1 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1.1830. Т. ХХ.
С. 229–287.
13
Там само.
14
Державний архів Київської області. URL: http://dako.gov.ua/ (дата
звернення: 15.08.2019).
15
Орлик В. М. Казенні палати в системі фінансового управління Російської імперії в кінці XVIII – у ХІХ ст. (на матеріалах Київської губернії) //
Український історичний журнал. 2003. № 2(449). С. 66–73.
16
Держархів Київської обл. (Державний архів Київської області). Ф. 280.
Оп. 89–136.
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Розпорядчий стіл займався справами про прийняття різними особами християнства, зарахування людей з одного податного стану до
іншого, зміни власників земельних наділів. Також збирали відомості
про надходження податків від міщан, робили виправлення помилок у
ревізьких казках, здійснювали видачу свідоцтв на право торгівлі, вели
документацію про недостовірність відомостей та чисельність населен1
ня в губернії17.
До компетенції рекрутського столу входило слідкувати за порядком
проведення рекрутського набору, здійснювати контроль за відбуванням
рекрутської повинності, стягувати грошові штрафи за переховування
біглих рекрутів. Складалися формулярні списки рекрутів, прийнятих
Київським губернським та повітовими рекрутськими присутствіями18.
Документальну основу господарської частини Київської казенної
палати складають укази Сенату про заснування Міністерства державного майна, порядок межування казенних та поміщицьких земель; листування з Сенатом, Київським губернським правлінням, повітовими
казенними палатами про переселення казенних селян до інших губерній, порядок стягнення штрафів за самовільну вирубку лісу, надання
допомоги голодуючим селянам у зв’язку з неврожаєм, продаж казенних маєтків та з інших питань. Містяться тут також відомості про ціни
на сіно, хміль та інші продовольчі товари, про урожаї хліба, зернових
культур, картоплі, кукурудзи, кількість зібраного продовольства по
Київському повіту та ін.19
Казначейський відділ казенної палати мав бухгалтерський та пенсійний столи. Акти обстеження повітових казначейств Київської губернії, листування з Київським губернським у селянських справах
присутствієм, контроль за наявністю грошей у касах казначейства та
суми недоїмок здійснював бухгалтерський стіл, а пенсійний займався
призначенням пенсій різним особам, припиняв видачу пенсій у зв’язку
зі смертю пенсіонерів. Збереглися також пенсійні книжки, заяви пенсіонерів на отримання пенсій, списки пенсіонерів по Київській губернії.
В свою чергу, розрахунковий відділ акумулював інформацію стосовно
надходжень окладних зборів до повітових казначейств, відкриття кредитів Київським казначейством, відкриття ощадних кас у містах Київської губернії при повітових казначействах, стягнення податків та зборів із підприємств тощо20.
Питейний відділ видавав рішення та накази Київської казенної палати про порядок продажу спиртних напоїв, здійснював листування з
власниками шинків про продаж спиртних напоїв, накопичував відо17

1 Там
Там
19
Там
20
Там
18

само.
само.
само.
само.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

137–161.
164.
162–162зв.
163–166, 206, 214.
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мості про проведення ревізій, витрати вина і спирту, що надійшли від
винокурних заводів, надавав свідоцтва на право торгівлі тютюном, від1
криття та закриття тютюнових фабрик тощо21.
Контрольний відділ проводив засідання стосовно несвоєчасного
надання звітів різними установами та товариствами, здійснював ревізії
та вів документацію стосовно надходження та видатків коштів, звітів
та інших документів київського губернського прокурора, Департаменту
державного майна, казначейств та інших установ22.
Документи винного відділу стосуються угод на постачання провіанту для військ. Велося листування з командувачем Київського арсеналу,
Київською губернською будівельною комісією про оголошення торгів
на постачання лісу, будівельного матеріалу, інструментів, перевезення
артилерійської зброї з Київського арсеналу до Херсонської та інших
губерній. Соляний відділ збирав відомості про наявність казенної солі
та кошти, отримані від її продажу по Київській губернії, встановлення
цін на сіль, заборону промисловцям вільно продавати сіль за підвищеними цінами23.
Відділ секвестру24 збирав відомості про секвестр майна різних підприємств та осіб, а також займався прийняттям до управління Київської казенної палати секвестрованого майна підприємств25.
Загальний відділ Київської казенної палати складають документи
секретарської і кадрової частин та документація постачання.
Секретарська частина охоплювала загальну документацію казенної
палати як державної установи. Тут відклалися постанови Київської казенної палати про розклад роботи службовців рахункової експедиції,
документи про прийняття та звільнення канцелярських службовців повітових казначейств, нагородження чиновників; протоколи, журнали засідань Київської казенної палати, доповіді волосних правлінь Київської
губернії про грошові збори, господарські питання та особовий склад.
Кадрову документацію складають особові справи працівників палати,
а підрядна та документація постачання стосувалися відрахування військово-прибуткового податку, документів про підряди, укладені Київською міською управою, повітовими земськими управами, заводами26.
Також Київська казенна палата мала перший відділ, який збирав
відомості про заборгованості чиновників Київської казенної палати,
21

1 Держархів Київської обл. Ф. 280. Оп. 168–168зв., 172.
Там само. Оп. 169–169зв.
23
Там само. Оп. 187.
24
Секвестр (в економіці) (від лат. Seqvestr – ставлю зовні, віддаляю) –
скорочення витрат при виконанні окремих статей або всього державного бюджету.
25
Держархів Київської обл. Ф. 280. Оп. 185.
26
Там само. Оп. 1, 84, 175–176, 196, 199, 200–203, 205.
22
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виплату чиновникам палати та губернського казначейства нагородних
коштів, перерахування палатою коштів на рахунок університетів, жіночих гімназій, Київського окружного артилерійського управління та інших організацій і осіб для здійснення необхідних грошових операцій27.
Другий відділ займався майновими питаннями. Тут велася документація про порядок списання недоїмок по позиках із селян-переселенців, надходження державного та земського податку з нерухомого
майна, економічний стан сільського населення по окремих повітах і губерніях, виявлені порушення під час оцінки нерухомого майна та розкладки земських податків28. 1
Четвертий відділ видавав розпорядження Київської казенної палати податковим інспекторам губернії щодо надання відомостей про
кількість виданих промислових свідоцтв, звільнення від сплати промислового податку окремих осіб у зв’язку з призовом в армію. Також
збиралися відомості про скарги купців, адміністрацій промислових
підприємств до Київського губернського з промислового податку присутствія на обкладання додатковим промисловим податком, перегляд
розмірів обкладання промисловим податком деяких власників торгових
та промислових підприємств29.
П’ятий відділ збирав відомості про роботу старших нотаріусів
уманського, київського та черкаського окружних судів та про надання кредиторами позик різним особам під заставу нерухомого майна.
Сьомий відділ займався особовим складом казенної палати. Тут побутували документи про особовий склад Київської фінансової палати та
повітових казначейств, виплату зарплати чиновникам Київської казенної палати і казначейств, грошової допомоги мобілізованим в армію
працівникам казенної палати, службовцям залізниць, податковим інспекторам та іншим особам30.
Як бачимо, архівний фонд Київської казенної палати має значну
кількість різнопланових документів, які згруповані за структурно-хронологічною ознакою. Спробуємо об’єднати за структурною ознакою
документи фонду та виявити кількість документів, що збереглися, за
організаційною структурою палати.
Отже, найбільша кількість документів збереглася від ревізького,
загального та казначейського відділів, найменше – відділу секвестру
та сьомого відділу. Це зумовлено часовими межами. Так, документи
загального відділу містяться у фонді, починаючи з 1775 р. до 1920 р.,
а документи сьомого відділу – з 1916 р. до 1919 р.
Для наочності інформація представлена у вигляді діаграми.
27

1 Там
Там
29
Там
30
Там
28

само.
само.
само.
само.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

191, 194, 215.
182, 189, 190–190зв., 193, 212.
5–35, 183, 210, 211.
188.
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Структурна
одиниця палати

Хронологічні
межі документів

Ревізький відділ

1795–1919 рр.

Загальний відділ

1775–1920 рр.

Казначейський відділ

1782–1918 рр.

Четвертий відділ

1838–1920 рр.

Військовий відділ

1813–1848 рр.

Другий відділ

1883–1919 рр.

Розрахунковий відділ

Описи справ

Загальна
кількість
справ

2, 37–84, 85–161, 164,
170, 174, 174 дод.,
177–181, 184, 196 дод.,
197, 207, 208, 213
1, 84, 175, 175 дод.,
176, 176 дод., 196, 199,
200, 201, 202, 203, 205
163, 165, 165 дод., 166,
206, 214
5–35, 183, 183 дод.,
210, 211
167

37 328

1 498

1877–1920 рр.

182, 189, 190, 190 дод.,
193, 212
186, 204

Господарська частина

1775–1919 рр.

162, 162 дод.

1 044

П’ятий відділ

1915–1919 рр.

188

830

Питейний відділ

1782–1912 рр.

168, 168 дод., 172

695

Перший відділ

1879–1911 рр.

191, 194, 215

292

Контрольний відділ

1816–1911 рр.

169, 169 дод.

117

Винний відділ

1783–1857 рр.

187

52

Соляний відділ

1782–1785 рр.

173

42

Відділ секвестру

1914–1917 рр.

185

41

Сьомий відділ

1916–1919 рр.
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17

16 152

12 552
8 981
1 566

1 090

Табл. 1. Систематизація архівних описів структурних одиниць Київської
казенної палати.

Таким чином, у Ф. 280 «Київська казенна палата, м. Київ» Державного архіву Київської області міститься близько 82 тис. архівних справ,
що входять до 215 описів. Цей фонд охоплює документи 16 відділів
за 145 років діяльності цієї адміністративно-фінансової установи. Значна частина документів є результатом роботи ревізького, загального та
казначейського відділів.
Варто зауважити, що архівний фонд Київської казенної палати увібрав у себе значний масив різнопланової інформації, яка може слугувати широким полем для дослідження економічної, політичної, демографічної та суспільної історії України.
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Рис. 2. Діаграма відношення справ фонду по відділах Київської казенної
палати.
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THE KYIV TREASURY CHAMBER IN DOCUMENTS
OF THE STATE ARCHIVES OF KYIV REGION
Abstract. The archive fonds «Kyiv Treasury Chamber, Kyiv» (F. 280), which
is stored in the State Archives of Kyiv Region, was inspected. The research
methodology is based on general scientific and special methods. General scientific
methods used in the study: comparative method, analogies; analysis and synthesis,
deduction, systems approach, classification and typology. Special archival methods
include retrospective method, historical, scientific heuristics, critique of sources.
These methods allowed to study the structure of the archival fonds, analyze and
characterize the structural elements and identify documents. Scientific novelty.
Based on the analysis of the archival fonds «Kyiv Treasury Chamber, Kyiv»
(F. 280), a description of the composition of the fonds is given, the main powers and
functions of the state chambers are determined. Case descriptions are systematized
on a chronological basis in accordance with the structural units of the Kyiv
Treasury Chamber. It is determined that the archival fonds of the Kyiv Treasury
Chamber has a significant number of various documents, which are grouped by
structural and chronological characteristics. Based on the quantitative composition
of the documents of the archival fonds, it was found that a significant part of the
documentation of the Kyiv Treasure Chamber is the result of the work of the audit,
general and treasury departments. A description of the management documentation
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of each department of the chamber is also given. The results of the research are
formed in the conclusions, namely: the general quantitative characteristic of the
documents of the archival fonds is given. Documents of the Kyiv Treasury Chamber
are grouped into 82,000 archival files. In turn, the list of cases is systematized in
215 descriptions, designed to record and disclose the content of documents. It is
stated that the archival fonds of the Kyiv State Chamber has absorbed a significant
array of diverse information, which can serve as a wide field for the study of
economic, political, demographic and social history of Ukraine.
Key words: archival fonds; case; archival document; treasury; Russian Empire;
reform; Kyiv Treasury Chamber.
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ПОПОВНЕННЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ
З ІСТОРІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ (ДУХІВНИЦЯ БУНЧУКОВОГО
ТОВАРИША П. С. ЛИЗОГУБА)
Анотація. Метою дослідження є введення до наукового обігу та аналіз
історичного джерела – невідомої духівниці 1780 р. представника козацької
старшини Петра Семеновича Лизогуба (бл. 1736–1780), що зберігається у
Державному архіві Чернігівської області. Дотепер було відомо лише 23 тестаменти представників урядової старшини Чернігівського полку. Опублікована
духівниця досліджена вперше, що обумовлює наукову новизну публікації.
При підготовці публікації методи дослідження добиралися відповідно до
мети і найважливішими виявилися загальнонаукові методи аналізу та дедукції. В археографічній публікації наведено текст духівниці та проаналізовано
її зміст. З’ясовані обставини складання документа та наведені відомості про
осіб, які в ньому згадуються. Висновки. Форма та внутрішня будова документа типові для тогочасних тестаментів представників козацької старшини.
Майно класифіковане на рухоме та нерухоме, яке також має свою внутрішню
градацію. Так само характерною для заповідачів того часу була і мотивація
укладання П. С. Лизогубом духівниці: впорядкувати свої майнові справи та
запобігти можливим конфліктам навколо спадку, передусім серед родичів.
Провідна мета волевиявлення П. С. Лизогуба – забезпечити майбутнє (добробут, майно, освіту, виховання) своїх батька, дружини та дітей. Приділяє
він увагу також відносинам між рідними: просить дружину та дітей поважати
його батька, а дітей – матір. Духівниця також дає змогу простежити родинні
зв’язки П. С. Лизогуба з єпископом Чернігівським Іраклієм (Комаровським)
(1703–1765), українським письменником Миколою Васильовичем Гоголем
© А. Морозова, 2020

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

199

(1809–1852) та вченим, археографом, перекладачем, видавцем і бібліофілом
Федором Осиповичем Туманським (1757–1810).
Ключові слова: М. В. Гоголь; історичне джерело; духівниця; В. І. Комаровський; П. С. Лизогуб; Є. В. Лизогуб; Ф. О. Туманський; Чернігівський
полк.

Тестаменти (заповіти, духівниці) є важливим історичним джерелом
приватно-правового походження, що мають високу ступінь інформативності і репрезентативності. У них зафіксовані основні економічні,
духовні, соціальні та політичні здобутки конкретної особи як результат
її діяльності за життя.
За часів незалежної України вперше до проблеми вивчення духівниць звернулася А. Попружна1, у подальшому дослідження були продовжені2. Активізувалися і публікації заповітів козацької старшини3.
1

Барловська А. Духівниці XVII–XVIII ст. як культурно-історична
пам’ятка // Сіверянський літопис. 1998. № 1. С. 54–59; Її ж. До питання про
родинні пріоритети козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (за
матеріалами духовних заповітів) // Сіверянський літопис. 2000. № 1. С. 33–
36; Попружна А. До соціально-побутового портрету жінки (за матеріалами
духівниць козацької старшини XVII–XVIII ст.) // Батуринські читання. 2007:
зб. наук. праць. Ніжин, 2007. С. 245–250; Її ж. Духовні заповіти як джерело з історії благодійництва козацької старшини (за матеріалами тестаментів
другої половини ХVII–ХVIII ст.) // Матеріали науково-практичної конференції «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця ХVII – початку
ХVIII століття». Ніжин, 2006. С. 171–175; Її ж. Заповіти козацької старшини
другої половини XVII–XVIII cт. // Науковий вісник Сіверщини. 2018. № 1.
С. 118–131.
2
Кривошея О. В. Збірка духовних заповітів Інституту рукопису національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як історичне джерело //
Гілея. Київ, 2007. Вип. 8. С. 274–284; Її ж. Еволюція духовних заповітів козацької старшини // Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 12. Серія: Історія: зб. наук.
праць. Вінниця, 2007. С. 78–81; Її ж. Духовні заповіти козацької старшини
як історичне джерело // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Київ, 2007. Т. XVI. С. 369–374; Її ж. Трансформації
маєткових господарств козацької старшини (за матеріалами духовних тестаментів) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного
університету. Запоріжжя, 2008. Вип. XXIV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. С. 36–40; Її ж.
Тестаменти як складова фамільних архівів // Там само. Запоріжжя, 2009. Вип.
XXVІ. С. 81–91; Її ж. Суб’єкти спадкування на матеріалах тестаментів представників козацько-старшинських родин (друга половина XVII–XVIIІ ст.) //
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. Вип. 15. Серія: Історія: зб. наук. праць. Вінниця,
2009. С. 257–265; Її ж. Еволюція внутрішньої структури заповітів // Там само.
Вип. 16. Серія: Історія: зб. наук. праць. Вінниця, 2009. С. 190–194.
3
Ситий І. Тестамент Якова Кіндратовича Лизогуба (15.05.1698 р.) //
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Відсоток тестаментів, що збереглися, стосовно сумарної кількості
відомої урядової (4 тис. 392) і неурядової (8 тис. 628) старшини складає
лише 1% – їх відомо 111. Найбільше тестаментів збереглося стосовно
Чернігівського (23), найменше – Полтавського (3) полків4. 1
Пропонований нижче документ виявлений у фонді Городнянської
дворянської опіки у справі за скаргою бунчукового товариша Василя
Семеновича Лизогуба (дядька Петра Семеновича Лизогуба) про незаконне володіння надвірним радником Туманським і його дружиною
Євдокією рухомим і нерухомим майном дітей померлого бунчукового
товариша Петра Семеновича Лизогуба.
Петро Семенович Лизогуб народився бл. 1736 р. у родині Семена
Семеновича Лизогуба та дочки переяславського полковника Ганни Василівни Танської. У лютому 1772 р. він одружився з донькою бунчукового товариша Василя Івановича Комаровського Євдокією, яка була
молодшою за нього на 20 років, і якій на той час було лише близько
15-ти років. До речі, Євдокія Василівна – племінниця Іраклія (Комаровського), єпископа Чернігівського у 1751–1762 рр. Тому і для П. С. Лизогуба, і для Є. В. Комаровської цей шлюб був вигідною партією, особливо враховуючи посаг, який отримував за своєю дружиною Петро
Семенович (рухоме та нерухоме майно, кошти тощо).
1774 р. у подружжя народився син Василь, 1778 р. – донька Марія,
Пам’ять століть. 1996. № 3. С. 10–14; Кривошея О. В. Полковий осавул прилуцький Михайло Федорович Мовчан і його заповіт // Гілея. Київ, 2008.
Вип. 11. С. 118–122; Її ж. Тестамент полтавського полковника Івана Черняка // Полтавський краєзнавчий музей. Зб. наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Полтава, 2008. Вип. ІV. Кн. 1.
С. 421–428: Кривошея В. В., Кривошея О. В. Українська козацька старшина.
Станіслав Кохановський // Гілея. Київ, 2008. Вип. 16. С. 84–91; Їх же. Українська козацька старшина. Василь Базилевич, Василь Лагода, Андрій Стахович // Там само. Київ, 2008. Вип. 17. С. 108–115; Їх же. Українська козацька
старшина. Полковник компанійський Григорій Павлович Гайворонський //
Там само. Київ, 2009. Вип. 19. С. 56–63; Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упорядн. С. Павленко. Київ, 2007; Попружна А. В. Неопублікована
духівниця Павла Мартоса середини XVIII cт. з колекції О. Лазаревського //
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2015. Вип. 3. Ч. 2.
С. 245–248; Її ж. Неопублікована духівниця генерального осавула Івана Мануйловича // Сіверщина в історії України: зб. наук. праць. Київ-Глухів, 2016.
Вип. 9. С. 248–252; Її ж. Неопублікована духівниця писаря Генерального військового суду Івана Пиковця з колекції О. Лазаревського // Там само. КиївГлухів, 2019. Вип. 12. С. 117–120.
4
1 Кривошея В. В., Кривошея О. В. Заповіти козацької старшини Гетьманщини: кількість, географія // Наукові праці історичного факультету Запорізького нац. ун-ту, 2010. Вип. XXVIII. С. 440.
5
Держархів Чернігівської обл. (Державний архів Чернігівської області).
Ф. 679. Оп. 1. Спр. 453. Арк. 102зв.
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а ще через рік – син Данило, який помер у січні наступного 1780 р.5
Духівниці частіше за все писалися перед відправленням у далекий
військовий похід чи під час хвороби. Саме якась тяжка хвороба змусила
П. С. Лизогуба попіклуватися про своїх рідних та близьких, і 9 серпня
1780 р. він запросив до свого маєтку у с. Бурівка суддю Чернігівського
повітового земського суду Василя Івановича Силича для засвідчення
та наступної конфірмації документа, складеного 20 червня 1780 р.6 1
І хоча документ визначається як «уступна» дружині, в ньому наголошується, що він набуває чинності лише після смерті укладача («все
в записе сем вираженное должно иметь силу свою и действие не инако, как по смерти моей»), тому його цілком можна віднести до духівниці.
Відписуючи майно, П. С. Лизогуб класифікував його на рухоме
та нерухоме. У першу чергу описується нерухоме майно, яке теж має
свою градацію: спочатку перераховуються маєтки придбані та набуті у
посаг за дружиною, а потім – родові маєтки, які були заставлені батьком та матір’ю Петра Семеновича й згодом викуплені останнім. Рухоме майно перераховується у загальних рисах: срібло, хатній скарб,
худоба.
Відчувається занепокоєність автора щодо подальшого господарювання дітей. Торкнувся П. С. Лизогуб і їхньої освіти: дружина «обязана
воспитывать и содержать во всем детей так, как требует того их состояние и природа, не допуская их без воле ее ни к каким и малейшим
деньгам, а за возрастом их долженствует с них всякое по состоянию
своего пола получить в имении».
Автор робить наголос на відносинах між рідними: просить поважати батька («имеет жить как и нине живет при доме моем буровском,
а жена моя и деты всеконечно обовязанни отдавать ему как отцу всякое
почтение и покорность»), радитись із ним під час вирішення гострих
питань («…сохраняя его порядочним ее, жени моей, домостроительством и прилежним в управлении хозяйства обо всем попечением во
всецелом покой и вигоде»).
Звертається він і до дітей з проханням поважати матір: «повинни
воздавать ей, жене моей, а их матери всякое достодолжное почтение
и послушание», а інакше вона має право лишити непокірного спадку:
«…имеет право непослушнаго и непокорнаго лишить … участия в
моих имениях».
Зафіксоване й ставлення П. С. Лизогуба до можливості влаштування дружиною майбутньої долі: якщо вона не вийде заміж вдруге, то
може вільно розпоряджатися майном, а якщо візьме другий шлюб, то
все нерухоме майно переходить дітям, а одержана ним свого часу у
посаг нерухомість залишається у повному її розпорядженні.
6

1 Держархів Чернігівської обл. Ф. 1089. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 27.
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Повної юридичної сили духівниця набувала після підписання свідками, які обов’язково були присутні при її складанні, із зазначенням
повного імені та прізвища, звання чи посади. Часто свідками ставали представники козацької старшини, але через хворобу та складання заповіту у своєму маєтку свідками ставали сусіди, священник та
лікар.
Дослідників ця справа взагалі зацікавить не лише як джерело з
полкової історії, але й як джерело, пов’язане ще з двома видатними
особистостями України. По-перше, з ім’ям українського письменника
Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852), по-друге, з ім’ям Федора
Осиповича Туманського (1757–1810) – вченого, археографа, перекладача, видавця та бібліофіла.
Справа в тому, що Петро Семенович мав брата – бунчукового товариша Івана Семеновича Лизогуба та двох сестер – Меланію і Тетяну.
Остання стала дружиною Опанаса Дем’яновича Гоголя-Яновського –
діда майбутнього українського генія. 1
Після смерті 19 серпня 1780 р.7 П. С. Лизогуба, його удовиця Євдокія Василівна 3 вересня 1780 р. отримала оригінал та витяг про конфірмацію документа з Чернігівського повітового земського суду8, а вже
наступного року через свого повіреного подала клопотання про внесення у «кріпосні книги» духівниці свого покійного чоловіка: 22 лютого 1781 р. – до Миргородського повітового земського суду, 9 березня 1781 р. – до Прилуцького повітового земського суду, 15 березня
1781 р. – до Остерського повітового земського суду9. Зміст усіх клопотань однаковий, у них, зокрема, зазначається, що «поелику умершаго
мужа моего отец бунчуковый товарищ Симеон Лизогуб еще в живих
находится, также есть его, мужа моего и родная сестра войскового канцеляриста Афанасия Яновскаго жена Тетяна Лизогубовна, и протчие
многие родственники, кои по силе оного данного мне от мужа записа
хотя никакова права к оставшимся по нем имениям не имеют, <…>
однак в случаи, чтоб кто с них не вздумал к тем имениям каким-либо образом приписаться или же и заводить кому в продажу либо на
другом каком основании записивать, то я предварительно суду земскому <…> о сем представляя, прошу имевши уже с оного записа точное свидение кому принадлежат оставшиесь от мужа моего имения
никаких записей и зделок, если бы оние паче чаяния могли от отца,
сестри и других родственников мужа моего в тот суд внесенны быть
к конфирмации в книги не вписивать, не утверждать и никому не
7

1 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3: Л–О. Київ,
1912. С. 109.
8
Держархів Чернігівської обл. Ф. 1089. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 31.
9
Там само. Арк. 31зв.–45.
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видавать».
Що стосується Ф. О. Туманського, то саме він став другим чоловіком Є. В. Лизогуб.
29 лютого 1784 р. В. С. Лизогуб подав на подружжя скаргу до Чернігівського намісництва, намагаючись отримати опікунство над майном
малолітніх дітей свого племінника10. Чим закінчився розгляд цієї справи, наразі невідомо, але треба гадати, все закінчилося добре на користь
вже родини Туманських, оскільки у сповідній книзі 1788 р. власником
с. Бурівка значиться надвірний радник Ф. О. Туманський11. 1
Документ друкується за правилами передавання текстів кириличних джерел популярним методом зі збереженням фонетичних і стилістичних особливостей. Без застережень доповнено скорочені слова,
внесено у рядок виносні літери. Суцільний текст розбито на абзаци і
речення та відповідно проставлено розділові знаки.
20 червня 1780 р. – Духівниця бунчукового товариша П. С. Лизогуба
Тисяча сем сот восемдесятого году месяця июня двадцятого дня
Я, нижеподписавшийся, всем, кому только ведать надлежит, сим объявляю, что имею я в себе маетносты в полку Черниговском село Буровку, деревню Невклю з двома греблями и мельницами, село Ловинь з стекляним заводом и мельницею, рудню, прозиваемую Переездинскую, с мельницею на
речки Сухом Виру с людьми и ис Копитьковским островом, мельницу при
селе Дирчине на реке Снове с людьми; в полку Миргородском Купчин хутор,
он же и Голтва; да в полку Киевском заставной от Танского хутор Мокиевский со всеми принадлежащими к тем селам и деревням и хуторам землями,
лесами, борами и протчии угоди отцом моим бунчуковым товарищем Симеоном Лизогубом заставленные было преже сего урядово на упад бунчуковому
товарищу, кой уже умре, Григорию Лизогубу, а от него после мною с-под
упаду по урядовой его, отца моего, уступке на все его имения мне в 1771 году
генваря 28 дня данной, викупленные. Да особо того в полку ж Черниговском
село Вихвостов с хутором Звиничевским со всема принадлежащими к ним
грунтами, лесами и угоди и мельнице при селе Нових Млинах на реке Снове
з людьми при них, сенокосами и лесами з угоди, также от отца моего на упад
тому ж Григорию Лизогубу было заведенные, но посля от него, Григория, по
особим между нами зделкам мне уже доставшиесь, с коих селам Вихвостовом
и хутором Звиничевским с принадлежитостьями я и владею, а мельницами
новомлинскими с людьми, сенокосами и лесами с угодьи неправильно завладел отставной капитан князь Петр Кекуатов з женою его Анною Лизогубовною. К тому ж в полку же Черниговском в селе Андреевке по оной же отца
моего уступки часть людей и земель з угоди, да в полку Прилуцком хутор,
прозываемий Рудовский, по уступки матери моей Анны Тансковны Лизогубовой з людьми и землями с угоди. А сверх тех маетностей еще в полку
10

1 Держархів Чернігівської обл. Ф. 1089. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1–2.
Там само. Ф. 679. Оп. 1. Спр. 453. Арк. 102зв.
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Киевском в местечке Кобижче подданнические двори и хутор, прозиваемый
Калиновским, с принадлежащими к ним грунтами и угоди мне в награждение
за местечко Яготин по уступки матери моей принадлежавшое от Его сиятельства высокоповелительного г-на генерала-фельдмаршала, сенатора и кавалера графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго уступленное и спокойно мною
владеемие, о которых всех моих маетностях приемля во уважение частие мои
припадки и слабость в здоровьи, и воображая при том неизвестность человеческих случаев, разсудил я заблаговременно в жизни своей зделать положение
следующое, а именно.

1
Поколь я могу жить на свете, то во всех оних моих имениях всю власть
правом книги Статут раздела 3-го артикулом 41 и роздела 7-го артикулом
1-м всякому над имением его позволяемую оставляю непосредственно самому
себе.

2
Ежели ж Бог соизволит прекратить жизнь мою так, что по мне останется
жена моя, бунчукового товарища Василия Коморовского дочь Евдокия Лизогубова, и дети мои с нею спложенные, то в таком случаи я, ведая жени моей
доброе состояние, благонравие и основательной смисл, назначиваю и определяю сею записью по данной в праве книги Статут раздела 5 в артикуле
1-м и в протчих того раздела артикулах мужьям власти опекункою над моими с нею спложенними детьми и всем моим имением с тем, что она, владея
оним, обязана воспитывать и содержать во всем детей так, как требует того
их состояние и природа, не допуская их без воле ее ни к каким и малейшим
деньгам, а за возрастом их долженствует с них всякое по состоянию своего
пола получить в имении, как то в селах Буровки, Вихвостове з хутором Звиничевским, Ловине в стеклянном заводе, рудне, мельнице, в селе Андреевке,
деревне Невкле з мельницами и новоустроенними мною в лесах двома винокурними заводами, в хуторе Мокиевке в мельницах Дирчинских з людьми и
Новомлинских з людьми ж, сенокосами и лесами и во всех принадлежащих
к тем селам, деревне и хуторам землях, сенокосах, лесах, борах и протчих
угодиях на точном основании законов, не требуя однако ж в ее, жени моей,
о приходах и расходах никакова отчету.

3
Дети необходимо повинни воздавать ей, жене моей, а их матери всякое
достодолжное почтение и послушание, инако же она имеет право непослушнаго и непокорнаго лишить даваемою мною на то в сей уступке властью
участия в моих имениях.

4
Отец мой Симеон Лизогуб, в старости лет находящийся, имеет жить
как и нине живет при доме моем буровском, а жена моя и деты всеконечно
обовязанни отдавать ему как отцу всякое почтение и покорность, всемерно
стараясь притом доставлять ему из доходов моего имения все нужное к пристойному его почести и летам содержанию и не допуская его ни до каких
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трудов економических и тяжебных по судам забот, могущих быть для него,
в разсуждении его престарелости, в тягость, но сохраняя его порядочним ее,
жени моей, домостроительством и прилежним в управлении хозяйства обо
всем попечением во всецелом покой и вигоде. По смерти ж его, отца моего,
и моей долженствует она, жена моя, и дети, кто по мне останется, чинить по
нам християнское поминовение по мере нашего состояния и доходов имения
всенепременно и неотложно без всякого упущения.

5
Понеже все вышепоименованные маетности мои в заставе чрез отца моего на упад в бунчукового товарища Григория Лизогуба бывшие викупленны
мною внесением жени моей и данними мне от тестя моего бунчукового товарища Василия Коморовского несколько тысячма рублев денег (на кои ему, тестю моему, дан от мене прежде бракосочетания з его дочерью облек и другие
после того обовязки, а о внесении жени моей сколько чего я принял виновной
реестр, которие я и утверждаю быть в своей силе с тем, что они в силу права книги Статут раздела 7-го артикула 18-го должны быть с имения моего и
удовлетворенны), то в разсуждении таковой их, жени моей и тестя, обовязанности меня и одолжения, и что сверх того она, жена моя, в сожитии своем
со мною всегда оказывает ко мне усердие и добрую склонность, обязующие
меня по справедливости к воздаятельному в доставлении вигодной и спокойной жизни ей попечению, записиваю ей, жене моей, из оних моих имений в
местечке Кобижче все подданнические двори и хутор Калиновский со всеми
принадлежащими к ним землями и протчими угоди без всякого исключения,
да в полку Миргородском Купчин хутор, и в Прилуцком хутор Рудовский со
всеми в них людьми и принадлежащими к ним землями и угоди также без
всякого изъятия на таком основании. Ежели она, жена моя, в замужье ити не
пожелает, то сие записиваемие мною ей имения оставляю ей в такую власть,
что она сама оними владея или что с них либо и совсем кому из детей или
же кому хотя по воле своей уступив и записав вечно, или как она разсуждатимет имеет полное право и свободу неограниченную. Буди же бы случилось
ей, жене моей, незаписавши того имения никому витии в замужье, в таком
случаи сие записиваемие ей имения должни остаться при детях моих с нею
спложенних, а внесение ей по веновному реестру значащоесь должно остаться
при ней во всей целости.

6
О мельницах Новомлинских с людьми и лесами з угоди искать на князя
Кекуатова и его делу уполномачиваю сим жену мою, а по отискании должни
сии мельницы с принадлежностьми оставаться на основании вище уже об них
в числе протчого имения изображенном, равним образом и протчих претензий
моих на ком бы то ни было поручаю доходить ей, жене моей опекунским и
собственным записанным ей правом, дая ей полную власть самой искать и
против исков чиих либо на меня занесенних или за меня и детей на ея впредь
быть могущих отвечать, поверенных уставлять во всех судах и аппеловать
даже до Правительствующаго Сената по держанию всего имения за собою, а
за одержанием и получением удовольства в какой либо одной или и во всех
претензиях презиски разделить ей между собою и детьми, коим по законам
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надлежатимут на равние части.

7
Касательно движимого имения моего всякого роду, то есть сребра, цени,
меде, лошадей, скота и протчого жена моя до возврасту детей во всем полная
владелица, а когда возрастут дети, то должна с ними получить из всего наличного числа по равной части и с таким притом полномочием, что она в своей
части совершенно и безответно вольна.

8
Ежели богу угодно будет определить так, что умрут мои дети, и жена моя
сама только останется, то в таком случаи все мои движимие и недвижимие
имении уневерсально буз всякого и малейшаго изъятия уступаю и записую ей,
жене моей, вечно наследственно в полную ей волю и расположение, так как в
праве книги Статут раздела 3-го в артикуле 44 и раздела 7-го в артикуле 1-м
узаконенно, отдаляя силою тех же прав от всего того имущества моего ввесь
род мой, кто б только к оному ни имел права, зачем и все крепости на оныя
имения и другии письма ей, жене моей, от мене препорученны.

9
Повторительно здесь объявляю, что все в записе сем вираженное должно
иметь силу свою и действие не инако, как по смерти моей. В жизни ж моей
оно ничего не важит, но все мое движимое и недвижимое имение предоставляю полной моей воле и распоряжению, как я о том ни разсужу и пожелаю без
всякого и малейшаго сей моей свободы ограничения. Заключаю в протчем сей
мой запис и утверждаю в содержании его собственноручним моим подписом
с приложением моей печати и подписом во свидетельство при печатях же
упрошенних от мене самолично на то персон.
В подленном подпис таков
Бунчуковый товарищ Петр Лизогуб
М. П.
К сему запису по персональному господина бунчукового товарища Петра
Семеновича Лизогуба прошению во свидетельство при печатях подписались
бунчуковый товарищ Петр Григорович Фурсанович
М. П.
черниговский штаб-лекарь Яков Омелянович
М. П.
священик села Куликовки Василий Динаровский
М. П.
увольненный от дел писарь сотенный городницкий
Данило Скляревский М. П.
М. П.
коллежский канцелярист Петр Григорович
Держархів Чернігівської області. Ф. 1089. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 27зв. – 31. Рукопис,
засвідчена копія.
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COMRADE P. S. LYSOHUB)
Abstract. The article aims to introduce into the scientific circulation and to
make an analysis of the historical source – an unknown testament of 1780 of a
representative of the Cossack officers Petro Semenovych Lysohub (ap. 1736–1780).
The testament is stored in the State Archives of Chernihiv Region. Up till now, only
23 testaments of the representatives of the government officers of the Chernihiv
Regiment were known. The published testament was studied for the first time, which
determines the scientific novelty of the publication. In preparing the publication,
the research methods were selected in accordance with the purpose, and the most
important were general scientific methods of analysis and deduction. The text of the
testament and analyzes its content is given at this archeographic publication. The
circumstances of drawing up the document are clarified and the information about the
persons mentioned in it are given. Conclusions. The form and internal structure of
the document are typical for the representatives of the Cossack officer’s testaments
of that time. The property is classified into movable and immovable, which also has
its own internal gradation. Equally characteristic of the testators of that time was the
motivation of P. S. Lysohub to conclude the clergy: to perfect his property affairs
and to prevent possible conflicts over his inheritance, especially among relatives.
The main purpose of P. S. Lysohub’s expression of will is to secure the future
(welfare, property, education, upbringing) of his father, wife and children. He also
pays attention to the relationship between relatives: he asks his wife and children
to respect his father, as well as children their mother. The testament allows to trace
the family ties of P. S. Lysohub with the Bishop of Chernihiv Irakli (Komarovs’kyi)
(1703–1765), the Ukrainian writer Mykola Vasyliovych Gogol (1809–1852) and
the scientist, archeographer, translator, publisher and bibliophile Fedir Osypovych
Tumans’kyi (1757–1810).
Key words: M. V. Gogol; the historical source; P. S. Lysohub, E. V. Lysohub,
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ЗАКОЛОТИ СЕРЕД ЗАПОРОЖЦІВ ПІД ЧАС
ДУНАЙСЬКИХ ПОХОДІВ 1771–1773 РОКІВ
Юрію Фігурному,
козаку і козакознавцю
Анотація. Висвітлено залучення російським урядом запорожців до участі
в дунайських походах 1771–1773 рр., формування з них дунайських тисячних
команд, їхню роль у російсько-турецькій війні, зокрема, у здійсненні військової розвідки та участі у спільних із російською армією військових діях. Показано реакцію російської влади та Коша на заворушення серед запорожців
дунайських команд. Крім того, публікуються рапорти запорозької старшини
кошовому отаману П. Калнишевському та Кошу, ордери Коша, рапорти військових командувачу Першої армії П. Рум’янцеву про заколот запорожців
дунайських команд через несвоєчасну виплату грошей, нестачу провіанту, несправедливий розподіл нагород. Більшість документів, зокрема рапорти генералів Г. Потьомкіна та О. Суворова, публікуються вперше. Мета дослідження
полягає у з’ясуванні і уточненні подій, виявленні невідомих фактів, зокрема:
формування із запорожців дунайських тисячних команд, здійснення запорожцями військової розвідки та десантних операцій; механізми матеріального
заохочення запорожців; уточнення кола осіб, які були пов’язані з організацією заколотів; встановлення причин та наслідків заколотів серед запорожців
дунайських команд. Методика дослідження спирається на загальні наукові
методи аналізу, історизму, порівняння, деталізації з використанням архівної
еврістики. Наукова новизна дослідження полягає у введенні в науковий обіг
значно більшої кількості архівного матеріалу, ніж у дослідників ХІХ – початку ХХ ст., що дало змогу показати ширшу картину заколотів запорожців на
тлі подій російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Перспективи подальших
досліджень щодо участі запорожців у війні Росії з Османською Портою 1768–
1774 рр. стають більш окресленими через уточнення іменного списку полковників і старшин дунайських команд та публікацію археографічно опрацьованих документів. Висновки показують, що заколоти у середовищі запорожців
дунайських тисячних команд відбувалися через зниження рівня дисципліни,
несвоєчасну виплату грошового забезпечення, несправедливий розподіл нагород, перебої у постачанні та нестачу провіанту, що, в свою чергу, було ви© О. Пономарьов, 2020
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кликане корумпованістю і зловживаннями старшини і писарів. Проте все це
не применшує внеску запорожців у перемогу російського війська у війні з
Османською Портою 1768–1774 рр.
Ключові слова: Кіш; П. Калнишевський; П. Рум’янцев; І. Мандро; Г. Колінка; К. Гук; Я. Сідловський; С. Бистрицький; запорожці; тисячна команда;
заколоти; провіант; гроші.

Участь запорожців у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр., зокрема в той час, коли Перша армія під командуванням Петра Румянцева
діяла на Дунаї, була предметом дослідження таких знавців запорозької
старовини як А. Скальковський та О. Рябінін-Скляревський. А. Скальковський вперше звернувся до вказаної тематики у статті «Дунайцы»,
виданій 1854 р. і 1885 р.1, а у третьому виданні «Истории Новой Сечи…»2 він більш детально показав перебіг подій на Дунаї протягом
війни 1768–1774 рр., але фактично залишившився в методологічних
рамках раніше викладеного матеріалу, не вказавши на соціально-економічне коріння заколотів. У притаманній йому манері А. Скальковський
знову вдався до публіцистичного викладу подій і розлогого цитування
документів, але до поля дослідження не потрапили протиріччя, що виникли між запорожцями і російськими офіцерами, як і суперечності у
середовищі дунайських загонів запорожців, а тому не було показано
причини невдоволення запорожців, механізм руйнування дисципліни
зсередини тощо. У 1920-х роках О. Рябінін-Скляревський більш ретельно, аніж попередник, дослідив тематику, показавши причини виникнення заколотницьких настроїв, а також участь запорожців у бойових діях у районі Нижнього Дунаю протягом війни 1771–1774 рр.3
У сучасній українській історіографії, наскільки нам відомо, проблема участі запорожців у дунайських походах висвітлювалася4, але
1

Cкальковский А. А. Дунайцы. Эпизод из турецкой кампании 1769–
1774 // Временник императорского Московского общества истории и древностей российских. Москва, 1854, Кн. 9. С. 9–30. Його ж. Дунайцы // Киевская
старина. Киев, 1885. Т. 11. № 1. С. 117–132.
2
Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. В 3-х частях. Изд. 3-е. Ч. ІІІ. Одесса, 1885. С. 83–105; Його ж.
Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького / передм. та комент.
Г. К. Швидько. Дніпропетровськ, 1994. С. 496–508.
3
Рябінін-Скляревський О. Запорізькі бунти дунайців 1771–1774 рр. і
початок Задунайського Коша // Науковий збірник історичної секції УАН за
1927 р. Київ, 1928. С. 65–83.
4
Апанович О. М. Запорізьке військо як складова частина російської
армії в другій половині XVIII століття // Наукові записки Інституту історії
АН УРСР. Т. 5. 1953. С. 115–136. Її ж. Запорожское Войско, его устройство
и боевые действия в составе русской армии во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг.: автореф. дис. …. канд. истор. наук / Апанович Елена Михайловна; Институт истории Украины АН УССР. Киев, 1949. 16 с.; Шпита-
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питання заколоту козаків на Дунаї показано лише побіжно, не ставши
темою окремого дослідження5. 1
Російська влада розуміла, що у війні з Туреччиною без запорожців –
знавців як степу, так і річок, їм не обійтися, а відтак навесні 1771 р.
було сформовано тисячну команду на чолі з полковником Іваном Мандром. При проходженні тієї ж весни морем до театру бойових дій запорожці мали записувати усі важливі деталі, оскільки досвіду проходження дунайських гирл та прилеглої ділянки Чорного моря російська армія
не мала. На вимогу генерал-прокурора Сенату О. В’яземського Кіш під
час дунайської експедиції мав посадовити на кожен човен по одному
письменному козаку, який би записував глибину моря, наявність мілин, силу і напрямок вітру тощо6. Крім розвідки, як видно з ордера
П. Рум’янцева від 12 червня 1771 р. О. Вейсману, запорожці могли
бути використані і для дезінформації та дезорієнтації супротивника7.
Загалом запорожцям у війні відводилася роль авангарду і розвідувально-диверсійного загону. Розуміючи, що успіх усієї війни значною мірою залежить від вдалого проведення дунайської експедиції, козаків
було заохочено матеріально: за перший човен, який дістанеться Дунаю,
було обіцяно 1000, за другий – 500, а за решту – по 300 карбованців8.
Однак грошові винагороди, отримання старшиною золотих медалей, розподіл грошей за провіант від самого початку експедиції стали
джерелом невдоволення серед запорожців. Особливо козацтво недолюблювало писарів, які на час походу стали виконувати роль полкових
старшин, зосередивши таким чином чималу владу в своїх руках. Писарі
листувались, не ставлячи до відома товариство, з кошовим отаманом та
генеральним писарем. У взаєминах із Кошем і російським офіцерством
писар виступав одноосібно, як волевиявник певної політичної сили,
хоча насправді він ставав лише вухами й очима кошового, ігноруючи при цьому полковника, раду курінних отаманів і все товариство,
льов Г. Г. Запорозька флотилія в російсько-турецькій війні 1768–1774 років //
Південна Україна в XVIII–XIX. Записки науково-дослідної лабораторії історії
Південної України Запорізького держ. ун-ту. Вип. 4. 1999. С. 134–142.
5
1 Могульова С. М. Перші кроки задунайського козацтва: про причини
переходу запорожців до Туреччини // Там само. Вип. 2. 1996. С. 108–114.
6
ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів України,
м. Київ). Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 11–12зв.
7
«Запорожское Войско на судах могут пуститься смело искать поверхность над неприятелем не только в сопротивных местых, но шумом и смятением наполнять и позади лежащие, чем бы весьма удобно замешать неприятеля» // Румянцев П. А. Документы. 1768–1775. Т. ІІ. / под ред. полковника
П. К. Фортунатова. Москва, 1953. С. 457.
8
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 13; Рябінін-Скляревський О. Запорізькі бунти дунайців 1771–1774 рр. і початок Задунайського
Коша // Науковий збірник історичної секції УАН за 1927 р. Київ, 1928. С. 66.
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і вступаючи у протиріччя з козаками команди9. У такому світлі стають
зрозумілими прагнення писарів тисячних команд ще збільшити свою
владу, вимагаючи від Коша право мати свою печатку. 1
Писарі, які завжди були правою рукою очільника загону, полку або
й усього Війська Запорозького, мали великі повноваження. Під час дунайських експедицій їхня роль значно зростала, оскільки відбувалося
суміщення посади полкового старшини і писаря. Останній отримував
провіант, гроші і відав розподілом здобутих трофеїв10. Таке зосередження влади в одних руках було значним випробуванням для самого
писаря і ставало об’єктом критики з боку козаків. Так, писар Першої
команди, відправленої на Дунай, Семен Бистрицький майже відразу
став небажаною особою для козаків через приховування грошей від
товариства, однак до певної пори його мусили терпіти. Поступово невдоволення козаків зростало, основною причиною чого стала неповна,
на думку козаків, виплата жалування. А воно було чималим: полковнику на рік платили 100 крб, полковим старшинам – писарю і осавулу – 50 крб, отаманам і хорунжим курінним – як вирішать у команді,
а «рядовому козаку» – 12 крб11. Окрім грошової винагороди, козаки
отримували срібні неіменні медалі12.
Наприкінці травня 1771 р. кошовий отаман Петро Калнишевський
звернувся до командувача 1-ї армії П. Рум’янцева з проханням відзначити козаків команди Якова Сідловського «со всевысочайшим… партретом золотими медалями» за благополучне проходження запорозької
флотилії Чорним морем і здобуття трофейного судна з важливою турецькою кореспонденцією13. Клопотання кошового з часом було задоволено, а от невдоволення козаків все більше зростало, бо, на їхню
думку, медалі і гроші розподілялись несправедливо.
Після низки вдалих нападів на дунайські фортеці, коли було навіть
на деякий час захоплено Журжу, С. Бистрицького було відправлено до
Петербурга за отриманням грошової винагороди. Про це П. Рум’янцев
16 липня 1771 р. повідомляв Кіш, що «денги обѣщанные каждой лоткѣ… числом шесть тысяч шестьсот рублей им здѣсь выдано»14. Проте,
повернувшись наприкінці вересня з Петербурга, С. Бистрицький став
9

1 Рябінін-Скляревський О. Запорізькі бунти дунайців 1771–1774 рр. …
С. 66.
10
Там само.
11
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 47 і зв.
12
Козакам, які брали участь у поході з Коша, пояснювали, що вони відправилися у похід у середині квітня, а тому за повний місяць жалування їм
можуть не виплатити: «Выступление ж ваше априля 16 или с 15 числа надлежит получать жалованя, если того времени не зачтут, что лотки подчиняли» //
Там само.
13
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 43 і зв.
14
Там само. Арк. 75.
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розподіляти гроші, як здавалося козакам, не зовсім справедливо. Крім
цього С. Бистрицькому пригадали і те, що він привласнив 600 левів
трофейних грошей із захопленного 19 травня 1771 р. судна на Чорному морі, серед трофеїв якого гроші чомусь не згадуються (Док. № 6).
Тим часом, скориставшись від’їздом С. Бистрицького до Петербурга,
полковник Я. Сідловський, бачивши невдоволення козаків, дезавуював
його діяльність перед командою. Як зазначав пізніше сам С. Бистрицький, команда до нього «за обговорочные полковником денги стала вязаться, но как полковник на очной ставки себе испорочил, то команда
здумала, якобы, мы за то в едность прийшли, подняла була… голосы
вмѣстѣ со мною убить и полковника» (Док. № 6). Так наприкінці вересня 1771 р. спалахнув перший бунт запорожців у Бреїлі, серед активних
учасників якого було 6 осіб. У рапорті Я. Сідловського від 24 вересня 1771 р. кошовому йшлося, що генерал фон Бауер наказав зачинщиків заколоту заарештувати і тримати в бреїльській фортеці; серед них
значився курінний отаман Грицько Фіалка, який і далі фігуруватиме у
списках заколотників (Док. № 3). 1
П. Калнишевський, як свідчить ордер Коша від 5 жовтня 1771 р.
до Я. Сідловського, був сповнений суперечливих почуттів. Кошовий
отаман писав на Дунай, що бойовий успіх запорожців вельми порадував його, тоді як дії заколотників «заглаждают добрих ваших дѣл
поступки»15. У зв’язку з такими подіями Кіш вимагав провести слідство16, яке не дало значних результатів, оскільки імена заколотників
фігурували у відомостях козаків, які повернулися додому наприкінці
війни. У свою чергу С. Бистрицький теж скаржився П. Калнишевському на запорозьку команду, яка виявилася нестійкою. Скориставшись
відсутністю писаря, який був у Петербурзі, російські офіцери нібито
повністю підпорядкували запорожців собі, а козаки навзаєм отримали
незаслужено «много честей себѣ.. и кавалерство крестов» (Док. № 4).
Невідомо, наскільки такі повідомлення були правдивими, але С. Бистрицький грав на болючих струнах душі кошового отамана, примушуючи останнього дослухатися до писарських скарг. Писар і полковий
старшина С. Бистрицький, сподіваючись на захист і покровительство
з боку П. Калнишевського, не зробив належних висновків із першого
бунту, який, як можна бачити далі, переріс у справжній протест проти засилля старшинсько-писарської сваволі і їхнього сребролюбства.
Згодом, 16 січня 1772 р., полковника Я. Сідловського через старість
(а можливо й через небажання полковника покривати оборудки писаря) було замінено І. Дупличем. Тоді виявилися нові грішки писаря,
зокрема те, що С. Бистрицький приховав від команди провіант за листопад 1771 р. на суму 488 крб, а також продав захоплених коней на
15

1 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 98.
Там само.
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суму 865 крб, які в нього ніяк не вдавалося відібрати. За що «команди
моей, – свідчив І. Дуплич, – козаков в тюрму брал, что ему, Бистрицкому, договаривали за тѣ денги» (Док. № 7).
Однак найпотужніший вибух невдоволення дунайців стався у грудні 1771 р., коли козаки вже оволоділи Сілістрою – важливим стратегічним пунктом на Дунаї. Тоді заворушення і невдоволення серед козаків
почалися з новою силою, причому причини цих заколотницьких настроїв сам С. Бистрицький зводив лише до недоотримання козаками належних їм нагород. Так, у грудні 1771 р., повернувшись з-під Сілістри
на зимові квартири, «невѣдомо з чиево подлогу, нашие запорожские
козаки возбѣсившись» на полковника Я. Сідловського і писаря С. Бистрицького, зчинили у Бреїлі заколот, під час якого дорікали старшині,
«что ви-де имеете на собе партрети, а нам для чего нѣт такових знаков, да и писем от государынѣ, будто би до команды писаних, утаевая
у себе, им не показуем» (Док. № 4). Пізніше, в рапорті від 2 лютого
1772 р., вже виїхавши до Ясс, С. Бистрицький приблизно описував те
саме, зазначаючи, що козаки здійняли ґвалт за «прописанные денги,
партреты и писма» (Док. № 6). Під «портретами» заколотники мали на
увазі золоті медалі, видані запорозькій старшині, на яких на аверсі було
викарбувано портрет Катерини ІІ, а на реверсі – ім’я нагородженого.
Ці високі нагороди (за нашими підрахунками за період війни було вручено всього до 25 золотих медалей) отримали лише кошовий отаман,
військовий суддя, військовий писар та старшина, відправлені під Очаків, Перекоп, Ізмал і далі на Дунай. Рядові козаки теж отримали, як вже
зазначалося, срібні неіменні медалі.
Ще одне загострення заколоту відбулося в ніч на 5 грудня 1771 р.,
коли запорожці шукали С. Бистрицького, аби його вбити. Не знайшовши писаря, якого врятував священник Мойсей Луцінський, козаками
зопалу було забито до смерті козака Пластунівського куреня Івана
Мовчана, а бреїльським мешканцям, «також и служивим» запорожцями
завдано образ та збитків (Док. № 4). Відтак, С. Бистрицький був змушений звернутися за допомогою до бреїльського коменданта. В свою
чергу бреїльський комендант полковник М. Борзов надав С. Бистрицькому дворотну команду, якій вдалося схопити і відправити до фортеці
12 заколотників, хоча в разі розгортання масштабу невдоволення заколотників було б значно більше. 1
У наступному 1772 р. сталися кадрові зміни, і вже 19 квітня полковник І. Дуплич просив кошового отамана прислати на посаду писаря запорозької команди козака Кущівського куреня Герасима Чорного,
замість померлого писаря Стефана Биковського, а також, очевидно, не
бажаючи, аби С. Бистрицький був утаємничений у справи команди17.
Останній тим часом «пригрівся» біля командувача корпусу Г. Потьом17

1 Там само. Арк. 139 і зв.
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кіна, якому була потрібна кмітлива і пробивна людина. Писар так втерся в довіру до царського фаворита, що той у листі від 15 квітня 1772 р.
до кошового отамана писав, що С. Бистрицького, «кои нынѣ при мнѣ
находится, как честнаго и добросовестнаго человека одолжите в любовь принять, и милостию велможности вашей жаловать»18. Кошовий
атаман П. Калнишевський 25 травня 1772 р. навзаєм прохав Г. Потьомкіна про сприяння щодо нагородження С. Бистрицького золотою медаллю, «ведая его здесь честние поступки»19. Очевидно попереднє прохання від 30 травня 1771 р., коли запорожці вдало прибули в Аккерман,
і П. Калнишевський прохав П. Рум’янцева про винагороду для козаків,
а особливо полковника і писаря золотими медалями, залишилося без
1
відповіді20.
На початку квітня 1772 р. ще одна тисячна команда під орудою
полковника І. Мандра вирушила Чорним морем у бік Дунаю повз Очаківську і Кінбурнські фортеці21. Незважаючи на те, що запорозька флотилія потрапила у шторм, під час якого козаки Гнат Похил, Петро Мойсенко і Нестор Їжак потонули22, і 2 човни разом зі спорядженням пішли
на дно, а решта потребували ремонту, козаки вже 28 травня прибули
до Ізмаїла23. За цей доволі вдалий морський квітнево-травневий перехід
на Дунай Кіш також клопотався щодо нагородження козаків. Зокрема,
у листі Коша йшлося, щоб за «усердие, предписанний полковник Мандро, золотою для ношения нашей медалью, старшини и козаки знаками
таковимы, как и прошедшие до Дуная в прошлой год, получилы пожалование»24.
Безперечно, відважні і мужні дії запорожців під час штурму і захоплення турецьких фортець Нижнього Дунаю заслуговували на нагородження. Але ці дії поєднувалися з їхнім непослухом, а іноді відвертою непокорою та неповагою до свого полковника; до того ж такі
сумні події відбувалися на фоні зловживання старшин. Так, у Першій
команді справа про зловживання писаря була не залагоджена, а тому в
липні 1772 р. у двох рапортах полковник І Дуплич повідомляв, що він
«Семена ж Бистрицкого сколко не уговаривал, даби ехал до Сечи – не
хочет» (Док. № 9), оскільки на С. Бистрицькому продовжували рахуватися 588 крб за невиданий провіант за листопад 1771 р. та 859 крб за
трофейних коней, які той нібито продав російському офіцеру майору
Ірінберху (Еренбергу) (Док. № 9). У зв’язку з чим ще у лютому того ж
18

1 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 283. Арк. 26.
Там само. Арк. 30.
20
Там само. Спр. 285. Арк. 43 і зв.
21
Там само. Арк. 193.
22
Там само.
23
Там само.
24
Там само. Арк. 190зв.
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року С. Бистрицький, щиро чи ні, звітував Кошеві, що він, як не просився у Г. Потьомкіна і П. Рум’янцева, «чтоб отпущено было меня до
Сѣчи, но они на се не склонились» (Док. № 6). Для розслідування вчинків С. Бистрицького було створено слідчу комісію. Очевидно проведення таких дій частково вплинуло на писаря, у зв’язку з чим 8 листопада
1772 р. І. Дуплич повідомляв Кіш, що після проведення слідства щодо
приховування полковим старшиною С. Бистрицьким грошей за провіант і проданих коней, він «уплатил командѣ запорожской провиантних
денег, которие захватил, триста тридцять рублей, а остается за них за
ним двесте восемь рублей и понинѣ»25. 1
Також І. Дуплича непокоїла ситуація і з вільними особами, очевидно місцевими волохами та солдатами-утікачами російської армії,
щодо яких полковник прохав кошового отамана «наставление полное
и утверждение козакам дать, принимать ли вольных людей или нет, и
даби они под страхом находились»26, оскільки дехто Завізон у «командѣ моей препятствия много делает, моих козаков к себе принимает в
валантири и називаются запорожцами, воруют и на команду мою порок
наводят»27.
Не оминули заколоти і запорожців Другої команди під орудою
І. Мандра. Вибухи невдоволення обох команд вже припадали не тільки на той час, коли козаки були вільні від виконання бойових завдань
(осінь–зима). Тепер уже в червні 1772 р. козаки команди полковника
І. Мандра здійняли бучу, протестуючи проти писаря Данила Попатенка, зі скаргою на якого навіть відправили у Кіш підробного листа, нібито від імені І. Мандра. У зв’язку з чим Д. Попатенко 29 червня 1772 р.
писав до кошового про вкрай складну ситуацію в команді. Писар нагадував кошовому, що «сколь в Сѣчи народ был свѣрѣп, нинѣ ж каждой
противу себя никого не видит, и всю тяжесть на мене сложили. Да что
каждому не угожу, за то к исправлению должносты признан ими неспособен»28. Зважаючи на ситуацію, що склалася, ордером Коша від
5 липня 1772 р. писарем команди І. Мандра було призначено Павла
Попатенка29.
У своєму донесенні Кошеві від 30 вересня 1772 р. полковник
І. Мандро повідомляв, що він був хворий протягом усього літа, внаслідок чого дисципліна серед запорожців почала падати, зокрема «нѣкоторие атаманы и войско, видя мою немощь… мене не слушаются, и сколко я имъ нѣ приказую…»30. Більш того, козаки не тільки не слухались
25
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полковника не чинити протиправних дій, а навіть погрожували вбити
його разом із писарем31. У донесенні полковника І. Мандра Кошеві про
сходку, яка відбулася 16 жовтня 1772 р., йшлося про побиття козаками
писаря П. Попатенка за невимогу у обер-інтенданта М. Рябініна грошей за провіант, хоча писар і намагався пояснити, що ходив клопотатися саме з цього питання (Док. № 11). Також на сходці отамани
відмовили чинному писарю в посаді, і знову «сами от себе наставилы
писарем Даныла Попатенка» (Док. № 11). Полковник характеризував
П. Попатенка як людину тверезу, сумлінно виконуючу свої обов’язки,
зазначаючи далі, що «и мнѣ от такых нахалныков зде в командѣ трудно вжить; он же, писарь, нѣ в чѣм предо мною и всею командою не
виновен, и честно с команди отойшов» (Док. № 11). Пізніше, 9 серпня
1773 р., І. Мандро звертався до кошового отамана з проханням прислати іншого писаря замість Данила Попатенка, «которий слѣпо долж1
ность свою исправляет» (Док. № 13).
1773 рік приніс нові проблеми. Полковник І. Дуплич у рапорті від
28 березня 1773 р. звітував кошовому отаману, що після прибуття на
Дунай полковника І. Мандра, «яко мои обѣ команди нинѣ вместѣ находимось, и он Мандро между своею командою на меня бунтуется и
хотятъ неблагополучие зделать за жидовские32 денги, якоби я себѣ их
употребил с вами» (Док. № 12), прохаючи насамкінець наказати І. Мандра, аби «между нами не било мятежа, да и не потерять би наконец своей служби» (Док. № 12). У свою чергу полковник І. Мандро в своєму
донесенні кошовому від 9 серпня 1773 р. скаржився на те, що «прежде
нас сюды прыбившие себѣ получыли, от которых мы чрез неимѣние
недостойнимы такова имѣть как оны имеют награждения с поруганием
щытаемось» (Док. № 13), прохаючи о «учыненіи награжденія нам против товарищей нашых представить, дабы мы за получением, состоя в
равной со своимы товарыщамы всероссийскому престолу службѣ, не
были от них, как нынѣ поносят поносымы» (Док. № 13).
Полковники запорозьких команд вимагали від кошового надання
їм більшої самостійності, що мало б, на їхню думку, відповідно супроводжуватися новими владними атрибутами. Однією з інсигній влади,
як свідчить листування, була печатка. Так, полковник Другої команди
запорожців І. Мандро став наполягати перед Кошем, аби команда мала
власну печатку. В ордері кошового від 27 вересня 1773 р. до І. Мандра
йшлося, що Кошу немає чого соромитись через відсутність печатки у
дунайців, оскільки при «посилкы туда вас как не в печати настояла надобность, но в вас, так о единих вас было и попечение, а не в печаты»,
лишаючи наостанок вибір щодо її виготовлення на розсуд команди
31

1 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 229.
Про джерело походження цих грошей у запорожців див.: ЦДІАК
України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 259.
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(Док. № 14). Печатка, очевидно, була потрібна й для того, аби її власник міг вільно виконувати роль писаря команди. Невдоволення тими,
хто обіймав посаду писаря, серед запорожців не вщухало.
Окрім цього, непорозуміння існувало і поміж полковниками команд. Так, 28 березня 1773 р. І. Дуплич звертався до кошового отамана зі скаргою на І. Мандра, який начебто чинив заколот і був готовий
напасти, як вже вказувалось, на нього за трофейні гроші (Док. № 12).
Згодом Герасим Колінка, який до середини грудня 1773 р. був полковником Першої запорозької команди, скаржився, що новопосталий
полковник Кіндрат Гук не віддав йому решту належного жалування,
а утримує в себе (Док. № 17). 1
На кінець 1773 р. фаза активних бойових дій на Дунаї припинилася, а до того ж постачання провіанту і фуражу погіршилося, через
що запорожцям його стало бракувати. Враховуючи це, Г. Потьомкін
20 грудня 1773 р. звітував перед П. Рум’янцевим, повідомляючи його,
що через нестачу продовольства він дозволив запорозькому старшині
С. Бистрицькому «на нынешнѣю зиму распустить команду по их домам» до березня 1774 р.33 Однак сам С. Бистрицький не поїхав ані до
Січі, ані до Гетьманщини, а лишився на вільних хлібах спочатку в Молдавії, а згодом перебрався на українські терени, де самочинно займався
вербуванням селян Польської України. Навесні 1774 р. П. Рум’янцев
дізнався про це, як і про напади загону С. Бистрицького на маєтності кн. Любомирського та гр. Потоцького34. Зрештою, у квітні 1774 р.
С. Бистрицького було затримано, і цілком обґрунтовані звинувачення
влади полягали в тому, що він із козаками, «самовольно ѣздя по Полше, Молдавии и Валахии, привлекают под команду свою тамошних
обывателей, обещая им совершенную от всех податей и повинностей
свободу»35. Можна з впевненістю сказати, що робилося це вже не через
брак грошей, а суто з авантюрних мотивів, відчуваючи вседозволеність
і безкарність. Більше згадок про цього учасника дунайських походів
нам віднайти не вдалося.
Проте від’їзд С. Бистрицького в Україну суті речей на Дунаї не
змінив. Новий писар Першої дунайської команди Герасим Чернявський
доповідав, що з настанням нового 1774 р. знову здійнялися чималі заколоти, «которим неприлично бить», які сталися через Грицька Фіалку, Антона Діденка і Петра Письменого, саме коли на команду було
отримано від Г. Потьомкіна 480 відер горілки36. Запорожці обурилися
33

1 ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 532. Арк. 49.
Нам трапилася відомість про сплату «За сентябрьскую 773-го треть
жалованье: Войска Запорожского полковому старшине Быстрицкому и команде ево 1226 руб. 78 коп.» // ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 557. Арк. 6зв.
35
Там само. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 565. Арк. 6.
36
Там само. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 237.
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малою кількістю горілки, учинивши при цьому самосуд над писарем і
знущались над ним «целой день, привязавши к пушки, мучили голого
и воду с кригою сипали и били…» неодноразово, а полковника К. Гука
штовхали в шию37.
Проте це був мало не останній спалах козацького невдоволення,
викликаного радше бездіяльністю, аніж дійсно обґрунтованими підставами. У 1774 р. запорожців вже майже не залучали до участі у бойових
діях, а відтак у закінченні війни вони не відіграли тієї ролі, як це було
у 1771–1773 рр.38 Фактично їхнє місце заступили донські козаки, які і
до того брали участь у війні. Запорожців було залишено у гирлі р. Яломиця для відбиття атак супротивника39. Зменшення ролі, яку зазвичай
відігравали запорожці, відразу позначилася і на ставленні до них російського командування. Вже наближався кінець війни, а полковники
К. Гук та І. Мандро ще очікували своїх медалей (Док. № 16, 18), які
були у О. Суворова, зайнятого штурмом Козлуджі. З усього було видно, що царська влада вже була не зацікавлена у запорожцях, а тому не
1
поспішала вручати заслужені ними нагороди.
Таким чином, доволі важлива проблема щодо актів непокори запорожцями, яка порушується в нашій статті, ще не стала предметом
глибоких досліджень, а тому потребує подальшого вивчення.
Проведене нами дослідження уможливлює зробити такі висновки:
– заколоти та обурення запорожців дунайських тисячних команд
відбувалися не тільки через зниження рівня дисципліни та певну некерованість козаків, але здебільшого через несвоєчасну виплату грошового забезпечення, несправедливий, на їхній погляд, розподіл нагород,
перебої у постачанні та нестачу провіанту;
– велике значення при бурхливих виявах непокори запорожців
мали корумпованість і зловживання старшини, зокрема писарів, своїм
становищем. Особливо «яскраво» в цьому відношенні проявив себе писар і полковий старшина С. Бистрицький;
– незважаючи на всі замахи на життя полковників і писарів із боку
козаків, бійки та неузгодженості серед запорожців, вони зробили чималий внесок у перемогу російського війська у війні з Османською Портою 1768–1774 рр.
Археографічне опрацювання документів здійснено відповідно до
«Методичних рекомендацій по підготовці до видання «Архіву Коша
37

1 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 237–237 зв.
Апанович Е. М. Запорожское Войско, его устройство и боевые действия… С. 17.
39
Cкальковский А. А. Дунайцы. Эпизод из турецкой кампании 1769–
1774… С. 9–30. Його ж. Дунайцы // Киевская старина. Киев, 1885. Т. 11. № 1.
С. 117–132.
38
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Нової Запорозької Січі»40. Текст подається автентично, стилістику й
орфографію збережено, пунктуацію уточнено, виносні літери виділено
курсивом, слова під титлами розкрито, скорочений текст подано у ква1
дратних дужках.

№1
1771 р., травня 26. Аккерман. – Рапорт полковника піхотної дунайської
команди Якова Сідловського Кошеві про захоплення турецького судна
поблизу о. Березань, захоплення в полон турків, трофеїв і листів
Вεлможному и высокородному господину господину атаману кошεвому
Пεтру Ивановичу Калнишεвскому зъ высокопочтεнною войсковою старшиною и товарыствомъ
Покорнїй рεпортъ
За помощию Божиεю, щастиεмъ милостивой нашεй монархинѣ и вεлможности вашεй, сεго тεчεния 18 дня ночной поры мимо Очаковскую и Кимбурскую крѣпости, промεжду крѣпкими турεцкими караулами бεзъврεдно и
благополучно пройшли. И какъ сталъ ужε свѣтъ 19 числа ми, подходя подъ
Бεрεзанской островъ, напали противъ оного з правой сторони заякорεнной зъ
турками корабεль, которой ми силою всεмогущаго Творца разбили, и имѣвшїйся в нεмъ донεмала бугажъ и дεвять чεловѣкъ нεподлихъ турковъ въ язикъ
и εдну дѣвчину волшку41 взяли. З которихъ двохъ турчиновъ при нарочномъ
атаману вышεстεблѣεвскому Гарасиму Колѣнку, а протчіихъ – допроси, такжε
и писма турεцкиε, кои при забратε турковъ винайдεнни, всѣхъ числомъ тридцять тры при сεмъ моεмъ покорнѣйшεмъ рεпортѣ вεлможности вашεй прεдставляю42. А для отсилки ж к вεлможности вашεй прописанного язика зъ
акεрманской комεндантской канцεляріи // прогони в оба пути εму, Колѣнку,
дани. Я жъ самъ зъ оставшимъся язикомъ сεмю чεловѣкъ турковъ и всεю командою, хоча и гласитъ вεлможности вашεй данноε мнѣ настановлεнїε ступать
в Килию, однакъ какъ мнѣ зъ означεннимъ языкомъ поступить, я нε знаю.
Имѣю самоскорѣйшεй от вεлможности вашεй ожидать чрεзъ сεго нарочного43
рεзолюціи въ Акεрманε.
Запорожской водной пεхотной команди полковникъ
Яковъ Сидловскій з старшиною
1771 года
мая 26 дня
Акεрманъ
Помітка: П[олучено] мая 30 д[ня] 1771 году
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 37 і зв. Оригінал.
40
1 Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання «Архіву
Коша Нової Запорозької Січі». Київ, 1992. С. 12–20.
41
Написано на правому полі. Очевидно, слід читати волошку.
42
Вставка на лівому полі при сεмъ моεмъ покорнѣйшεмъ рεпортѣ вεлможности вашεй прεдставляю.
43
Вставка на правому полі чрεзъ сεго нарочного.
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№2
1771 р., травня 27. Аккерман. – Лист полкового старшини Семена Бистрицького до генерального писаря Війська Запорозького Івана Глоби про
знущання аккерманського коменданта [майора фон Ферзена] над запорозькою піхотною командою, затримку у себе полонених турків та відібрання турецьких листів, висилку запорожців у море під час негоди
Високордній [!] панε и милостивій батку, Иванъ Яковлεвичь
Комεндантъ акεрманскій с прибития нашего в Акерманъ бεзпричинно
команду нашию взиманиεмъ под караулъ козаковъ обижаεтъ. О чεмъ εго, коменданта, нεоднократно просили ми, даби онъ над командою нашою напраснихъ здевокъ44 не делалъ, но онъ εщε з рεпримандомъ45 на то дуракомъ нашего полковника назвалъ и къ графу неправилно описать намѣрεваεтъ. Чего ми
опасни, чтоби какого случая московского, как ми здесь безпомощни, не зделалос. На то46 прошу вашего высокородия милостивого моεго батка написать к
графу, чтоби онъ εму в опискахъ нас не вѣрилъ, и зъ насъ посмеху не делалъ.
Но какъ и сего тεчения 26 дня, якоби, усмотрѣвъ онъ посредь моря47
неприятεлской корабεль, идущій куда нашему суду [!] за неспособность εго
и причиною силно противнихъ, какъ ветраной и водной погодъ, бившихъ
зимного тогда востоку, придавъ четирε московских чεловѣкъ48, насилно против ночѣ выслалъ команду к тому кораблю, которого на морѣ и виднω49 не
било. // Да к тому εщε плѣнницю нашую, взятую под Очаковом зъ турками девчину, которую ми намѣревали отдать за вѣдомомъ εго вεлможности
Румянцеву, от насъ отобралъ, и самих турковъ мимо вѣдомо нашε хочεтъ
отправить к графу50, и у сεбε удεржуεтъ. Писма ж турεцкиε, кои при рεпортѣ
къ εго вεлможности при нарочномъ представленни, насилно у насъ отбиралъ
для своεго перевода, и всилу51 на прозбу нашу склоняс, ониε намъ возвратилъ.
О чемъ вашему высокородию донося, мой нижайшε рабскій уклонъ
отдая, здравия и благополучия, и во всεмъ щасливаго успѣха искренно рабско
1
желая, остаюсь.
Вашεго високородія, милостивого моεго батка,
нижайшій рабъ Сεмεнъ Быстрицкій
мая 27
1771 году
з Акирмεна
Помітка: П[олучено] мая 30 д[ня] 1771 году
ЦДІАК України, Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 53 і зв. Оригінал.
44

1 издевок.
Слово правлено. Тут, з доганою (від франц. reprimand – докор, догана,
нотація).
46
Написано на лівому полі На то.
47
Далі вилучено слово моря.
48
Написано на лівому полі.
49
Слово правлено.
50
Вставка на лівому полі и самих турковъ мимо вѣдомо нашε хочεтъ
отправить к графу.
51
через силу.
45
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№3
1771 р., вересня 24. Кугурлуй52. – Лист полковника піхотної дунайської
команди Якова Сідловського Кошеві про заколот серед запорожців його
команди та арешт зачинщиків заколоту
Вεлможному и високородному господину господину атаману кошевому
Пεтру Ивановичу Калнишεвскому зъ высокопочтεнною войсковою старши1
ною и товарыствомъ
Покорнїй рεпортъ
Прысланной от вεлможносты вашей ордеръ, нεвѣдомо чрεзъ кого и кимъ,
Грыцку Фиялцѣ вручεнъ. Он жε, Фиялка, бεзвѣстно мнѣ зъ якого умислу и
чиεго наущения, нε прεдставляя прεждε мнѣ оного, разпεчаталъ и мимо моε
вѣдомо командѣ вычиталъ. По вичитанїи жъ оного распεчатанной мнѣ отдалъ. Я жъ, когда прεд всѣмъ обществомъ вεлѣлъ оной53 вычитат, то команди моεй козаки по кривотолству [!] прεжнεго бεзумного вичита фиялчинаго
того ордера зняли бεзмѣрния бунты и нεдобрие к убийству мεня восприяли
били намѣрεния (зъругавъ командующаго над нами господина подъполковника Якубовича)54, чтоб и въ дѣйство произошло было, буди ли б показаннiй
подъполковникъ Якубовичь о такомъ намѣрεнiи команди моεй козаковъ гεнералу-квартεрмистру и кавалεру фон Бавру нε прεдставилъ, и нε просилъ, даби
такоε нεспокойство унято было.
Гεнεрал жε Бавръ, размотря худое ихъ надо мною прεдприятиε, // и по
виизслѣдованiи вεлелъ таковаго нεспокойства въщинщиковъ подъ караулъ
взять, кои и нынѣ в Браиловε находятся, а имεнно: Фиялка, атамани бруховεцкїй, батуринскїй, васюринскїй да атаманъ кананεрскїй курѣннїй батуринскїй Фεдоръ Субота да з рядовихъ вишεстеблѣεвскiй Грицко Велїнiй; а что
з оними поступлено имеεтъ быть, я о том нεизвѣстεнъ.
Силу ж вεлможности вашεй ордера я виразумѣлъ и разсмотрѣлъ, что
изволите, вεлможность ваша, гнѣватись о нεрεпортованiи о всѣхъ здεшнихъ
наших55 произшεствїяхъ, то в томъ вεлможности вашεй з покорностию моεю
извинить мεня прошу; что то происходило нε ис чого иного, какъ з частого
по воεнной эѯпедицiи с мεста на мεсто, да и далεкого движεния. Ніннѣча [!]
жъ, вибравъ нарочного поповичεвского атамана, симъ рεпортом к вεлможности вашεй, зъ сообщеними при сεмъ воεнних дѣйствїй нашихъ списками для вѣдома посилаю; да и прошу здεлать с нами отчεскоε милосεрдїε,
чтоби команда наша нε била в разбродѣ в другихъ комεндираціяхъ врознь,
а εдинствεно вмεстѣ всѣ бεзъ разности ми могли б отправлять своя воεнния должности, и никто б болѣε нами нε командовавъ, кромѣ εго прεвосходитεлства фонъ Бавра, в которого и корпусѣ ми находимось и состоимо въ
Дунаи вишε Браилова, противъ города турεцкого Гирсова, на устѣ рεчки
Яловицѣ.
52
1 Озеро на лівому березі Дуная, яке має сполучення з рікою. Зараз відноситься до Ренійського р-ну Одеської обл.
53
Написано над рядком.
54
Дужки в тексті.
55
Написано на правому полі.
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Ѡ чεмъ вεлможности вашεй с покорностию моεю // ωтрεпортовавъ, об
сεмъ здεсь прεдставленіи милостиво отчεскою снабдить но56 оставтε мεнε
вскорѣ рεзолюциεю.
Полковникъ пѣхотной дунайской команди
Яковъ Сидловскій з старшиною
1771 года
сεнтября 24 дня
Кагарлуй, при арміи
1
Помітка: П[олучεно] ок[тября] 2 д[ня] 1771 году
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 94–95. Оригінал.

№4
1772 р., січня 9. Бреїла. – Рапорт полкового старшини Семена Бистрицького Кошеві про захоплення м. Гірсово і турецьких сіл, здобуття трофеїв та полонених, невдоволення серед козаків щодо отримання іншими
запорожцями незаслуженних нагород, заколот та арешт зачинщиків заколоту
Вεлможному и высокородному господину господину атаману кошεвому
Пεтру Ивановичу Калнишεвскому зъ войсковою старшиною, курѣнними атаманами и товариствомъ
Покорнїй рεпортъ
Зъ прибитїя моεго зъ Санкт-Пεтεрбурга к каманде моεй57 изтεкшого
[1]771 года сεнтября въ остатнихъ числεхъ пεрвих же октобря комεндырованъ [!] я былъ от εнεралъ-квартεрмистра и кавалεра фонъ Бавра зъ сεмистами чεловѣкъ на тридцяти лодкахъ на Дунаи для разбитїя нεпрїятелскихъ
судовъ, шεдших изъ состоящаго на непрїятелскои сторонε города Гирсова,
которїй з бившою двома пороховими подкопами и множεством пушεкъ да
воεнного нεпрiятелского народа фортецїεю командою нашею сεмисотною да
московскою двεротною [!] при маiорѣ Таубе, о чεмъ удивителним образомъ,
по провѣдεнцїи58 всεмогущаго Бога, разорεнъ.
Також к тогобочному дунайскому городу Силѣстрε, какіε мεжду собою
прописанїε крεпости разстоянїεмъ имεютъся нε мεншε какъ у шεстьдεсятъ
вεрстъ, ї провянтом, якихъ я ужε, за поздимъ [!] сукурсомъ59, доспѣть нε моглъ. И, чтоб в тщεту труда нε привεсть, напалъ на дεревнѣ турεцкїε, имεвшїεсь
мεжду прописаними тими двома городамы, имεнуεмия Рысовате, гдε баталѣю
с нεпрїятεлεмъ многолюдним продолжалъ съ 4-го часа ночи до 12-го дни, и помощію Божіεю да щастіεмъ монаршимъ вεлможности вашεй всεхъ нεпрiятелεй
з дεрεвнѣ выгнал, бывшого при той турεцкой команде вызѣрского [!] чугодаря60 убылъ, // зъ рядових жε турковъ двεсте пять, з наших жε εдного ранεно,
56

1 Треба не.
Слово пошкоджено.
58
провидению.
59
сікурсом (від франц., secours) підтримка, допомога.
60
чегодаря.
57
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да провянту, имεвшогось тамъ до двадцяти тисячь мѣръ нεмолотои пшεници в
кучах з цѣлою дεрεвнεю изжогъ и, поступя вниз Дуная, другую дεрεвню Чεрноводъ, вигнавъ прочь з той61 на стεпь турεцкую команду, запалилъ. 1
Мало ещε вниз пустясь, на Дунае восεмь шаεкъ турεцких з турками разбилъ и на воде пожогъ, и подошεдши под трεтую дεрεвню, какая от Гирсовскои крεпости нεвдаль состояла, зовεмая Гасанεшти, имεлъ с нεпрїятεлми
[!] нεмалое пушεчное сражεнїε, и из нεпрїятεлεй донѣсколко убылъ, Ягаю ж
баилактаря62 з трома турками и такимъ числом туркεнь, и двома турчанками,
да пятьсотъ волоского народа в плεнъ взялъ и εго графскому сїятεлству самъ
прεдставылъ. Означεнную жъ дεрεвню, получивши прεїзобилно на команду
добичь, вконεцъ изжогъ, за что зъ господином полковником по блакитной
лεнтε63 получили.
При окончанiи жъ сεго з цѣлою запорожскою командою были ми комεндировани от фεлтмаршала при εнεралѣ-маiору, камεргεру и кавалεру Григорию Алεѯѣεвичу64 Потεмкину для прохода мимо городъ турεцкой Силѣстру,
к Журжѣ, Дунаεмъ. И какъ тамъ происходило господинъ полковникъ Умε вεлможности вашεй имεетъ прεдставыть; что ж нε можно было нам в тѣ поры
мимо означεную крεпост пробεжат, до болшой води на прїйдучую вεсну тотъ
проходъ отложεнъ.
Походное этое моε вεлможности вашей прεдставлεнїε оконча, имεю долгъ вεлможности вашεй прεдставит на команду нашую сεмисотную65 жалобу.
По ласкатεлствам разних россїйских комεндирεй, εнεраловъ // ї валантировъ,
кои на команду наших запорожских козаков усиловуются, какъ то ужε и били
до прибития моεго зъ Санктъ-Пεтεрбурга и многиε били обладѣли66 командою, з чεго и много чεстεй сεбѣ получили: бεз должностεй заслугъ и кавалεрство крεстовъ.
Я, причитая за обиду вεлможности вашεй и всεго Войска Запорожского, потому что я и тεпер жεлаю, даби вciо, чтоби полεзноε нε происходило
от насъ, то чтоби тая εдинствεная слава сохранилас для хвали и почтения
нашεго главнаго комεндира вεлможности вашей и всεго Запорожского Войска, другиε бъ вεлεнтирскиε лεжни тѣм нε ползувалис, и просил εго графского
сиятεлства нε бить таковимъ людямъ при запорожской командε, кромε опрεдѣлених от вεлможности вашεй комεндирεй, что и учинεно, а толко бит
нам з командою под ордεромъ εго прεвосходитεлства господина гεнεралъ-маiора и кавалεра Григорїя Алεѯѣевича67 Потεмкина вεлεно, под чимъ и донынѣ
состоимъ.
По возвратε нашεм с-под Силѣстри на зимнїε квартεрѣ, нεвѣдомо з чиεво
подлогу, нашиε запорожскїε козаки возбѣсившись [!] на полковника и мεнε
бεзърасуднїε в Браилове подняли бунти з договорним наскоком, что ви-дε
61

1 Слово правлено.
байрактара.
63
Йдеться про золоті медалі для запорожців, які носили на блакитній
стрічці ордена Святого і Равноапостольного Андрія Первозваного.
64
Александровичу.
65
семисотную команду.
66
Тут, овладѣли.
67
Александровича.
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имеεтε на собε партрεти, а нам для чεго нѣт такових знаковъ, да и писεмъ от
государынѣ, будьто би до команды писаних, утаεвая у сεбе имъ нε показуемъ;
потом крикнули: «Обоих побить». И такъ я, видя своε злощастїε, принуждεнъ от таковаго их худаго прεдъпрїятия бεжат; онїε жъ тεмъ нε удоволясь,
чрεзъ цѣлую ночь истεкшаго дεкобря против 5-го числа [1]771 года, иская
убыть мεня, сами собою всмεрть Пластуновского курεня козака Ивана Мовчана при том мятεже убилы и много жытεлемъ браиловскїмъ, також и служивим, прычинили обиди. Мεня ж, буди ли б свящεникъ Ростовского полку //
Мойсεй Луцѣнскiй нε обεрεгъ, то би и мнѣ в тѣ пори от такових худостей
проεктантовъ нεминуεмо пришло било умεрεть. Сундукъ жε той, прописаниε в
рεестрѣ канѣвцѣ да батуринцѣ с протчiими своими худого состоянія согласниками гвалтовнε разламавъ, и имѣвшїεсь в нεмъ вεщи разграбили, и такъ чрεзъ
1
таковїй нεщастїя моεго случай прїшолъ в скудост и нищεту.
По якои причинε εго прεвосходитεлству, над нами командующεму господину гεнεралу Потεмкину68, жалобу заносилъ, даби виновних для наказанїя
забрато было, а протчіихъ зъ удоволствїεм моεй обиды примирεно б било
страхомъ, но тѣ бунтовщики и против нарочно посланого от εнεрала афицεра возбунтовались и самих тѣх худостεй продεрзниковъ з вεликимъ нагрублεнїεмъ нε видали, и от всѣхъ бεзумствъ нε спокоясь, набεжали ночу з Галацъ в Браиловъ, и вчинили за мною гвалтовной обискъ. З чεго я принуждεнъ
билъ бѣжать в одной рубашки и босой до обахти69 и просилъ от комεнданта
браиловского Николая Владимεрича, εго высокородія, Барзова защити; которой по своεи високои милости далъ мнε дворотную московскую команду,
и обѣгши с нεю я бунтовщиковъ из числа их двεнадцят чεловѣкъ захватилъ,
и отдалъ в крεпост Браиловскую, кои и донынѣ под караулом до рεзолюцiи
вεлможности вашεй находятся, вщинщиков же бунтовъ при сεмъ сообщаю на
рεестрѣ70.
Полковій старшина Сεмεнъ Быстрицкій
1772 года
гεнваря 9 д[ня]
Браиловъ
Помітка: Пол[учεно] 1772 г[ода] марта71
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 110 і зв., 118 і зв. Оригінал.

№5
1772 р., січня 27. Бухарест. – Донесення запорозького полковника Якова Сідловського про неотримання козаками його команди жалування за
листопад 1771 р. і проханням видати за це грошову компенсацію
Его сиятелству
Высокоповелителному господину генералъ-фельдмаршалу, главнокомандующему Первою арміею, Малой Россіи генералъ-губернатору, Коллегіи
68

1 Далі позначено на видалення слово об том.
гауптвахти.
70
Реєстр див.: ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 119 і зв.
71
Далі текст пошкоджено.
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малороссійской президенту, всѣхъ россійскихъ ординовъ и Голштинского
Святыя Анны кавалеру, графу Петру Алеѯандровичу Румянцову
Покорное доношеніε
Въ изшедшемъ 1771-мъ годѣ ноябрѣ месяцѣ команда моя, запорожскіе
козаки, тисяча пятьнатцать человѣкъ не получали указного мѣсячного провянта по той причинѣ, что оная, какъ и вашему сіятелству небезъизвѣстно,
какъ изъ εго превосходителствомъ господинъ генералъ-маіоромъ и кавалеромъ Григоріемъ Алеѯандровичемъ Потемкинимъ, въ походѣ подъ неприятелскимъ городомъ Силистрою // была.
Того ради, вашему высокографскому сіятелству донося, покорнѣйше
прошу на прописанную вышепоказанного72 числа73 козаковъ74 команду за
ноябрь месяцъ мѣсто провянта денгами по такой цѣнѣ, по какой в здешнихъ
предѣлахъ ржаная мука, такожъ и чεтверть крупъ платится, выдать.
Войска Запорожского Низового полковникъ
Яковъ Сидловскій з старшиною
№ 243
27 генваря
1772-го году
г[ородъ] Букорεштъ
1
Помітка: Ордиров[ан]о 29 гεнваря
ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 313. Арк. 112. Оригінал.

№6
1772 р., лютого 2. Ясси. – Лист полкового старшини Семена Бистрицького
до кошового отамана Петра Калнишевського про заколоти серед запорожців та невдоволення тим, що він нібито привласнив трофейні гроші
Вεлможному и высокородному господину атаману кошовому Пεтру Ївановичу εго вεлможности Калнишевскому
Милостивому моему патрону ωтцу и всенадежднейшему [!] патрону
Нε могъ въ рεпортѣ вεлможности вашей всего, чинимого въ командѣ нашей, добримъ порядкомъ виразить. Въ сεмъ прибавочномъ моемъ рεскриптѣ,
какъ долгъ мой вεлитъ, имею милостивому моему господину донесть качества происходимыхъ бунтовъ. От полковника произносились тайными з козаками намовамы и напрасними обговорами, по причинѣ εго на меня злоби,
εще въ пробѣги мимо Очаковъ; что я усиловался виполнить повεлѣнiе, а онъ
крѣпко бунтовался и не хотѣлъ быть склоннымъ к тому, какъ то и всю команду εщε тогда75 возмутылъ былъ, и понудилъ къ убыйству меня, что можεтъ
свидѣтεлствовать оставшаясь в тѣ поры въ Лиминѣ76 под Очаковомъ команда
Рубанова.
72

1 Слово правлено.
Слово правлено.
74
Написано над рядком.
75
Написано над рядком εщε тогда.
76
Лиманѣ.
73
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Когда ж, по пробѣги мимо показанное мѣсто, выслано было меня въ
Пεтербургъ онъ, полковникъ, прибавля за то себѣ злобу, не разумѣεмъ дѣла,
не надѣялся мεня уже быть болше къ командѣ, обговорилъ было пεред командою, будто бы я шεстьсотъ левовъ утаил з добычных з плѣненной судины въ
пробѣгѣ нашемъ на Чорное // море, на что въ невинности моей присягою εще
въ Акерманѣ отводился. По возвратѣ ж моемъ з Пѣтербурга77, команда вся
ко мнѣ за обговорочные полковникомъ денги стала вязаться, но какъ полковникъ на очной ставки себе испорочилъ, то команда здумала, якобы мы за то
въ εдность прийшли, подняла була великε78 голосы въмѣстѣ со мною убить и
1
полковника.
Бывшіе жъ въ тѣ поры при командѣ нашей валентири, подполковникъ
карабинерского полку Якубовичь да капитанъ Сахновскій, кои по согласію полковника за обнадеживаніе εму получить рангъ и отставку, старателствомъ тѣхъ79 в команду влѣзками здѣлалис, примиривъ з полковникомъ команду, а для меня тщаніе всѣхъ мѣръ прилагали и ласкали козаковъ
многими способами и обѣщаніями, толко бы меня не имѣли себѣ за старшину и не слушались, кромѣ одного полковника да ихъ самихъ плутовъ.
Я жъ, какъ усмотрѣлъ в томъ ихъ франтовство, сталъ старатся избыть ихъ
з власти команды нашей80, а быть намъ под командою толко гεнералъ-квартермистра фонъ Баура. По отъεздѣ ж εго въ Пѣтербургъ, гεнералъ-маiора,
камεргера и кавалера Григорiя Алеѯандровича Потемкина здεлалось, что мы
под управительствомъ и нынѣ находимося, с которымъ всѣ ми были и под
Силистрою.
По возвратѣ же оттоль на зѣмніе квартеры наше братя, попившись, подняли бунты и гвалти въ Браиловѣ на полковника и // мене за прописанные
денги, партреты и писма, какъ тое прописано въ репортѣ. Роздванихъ [!] же
святъ самъ полковникъ приεхавши з Галатъ81 въ Браиловъ (яко наша команда
на два мѣста зѣмуεтся, полковникъ изъ семастами чεловѣкъ въ Галатах, откудова мимо вѣдомо мое первѣйшаго бунтовщика и вора къ вεлможности вашей
выслал джерелѣвского атамана Семена Горба, а я с трема [!] въ Браиловѣ)82
з двѣстю чεловѣкъ ночью и началъ меня, разославши команду, i самъ искать,
а приказалъ козакамъ, где бы намъ толко мεня83 сискать можно, то тамъ и
вбить или повѣсить якъ84 сина вражого. Но какъ козакъ куреня Конеловского
Прохода тои же ночѣ прибегъ ко мнѣ и обявил, шатаючогось по станциямъ
нашимъ и улицамъ з шумомъ полковника с козаками про меня намѣреніе,
тотъчасъ я, усмотрѣв таковую бѣду, и с пиру оную, недалеко идущую къ фартерѣ моей, не успѣлъ взять сапоговъ, въ одной рубашки бросился на московскую обахту85 и изделал козакамъ, то какъ въ рапортѣ значитъ.
77

1 Слово правлено.
Слово правлено.
79
Далі вилучено текст почему и в прописанную.
80
Слово правлено.
81
Галаца.
82
Дужки в тексті.
83
Слово правлено.
84
Написано над рядком.
85
гауптвахту.
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Онъ же, полковникъ, усовѣтовался для одного своεго спокойства εхать
къ велможности вашей, по старости εго для перемѣни; я самъ же сколко не
просился въ генерала Потемкина и фεльдмаршала, чтоб отпущено было меня
до Сѣчи, но они на се не склонились.
По обѣщанию86 фεльдмаршала87 на команду портреты88 истекшого генваря въ 28 день тисячу и89 получилъ. Будучіе жъ шесть лотокъ въ Браиловѣ
при валентирѣ маіору Фоминцεву чрезъ цѣлолѣтное время, кои били при
разореніи Мечинской неприятелской за Дунаемъ крѣпости очень хорошо
себе оказали, имено: кущѣвская, кѣслянѣвская, ведмедовская, копелѣвская90,
сергεѣвская и повтавская, коихъ уже присоеденено въ одну91 нашую команду92,
толко εще з тѣхъ лотокъ имѣεтся врагъ путряный93 – запорожский94 Ротъ95.
Повелѣния нашего не слухается, надѣясь на милость генерала Потемкина и
фεльдмаршала, // которую чрезъ брехню и мотовство свое у нихъ заслужилъ
и многіе очень дѣлаεтъ пакосты, забыраεтъ сверхъ своей должности преимущества, какъ то96: въ генерала Потемкина партретовъ мимо вѣдомо наше, самъ
собою, и въ фельдмаршала, толко на тѣ лотки просилъ, кои въ Браиловѣ, какъ
више значитъ, были, чимъ болше между командою дѣлаεтся на насъ вεликое
несогласіе и неспокойства.
О чемъ прошу, вεлможности вашεй97, этому человѣку пεремѣну здѣлать
или повелѣть ордεромъ от атаманства оставыть.
Вашεй вεлможности милостивого моεго отца и всεнадежнѣйшого
патрона всεнижайшій рабъ и подножокъ Сεмεнъ Быстрицкій
ч[исло] 2 фεвраля
1772-го году
въ Яссахъ
1
Помітка: Пол[учено] 1772 году98
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 111 і зв., 117 і зв. Оригінал.

Опублiковано: Рябінін-Скляревський О. Запорізькі бунти дунайців 1771–
1774 рр. і початок Задунайського Коша // Науковий збірник історичної секції
УАН за 1927 р. Київ, 1928. С. 68–70.
86

1 Написано над рядком По обѣщанию.
Слово фεльдмаршала виправлено зі слів фεльдмаршалъ же, після чого
вилучено слова обѣщалъ дать.
88
Далі вилучено слово кои.
89
Слово пошкоджено.
90
канелѣвская.
91
Написано на лівому полі.
92
Далі вилучено слово одну.
93
нутряный, тобто внутрішній.
94
Слово правлено.
95
Написано над рядком. Очевидно мався на увазі курінний отаман Кущівського куреня Максим Рот.
96
Далі вилучено слова и теперь.
97
Далі закреслено слово и.
98
Далі текст пошкоджено.
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№7
1772 р., квітня 19. Бреїла. – Рапорт полковника Івана Дуплича Кошеві про смерть писаря запорозької команди Стефана Биковського з проханням призначити писарем Герасима Чорного; утиски запорожців полковим старшиною Семеном Бистрицьким, приховуванні ним грошей
за провіант
Вεлможному и високородному господину господину Войска Запорожского атаману кошовому Пεтру Ївановичу Калнишεвскому з високопочтεнною
войсковою старшиною, курѣними атаманами и товариством
1
Рапортъ
За прибітіεмъ моимъ къ εго графскому сіятεлству, повεлѣвающому Пεрвою армиεю Пεтру Алεѯандровичу Румянцову с писарεмъ Стεфаном Биковскимъ, кои нинѣ въ Фукшанах помεръ, в εго прεвосходитεлства гεнεрал-маіора
Григорія Алεѯандровича Потεмкина на мεсто εго, Бистрицкого99, вεлможности
вашεй нижайшε отчεско прошу с Коша другого нε присилат писара. Наслат
ко мнѣ ордεром, даби билъ по разсмотрεнію моεму и атаманεв, Кущεвского курεня Гарасимъ Чорній здεшнεй команди писарεмъ, потому какъ и Бистрицкой командѣ много обиди причинялъ и дεнεгъ много у сεбя въ прошлом
годѣ [1]771-м за ноябрь100 мεсяцъ, провіянта тайно от команди отобралъ
дεнεжною сумою 488 рублεй.
Я, усмотря жалоби команди моεй козаков, к εго графскому сіятεлству
прεдставил рапортом, сεйчасъ повεлεніε дεло найшли, что онъ, Бистрицкой,
за мεсячной провиянъ дεнъгами отобрал; другоε, за лошади занятіε на томъ
боку Дуная, продалъ, якоби въ боргъ цεною 865 рублεй // нε можно нѣкаким
образом въ εго, Бистрицкого, отобрат, чрεз то и команди моεй козаков въ
тюрму бралъ, что εму, Бистрицкому, договаривали за тѣ дεнги, а онъ самъ
всіому злому прεдводитεль и команду порочил. Нинѣ ж по моεму разбору и
по прεдставлεнїю къ εго сїятεлству повεлεніε отдат всε командѣ моεй дεнги,
объ моεмъ дεнεжномъ жаловани, вεлможности вашεй прошу мεня увѣдомит,
принимат ли мнε трεтноε дεнεжноε101 жалованε или нε принимат, для чεго
вашεй вεлъможности рапортую.
Войска Запорожского полковникъ Иванъ Дупличъ
1772 года
априля 19 д[ня]
Браиловъ
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 138 і зв. Оригінал.

99

1 Слова εго Бистрицкого написано поверх іншого тексту.
Слово правлено.
101
Написано на лівому полі.
100
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№8
1772 р., травня 28. При р. Буг, на Чарталах. – Лист Коша до генерал-прокурора Правителствуючого Сената Олександра Вяземського про ремонт 19 човнів, якими команду полковника Івана Мандра було відправлено Чорним морем на Дунай; нагородження його і козаків за цей
похід
Высокосиятεлнѣйший князь, Алεѯандръ Алεѯѣεвичь
Мылостивий государь и патронъ
На высокоповажноε вашεго высококняжεскогω сиятεлства писаниε, чтобъ
в Чεрноε морε до Дуная лодками Войска Запорожского двѣ илы εдну тысячу
козаковъ ωтправитъ, и чтобъ по прибытии туда явились бы ωни в господина адмирала Нолиса102, намы прошεдшого марта 2-го получεнноε. Имѣли мы
чεсть вашεму высокняжεскому сиятεлству того ж марта от 3-го донεсть, что
назначεнниε к отправкы туда, до Дуная, дεвятнадцять лодкы, хотя нεсколкω
ωт лда в прошлую ωсεнь попортились, однакъ подчинится могутъ нεумεдлитεлно. Когда ж имѣтимутъ проходит, ї буды по всεвисочайшому εя импεраторскагω вεличεства всεпрεсвѣтлѣйшεй и всεагустѣйшεй монархины
нашεй всεмилостивѣйшεй государыни соизволεнию, за Божиεю помощию
пройдутъ, и какъ вашεму высококняжεскому сиятεлству тогда нεумεдлитεлно
чрεзъ нарочного донεсεнно їмѣεтъ быть. Ї потому тѣ дεвятнадцять лодкы, //
а на онихъ и команда Войска Запорожскогω пры полковнику Ївану Мандру
и старшинахъ в тисячы чεловѣкахъ давнω ужε выправлεнны, и какъ на устьи
Днεпра въ заграждεнии εя импεраторскаго вεличεства россійскихъ границъ
и в поискε над нεприятεлεмъ находящийся, ї на сикурсѣ ωстававшийся103 с
командою Войска Запорожскогω полковныкъ рεпортуεтъ104. Съ Днεпра Чεрнымъ морεмъ промεжду крѣпосты Ѡчаковскую и Кинбурскую сεго жъ мая
съ 3-го чысла благополучно, за Божыεю помощиεю, щастεмъ ε[я] і[мпεраторскаго] в[εличεств]а всεавгустεйшεй монархини всεмилостивѣйшεй государини105, прошлы. 1
Что вашεму высококняжεскому сиятεлству донεсшы, ныжайшε просимъ,
дабы за столь отважной пры проходѣ подвигъ и рεвностноε к службѣ εя
импεраторскагω вεличεства усεрдиε прεдписанний полковникъ Мандро золотою для ношεния нашεй мεдалью, старшини ж и козаки знаками таковимы, какъ и прошεдшиε до Дуная в прошлой годъ получилы пожалованіе106,
высочайшоε от εя импεраторскаго вεличεства восприять удостоились107,
высокомилостиво вашε высокняжεскоε сиятεлство нε оставтε многоспо102

1 Чарльз Ноулз, британський адмірал на російській військовий службі.
Частину слова написано над рядком.
104
Далі закреслено которой сεго мая ___ чысла получεнъ. Число не зазначено.
105
Вставка на лівому полі за Божыεю помощиεю, щастεмъ εіва всεавгустεйшεй монархини всεмилостивѣйшεй государини.
106
Написано над рядком.
107
Написано над рядком восприять удостоились замість закресленого в
рядку пожалования удостоитись возмогли та написаного і закресленого над
рядком получить.
103
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спѣшεствуεмимъ къ εя їмпεраторскому вεлычεству ходотайством108, а мы,
в сεмъ твεрдоε упованиε имѣя, с высокопочитаниεмъ ї прεданностию їмянуεмсь109.
Мылостивыи110 государь111 и патронъ112
вашего высок[окняжεского] сiятел[ства]
№ 138
1772-го году
мая 28 д[ня]
пры Богу ї Чарталахъ 1
Помітка: Термѣна
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 192 і зв. Відпуск.

№9
1772 р., липня 3. Біля гирла р. Яломиця. – Рапорт полковника Івана
Дуплича Кошу про проведення слідства щодо приховування полковим старшиною Семеном Бистрицьким грошей за провіант і проданих
коней
Въ Кошъ Войска Запорожского Низового
Рапортъ
По присланному с Коша ко мнѣ ордεра за писара Гарасима Чорного, которимъ я доволεнъ и за полкового сътаршину Сεмεна Бистрицкого, яко онъ
дѣйствитεлно самъ захватилъ в прошломъ годѣ за ноябръ месяцъ провиянтних дεнεгъ 588 рублей въ εго графского сіятелства, разних ординов кавалεра
Григория113 Алεксандровича Румянцова и повεлεно в тεхъ дεнгах произвεсть
коммисію справεдливо, яко-дε самъ Бистрицкій доволствоват команду обεщалъ, в коεмъ забратіи росписался и дεнги командѣ отдалъ, а что за лошадѣ
проданіε Бистрицкимъ афіцεру Иринбεрху въ боргъ, добутніε на той сторонѣ Дуная под Гирсовомъ дεнги 859 рублεи, очεвисной [!] справки з Иринбεрломъ [!] нε било, точно нε могу знать, въ Бистрицкого ли тѣ дεнги или
въ Иринбεрха находятся, в кого они сищутся имεю какъ найскорѣε в Кошъ
рапортъ подать. Сεмεна ж Бистрицкого сколко нε уговаривал, даби εхалъ до
Сεчи – нε хочεтъ.
При сεм жε рεпортѣ прилагаю имяній прозваніεмъ и каких курεнεй
рεεстръ114 от нεприятεля убитихъ и умεршихъ, сколко от команди войска
отойшло. На мεсто ж убитих и умεрших принимаю з волних людεй, даби
команда всεгда сполна находилас. Я жъ со всѣмъ своимъ // войскомъ при
108

1 Слово правлено.
1 Далі закреслено Вашεгω высококняжεского сиятεлства.
110
Слово правлено.
111
Слово правлено.
112
Слово правлено.
113
Пεтра.
114
Реєстр див.: ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 215–
216 зв.
109
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благополучіи на115 Дунаεмъ нахожусь, о чεмъ въ Кошъ Войска Запорожского
Низового рапортуя. 1
Войска Запорожского полковникъ Иванъ Дупличь
1772 года
июля 3 дня
зъ устε Яловицε
Помітка: П[олучено] іюля 12 д[ня] 1772 году
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 214 і зв. Оригінал.

№ 10
1772 р, вересня 30. Ізмаїл. – Рапорт полковника Івана Мандра Кошеві про
побиття його козаком Рогівського куреня Іваном Плющем
В Кошъ Войска Запорожскогω Низовогω
Доношεниε
Я сприбития моεгω в Дунай чрεзъ всε лѣтω, по власти Всεвишнягω, одεржимъ болѣзнию таковою, что всилу возмогу вийти прεд собраниε атаманов на
сходку, но нѣкоториε атаманы ї воискω, видя мою нεмощь, совсѣмъ прεнεбрѣгая,
мεнε нε слушаются, и сколко я имъ нѣ приказую, чтобъ оны козаковъ своихъ
от воровства, грабитεлства и протчиихъ худих поступокъ возъдεржували, токмо оны нε тол ωногω нε исполняютъ, но εщε забирая болшоε свѣрипствω, чинятъ мнѣ и писару нεсносную брань и произносятъ похвалки мεнε и писаря
вбити, за одно толко то, что наблюдаεмъ повεлѣния, прεдписуεмиε от главних
над нами комεндировъ, что им яко нεобузданим людям почитаεтся за нѣчтω.
Виноватих жε козаковъ116 за их худиε поступки наказивать нε хотятъ, какъ ї въ
сεмъ мεсяцѣ сεнтябрѣ поздо [!] ввεчεру козакъ курεня Рогѣвского Їванъ Плющъ,
в часъ ωдолѣния мεнε болѣзнию, пришεдши къ моεй будки стал мεнε азартнω
бεзъ жадной причини бранит, а потомъ вхватя, двожди [!] мεнε вдаривъ о зεмлю, ловлячи за тайный удъ, от чεго εдва л могли другиε козаки εго усмирить,
но и εго, чтоб наказат, тω нε полномочεнъ.
Чрεзъ сиε донося, покорнω просим обоих насъ пεрεмѣнить другими, даби
в случаи надо мною и писарεмъ от их нεвѣжεства чεго нε могло худого послѣдовать. Εсли жъ вεлможность ваша нам пεрεмѣни нε учинитъ117 ї здѣ бить
прикажεтε, то какъ зъ нεобузданними и свѣрѣпими козаками поступат, чрεзъ
сих нарочних снабдит рεзолюциεю.
Пωлковникъ Їванъ Мандрω
Пысарь Павлω Попатεнкω
1772 году
сεнтябра 30 д[ня]
Смаилов против Дунаю
Помітка: Пол[учено] 1772118
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 229. Оригінал.
115

1 над.
Написано на лівому полі.
117
Вставка на лівому полі пεрεмѣни нε учинитъ.
118
Далі текст пошкоджено.
116
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№ 11
1772 р., жовтня 25. На р. Дунай навпроти м. Ізмаїл. – Донесення полковника Івана Мандра Кошеві про побиття козаками писаря піхотної команди
за невимогу у обер-інтенданта Михайла Рябініна грошей за провіант
В Кошъ Войска Запорожского Нызового
1
Доношεниε
Сεгω октябра 16 д[ня] прεд собраниεмъ атамановъ на сходку, напавъ на
пысара, атаманъ пластунѣвскый Стεпанъ Бойко бранытъ, бεзъ всякого εго пысара εму виносты, виговаривалъ: «Зачимъ-дε ти нε добиваεся за порцѣωни
и к Рябину119 нε ходишъ, чтобъ намъ били порцѣωны дεнъгами илы воламы
произвεдεни». Но напротиву тогω онъ, писарь, εму, атаману, ωбявилъ, что
я и вчерашнεгω числа билъ у нεго, Рябинина. И сталъ тую рѣчь εму, атаману, говорить, что отъ εго, Рябинина, прω порцѣони слихалъ, но онъ, атаманъ,
и протчиε атаманы стали εму, пысару, нεправду завдавать, якоби ωнъ у εгω,
Рябинина, нε билъ. А пωтомъ прописаной атаманъ, прибεгшы къ писару, вхвативъ εгω на сходкы за волоса, вдаривъ ω зεмлю, и ставъ εго кулаками по
бокам нεмылосεрдно бить. Прωтчиε атаманы и козакы, бранячи кричали, что
бий, когда бεшъ, якый атаманъ лεжащого на зεмли пысара бывъ, сколкω εму
заугоднω било.
О которомъ εго, писара, нападεнии и бои вашεй вεлможности донося, нижайшε прошу εгω, пысара, во всεмъ извинит, яко здε будучи, писарь во всѣмъ
билъ исправнимъ и вεлъ сεбε чεстно и нεпянствεно. А напослѣдокъ достаточно бранячи, отговорилъ оной атаманъ, чтобъ вишεпысаний писарь в командѣ
нε билъ и писарεмъ нε називавсь, вслѣдствиε чεго и бить εму в сεй командѣ
писарεмъ // ωпасно.
Нижайшε вашεй вεлможносты донося, прεдставляю, что и мнѣ от такыхъ
нахалныковъ здε в командѣ трудно вжить [!]; ωнъ жε, писарь, нѣ в чѣмъ прεдо
мною и всεю командою нεвиновεнъ, и чεстно с команди отойшовъ, толко по
одной прописаной εго нεвиности. Помылосεрдѣтεсь, вεлможний панε, и надо
мною свой рεспεктъ покладѣть, пришлѣть пεрεмѣну, ибо я завсεгда нахожусь
болεнъ, да и вжит [!] и мнѣ от нεпослушниковъ мεнε в командѣ трудно.
В сходкы жъ εму, писару, атаманы от писарской должности отказалы,
чтобъ нε билъ писарεмъ, а сами от сεбε наставилы писарεмъ Даныла Попатεнка.
Полковникъ Їванъ Мандрω запорожской пѣхотной команды
1772 году
октябра 25 д[ня]
Дунай противъ Смаилова
Помітка: П[олучено] ноябра 9 д[ня] 1772 году
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 231 і зв. Оригінал.

119

1 Рябинину. Рябінін Михайло Ілліч, обер-інтендант.
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№ 12
1773 р., березня 28. Лікірешть. – Рапорт полковника Івана Дуплича кошовому отаману Петру Калнишевському про суперечки з полковником Іваном Мандром, який чинить заколот і готовий напасти на нього за трофейні гроші
Прεмногомилостивѣишій, батюшка мой, Войска Запорожского Низового
1
атаманъ кошεвій Пεтръ Ивановичь Калнишεвскій
Донося вашεй вεлможности за прибитиεмъ с командою своεю в Дунай
господина полковника Ивана Мандра, яко мої обѣ команди нинѣ вмεстѣ находимось, и онъ, Мандро, мεжду своεю командою на мεня бунтуεтся и хотятъ
нεблагополучіε здεлать за жидовскиε дεнги, якоби я сεбѣ ихъ употребилъ с
вами120; вашεй вεлможности зъвεстно, что я в томъ нεвиною [!].
О чεмъ очεско, всεнижайшε прошу, εму, вишъписанному Мандру, благоволитε прεдписать, даби мεжду нами нε било мятεжа, да и нε потεрять би
наконεцъ своεй служби. В прочεмъ, с почътεнѣйшимъ моимъ усεрдиεмъ,
в надεждѣ остаюсь.
Прεмногомилостивого батка и прεмногодεжнѣйшого [!]
патрона вεрній слуга полковникъ Иван Дупличъ
1773 году
марта 28 д[ня]
Ликирεшти
Помітка: Пол[учено] сεн[тябра] 7 д[ня] 1773 года
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 261. Оригінал.

№ 13
1773 р., серпня 9. При м. Гірсове. – Донесення полковника Другої команди Івана Мандра кошовому отаману Петру Калнишевському про те, що
козаки його команди обділені нагородами у порівнянні з іншими запорожцями; прохання замінити писаря Данила Попатенка, який не виконує належним чином свої обов’язки
Вельможному и высокородному господину атаману кошевому Петру Ивановичу его вельможносты Калнишевскому
Доношенїе
Съколь мы прыскорбни теперь зъ цѣлимъ команди нашей войскомъ, видя
себе пред равними товариствомъ послѣднѣйшых, вѣдая дѣйствително обнадежыванїе такое, которое прежде насъ121 сюды прыбившие себѣ получыли, от
которыхъ мы чрезъ неимѣнїе недостойнимы такова їмѣть, какъ оны їмѣють
награждεнїя съ поруганіемъ щытаемось. Вашей вельможности объ вишеписанном дононося, въсепокорнѣйше просымъ здѣлать отеческоε мылосердїе къ
кому за благо вельможности вашей покажется о учыненіи награжденія намъ
противъ товарищей нашых представить, дабы мы за полученіемъ, состоя въ
равной со своимы товарыщамы всероссійскому престолу службѣ, не были от
120

1 Написано на лівому полі с вами.
Написано над рядком.

121
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них, какъ нынѣ поносятъ, поносымы. Мы же вѣрносты ї усердія нашы къ
службѣ εя їмператорскаго велычества къ вящшей Воиску Запорожскому славѣ
усугублять нелѣностно съ ревностію долгомъ обовязуемось, сугубо ж, какъ
и обовязанни.
На случай отправленія, какъ по государственнымъ дѣламъ въ разніе отдаленніе мѣста, такожъ ї к вашей вельможности по почтѣ старшынъ ї козаковъ всегда зъ собственъних денегъ на уплату прогоновъ теряемъ, ї сколко
об томъ тутъ от комендыровъ своихъ разсмотренія ни просылы, // ωднакъ
исъпросыть ничего не могли. О чемъ ї вашей вельможности по благоразсмотрениіе съ покорностію нашею представляемъ.
А особливо того вашей вельможности въсепокорнѣйше просымъ: на мѣсто тутъ зънаходящогося писара Даныла Попатенка, (которій слѣпо долъжность свою исъправляетъ)122 прыслать зъ їсъправних другого, ибо полковнїк123
чрезъ него, Попатенка, опроче124 виговоровъ и досателних125 рѣчей от генералѣтетевъ въмѣсто, якъ должно, похвалъ не получалъ126, да и въпредь от
него Попатенка такожъ заслужносты ожыдать буду. Если же велможности
вашей сіе не за благо покажется, то просимъ высокомылостивого дозволенія
зъ тутъ, в командѣ находячихся въ службѣ козаковъ, въ сию должность достоиного вибрать.
Полковникъ Въторой команды
Їванъ Мандро зъ старшиною и козаками
августа 9 д[ня]
1773 году
1
при Гирсову
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 254 і зв. Оригінал.

№ 14
1773 р., вересня 27. – Ордер кошового отамана Петра Калнишевського
полковнику Другої команди Івану Мандру з висловленням подяки за військові здобутки; про направлення до них іншого писаря та дозвіл команді
мати свою печатку
Господину полковнику Ивану Мандру зъ старшиною и козаками
Ѡрдεръ
Получа ваши рεпорты, и съ онихъ успѣхъ въ побѣдε вами нεпрїятεля
видя, радуεмсь и симъ воωбщε всѣм вамъ за подъятїε при томъ подвиги благодарεнїε изъясня, таковы въпрεдь идущихъ случаяхъ εщε и усугубить рεкомεндуεмъ, напоминая, что нε толь сεбѣ и всεму Войску славу тѣмъ умножите,
но притомъ εщε и много болшоε127 εя їмпεраторскаго вεличεства благово1221
123
124
125
126
127

Дужки в тексті.
Слово правлено.
окрім.
досадных.
Слово правлено.
Написано над рядком и много болшоε.
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ленїε навсεгда одεржать можεтε. А о исходатайствованїи у εя їмпεраторскагω вεличεства пожалованїя васъ высочайшεю мылостїю мы высокографского
сиятεлства Пεтра Алεѯандровича трудимъ пысмомъ, которое к доставлεнїю
здѣ и прилагаεмъ запεчатанноε.
И съ прεдставлεнїя нεустройство и привичку къ пянству Данила Попатεнка видя, ωтправили было мы Павла Попатεнка, но кто-то изъ васъ, вознεгодовавъ сътоль, εго боεмъ ωбидили, что ωнъ Павло Попатεнко принуждεнъ назадъ возъвратится. И хотя сїε намъ было к крайнему сожалεнїю съ
намѣрεнїεмъ ко ωштрафованїю за то тому причиннихъ, однакъ понεслы тεрпεливно [!], надѣясь ωт ихъ и ωт Данили Попатεнка поправлεнїя. Но когда
въ томъ Попатεнко успѣху нε имѣεтъ и прилѣжаεтъ къ нεисправносты128, то на
εго мѣсто129 полковій130 старшина131 Павεлъ132 Жидковскій133 опредѣлен и при
семъ отъправленъ, которого вы и принять честно долженствуεтε134. Попатεнка
жъ ужε оставатимεтся празним сюда прислать135. //
О побытихъ подъ врεмя баталїи съ нεприятεлεмъ и такъ помεршихъ сожалѣя, поминовεния въ цεрквε чинить136 вεлѣли.
В другу сторону137, за то что у васъ пεчати нѣтъ мы стида нε изобрѣтаεмъ.
При посилкы туда васъ какъ нε в пεчати настояла надобност, – но в васъ, –
такъ о εдинихъ васъ было и попεчεнїε, а нε въ пεчаты. Εгда жъ такову имѣть
тεпεрь жεлатεлны, такъ изъдѣлку на вашу волю ωставляεмъ.
Ѡ въсεмъ томъ, что за симъ въпрεдь нε происходитымεтъ, съчаста
къ намъ ваши рεпорты подавать старайтεсь, мы ж благосклонни пребу1
дεмъ.
1773-го году
сεнтябра 27138 дня
А[атаман] к[ошевий] П[етр] К[алнишевский],
в[ойсковой] с[таршиной] і товар[иством]
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 243 і зв. Відпуск.

128

1 Написано над рядком замicть закресленого пянству.
Далі закреслено иного кого исъ хорошихъ и чεстнихъ людεй тамо
имѣющихся.
130
Слово правлено.
131
Слово правлено.
132
Слово правлено.
133
Слово правлено.
134
Далі закреслено сказивая ему.
135
Написано внизу тексту Попатεнка жъ ужε оставатимεтся празним
сюда прислать замiсть закресленого на наступному аркушi заслужεннихъ козаковъ опрεдѣлить. Попатεнка жъ яко ужε оставатимεтся бεздѣлнимъ сюда
прыслать.
136
Написано над рядком.
137
Написано над рядком В другу сторону.
138
Написано замість закресленої цифри 26.
129
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№ 15
1774 р., травня 22. Царське Село. – Відкритий лист генерал-поручика
Григорія Потьомкіна до запорожців команд полковників Івана Мандра та
Кіндрата Гука про отримані ним високі нагороди; нагородження Катериною ІІ запорожців грошима та обіцянку прислати на всі курені Війська
Запорозького кашоварні котли
Войска Запорожского обоихъ командъ господамъ полковникамъ, старшинамъ и товариству
Бивъ свѣдителεмъ ревностной вашεй служби, мужεствεнних поступокъ и
воинского ко одолѣнію христоненавистних враговъ употребляемого вами искуства, ползуясь їскрεнною благосклонностью и дружбою вашεю, по прииздѣ
моемъ в Пѣтербургъ, имѣвъ щастиε получить отъличніе знаки монарших
милостей: жалованіемъ мεня генεралъ-адъютантомъ, лεибъ-гвардіи Прεображенского полку подполковникомъ, Воинского совѣта члεномъ и ординовъ
Святаго Алεѯандра Нεвскаго, Бѣлого Орла и Святаго Станислава кавалεромъ,
за пεрвой довлѣющій мεня долгъ почелъ своею справεдливостію донεсти о
томъ ея императорскому величеству всемилостивеишεи государи[ни] и матери нашεй, которая, уважая достойнїε ваши подвиги для защищенїя Отечества,
предприεмлεмие в залогъ височайшого къ вамъ своεго благословεния, всεмилостивѣишε повεлѣла изъ їмператорской своεй казни учинить вамъ награждεниε дεнгами. //
Для получεнія коих, по дошεствіи к вамъ сего листа, пришлите кого-либо изъ своих писмεнних людεй, и εсли живъ Гεрасимъ-писарь, то и εво затѣмъ сюда повεлитε отъправить! А с нимы ї я въ знакъ к вамъ моεи любви
одолжаюсь на всѣ куренѣ прислать кашεварних котловъ самой лучшεй здѣшнεи работи. Я надѣюсь, что подарокъ сεй приобрящεтъ вашε удоволствїε и
будεтъ служить напоминаніεмъ вамъ моεи дружби, которая навсегда прεбудεт
съ моεй сторони нεнарушимо сохраняема во всякоε врεмя, зъ жεланіεмъ разширεнія вашεи сълавы, нεустрашимость вашу велεгласно проповѣдующεй,
и повсемѣстніε вамъ сътяжающεй похвали.
Будте увεрεнни, что въсѣ случаи къ їзъходотайствованію вамъ полезнаго,
откривающагося нε пропустятся мною, даби доказать вам, что я билъ и εсмь,
и навсегда буду.
Въ подлεнномъ тако:
Вашъ всеохотнεший [!] слуга Григорій Потεмкинъ
маія 22 д[ня]
1774 году
село Царскоε
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 266 зв., 275. Копія з копії.

Опублiковано: Cкальковский А. А. Дунайцы // Киевская старина. Кн. 1.
Киев, 1885. С. 129.
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№ 16
1774 р., червня 22139. Табір біля Сілістри. – Донесення полковника Другої
команди Івана Мандра командувачу Першої армії генерал-фельдмаршалу
Петру Рум’янцеву про неотримання медалей у генерал-поручика Олександра Суворова, відправку за ними до Ясс колишнього полковника Першої
команди Герасима Колінка
1
Сиятεлнѣишεму графу
Высокоповεлитεлному Пεрвою армиεю господину гεнεралъ-фεлдмаршалу, Коллεгїи малороссийской прεзидεнту, Украинского и Малороссійскаго
корпусовъ главному командиру, всѣхъ россїйскихъ ординовъ и Голштинского
Святїя Анни кавалεру Пεтру Алεѯандровичу Румянцову
Въторой запорожской команди от полковника Мандра
Ныжайшоε доношεніε
Рεзεрфного корпуса из дεжурства о приεздε моεмъ з двумя старшинами, и Пεрвой команды съ прεждε бывшимъ полковникомъ Гεрасимомъ Колѣнкомъ для получεнїя мεдали къ εго высокопрεвосходитεлству господину
гεнεралъ-порутчику и разнихъ ординовъ ковалεру Алεѯандръ Василіεвичу
Суворову, хотя повεлѣніε получεнно, токмо за болшимъ от насъ εго высокопрεвосходитεлства Суворова разстоянїεмъ под нинѣшноε воεнноε врεмя отъ
команди отлучится крайнε билω нε можно, // и обявлεннихъ в томъ повεлѣнїи
мεдалεй въ получεніи и понынѣ нε прεдвидимъ.
Вашεго высокографского сиятεлства покорнѣйшε просимъ о получεнїи
намъ прεдписаннихъ мεдалεй нε оставить, гдε ониε соблагоизволитε приказать
принимать, для приεму коихъ сεбѣ и мнε з двома старшинами висшεпомянутій Пεрвои команди бившій полковникъ Гεрасимъ Колεнко к вашεму високографскому сїятεлству отправлεнъ.
Воиска Запорожского Второи команды
полковник Іванъ Мандро з старшинами
от ч[исла] 22
1774 году
Лагирь Остров нижε Сεлѣстри

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 573. Арк. 48 і зв. Оригінал.

№ 17
1774 р., червня 23. – Донесення колишього запорозького полковника Герасима Колінка командувачу Першої армії генерал-фельдмаршалу Петру
Рум’янцеву з проханням, аби полковник Першої запорозької команди Кіндрат Гук віддав йому решту належного жалування, яку той утримує в себе
Сиятεлнѣйшεму графу
Високоповεлитεлному Пεрвою армиεю господину гεнεралъ-фεлдмаршалу, Коллεгіи малороссійской прεзидεнту, Украинского и Малороссійского
корпусовъ главному командиру, всѣх россійскихъ ординовъ и Голстинскаго
Святия Анни кавалεру Пεтру Алεѯандровичу Румянцову
Нижайшоε доношεниε
1391

Датовано за іншими документами справи.
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По умεртвіи Пεрвой запорожской команди полковника Івана Дуплича
опрεдѣлεнно мεнε, нижайшого, на εго мѣсто полковникомъ, в якомъ званїи
находясь отправлялъ службу прошлого 1773 году дεкабра до срεдних числъ,
ї за сεнтябрскую того года трεть надлεжало мнѣ получить жалованя тридцать
три рубли шεстьдεсятъ сεмь копѣεкъ.
Но прибившїй от Коша Войска Запорожского полковникъ Кондратъ
Гукъ, заслужεнноε мною жалованε получилъ. А мнε толко пятьнадцать отдалъ, а восεмнадцять рублεй понинѣ в сεбε удεржуεтъ.
Вашεго високографского сиятεлства ныжайшε прошу помянутому полковнику Кондрату Гуку приказать доводячиεсь мнѣ в жалованε всѣ дεнги отдат, даби я в обидѣ нε оставался.
О сεмъ проситъ бившїй полковник Гεрасим Колѣнко
1774 году
їюня 23
Помітка: Подано 24 їюня 774
Помітка: Ордировано 24 їюня
ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 573. Арк. 97. Оригінал.

№ 18
1774 р., червня 26. Бухарест. – Рапорт генерал-поручика Олександра Суворова командувачу Першої армії генерал-фельдмаршалу Петру Рум’янцеву
про зберігання в нього до битви при Козлуджі медалей полковникам Івану
Мандру та Герасиму Колiнку, для вручення яких відправлено нарочного
Его сиятεлству!
Высокоповѣлитεлному господину гεнεралъ-фεлдмаршалу, командующεму Пεрвою армиεю, Малороссїи гεнεралъ-губεрнатору Коллεгїи малороссїиской прεзидεнту, трεхъ россїискихъ ордεновъ и Святыя Анны кавалεру,
графу Пεтру Алεѯандровичу Румянцову
Рапортъ
Вашεго сиятεлства ордεръ отъ 24-го июня под № 3351-м я сεго числа
получил, на которои доношу.
Воиска Запорожского полковникамъ Колεнке и Мандре мεдали, при
ωрдεре вашεго сиятельства, я получил при самом выступлεни рεзεрвного корпуса ис Караача [!] къ соεдинεнию съ 3-ю дивизиεю, которыε ї хъранилис
до самого дεиствия при Козлуджахъ; а по получεнїи уволнεниε отъ вашεгω
сиятεлства ωбъ отбытїи сюда съ экстроωдинарною суммою и моими сεкрεтными писмами оставлεны Суздолского пεхотнаго полку у прапорщика Парфентьεва при корпусε, за которыми я сеичасъ нарочного отъправилъ, и какъ
скоро оные получу, вашεму сиятелству прεдставлю.
Генералъ-порутчикъ Алеѯандръ Суворовъ
№ 384
ч[исла] 26-го июня
1774-го году
г[ородъ] Букорεштъ
Помітка: Подан 27 їюня 774
ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 571. Арк. 50. Оригінал.
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REBELS AMONG THE ZAPOROZHIAN COSSACKS
DURING THE DANUBE CAMPAIGNS OF 1771–1773
Abstract. There is highlighted the involvement of the Cossacks by the
Russian government in the Danube campaigns of 1771–1773, the formation of the
Danube Thousand Commands, their role in the Russo-Turkish war, in particular, in
conducting military intelligence and participation in joint military operations with
the Russian army. The reaction of the Russian authorities and Kosh to the riots
among the Cossacks of the Danube teams is shown. In addition, reports of the
Zaporozhian officer to Kosh Ataman P. Kalnyshevsky and Kosh, Kosh warrants,
military reports to the commander of the First Army P. Rumyantsev about the
revolt of the Cossacks of the Danube teams due to late payment, lack of provisions,
unfair distribution of awards are published. Most documents, including reports
by Generals G. Potemkin and A. Suvorov, are published for the first time. The
purpose of the study is to clarify the events, to reveal unknown facts, in particular:
the formation of the Cossacks of the Danube thousand teams, the implementation of
the Cossacks military intelligence and landing operations; mechanisms of material
encouragement of Cossacks; clarification of the circle of persons who were involved
in the organization of the uprisings; establishing the causes and consequences of the
uprisings among the Cossacks of the Danube teams. The research methodology
is based on general scientific methods of analysis, historicism, comparison,
detailing using archival heuristics. The scientific novelty of the study lies in the
introduction into scientific circulation of a much larger amount of archival material
than researchers of the 19 – early 20 centuries, which allowed to show a broader
picture of the Cossack uprisings against the background of the Russo-Turkish war
of 1768–1774. Prospects for further research on the participation of the Cossacks
in Russia’s war with the Ottoman Porte in 1768–1774 became clearer due to
the clarification of the list of colonels and officers of the Danube teams and the
publication of archeographically processed documents. The conclusions show that
the revolts among the Cossacks of the Danube thousand teams were due to reduced
discipline, late payment of money, unfair distribution of rewards, supply disruptions
and lack of provisions, which in turn was caused by corruption and abuse of officers
and clerks. However, all this does not detract from the contribution of the Cossacks
to the victory of the Russian army in the war with the Ottoman Porte of 1768–1774.
Key words: Kish; P. Kalnyshevsky; P. Rumyantsev; I. Mandro; H. Kolinka;
K. Huk; J. Sidlovsky; S. Bystrytsky; the Zaporozhian Cossacks; thousandth team;
rebellion; purveyance; money.
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ЛИСТИ
УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО МИРОНА КОРДУБИ У ФОНДАХ
ВІДДІЛУ РУКОПИСІВ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО
ІНСТИТУТУ ІМЕНІ ОССОЛІНСЬКИХ У ВРОЦЛАВІ (ПОЛЬЩА)
Анотація. Мета дослідження – опрацювання та публікація листів українського державника, вченого, публіциста, історика, письменника Мирона Кордуби (1876–1947) до польських колег Станіслава Закшевського та Тадеуша
Вислоцького, котрі відклалися у відділі рукописів бібліотеки Національного
інституту імені Оссолінських у Вроцлаві. Методологічне підґрунтя становить міждисциплінарний підхід. При цьому важливу роль відіграли методи
філософського, загальнонаукового та конкретно-історичного характеру. Особливий акцент зроблено на структурно-функціональному системному аналізі
історіографічних фактів та методі критичного аналізу документального матеріалу. Наукова новизна. Вперше публікуються листи М. Кордуби, котрі зберігаються у відділі рукописів Національного інституту імені Оссолінських у
Вроцлаві. В листах М. Кордуби, адресованих його польським колегам С. Закшевському та Т. Вислоцькому, обговорюються різноманітні питання приватного та творчого характеру. Так, у листах до С. Закшевського український
історик вітає колегу з обранням дійсним членом Академії знань у Кракові,
просить про протекцію у справі невинно заарештованої доньки Стефанії –
студентки математично-природничого факультету Львівського університету,
а також наводить джерельні докази з литовсько-руської хроніки на користь
своєї гіпотези про те, що польський король Ягайло мав намір одружитися на
представниці українського шляхетського роду. В листі до головного редактора краківського журналу «Ruch Słowiański» Т. Вислоцького обговорюється конфлікт, котрий виник між редакцією та українськими співробітниками.
Його суть полягала в тому, що польські оглядачі українського життя надавали виразну перевагу москвофільським виданням, транслюючи на шпальтах
часопису їхні зневажливі оцінки стосовно культурної діяльності патріотично
налаштованих мешканців Східної Галичини. Попри те, що В. Вислоцькому
© В. Тельвак, Ю. Поліщук, 2020
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неодноразово зверталася увага на некоректність такої редакторської політики,
очікуваних змін не відбулося. М. Кордуба в своєму листі повідомив про вихід
зі складу редакційного грона. Висновки. Зроблено висновок про налагодженість співпраці українського історика з польськими вченими у міжвоєнний
час.
Ключові слова: М. Кордуба; С. Закшевський; Т. Вислоцький; листи;
співпраця.

Листи Мирона Кордуби – найбільш розлога складова його творчої
спадщини. Значна її частина відклалася в архівосховищах нашої держави, насамперед, у львівських колекціях і на сьогодні здебільшого опрацьована. Тож дослідники дедалі частіше говорять про потребу пошуку
епістолярної кордубіани в архівах країн Центрально-Східної Європи,
з якими була пов’язана творча біографія історика. І тут, природно,
у першу чергу йдеться про польські колекції, адже українського вченого пов’язували тривалі у часі, а подекуди й доволі приязні взаємини з
визначними польськими інтелектуалами. Більшість із них співпрацювали з чоловою польською культурною інституцією ХІХ – першої третини ХХ ст. – Національним інститутом імені Оссолінських. Як відомо,
ця установа постала у Львові в 1817 р., і протягом більше ста років до
вибуху Другої світової війни її історія була пов’язана саме зі столицею
Галичини. В цей тривалий період з інституцією доволі щільно співпрацювали українські інтелектуали, будучи бібліотекарями, зберігачами фондів, дописувачами до його періодичного видання тощо1. З огляду на це, у фондах Оссолінеуму відклалося чимало творчих матеріалів
українських діячів, що вже неодноразово ставали предметом дослідницького зацікавлення2.
У цій статті ми хочемо привернути увагу колег до віднайденого у фондах вроцлавської інституції епістолярію М. Кордуби, котрий
1

Див., напр.: Голик Р. Легенда Львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан ХІХ–
ХХ ст. // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені
В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2010. Вип. 2(18). С. 674–689; Кравець Д.
Зв’язки українських науковців із Національним Закладом ім. Оссолінських у
Львові // Galicja. Studia i materiały. Rzeszów, 2017. T. 3 (200 lat Ossolineum).
S. 211–224; Лазурко Л. Часопис Національної бібліотеки імені Оссолінських у
Львові в XIX ст. // Там само. S. 147–169.
2
Sribnyak І. Historia utrwalona w dokumentach: źródłowe znaczenie
dokumentów archiwalnych ze zbiorów Ossolineum dla rekonstrukcji działalności
rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji (na przykładzie rękopisu
22/53) // Czasopismo zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 2018. Z. 29. S. 155–
173.; Тельвак В. В., Тельвак В. П. «Страшенно важно зберігти в се время люте
живий партійний осередок»: листи Михайла Грушевського з бібліотеки Національного інституту ім. Оссолінських // Український історичний журнал. 2019.
№ 3. С. 166–182.
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наразі не потрапляв у поле зору історіографів. Йдеться про 4 листи,
написані у міжвоєнний час, що був найбільш плідним у творчій біографії знаного представника львівської історичної школи М. Грушевського. Вони збагачують цікавими нюансами цей надалі малознаний
період життєпису М. Кордуби. Три з віднайдених листів адресовані до
Станіслава Закшевського (1873–1936) – знаного польського історика
та громадсько-політичного діяча. В цих листах, написаних протягом
1927–1933 рр., піднято найрізноманітніші питання – від суто приватних до наукових. Український історик вітає колегу з обранням дійсним
членом Академії знань у Кракові (17 червня 1926 р.), просить про заступництво у справі помилково заарештованої доньки Стефанії – студентки природничо-математичного факультету Львівського університету (18 лютого 1930 р.), наводить джерельні докази на користь своєї
гіпотези про пошуки Ягайлом «дружини русинки» (19 вересня 1933 р.).
Листи просякнуті щирою повагою М. Кордуби до особи польського
колеги.
Один із віднайдених листів написаний до головного редактора
журналу «Ruch Słowiański» Владислава Тадеуша Вислоцького (1887–
1941) – знаного славіста, бібліотекаря, бібліографа, довголітнього співробітника та директора Національного інституту Оссолінських. У ньому
відбито неспокій галицького історика черговим загостренням державної політики стосовно української меншини у Другій Речі Посполитій
на початку 1930-х років, що позначилося й на змісті журналу «Ruch
Słowiański», котрого активним дописувачем був також львівський учений. М. Кордуба висловив занепокоєння головному редактору від імені українських співробітників часопису, звернувши його увагу на той
факт, що польські оглядачі українського життя надають виразну перевагу москвофільським виданням, транслюючи на шпальтах часопису
їхні зневажливі оцінки стосовно культурної діяльності патріотично налаштованих мешканців Східної Галичини. Попри те, що В. Вислоцькому неодноразово зверталася увага на некоректність такої редакторської
політики, очікуваних змін не відбулося. Тож М. Кордуба в своєму листі від 10 січня 1930 р. повідомив про вихід зі складу редакційного
грона.
Зміст опублікованих листів переконує нас у тому, що в Бібліотеці Оссолінських відклався тільки фрагмент епістолярного діалогу між
М. Кордубою та його польськими колегами. Невідомою наразі є й
доля листів кореспондентів українського історика. Принаймні, у львівських колекціях віднайти листи С. Закшевського та Т. Вислоцького до
М. Кордуби наразі не вдалося.
Публікацією листів М. Кордуби хочемо привернути увагу колег до
надалі малознаної епістолярної україніки в колекціях Бібліотеки Оссолінських. Також наша знахідка вказує на малознаний кордубознавчий

246

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

потенціал польських архівів. Так, для прикладу згадаємо фонди Архіву
нових актів чи рукописного відділу Національної бібліотеки у Варшаві, де також відклалася архівна кордубіана. Опрацювання й публікація цих наразі незнаних матеріалів врешті наблизить нас до створення
академічної інтелектуальної біографії видатного галицького історика,
в якій його взаємини з польськими колегами повинні зайняти помітне
місце.
При археографічному опрацюванні листів усі текстові скорочення,
за винятком загальноприйнятих, розкрито у квадратних дужках. Дрібні
особливості тексту (закреслення, вставки над рядками) не обумовлюються; підкреслені М. Кордубою слова наводяться курсивом. Згадані в
листах назви періодичних видань автором писалися в лапках і без них;
у публікації подаємо скрізь у лапках. Авторські дати і місця написання
листів наведені там, де вони є в оригіналі. Рукописні тексти листів скопіював з оригіналів і переклав із польської мови В. Тельвак.
1

Листи Мирона Кордуби до Станіслава Закшевського

№1
Ясновельможний Пане Професоре!
Прошу прийняти найсердечніше вітання з приводу найвищого відзначення3, яке чоловік науки може осягнути, і, здається, єдиного, до здобуття
якого не вистачить ані політичних впливів, ані протекції.
З глибокою повагою,
Мирон Кордуба [підпис].
Львів, 17/VI 1927 [р.]
Dział rękopisów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich (далі – Dz. rękopisów ZNiO),
sygn. 7346 / ІІ (Papiery Stanisława Zakszewskiego. T. IV. Listy różnych osób do Stanisława
Zakszewskiego. Lit. K. 1899–1936), s. 293. Оригінал, автограф, рукопис.

№2
Варшава, 18/2 1930 [р.]
вул. Залізна, 58, кв. 2
Вельмишановний Пане Професоре!
Не люблю нав’язливих людей і, звичайно, сам також намагаюся не бути
нав’язливим – але фатальні обставини змушують мене вдруге звертатися
до В[ельми]шановного Пана Проф. з проханням про ласкаве втручання. Також і цим разом йдеться про мою молодшу доньку Стефанію, студентку
3

1 Український історик вітає колегу з обранням дійсним членом Академії знань у Кракові.
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математ[ично]-природничого факультету університету у Львові. Якийсь фатум чи підлий донос скерував на неї підозру поліції про те, що вона відіграла
роль Полі Бронфман при відомому нападі на листоношу на вул. Городецькій4. Внаслідок цього, 1 жовтня 1929 р. вона була заарештована. В[ельми]
шан[овний] Пан Професор напевно читав те повідомлення поліції, яке одразу з’явилося в цілій польській пресі (не лише львівській, але і варшавській)
про арешт, і в цьому повідомленні представлено вину заарештованої вже
як безсумнівно доведену, при цьому додано, ніби побіжно, що це є донька професора Варшавського університету. Мета повідомлення була ясною.
Про свої переживання з того періоду волію промовчати. Слідство тягнулося
три місяці і закінчилося рішенням прокуратури, що немає жодної підстави
для винесення обвинувального акту, відповідно до чого мою доньку в останніх днях грудня було випущено з в’язниці. Зараз починається другий акт
мартирології. Внаслідок арешту вона не змогла записатися на університет.
Повернувши свободу, [вона] внесла в середині січня подання до деканату. Декан передав справу університетському суду, в якому головує проф.
Хлямтач5. І на цьому справа застрягла. Внаслідок безпідставного арешту
донька втратила осінній триместр, зараз минає вже половина зимового,
а вона надалі повертається з деканату з тією самою відповіддю, що справа
ще не вирішена. Думаю, що це є непорядок, адже дитину, котра внаслідок
неслушної підозри вочевидь вже достатньо натерпілася, не випадає ще додатково мучити затягуванням та наражати на втрату і другого триместру.
Тож прошу В[ельми]шан[овного] Пана Проф. про ласкаве втручання з метою або пришвидшення рішення університетського суду, або схиляння декана, щоб до часу винесення рішення (котрого результат напевно не може
викликати сумнівів) прийняв мою доньку умовно, як це зазвичай в таких
випадках робиться. Я написав би сам до тих Панів, але не маю приємності
знати ані проф. Хлямтача, ані декана математично-природничого факультету. Тому я змушений турбувати В[ельми]шан[овного] Пана Професора, за
що дуже перепрошую.
Підписуюся з висловами високої поваги,
Мирон Кордуба [підпис]
Dz. rękopisów ZNiO, sygn. 7346 / ІІ (Papiery Stanisława Zakszewskiego. T. IV. Listy różnych
osób do Stanisława Zakszewskiego. Lit. K. 1899–1936), s. 295–296. Оригінал, автограф,
рукопис.
1

4

1 Йдеться про заплановану та реалізовану 6 березня 1929 р. Українською
військовою організацією (УВО) операцію з поповнення грішми її скарбниці.
У лютому 1929 р. було розроблено план нападу на листоношу, який розносив гроші. До операції були залучені члени УВО Ярослав Любович та Роман
Мицик. Роль приманки для листоноші зіграла членкиня УВО, котрій дали
фальшиве студентське посвідчення на ім’я Полі Бронфман. Операція зазнала
невдачі: Ярослава Любовича було вбито, а Романа Мицика заарештовано. Поліція прийняла Стефанію Кордубу за згадану Полю Бронфман.
5
Хлямтач (Chlamtacz) Марцелій (1865–1947) – польський правник, професор Львівського університету.
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№3
Львів, 19/ІХ 1933 [р.]
Вельмишановний Пане Професоре і Сенаторе!
Під час банкету в кам’яниці кн[язів] мазовецьких у Варшаві, в суботу
19 серпня, коли ми розмовляли про Ягайла, я зауважив, що він, коли старався про руку Софії, сам засвідчив, що вже мав за дружин дві польки та німкеню, але без потомства, отже хоче ще спробувати з русинкою. На це Пан,
Пане Професоре, запитав, де я це вичитав, а на відповідь, що в литовсько-руських хроніках, освідчив, що це нові українські казки. Зараз, повернувшись із села до Львова, я заглянув до згадуваного джерела і виписую
1
відповідне місце:
ad a. 6909 (1401) … просив Ягайло Вітольда, говорячи таким звичаєм:
мав я за собою три дружини, дві ляховиці, а третю німкеню, а плоду з ними
не мав; а тепер прошу тебе, здобудь мені у князя Семена сестричну його
меншу Софію, щоби я її за себе взяв, а з покоління руського щоби мені Бог
плід дав.
Список Быховца. Пол[ное] Собр[ание] Рус[ских] Лет[описей]. Т. XVII.
ст. 518.
Наводжу це не з якогось бажання доведення à tout prix6 своєї правоти,
тільки єдино з метою убезпечитися від закиду, нібито стосовно до таких поважних знавців польсько-литовської історії, як Пан, Пане Професоре, і присутній при розмові проф. Галецький7, я насмілився виступати з необґрунтованими твердженнями.
Підписуюся з висловами високої поваги,
Мирон Кордуба [підпис]
Dz. rękopisów ZNiO, sygn. 7346 / ІІ (Papiery Stanisława Zakszewskiego. T. IV. Listy różnych
osób do Stanisława Zakszewskiego. Lit. K. 1899–1936), s. 297–299. Оригінал, автограф,
рукопис.

№4
Лист Мирона Кордуби
до Владислава Тадеуша Вислоцького
Вельмишановний Пане Професоре!
З існуючого браку будь-якої відповіді на колективний лист українських
співробітників до Редакції «Слов’янського руху»8 роблю висновок, що спроби усунення відомого непорозуміння, зроблені з боку Вельмишановного Пана
Професора, за моєї скромної співучасті, не призвели до бажаної мети. Водночас, мушу з прикрістю ствердити, що в останніх числах «Слов’янського руху»
6

1 à tout prix (фран.) – за будь яку ціну.
Галецький (Halecki) Оскар (1891–1973) – польський історик, дійсний
член УВАН та НТШ.
8
Повна назва журналу – «Ruch Słowiański: miesięcznik poświęcony życiu
i kulturze Słowian».
7
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пан J. B. R. (напевно др. Ріхтер) з величезної маси слов’янознавчої літератури вибрав спеціально з русофільських часописів (доволі посередньої вартості)
статті, котрі атакують українців, заперечуючи їх національну окремішність
від росіян, – та реферує їх таким чином, що читачі мають враження, ніби
Шан[овна] Редакція поділяє ті погляди.
З огляду на це, ласкаво прошу викреслити моє прізвище зі списку співробітників «Слов’янського руху».
Підписуюся з висловом високої поваги,
Мирон Кордуба [підпис].
Львів, 10/І 1930 [р.]
Dz. rękopisów ZNiO, sygn. 13593 / ІІ (Korespondencja Władysława Tadeusza Wisłockiego
jako redaktora «Ruchu Słowiańskiego» z lat 1927–1939. Lit. Kon – Pol), s. 13. Оригінал,
автограф, рукопис.
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Abstract. The purpose of the study is to process and publish letters of the
Ukrainian statesman, scientist, publicist, historian and writer Myron Korduba
(1876–1947) to Polish colleagues Stanisław Zakszewski and Tadeusz Wysłotski,
which are deposited in the manuscripts department of the library at the Ossolinski
National Institute in Wroclaw. The methodological basis of the work is an
interdisciplinary approach. At the same time, philosophical, general-scientific and
specific-historical methods are applied as well. Methods of structural and functional
system analysis of historiographical facts and the method of critical analysis of
documentary material have been particularly important in research implementation.
Scientific novelty: the letters of Myron Korduba (1876–1947), a famous politician,
scholar, publicist, historian and writer, have been published for the first time. The
letters are stored in Ossolinski National Institute in Wroclaw. They are addressed
to Korduba’s Polish colleagues Stanislav Zakszewski and Tadeusz Wysłotski. The
addressees discuss private issues as well as the problems of creative work. In letters
to S. Zakszewski, the Ukrainian historian congratulates his colleague on being
elected a full member of the Academy of Arts and Sciences in Krakow as well as
asks for protection in the case of his innocently arrested daughter Stefania, a student
of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at Lviv University. In other
letters he cites sources from the Lithuanian-Rus chronicle to support his hypothesis
that the Polish King Jagiello intended to marry a representative of the Ukrainian
noble family. In his letter to the editor-in-chief of the Krakow magazine «Ruch
Słowiański», T. Wysłotski, historian discusses the conflict that has arisen between
the editorial board and Ukrainian staff. Polish observers of Ukrainian life clearly
preferred moscophile publications. This resulted in publishing of contemptuous
assessments of the cultural activities of patriotic citizens in Eastern Galicia. Despite
the fact that the incorrectness of such an editorial policy was repeatedly explained
to Wysłotski, the expected changes did not take place. Therefore, M. Korduba in his
letter announced the resignation from the editorial staff. It has been concluded that
cooperation between the Ukrainian historian and Polish scientists in the interwar
period was well-established.
Key words: M. Korduba; S. Zakszewski; T. Wysłotski; letters; cooperation.
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ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
НАРОДНОГО АРТИСТА СРСР
І. С. КОЗЛОВСЬКОГО
На ньому був білий повстяний капелюх, сандалі на босу ногу і смугасті, невидані тоді ще
шорти.
Наївно подумала: вокзальний носій. Просвітили в санаторії: «Це ж Козловський! Московський
гість, неповторний тенор, шанувальниці ґудзики з
піджаків обривають!»…
(Місхор, Ялта, 1935)

Так актриса Галина Сергеєва познайомилася з майбутнім чоловіком. Білозубий тенісист і плавець, вправний вершник і танцюрист –
«Хлопчисько!» – сказала вона про народного артиста – підкорив людей
голосом. А ще танцював у балеті, написав із десяток портретів дружини і забобонно носив старе й потерте, увінчавшись білою пілоткою
Джевахарлала Неру – подарунком Марії Павлівни Чехової (сестри того
самого) – «запорукою здоров’я й довголіття». По вірі вашій… Певно,
помогло, бо востаннє бачили його в ній, 93-річного, у Московській консерваторії. Так само до останнього виконував гімнастичний хрест на
кільцях, не визнавав ліків, бо то – для старих, і невластиво для тенора
зберіг чистоту й тембр такого впізнаваного усіма голосу. І ще питання,
чи помер, чи був взятий туди, звідки прийшов, поблукавши між нами
небесним зайдою, дивом вцілілим в епоху Великого Брата (принаймні,
зовні, завдяки якійсь нетутешній індульгенції чи крейдяному захисному колу).
© Л. Любарська, 2020
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У селі Мар’янівці Київської губернії 24 березня 1900 р. народився селянський син Іван Козловський. Вчитися хлопця віддали до Михайлівського монастиря, загадавши кар’єру священника. Але і сам він,
і вчителі швидко визначилися з очевидним покликанням майбутнього оперного співака. Самовільно залишивши навчання, Іван дістався
Києва, де зумів вступити до музично-драматичного інституту, і вже
вісімнадцятирічним почався професійно. Відтак виступав постійно: в
армії, в Полтавському музично-драматичному театрі, в Харківському
оперному, за рік – Свердловському і, нарешті, – Москва, Большой: партії в «Травіаті», «Дубровському», «Лакме». Особливо запам’ятався у
невеличкій ролі Юродивого в новій постановці опери М. Мусоргського «Борис Годунов» 1927 р. Не буває маленьких ролей для Артиста.
А Іван Семенович таким народився: найперше – актором. Голос дано
було для гри: в житті й на сцені не співав партію, а виконував роль,
змінював трактовки, щоразу інтонуючи по-новому – самому було цікаво, що й стало запорукою успіху. За словами оперної діви – сучасниці І. Козловського – Наталі Шпиллер, «тембр голосу, манера співу,
акторські дані – все в молодому тоді артистові свідчило про яскраву,
рідкісну індивідуальність. Голос Козловського ніколи не вирізнявся
особливою потужністю. Однак вільне володіння звуком, вміння концентрувати його давало можливість співакові «прорізати» великі простори. Козловський може співати з будь-яким оркестровим складом чи
ансамблем. Його голос звучить завжди чисто, дзвінко, без тіні напруження. Еластичність дихання, гнучкість і ритм, неперевершена легкість
у верхньому регістрі, відточена дикція – направду бездоганний вокаліст, майстерність якого з роками сягнула найвищого ступеня віртуозності».
За часів Другої світової І. Козловський виступав перед фронтовиками мало не на передовій, у шпиталях, потай перераховув значні кошти
на потреби Фонду оборони. Так само сміливо включав у програму крім
оперних арій, романсів і народних пісень релігійний спів, бо вперто не
приховував злочинну релігійність і в атеїстичні часи. Скажімо, виконував і записував твори Й. С. Баха, брав участь у рідкісних тоді концертах духовної музики. До нас дійшли записи соло І. Козловського
у «Всенощній» С. Рахманінова, «Розбійнику розважливому» П. Чеснокова та інших православних піснеспівах. В його репертуарі арії світової й вітчизняної класики: з «Наталки-Полтавки» і «Травневої ночі»
М. Лисенка, «Евгенія Онєгіна» П. Чайковського, «Демона» А. Рубінштейна, «Дубровського» Е. Направника, «Гальки» С. Монюшка, технічно складні партії Фауста («Фауст») Ш. Гуно, Альфреда («Травіата»),
Герцога («Ріголетто») Дж. Верді тощо. Протягом всього життя І. Козловський виконує й інтерпретує (така вже натура) народне: «Сонце низенько», «Ой, не шуми, луже», «Їхав козак», «Ой, у полі криниченька»,
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«Взяв би я бандуру», «Липа вековая», «Вороные, удалые» і багато ін.
І кожну перетворює на дійство, драматургію.
Попри вроджене акторство, у всьому був щирим. Та й перевтілення завжди чесним – життя і мистецтво не розділялися, складаючись в
одному образі. Життєрадісний і впертий, жартівник і вигадник в житті
й на сцені, сам якось згадував: «Поза тим, що співав в опері, приїздив
на спектаклі верхи, ще й грав у драматичних виставах – «Паризькій
комуні», наприклад».
Дочка співака Анна говорила, що з Україною батько був «пов’язаний непорушними душевними узами до самого кінця. Він любив Україну віддано і ніжно – синівською любов’ю. Любив її звичаї, природу,
мову, зібрав і обробив українські колядки й був унікальним виконавцем народних пісень». До всього, любов ця, як і любов до мистецтва,
була дієвою. Так, дотепер діє в Мар’янівці музична школа його імені,
правдами і неправдами зведена за його ж кошти. Завдяки йому мар’янівці отримали й загальноосвітню школу. У 1944 р. за ініціативи І. Козловського створено хор хлопчиків (згодом – хорове училище О. Свєшнікова).
Покинувши сцену, І. Козловський не полишає творчих пошуків:
планує і розробляє новаторські постановки, мріє про оперу «Снігурка»
з Г. Вишневською в головній ролі. Публіка знає, що кожна програма
його особлива, щоразу глядача здивують новими формами і відкриттями.
Діапазон природної обдарованості і професійної майстерності
І. Козловського рідкісний. У списку виконаного ним – близько 50-ти
найрізноманітніших партій, він не був заручником одного амплуа. І не
грав типовість, зосередившись на музичній складовій, а створював психологічно точний, цільний і життєвий образ, водночас органічно вписуючись в умовність художнього задуму, що забезпечувало достовірність
персонажів і вираження.
Успішним виявився І. Козловський і в ще одній цілком реальній
іпостасі режисера. У 1938 р. як художній керівник Державного ансамблю опери СРСР, працював з легендами сцени: М. Максаковою,
І. Паторжинським, М. Литвиненко-Вольгемут, І. Петровим... З цією
трупою Іван Семенович здійснив чимало надзвичайно цікавих оперних постановок у концертному виконанні: «Вертер» Ж. Массне, «Орфей» К. Глюка, «Моцарт і Сальєрі» М. Римського-Корсакова, «Катерина» М. Аркаса, «Джанни Скикки» Дж. Пуччіні. Можна говорити
про змішання жанрів і порівнювати постановку такого типу з повноцінною драматичною виставою, у якій музика грає (в повному розумінні цього слова) одну з провідних ролей. Так він прагнув популяризувати класику, адаптуючи її для масового слухача: «Наш Ансамбль
буде виступати на концертній естраді. Ми не збираємося механічно
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переносити оперну виставу на концертну сцену. Ми прагнемо створити нове видовище – оперу-концерт, зберігши при тому неперервність дійства і його сюжетного розвитку… Перед учасниками вистави
було важке завдання – без декоративного оформлення, без гриму, без
театральних костюмів спробувати створити психологічно виправдані
образи героїв опери», – писав він у книзі «Музика – радість і біль
мій».
В то й же час І. Козловський успішно концертує країною з багатим
і різноманітним репертуаром «важкої» класики, українських та російських народних пісень, романсів. Багато з останніх вперше прозвучали
саме у його виконанні («Я встретил вас», наприклад) і втратили неодмінну на той час романсову перечуленість салонних вечорів. Крім того,
часто гастролює з Державним джазовим оркестром. А ще знімається в
кіно («Поема про море» Ю. Солнцевої 1958 р., «Найвища…» 1967 р.,
«І життя, і сльози, і любов» 1983 р. – у ролі самого себе).
Про заповітне Іван із Мар’янівки склав свою молитву: «Дай, Боже,
гарно співати, прославляти рід свій, довго жити на світі». Так все і
вийшло.
Життя людини публічної, знаної, та що там – кумира поколінь, певна річ, зафіксоване усіма можливими засобами аудіовізуального реманенту. І це набуває особливого значення з огляду на ефірну природу
цього таланту. Збереженість пам’яті про нього забезпечить архівна колекція. У фондах ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного «козловське» зібрання багате – близько 40 фотографій, серед яких – портретні
й групові, постановочні й живі, офіційні й домашні.
Є понад 40 записів на кіноплівці: Іван Семенович під час концертних виступів, культурних заходів, різноманітних з’їздів товариств і
громадськості, неофіційного спілкування з колегами і шанувальниками
на гастролях, громадська діяльність, численні зустрічі, у т. ч. із солдатами під час Другої світової, біографічні фільми – як учасник спогадів
про сучасників, зустрічей з громадою. А документальна стрічка «Іван
Семенович Козловський» (1978 р., од. обл. 7528-І-VІ) присвячена суто
йому.
Аудіозаписів у фонотеці архіву більше двох сотень: опери, концерти, окремі партії, романси й пісні, виступи на урочистостях, участь
у радіопередачах, розповіді й спогади самого Івана Семеновича і про
нього.
Сьогодні пропонуємо згадати, кого бачили і слухали наші батьки
наживо і, ймовірно, сотворити нового кумира.
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оперний співак,
народний артист СРСР.
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Автор зйомки І. Яїцький.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-121064.
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літературно-меморіального будинку-музею М. Т. Рильського.
Київ, серпень 1968 р. Автор зйомки Є. П. Ряпасов.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-108579.
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У Державній архівній службі України (Укрдержархіві)
11 січня 2020 року
Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов у прямому
ефірі загальнонаціонального каналу Україна 24 розповів про архівну галузь,
доступ до архівних документів, оцифрування, розсекречені документи радянських спецслужб.
14 січня 2020 року
Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов провів консультації з директором Польського Інституту у Києві п. Бартошом Мусяловичем.
16 січня 2020 року
Державна архівна служба України підтримує проєкт пошукового порталу
metrology.org.ua.
20 січня 2020 року
Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов взяв участь
у панельній дискусії в рамках Міжнародного форуму: «Захист персональних
даних у сфері цифрової економіки».
23 січня 2020 року
Відбулося засідання Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву.
30 січня 2020 року
Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов взяв участь
у презентації комплексного електронного ресурсу «Archium/Архіум» ЦДАГО
України, створеного за безпосередньої участі компанії «Архівні інформаційні
системи».
3 лютого 2020 року
У рамках візиту Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана в Україну та проведення 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною Голова Державної архівної служби України
Анатолій Хромов та Директор Державних архівів при Президентові Турецької
Республіки п. Угур Унал підписали Протокол про співробітництво.
4 лютого 2020 року
Підписано Договір про співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ
держбезпеки Чеської Республіки.
Директор Державних архівів при Президентові Турецької Республіки
п. Угур Унал відвідав Державну архівну службу України та центральні державні архіви України.
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6 лютого 2020 року
Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов у рамках
робочого візиту до Чеської Республіки провів низку консультацій з чеськими
колегами, спрямованих на активізацію двостороннього міжвідомчого співробітництва в архівній сфері.
8 лютого 2020 року
Працівники Державної архівної служби України пройшли підвищення кваліфікації з інтенсивним вивченням англійської мови з використанням
активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії в Західно-Фінляндському коледжі (м. Гуйттінен, Фінляндія).
10 лютого 2020 року
Науково-видавнича рада Укрдержархіву рекомендувала до друку довідкове видання «Державний архів Київської області: анотований реєстр описів.
Фонди періоду після 1917 року. Т. 2. Ч. 2».
14 лютого 2020 року
На розширеному засіданні колегії Державної архівної служби України
підбито підсумки діяльності Укрдержархіву, державних архівних установ за
2019 рік та визначено пріоритетні вектори їх розвитку.
19 лютого 2020 року
Ключові досягнення і проблеми Укрдержархіву стали лейтмотивом публічного звіту Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова,
який проходив у рамках прес-конференції у прес-центрі «Укрінформ».
25 лютого 2020 року
Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов провів консультації з керівництвом Інституту та Архіву Інституту національної пам’яті – Комісії з розслідування злочинів проти польського народу (м. Варшава,
Республіка Польща).
Делегація Державної архівної служби України відвідала Генеральну дирекцію державних архівів Республіки Польща.
28 лютого 2020 року
Науково-видавнича рада Укрдержархіву на засіданні схвалила План науково-публікаційної роботи державних архівних установ на 2020 р.
3 березня 2020 року
За участі Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова, заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира
Слончака, начальника відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Укрдержархіву Костянтина Сороки та директора Державного архіву м. Києва Олександра Панченка відбулася робоча зустріч, під час якої обговорено питання діяльності Державного архіву м. Києва.
4 березня 2020 року
Відбулися консультації Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова з Надзвичайним та Повноважним Послом Держави Ізраїль в
Україні п. Джоелем Ліоном та радником Посольства Держави Ізраїль в Україні п. Феліксом Гурвічем.
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5 березня 2020 року
Під головуванням першого заступника Голови Державної архівної служби України Івана Кісіля відбулося чергове засідання Нормативно-методичної
комісії Укрдержархіву.
10 березня 2020 року
Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов зустрівся
з представниками бельгійської компанії «iGuana» п. Домініком Матоном та
групи компаній «МУК» Олександром Шевченком, які інформували про діяльність компаній та технічне обладнання, що може бути використане державними архівами для оцифрування документів та створення фонду користування
на електронних носіях, цифровізації їхньої діяльності тощо.
У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО України)
2 січня 2020 року
У рамках проєкту «Українська революція: архівні хроніки» на офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар Української
революції. Січень 1920 р.».
11 січня 2020 року
У програмі «Факти» на телеканалі ICTV вийшов сюжет про оцифрування
архівних документів, у якому йшлося про роботу архіву в цьому напрямі. Коментарі надали директор архіву Олександр Буханець та заступниця директора
архіву Наталія Маковська.
15 січня 2020 року
Відбулася робоча зустріч директора архіву Олександра Буханця з директором Музею української революції 1917–1921 років Олександром Кучеруком. На заході також були присутні: заступниця директора архіву Наталія
Маковська, начальниця відділу використання інформації документів Олена
Єфремова та начальниця відділу довідкового апарату Ольга Редько. Під час
зустрічі були обговорені перспективи подальшої співпраці, зокрема, у підготовці виставок, укладання між установами угоди про співробітництво.
16 січня 2020 року
Директор архіву Олександр Буханець, заступниця директора архіву Наталія Маковська та співробітники відділу використання інформації документів
відвідали презентацію музейного пошукового порталу (https: martyrology.org.
ua) у головній експозиції Національного Музею історії України у Другій світовій війні.
20 січня 2020 року
Журналісти телеканалу новин «24» відзняли в архіві унікальний документ – Акт злуки ЗУНР і УНР для підготовки сюжету до Дня Соборності
України.
22 січня 2020 року
До Дня Соборності України в читальній залі архіву експонувалися оригінали та копії документів із фондів архіву.
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23 січня 2020 року
Заступниця директора архіву Наталія Маковська та архівістка І категорії
Марина Кімаковська відвідали презентацію нового музейного науково-документального видання «Концтабір Аушвіц – український вимір: дослідження,
документи, свідчення», яка відбулася в головній експозиції Національного
Музею історії України у Другій світовій війні.
28 січня 2020 року
На державне зберігання надійшли документи Вищого адміністративного
суду України за 2004–2011 рр. (5 справ) та Національного інституту стратегічних досліджень, підпорядкованого Президентові України, за 1992–2000 рр.
(6 справ).
30 січня 2020 року
Проведено навчання з евакуації співробітників у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Директор архіву Олександр Буханець, заступниця директора архіву Наталія Маковська, начальниця відділу режимно-секретної роботи Оксана Берковська та завідувачка сектору інформаційних технологій Ірина Собко відвідали
презентацію програмного комплексу з інформатизації архівної справи – електронного ресурсу онлайн доступу до фондів архіву «Archium/Архіум», яка
відбулася на базі ЦДАГО України.
4 лютого 2020 року
У рамках візиту до Державної архівної служби України ЦДАВО України відвідав директор Дирекції державних архівів при Президентові Турецької
Республіки п. Угур Унал. У ході зустрічі директор архіву Олександр Буханець
ознайомив високого гостя з основними напрямами роботи установи та документами, що стосуються історії українсько-турецьких відносин.
5 лютого 2020 року
У рамках проєкту «Українська революція: архівні хронічки» на офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар Української
революції. Лютий 1920 р.».
Начальниця відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Олена Скурська і провідна спеціалістка відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Олександра Мостіпака взяли участь
у семінарі з підвищення кваліфікації для працівників архівних установ на тему:
«Культура діловодства (на прикладі організації служби діловодства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства)».
14 лютого 2020 року
Директор архіву Олександр Буханець та заступниці директора архіву
Алла Обжелян, Світлана Савлук і Наталія Маковська взяли участь у розширеному засіданні колегії Державної архівної служби України, що відбулося під
головуванням Голови Укрдержархіву Анатолія Хромова.
19 лютого 2020 року
Директор архіву Олександр Буханець та заступниця директора архіву Наталія Маковська взяли участь у публічному звіті Голови Державної архівної
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служби України Анатолія Хромова про підсумки діяльності Укрдержархіву у
2019 р., що відбувся у прес-центрі «Укрінформ».
26 лютого 2020 року
Директор архіву Олександр Буханець та заступниця директора архіву Наталія Маковська взяли участь у відкритій зустрічі з українським мандрівником, науковцем, письменником, фондоутворювачем ЦДЕА України Валерієм
Петущаком з нагоди його 80-річчя, яка відбулася в конференц-залі комплексу
споруд ЦДАУ України.
27 лютого 2020 року
Заступниця директора архіву Наталія Маковська взяла участь у презентації архівно-музейного проекту «Київщина: діалог часів. 1761–1932»
до 88-річчя з дня утворення Київської області, підготовленого Держархівом
Київської області спільно з ЦДІАК України та Вишгородським державним
історико-культурним заповідником.
28 лютого 2020 року
Заступниця директора архіву Наталія Маковська взяла участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія УНР в поняттях та
архівних документах», організованої Інститутом української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України та Музеєм видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. Наталія Маковська виступила в дискусії
при обговоренні доповіді Валентина Кавунника «Архіви Державної Канцелярії, Міністерства внутрішніх та закордонних справ УНР (січень 1918 – грудень 1921): спроба відтворення офіційних джерел».
У лютому 2020 року
На державне зберігання надійшли документи: Офісу Президента України за 2003 р. (708 справ), Міністерства аграрної політики за 1992–1998 рр.
(237 справ), Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за 2004 р. (279 справ).
2 березня 2020 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар
Української революції. Березень 1920 р.».
3 березня 2020 року
На базі архіву проведено практичне заняття з дисципліни «Національні й
галузеві інфраструктури документації, бібліотек і архівів» для студентів І курсу денної форми навчання факультету інформаційної політики і кібербезпеки
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Київського
національного університету культури і мистецтв.
У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відкрито виставку «Армія... кров’ю писала живу осяйну безсмертну
легенду боротьби і перемоги...», підготовлену ЦДАВО України до 100-річчя
Першого Зимового походу Армії УНР.
6 березня 2020 року
У конференц-залі комплексу споруд ЦДАУ України відбулося розширене засідання колегії архіву на тему: «Підсумки діяльності ЦДАВО України
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у 2019 році та завдання 2020 року». В ньому взяли участь члени колегії
ЦДАВО України, заступниця директора департаменту – начальниця відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду Державної архівної
служби України Ірина Паламарчук, професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Голова
Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Григорій Савченко та співробітники архіву.
20 березня 2020 року
На офіційному вебсайті архіву опубліковано онлайн виставку архівних
документів, присвячену 125-річчю від дня народження українського хореографа та режисера Василя Авраменка (1895–1981).

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України
(ЦДАГО України)
15 січня 2020 року
У програмі «Факти» телеканалу ІCTV презентовано сюжет про історичні
документи, що зберігаються в ЦДАГО України.
22 січня 2020 року
Начальниця відділу використання інформації документів архіву Світлана
Власенко взяла участь у роботі круглого столу «На шляху до єдності: визвольні змагання в Україні в 1917–1921 рр.», проведеному до Дня Соборності України кафедрою новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заявивши тему «Делегація
Західноукраїнської Народної Республіки на Паризькій мирній конференції (за
документами ЦДАГО України)».
27 січня 2020 року
До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено документи про концентраційний табір
Освенцим.
28 січня 2020 року
До 90-ї річниці ліквідації Української автокефальної православної церкви
на вебсайті архіву розміщено виставку документів «Репресоване духовенство
Української автокефальної православної церкви».
Директорка архіву Ольга Бажан взяла участь у прямому ефірі програми
«Культура Live», розповівши про електронний ресурс онлайн доступу до фондів архіву «Archium/Архіум».
30 січня 2020 року
Відбулася презентація програмного комплексу з інформатизації архівної
справи – електронного ресурсу онлайн доступу до фондів архіву «Archium/
Архіум».
6–7 лютого 2020 року
Провідний науковий співробітник архіву Віктор Тихомиров взяв участь у
роботі міжнародної наукової конференції «Церква Мучеників: Гоніння на віру
і Церкву в ХХ столітті», виступивши з доповіддю про архівну кримінальну
справу стосовно єпископа Павла (Кратирова).
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10 лютого 2020 року
До 125-ї річниці від дня народження Василя Вишиваного (Вільгельма
фон Габсбург-Лотрінгена) (1895–1948) на сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook розміщено документи з його архівної кримінальної справи.
17 лютого 2020 року
До 100-річчя від дня народження Василя Порика (1920–1944) – українського героя руху Опору у Франції періоду Другої світової війни на сторінці
архіву в соціальній мережі Facebook розміщено архівні документи про вшанування його пам’яті.
20 лютого 2020 року
До Дня Героїв Небесної Сотні на сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook розміщено фотографії Володимира Зінченка про події на Майдані
18–19 лютого 2014 р., передані автором на зберігання до архіву.
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому підведено підсумки діяльності архіву в 2019 р. та визначено основні завдання на 2020 р.
22 лютого 2020 року
До 75-ї річниці початку будівництва Київського метрополітену на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено документи з фондів архіву.
24–25 лютого 2020 року
Директорка архіву Ольга Бажан взяла участь у консультаціях, проведених
Головою Державної архівної служби України Анатолієм Хромовим із керівництвом Інституту та Архіву Інституту національної пам’яті – Комісії з розслідування злочинів проти польського народу (м. Варшава, Республіка Польща).
5 березня 2020 року
До 150-річчя від дня народження Євгена Патона – видатного українського
вченого у галузях електрозварювання та мостобудування на сторінці архіву в
соціальній мережі Facebook розміщено документи про заснування ним науково-інженерної школи електрозварювання.
9 березня 2020 року
До 90-ї річниці початку судового процесу над учасниками т. зв. «Спілки
визволення України» на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено документи про цю справу.
10 березня 2020 року
На базі архіву пройшло практичне заняття для студентів І курсу факультету
інформаційної політики і кібербезпеки спеціальності «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» Київського національного університету культури і мистецтв.
У ході заняття, проведеного в рамках дисципліни «Національні й галузеві інфраструктури документації, бібліотек і архівів», студенти ознайомилися з основними напрямами роботи архіву та умовами зберігання документів НАФ.
18 березня 2020 року
До 125-річчя від дня народження українського письменника, перекладача, літературознавця, громадського діяча Максима Рильського (1895–1964)
на вебсайті архіву розміщено виставку документів із фондів архіву «Максим
Рильський: тяжка ноша «офіційного» поета».
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19 березня 2020 року
До 90-річчя видатної української поетеси та громадської діячки Ліни
Костенко на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено архівний
документ, що висвітлює її взаємини з радянською владою.

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)
15 січня 2020 року
У читальній залі архіву в рамках архівного проєкту «Палітра України»
відбувся День відкритих дверей, присвячений талановитому митцю повоєнної
еміграції у Великій Британії, чиї роботи увійшли до збірника «Відображаючи
художню спадщину» (Лондон, 2017) – Антоніо Ґреську. Джерелом натхнення
для Антоніо (Антона) Ґреська, народженого у Віндзорі в українсько-італійській родині, була і лишається історія України, народні звичаї і традиції, до
яких тяжіє його мистецьке покликання. Учасниками заходу були кураторка
мистецьких заходів Союзу українців у Великій Британії, завідувачка Бібліотеки і Архіву ім. Т. Шевченка, докторка філософії Людмила Пекарська, завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ
імені Тараса Шевченка, докторка іст. наук, професорка Марина Палієнко,
представники громадськості та ЗМІ.
24 січня 2020 року
В архіві відбулася робоча нарада директорки архіву Ірини Маги та головного наукового співробітника відділу формування НАФ Володимира Тихенка
з представником правління Загальноросійської громадської національно-культурної організації (ЗГНКО) «Український конгрес Росії» (м. ПетропавловськКамчатський, РФ) Валентином Пилипчуком. Обговорювалися питання формування архіву документами цієї впливової громадської організації та були
окреслені можливі шляхи повернення в Україну спадщини національно-культурної автономії українців Камчатки.
30 січня 2020 року
Директорка архіву Ірина Мага, заступниця директорки архіву – головна
зберігачка фондів Ірина Казімірова, головна спеціалістка відділу використання інформації документів Людмила Карпека взяли участь у презентації комплексного електронного ресурсу онлайн доступу до архівних фондів «Archium/
Архіум» – спільного пілотного проєкту ЦДАГО України та «Архівних інформаційних систем». Програмний комплекс покликаний задовольнити інтереси
архівістів та різноманітної аудиторії користувачів ретроспективної архівної
інформації.
6 лютого 2020 року
Архів отримав у дарунок серію книг про життя та творчість мистецької родини Пилипенків від представника видавництва «Київ–Париж–Дакар»
Гліба Павленка. Видання розповідають про багатогранну діяльність родини
Пилипенків: письменника Сергія Пилипенка («Тисячі в одиницях. Вибрані
оповідання і байки»), його дружини Тетяни Кардиналовської (книга спогадів «Невідступне минуле») та їхніх доньок – скульпторки і поетеси Міртали Пилипенко («Шлях до себе», «Іскри думок») та славістки Асі Гумецької
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(«Вибрані філологічні праці»). Презентовані книги дають можливість глибше
зрозуміти життєвий і творчий шлях цієї родини, спонукають до вивчення документальної спадщини Міртали Пилипенко та Асі Гумецької, які нині мешкають у США.
14 лютого 2020 року
Заступниця директорки архіву – головна зберігачка фондів Ірина Казімірова взяла участь у розширеному засіданні колегії Державної архівної служби
України, на якому були підведені підсумки діяльності Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2019 р. та визначені пріоритети на 2020 р.
19 лютого 2020 року
Заступниця директорки архіву – головна зберігачка фондів Ірина Казімірова, начальниця відділу використання інформації документів Галина Горбунова, головний спеціаліст відділу формування НАФ Володимир Сємков взяли участь у прес-конференції «Про підсумки діяльності Державної архівної
служби України у 2019 році», що проходила в прес-центрі «Укрінформ».
Під час прес-конференції Голова Державної архівної служби України
Анатолій Хромов виступив із публічним звітом про роботу Державної архівної служби України в 2019 р. та поінформував про плани на 2020 р.
26 лютого 2020 року
У читальній залі архіву в рамках Дня відкритих дверей відбулася зустріч-дискусія з посланцем найбільшої зарубіжної діаспори світу «Українці
Росії» Валентином Пилипчуком, представником правління Загальноросійської
громадської національно-культурної організації (ЗГНКО) «Український конгрес Росії» (м. Петропавловськ-Камчатський, РФ), членом Президії Української всесвітньої координаційної ради (УВКР). Валентин Пилипчук стояв
біля витоків одного з найпотужніших громадських об’єднань на Далекому
Сході – Національно-культурної автономії українців Камчатки (НКАУ Камчатки), був організатором і меценатом українського недільного класу в Петропавловську-Камчатському, ідейним натхненником тематичних вечорів у
Клубі української культури імені Івана Франка, автором численних цікавих
статей в часописі «Батьківщина» (друкованому органі НКАУК). У відкритій
зустрічі-дискусії щодо долі зарубіжних українців на чужині взяли участь доцентка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ ім. Тараса
Шевченка, керівниця освітнього проєкту Diaspora.ua Ольга Сухобокова, директорка Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою при Ніжинському державному університеті ім. Миколи Гоголя Надія Онищенко, доцент
кафедри історії цього ж ЗВО Олександр Кривобок зі студентами-істориками.
3 березня 2020 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву за підсумками роботи у
2019 р. та визначення пріоритетних завдань на 2020 р.
12 березня 2020 року
На запрошення товариства «Україна-Світ» представники архіву взяли
участь у засіданні Президії та Секретаріату Громадської організації товариства зв’язків з українцями за межами України. Присутні заслухали ґрунтовний звіт про роботу організації за 2019 р., обговорили питання підготовки
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святкування 60-річчя товариства, основні заходи та розподіл обов’язків щодо
відзначення цієї ювілейної дати. Під час обговорення були узгоджені напрями
майбутньої співпраці між ЦДАЗУ та товариством «Україна-Світ».
20 березня 2020 року
Архів презентував документальний онлайн-проєкт «Ой, гоп, чобітки, піддайте охоти! Потанцюєм досхочу – підем до роботи!», присвячений
внеску представників української діаспори у розвиток народного танцювального мистецтва та приурочений 125-річчю від дня народження Василя Авраменка – видатного українського балетмейстера, хореографа, актора, педагога, кінорежисера. Документи виставки висвітлюють життєвий та
творчий шлях митця, його внесок у збереження, розвиток та популяризацію
української народної хореографії в країнах Європи, Північної та Південної
Америки, Австралії, Ізраїлю упродовж ХХ ст., а також діяльність як сценариста, режисера, продюсера української кіноіндустрії за кордоном. Окремий
комплекс документів присвячений тернистому шляху повернення на Батьківщину імені Василя Авраменка та його культурного надбання після здобуття незалежності України.

У Центральному державному архіві-музеї літератури
і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)
9 січня 2020 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено повідомлення, присвячене 85-річчю від дня народження українського поета, журналіста, шістдесятника В. А. Симоненка (1935–1963).
13 січня 2020 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено повідомлення, присвячене 120-річчю від дня народження українського письменника-гумориста
О. І. Ковіньки (1900–1985).
У межах літературно-музичного проєкту «Мистецькі зустрічі в Архіві-музеї» відбувся концерт молодих українських музикантів Андрія Луньова та
Анастасії Шанскової «Крізь стилі та час».
14 січня 2020 року
Проведено оглядові і тематичні екскурсії для викладачів і методистів дитячих художніх шкіл та шкіл мистецтв м. Києва меморіальними кабінетами
діячів української культури та виставкою мистецьких творів і архівних документів від українського художника Адольфа Ошерова (Німеччина) «Мистецька колекція в дар Україні».
20 січня 2020 року
Розпочато роботу експозиції спільного з Київським міським методичним
центром закладів культури та навчальних закладів Департаменту культури
Київської міської державної адміністрації проєкту – виставки робіт юних
учасників ІІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
«Єднаймося ж, брати мої!».
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24 січня 2020 року
Відбулися урочистості з нагоди нагородження переможців ІІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Єднаймося ж, брати мої!».
27 січня 2020 року
У рамках віртуального проєкту «Архів-музей на допомогу вчителям» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження», українському
композитору, диригенту, хореографу В. М. Верховинцю (1880–1938).
30 січня 2020 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено повідомлення,
присвячене 90-річчю від дня народження українського письменника, класика
української дитячої літератури В. З. Нестайка (1930–2014).
Заступниця директорки архіву – головна зберігачка фондів Тамара Малярчук, начальниця відділу довідкового апарату документів Оксана Ловчинська, завідувач сектору інформаційних технологій Ростислав Загорулько були
присутні на презентації програмного комплексу з інформатизації архівної
справи «Archium/Архіум», яка відбулася в читальній залі ЦДАГО України.
4 лютого 2020 року
В архіві відбулися навчання працівників правилам пожежної безпеки та
навчання з евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі).
У межах програми візиту в Україну архів-музей відвідали директор Дирекції державних архівів при Президентові Турецької Республіки п. Угур Унал та
другий секретар Посольства Турецької Республіки в Україні п. Айше Айдогу.
7 лютого 2020 року
Відбулася оглядова екскурсія для групи слухачів курсу «Діловодство з
курсом англійської мови» Навчально-наукового інституту неперервної освіти
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
12 лютого 2020 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено повідомлення,
присвячене 100-річчю від дня народження українського письменника і перекладача С. І. Панька (1920–1976).
З нагоди 125-ї річниці від дня народження українського художника
А. Г. Петрицького (1895–1964) в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України презентовано збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Материк українського авангарду на мапі світу» (2018), серед матеріалів якого – дослідження, зроблені на основі документів архіву-музею. Про
архівні документи розповіла головна наукова співробітниця відділу використання інформації документів архіву Олена Павлова.
17 лютого 2020 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено повідомлення,
присвячене 120-річчю від дня народження української оперної співачки (лірико-драматичне сопрано) О. А. Петрусенко (1900–1940).
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19 лютого 2020 року
У Київській академії мистецтв відбулося підписання Угоди про співробітництво між ЦДАМЛМ України та Муніципальним закладом вищої освіти
«Київська академія мистецтв». Директорка архіву-музею Олена Чижова та
ректорка Академії, професорка Ольга Бенч обговорили майбутні спільні творчі проєкти в галузі мистецької освіти.
Проведено екскурсію для пенсіонерів групи «Краєвид» Територіального
центру соціального обслуговування Голосіївського р-ну м. Києва.
Відбулася нарада під головуванням міністра Кабінету Міністрів України
Дмитра Дубілета за участі представників Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, Державної архівної служби України, ЦДАМЛМ України, Національного заповідника «Софія
Київська» щодо питання подальшого розміщення ЦДАМЛМ України.
20 лютого 2020 року
Відбулося розширене засідання підсумкової колегії архіву-музею, присвячене обговоренню підсумків діяльності за 2019 р. та завдань на 2020 р.
21 лютого 2020 року
Директорка архіву-музею Олена Чижова відвідала захід зі вшанування
пам’яті української поетеси, публіциста, літературного критика та громадської діячки Олени Теліги (1906–1942) у Бабиному Яру.
Проведено оглядову та тематичну екскурсію для студентів Європейського університету.
25 лютого 2020 року
У рамках віртуального проєкту «Архів-музей на допомогу вчителям» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження», українському
поету-пісняру М. П. Кожушному (1904–1938).
27 лютого 2020 року
Завідувач сектору інформаційних технологій відділу використання інформації документів архіву-музею Ростислав Загорулько відвідав інформаційний
день конкурсу «Поєднання культури та аудіовізуального контенту через цифрові технології», влаштований Національним бюро програми ЄС «Креативна
Європа» в Україні.
28 лютого 2020 року
Директорка архіву-музею Олена Чижова, заступниця директорки – головна зберігачка фондів Тамара Малярчук, завідувачка відділу довідкового апарату документів Оксана Ловчинська, виконувачка обов’язки завідувача сектору управління персоналом фінансово-економічного відділу Тамара Скосір і
завідувач сектору інформаційних технологій відділу використання інформації
документів Ростислав Загорулько взяли участь у VIII з’їзді САУ, який відбувся у Держархіві м. Києва.
2 березня 2020 року
Архів-музей оголосив про початок літературного конкурсу для дітей та
юнацтва імені М. І. Чабанівського «Природи ніжний пагінець – 2020».
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3 березня 2020 року
У межах літературно-музичного проєкту «Мистецькі зустрічі в Архіві-музеї» відбувся творчий вечір «Тарасова дума – Лесина пісня», ініційований
ЦДАМЛМ України спільно з Центром української пісні «Народна філармонія». Учасниками заходу стали виконавиця українського фольклору та авторських пісень, громадська діячка, заслужена артистка України, засновниця
Центру «Народна філармонія» Руслана Лоцман, народна артистка України
Раїса Недашківська, народна артистки України Валентина Ковальська, студенти факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, факультету музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв.
11 березня 2020 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено повідомлення, присвячене 120-річчю від дня народження української акторки С. В. Федорцевої
(1900–1988).
12 березня 2020 року
У рамках віртуального проєкту «Архів-музей на допомогу вчителям»
на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження», українському літературознавцю, літературному критику, викладачу В. Д. Коряку
(В. Д. Блюмштейну) (1889–1937).
19 березня 2020 року
До 125-ї річниці від дня народження українського поета, перекладача,
доктора філологічних наук, дійсного члена АН УРСР (1943), АН СРСР (1958),
почесного доктора Ягеллонського університету М. Т. Рильського (1895–1964)
на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено нову
онлайнову виставку.
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено повідомлення,
присвячене 90-річчю від дня народження української поетеси та письменниці
Л. В. Костенко.

У Центральному державному електронному архіві України
(ЦДЕА України)
30 січня 2020 року
Директор архіву Юрій Ковтанюк взяв участь у презентації комплексного
електронного ресурсу «Archium/Архіум» ЦДАГО України, що відбулася у читальній залі цього архіву.
5 лютого 2020 року
Працівники архіву взяли участь у семінарі з підвищення кваліфікації
для працівників архівних установ на тему: «Культура діловодства (на прикладі організації служби діловодства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства)», організованому за ініціативи

АРХІВНА ХРОНІКА

275

Спілки архівістів України (САУ) та УНДІАСД. Захід відбувся в актовій залі
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
11 лютого 2020 року
Працівники архіву у складі делегації Укрдержархіву відвідали компанію
«Де Ново» – провідного провайдера хмарних сервісів та послуг центру опрацювання даних, де було влаштовано оглядову екскурсію центром.
14 лютого 2020 року
Директор архіву Юрій Ковтанюк та провідна архівістка відділу забезпечення збереженості та обліку документів Олена Левчук взяли участь у розширеному засіданні колегії Укрдержархіву. Захід відбувся в актовій залі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
18 лютого 2020 року
Головна спеціалістка відділу забезпечення доступу до інформації документів архіву Інна Очеретяна зі студентами 2-го курсу спеціальності «Системний аналіз» Державного університету телекомунікацій, які проходять практику в ЦДЕА України, відвідали кінолекторій «Мовою кіно: Оксана Петрусенко.
Аудіовізуальна проекція», присвячений 120-річчю від дня народження співачки. Захід відбувся у кінозалі ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
19 лютого 2020 року
Директор архіву Юрій Ковтанюк, завідувачка сектору управління персоналом Надія Аблаєва, провідна архівістка відділу забезпечення збереженості
та обліку документів Олена Левчук були присутні на прес-конференції «Публічний звіт Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова
про підсумки діяльності Державної архівної служби України у 2019 році та
завдання на 2020 рік», яка відбулася в приміщенні прес-центру «Укрінформ».
25 лютого 2020 року
Директор архіву Юрій Ковтанюк взяв участь у роботі семінару «Школа
фахівця», що проводився у рамках циклу семінарів для працівників Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, та виступив із доповіддю
на тему: «Електронний документ і сфера його застосування».
26 лютого 2020 року
У конференц-залі комплексу споруд ЦДАУ України відбулася відкрита зустріч архівістів, працівників і студентів закладів вищої освіти та представників
засобів масової інформації з українським письменником, науковцем, мандрівником Валерієм Петущаком із нагоди його 80-річчя, та його дружиною Наталією Македон. Фонд особового походження письменника зберігається у ЦДЕА
України. Захід організовано архівом за підтримки Укрдержархіву і САУ.
27 лютого 2020 року
Завідувачка сектору бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення архіву Наталія Варченко, провідна архівістка відділу
формування Національного архівного фонду Марина Скибюк та провідний
архівіст відділу інформаційних технологій та кіберзахисту Ігор Сасько взяли участь у презентації архівно-музейного проєкту «Київщина: діалог часів.
1761–1932», підготовленого Держархівом Київської області спільно з ЦДІАК
України та Вишгородським державним історико-культурним заповідником
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до 88-річчя від дня утворення Київської області. Захід відбувся у Держархіві
Київської області.
29 лютого 2020 року
Працівники архіву взяли участь у VIII з’їзді САУ, що проходив у Держархіві м. Києва. Директор архіву Юрій Ковтанюк, як член контрольно-ревізійної
комісії САУ, доповів про діяльність комісії за звітний період. Колектив архіву
представляла завідувачка сектору управління персоналом архіву Надія Аблаєва. Провідна архівістка відділу забезпечення збереженості та обліку документів архіву Олена Левчук взяла участь у з’їзді як індивідуальний член Спілки.
3 березня 2020 року
На запрошення керівництва факультету лінгвістики та соціальних комунікацій і колективу науково-педагогічних працівників кафедри історії та документознавства Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету директор архіву Юрій Ковтанюк взяв участь в урочистому засіданні
з нагоди вручення дипломів і присвоєння освітнього ступеня «магістр» випускникам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Захід відбувся в актовій залі корпусу № 1 НАУ.
На запрошення керівництва ЦДАМЛМ України директор архіву Юрій
Ковтанюк відвідав творчий вечір під назвою: «Тараса дума – Лесина пісня»,
що відбувся в концертній залі цього архіву.

У Центральному державному історичному архіві України,
м. Київ (ЦДІАК України)
28 січня 2020 року
Завідувач сектору відділу довідкового апарату та обліку документів архіву Олексій Кузьмук взяв участь у проведенні інтерактивного уроку історії
для старшокласників Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я», під час
якого було презентовано та обговорено книги «Межигірська старовина» та
«Києво-Межигірський чоловічий монастир».
30 січня 2020 року
Директорка архіву Ольга Музичук взяла участь у презентації комплексного електронного ресурсу «Archium/Архіум» ЦДАГО України, розробленого у
співпраці з компанією «Архівні інформаційні системи».
31 січня 2020 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву «Про підсумки роботи
ЦДІАК України у 2019 році та завдання на 2020 рік».
Участь в обговоренні актуальних питань розвитку архівної справи взяли: Валентина Шандра, докторка іст. наук, професорка, провідна наукова
співробітниця Інституту історії України НАН України; Галина Сорока, генеральна директорка Національного музею літератури України; Ніна Грабова, головна зберігачка фондів Національного музею літератури України;
Олександр Колибенко, канд. іст. наук, заступник генерального директора з
наукової роботи Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»; Тарас Нагайко, канд. іст. наук, завідувач науково-дослідного відділу історичного краєзнавства Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
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У рамках проведення колегії було також підписано Договір про наукову
співпрацю між ЦДІАК України та НІЕЗ «Переяслав».
4 лютого 2020 року
У рамках візиту до Укрдержархіву ЦДІАК України відвідали директор Дирекції державних архівів при Президентові Турецької Республіки п. Угур Унал
та другий секретар Посольства Турецької Республіки в Україні п. Айше Айдогу.
Гості ознайомилися зі складом архівної колекції та напрямами роботи
архіву, обговорили низку проблемних питань збереженості та використання документів, розглянули можливості реалізації спільних проєктів з історії
українсько-турецьких відносин.
7 лютого 2020 року
Працівники архіву – державні службовці взяли участь у робочій зустрічі
з начальником відділу з питань запобігання корупції Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України Олександром
Кузнєцовим. Під час зустрічі обговорювалися актуальні питання щодо нововведень у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
14 лютого 2020 року
Директорка архіву Ольга Музичук та керівні працівники архіву взяли участь
у розширеному засіданні колегії Укрдержархіву за підсумками діяльності Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2019 р. та з визначення їх основних завдань на 2020 р.
18 лютого 2020 року
В архіві проведено пожежно-тактичне заняття з пожежної безпеки із залученням пожежної техніки та особового складу бойових розрахунків 3-ДПРЧ
ГУ ДСНС України у м. Києві та Солом’янського РУ ГУ МВС України у
м. Києві. Участь у занятті взяли 47 працівників архіву, а також 14 відвідувачів читальної зали.
19 лютого 2020 року
Директорка архіву Ольга Музичук та заступниця директорки – головна
зберігачка фондів Олена Полозова взяли участь у публічному звіті Голови
Укрдержархіву Анатолія Хромова про підсумки діяльності Укрдержархіву у
2019 р. та завдання на 2020 р., що відбувся у прес-центрі «Укрінформ».
20 лютого 2020 року
На відзначення Міжнародного дня рідної мови у Верховній Раді України
відкрито виставку «Українська мова: від заборон до утвердження», співорганізатором якої виступив ЦДІАК України. До експозиції виставки, створеної на
основі фондової колекції Національного музею літератури України, увійшли
документи архіву до історії утвердження української мови як чинника української ідентичності.
27 лютого 2020 року
У Держархіві Київської області відбулося відкриття архівно-музейного проєкту «Київщина: діалог часів. 1761–1932» до 88-річчя від дня утворення Київської області, підготовленого Держархівом Київської області,
ЦДІАК України та Вишгородським державним історико-культурним заповідником.
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На виставці представлено оригінали і копії близько 50-ти документів з
історії Київщини від часів існування Київського намісництва, Київської губернії до створення Київської області у 1932 р.
Найбільш цікавими в експозиції виставки є картографічні матеріали з фондів архівів та заповідника, статистичні відомості про Київське намісництво
та Київську губернію, а також відомості до історії адміністративного устрою.
1 березня 2020 року
В Інституті книгознавства Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського відбулася презентація монографії кандидатки іст. наук
Ірини Ціборовської-Римарович «Друкарня Бердичівського монастиря босих
кармелітів: історія та видавнича діяльність», до якої, окрім використаних архівних документів ЦДІАК України, також включено описання бердичівських
видань із Ф. 739 «Колекція стародруків».
Участь у презентації взяв завідувач сектору відділу довідкового апарату
та обліку документів архіву Олексій Кузьмук.
9 березня 2020 року
Відбувся ефір першої серії «Роксолана» з циклу документальних фільмів
«Таємниці великих українців», в якому було використано документи архіву.
16 березня 2020 року
На офіційному сайті архіву презентовано документальну виставку до
350-річчя від дня народження Самійла Величка, козацького літописця, військового канцеляриста Війська Запорозького та 300-річчя написання Літопису.
Протягом першого кварталу 2020 року з метою надання віддаленого доступу до довідкового апарату архіву на вебсайті архіву оприлюднено електронні версії 26-ти томів описів фондів із колекції архіву, а також розміщено
анотації на описи 72-х фондів адміністративних установ та установ періоду
Першої світової війни.

У Центральному державному науково-технічному архіві України
(ЦДНТА України)
25 січня 2020 року
У фаховому науково-практичному журналі «Архіви України» № 4(321)
за 2019 р. опубліковано статтю директора ЦДНТА України Марата Балишева
та начальниці відділу використання інформації документів Анни Алєксєєнко
«Центральному державному науково-технічному архіву України – 50 років».
Окреслено історію створення, сучасні досягнення та перспективи розвитку спеціалізованої установи для зберігання науково-технічної документації.
Окрему увагу приділено висвітленню заходів із відзначення 50-річного ювілею архіву в грудні 2019 р.
29 січня 2020 року
На запрошення адміністрації Науково-дослідного інституту астрономії
ХНУ імені В. Н. Каразіна директор архіву Марат Балишев взяв участь у відкритті оновленого та реконструйованого Музею астрономії імені Миколи Барабашова, яке було приурочене до відзначення 215-річчя університету.
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Подія відбулася за участі ректора ХНУ імені В. Н. Каразіна, академіка
Віля Бакірова, а також почесних гостей: заступника міністра освіти і науки
України Єгора Стадного; віцепрезидента Національної академії наук України, голови наглядової ради Каразінського університету академіка Анатолія Загороднього; італійського астрофізика, почесного доктора університету
Массімо Капаччіолі; старшого наукового співробітника Інституту космічних
наук (США), почесного доктора університету Вайдіна Гордіна та інших.
Для всіх гостей та учасників було проведено екскурсію оновленими залами Музею.
12 березня 2020 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено онлайн виставку архівних
документів на тему: «Внесок Державного проєктного інституту «Київський
Промбудпроєкт» у будівельну галузь. За документами ЦДНТА України» (до
90-річчя утворення організації)».
Для експонування відібрані документи з фонду Р-197 «Державний проєктний інститут «Київський Промбудпроєкт» Міністерства будівництва УРСР
Держбуду України, м. Київ» та фотографії з фонду особового походження
Олексія Заварова. Виставкова експозиція поділена на 3 розділи, де яких представлено документи 3-х проєктів, у розробці яких брав участь цей інститут:
Палац спорту у м. Києві (1958–1982), Київська філія Центрального музею
В. І. Леніна (нині – Державне підприємство «Національний центр ділового
та культурного співробітництва «Український дім») (1977–1985) та Обчислювальний центр Південно-Західної залізниці у місті Києві (1974–1981).
Виставку оприлюднено українською та російською мовами.

У Центральному державному кінофотофоноархіві України
імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного)
23 січня 2020 року
З нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту директор архіву Владислав Берковський взяв участь у презентації науково-документального видання «Концтабір Аушвіц – український вимір: дослідження, документи, свідчення», що
відбулася в експозиційному просторі Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». У виданні, підготовленому
спільно Національним музеєм історії України у Другій світовій війні, Інститутом історії України НАН України та ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, представлено фотодокументи з фондів архіву.
8 лютого 2020 року
На офіційному веб-сайті архіву презентовано виставку фотодокументів, присвячену 90-річчю від дня народження видатної української співачки
Д. Г. Петриненко (1930–2018).
9 лютого 2020 року
У Трапезній палаті храму прп Антонія і Феодосія Печерських Києво-Печерської Лаври відбулося відкриття спільної документальної виставки
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника «Церква Мучеників: Гоніння на віру і
Церкву у ХХ столітті»
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11 лютого 2020 року
У прес-центрі «Укрінформ» за участю голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова та директора архіву Владислава Берковського
відбулася презентація серії науково-довідкових видань архіву «Кінолітопис:
Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1896–1995)».
17 лютого 2020 року
До Дня Героїв Небесної Сотні на офіційному веб-сайті архіву презентовано відеоролик із фрагментів відеодокументів із нових надходжень до архівного зібрання.
18 лютого 2020 року
У кінозалі архіву відбувся кінолекторій «Мовою кіно: Оксана Петрусенко. Аудіовізуальна проекція», присвячений 120-річчю від дня народження відомої української співачки, з показом кінодокументів із архівної колекції.
Архів виступив співорганізатором круглого столу «Львівська академічна
археологія (1940–2020)», що відбувся в Інституті українознавства імені Івана
Крип’якевича НАН України.
У рамках циклу спільних вечорів архіву та Національної спілки кінематографістів України в Будинку кіно відбувся ювілейний вечір, присвячений
100-річчю з часу створення Національного драматичного академічного театру
імені Івана Франка.
23 лютого 2020 року
Директор архіву Владислав Берковський взяв участь у програмі Юлії
Чаплінської «Імператив» на тему: «Сто років історії українського кіно в архівах», що вийшла в ефір на радіо «Культура».
28 лютого 2020 року
Архів виступив співорганізатором вечора пам’яті, присвяченого творцям
кінофільму «Чорнобиль. Хроніка важких тижнів» – кінооператорам В. В. Таранченку та В. І. Кріпченку, що відбувся у кінозалі ДП «Укркінохроніка».
4 березня 2020 року
До 150-річчя від дня народження академіка, фундатора і першого керівника Інституту електрозварювання Академії наук України Є. О. Патона на
офіційному веб-сайті архіву презентовано відеоролик та добірку фотодокументів із фондів архіву.
19 березня 2020 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку фотодокументів
«Поет…», присвячену 125-річчю від дня народження українського поета
М. Т. Рильського.

В Українському науково-дослідному інституті архівної справи
та документознавства (УНДІАСД)
10 січня 2020 року
За результатами успішної державної атестації УНДІАСД отримав Свідоцтво про державну атестацію наукової установи.
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15 січня 2020 року
Директор інституту Олександр Гаранін відвідав із робочим візитом ЦДІАЛ
України. Зустріч відбулася з метою поглиблення співпраці між ЦДІАЛ України та УНДІАСД. Сторони обговорили питання підвищення кваліфікації працівників архіву та архівістів Львівщини за допомогою потужностей Центру
галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД.
28 січня 2020 року
Директора інституту Олександра Гараніна включено до складу Спеціальної робочої групи (СРГ – 1/2019) Технічного комітету стандартизації ТК-144
«Інформація і документація» з підготовки та виконання грантових заявок на
конкурси проєктів Українського культурного фонду (УКФ), програма «Аналітика культури».
30 січня 2020 року
Співробітники інституту взяли участь у презентації комплексного електронного ресурсу «Archium/Архіум» ЦДАГО України, що відбулася у читальній залі архіву, а директор інституту Олександр Гаранін озвучив питання до
розробників презентаційного проєкту.
4 лютого 2020 року
Директор інституту Олександр Гаранін та директор ЦДЕА України Юрій
Ковтанюк провели робочу зустріч із представниками громадської організації
«Громадська спілка «Ліга інформаційних технологій». Метою зустрічі стало
обговорення перспектив співпраці між українськими архівістами та представниками IT-сектора України.
5 лютого 2020 року
За ініціативи інституту відбувся семінар із підвищення кваліфікації для
працівників архівних установ на тему: «Культура діловодства (на прикладі
організації служби діловодства Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства)». Серед слухачів семінару були представники ЦДЕА України, ЦДАЗУ, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного,
ЦДАВО України.
Співробітники інституту спільно зі службовцями ЦДЕА України взяли
участь у заходах щодо забезпечення протипожежної безпеки та евакуації працівників із головної будівлі комплексу споруд ЦДАУ України, що були проведені на виконання листа Укрдержархіву від 23.01.2020 р. № 360/02/25/03 «Про
забезпечення пожежної безпеки».
10 лютого 2020 року
Директор інституту Олександр Гаранін взяв участь у роботі Науково-видавничої ради Укрдержархіву та оголосив коментарі і зауваження щодо питань порядку денного.
11 лютого 2020 року
Відповідно до Угоди про співробітництво між Державним університетом телекомунікацій (ДУТ) та УНДІАСД від 14 травня 2019 р. на базі відділу
документознавства інституту розпочалася практика студентів ІІ курсу ДУТ
спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю».
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14 лютого 2020 року
Директор інституту Олександр Гаранін взяв участь у розширеному засіданні колегії Укрдержархіву, на якому було підбито підсумки діяльності
Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД у
2019 р. і визначені їх основні завдання на 2020 р.
19 лютого 2020 року
Завідувачка відділу документознавства інституту Віта Бойко, в. о. ученої
секретарки інституту Марина Бандура та директор інституту Олександр Гаранін були присутні на прес-конференції «Публічний звіт Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова про підсумки діяльності Державної
архівної служби України у 2019 році та завдання на 2020 рік», яка відбулася
в приміщенні прес-центру «Укрінформ».
20 лютого 2020 року
Директор інституту Олександр Гаранін взяв участь у засіданні колегії
ЦДАМЛМ України, присвяченому обговоренню підсумків діяльності та завдань на 2020 р.
21 лютого 2020 року
Завідувачка відділу документознавства інституту Віта Бойко та директор
інституту Олександр Гаранін взяли участь у роботі семінару-практикуму на
тему: «Нормативно-технічні документи із стандартизації: інформація і документація», що відбувся в приміщенні Державної науково-технічної бібліотеки. Під час семінару Олександр Гаранін виступив із доповіддю на тему:
«Сучасний стан розроблення нормативних документів у сфері архівної справи Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства»; презентував учасникам семінару-практикуму онлайн словник архівної термінології, підготовлений фахівцями інституту (розміщений на сайті
УНДІАСД) та озвучив перспективи діяльності інституту у напрямі розвитку
та популяризації архівної справи в Україні.
26 лютого 2020 року
Колектив інституту взяв участь у відкритій зустрічі з відомим українським мандрівником та вченим, фондоутворювачем ЦДЕА України Валерієм
Петущаком.
Державною архівною службою України видано наказ від 13 лютого
2020 р. № 13 «Про затвердження та впровадження методичних рекомендацій
«Забезпечення збереженості електронних документів Національного архівного
фонду». Методичні рекомендації було розроблено співробітниками інституту.
Державною архівною службою України видано наказ від 13 лютого
2020 р. № 14 «Про затвердження та впровадження Методичних рекомендацій
з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів,
пов’язаних із соціальним захистом громадян». Методичні рекомендації було
розроблено співробітниками інституту.
29 лютого 2020 року
Директора інституту Олександра Гараніна обрано Головою ГО «Спілка
архівістів України».
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3 березня 2020 року
Директор інституту Олександр Гаранін взяв участь у розширеному засіданні підсумкової колегії ЦДАЗУ, присвяченому обговоренню підсумків
діяльності ЦДАЗУ за 2019 р. та завдань архіву на 2020 р.
4 березня 2020 року
Директор інституту Олександр Гаранін взяв участь у роботі Експертно-перевірної комісії ЦДЕА України та озвучив зауваження і пропозиції з
приводу порядку денного.
5 березня 2020 року
Завідувач сектору науково-технічної інформації відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності інституту Ростислав Романовський та директор інституту Олександр Гаранін взяли участь у роботі Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву. Порядок денний включав питання
розгляду першої редакції проєкту «Нормативів трудомісткості науково-дослідних робіт у сфері архівної справи». Із доповіддю-презентацією проєкту
виступив науковий керівник проєкту Олександр Гаранін.
6 березня 2020 року
За ініціативи САУ співробітники інституту та працівники ЦДЕА України
взяли участь у спільному культурно-розважальному та командоутворюючому
заході – грі в боулінг. Захід відбувся з нагоди державного свята – 8 березня.
12 березня 2020 року
Відбулося засідання конкурсної комісії інституту з проведення конкурсу
на заміщення вакантної наукової посади заступника директора УНДІАСД. За
результатами проведеного конкурсу до зайняття цієї вакантної посади рекомендовано завідувачку відділу технологічного забезпечення архівної справи
інституту Людмилу Дідух.

У Державному архіві Волинської області
22 січня 2020 року
Відкрито виставку архівних документів та друкованих видань до Дня Соборності України.
24 січня 2020 року
До Дня пам’яті жертв Голокосту відкрито виставку архівних документів
та друкованих видань «Голокост у документах Державного архіву Волинської
області».
31 січня 2020 року
Відбулося засідання ЕПК. Проаналізовано звіт про роботу ЕПК за 2019 р.
та визначено основні напрями роботи комісії на 2020 р. Планово розглянуто
описи справ, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до
НАФ, подані експертними комісіями архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, приватних нотаріусів, нотаріальної контори, положення
про ЕК КП «Волинський обласний центр служби крові» Волинської обласної
ради, номенклатури справ на 2020 р. обласних установ – джерел формування
НАФ та установ, у діяльності яких не утворюються документи НАФ.
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18 лютого 2020 року
Проведено екскурсію для студентів 2-го курсу групи Музей-27 спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» та 2-го курсу групи Док-26 спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. Студенти ознайомилися з роботою архівної
установи області та оглянули тематичні виставки в читальній залі архіву.
19 лютого 2020 року
Відкрито виставку друкованих видань «Волинські Ангели Небесної Сотні» до Дня Героїв Небесної Сотні.
27 лютого 2020 року
Відбулося чергове засідання ЕПК. Планово розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо описів справ, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, поданих експертними комісіями архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, описів справ, актів про вилучення
для знищення документів, не внесених до НАФ, приватних нотаріусів, нотаріальних контор, положення про експертну комісію та положення про архів
Волинського центру з гідрометеорології, положення про сектор документального забезпечення та контролю виконання Головного управління статистики
у Волинській області.
28 лютого 2020 року
Під головуванням директора архіву Сергія Карасюка відбулося розширене засідання колегії за участю начальників архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад.
На колегії підведені підсумки роботи архівних установ Волинської області за 2019 р. та обумовлені завдання на 2020 р.
Про стан виконавської дисципліни та контроль за виконанням рішень колегії і наказів з основної діяльності архіву у 2019 р. учасників колегії ознайомила начальниця відділу організації і координації архівної справи Світлана
Маковська.
Про стан зберігання документів в архівних установах проінформувала
начальниця відділу зберігання документів Національного архівного фонду
Антоніна Гурська.
Про використання документів НАФ, виконання запитів фізичних та юридичних осіб архівними установами області, забезпечення доступу громадян
до архівних документів, роботу із ЗМІ учасників колегії проінформувала начальниця відділу інформації та використання документів НАФ Любов Коць.
Стосовно впровадження в практику роботи нових нормативно-правових
актів щодо ведення діловодства та запровадження електронного діловодства,
стан впорядкування документів реорганізованих, ліквідованих юридичних
осіб архівними установами області учасників колегії ознайомила начальниця
відділу формування НАФ та діловодства Руслана Ярмолюк.
Щодо стану ведення обліку, створення довідкового апарату архівними
установами області, забезпечення віддаленого доступу до довідкового апарату архіву проінформувала начальниця відділу обліку та довідкового апарату
Ірина Вронська.
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Питання щодо дотримання працівниками Держархіву області вимог антикорупційного законодавства перед учасниками висвітлив Ярослав Шотік.
4 березня 2020 року
Проведено екскурсію для учнів 4-В класу Комунального закладу «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської Ради Волинської
області». Начальниця відділу інформації та використання документів НАФ
Любов Коць розповіла про діяльність архівної установи, стародруки, які є у
фондах архіву, тематичні виставки, що експонуються у читальній залі. Про
експонати, що знаходяться у музейній кімнаті архіву, розповіла начальниця
відділу організації і координації архівної справи Світлана Маковська.

У Державному архіві Житомирської області
12 січня 2020 року
Працівники архіву взяли участь в урочистих заходах з нагоди 113-ї річниці від дня народження видатного українця, «батька» пілотованої космонавтики С. П. Корольова.
21 січня 2020 року
Заступниця начальника відділу формування НАФ та діловодства архіву Тетяна Гаращук провела тематичну зустріч із фахівцями департаментів,
управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів на тему:«Основи організації діловодства та архівної справи в
юридичних особах: нормативно-правове забезпечення», яка відбулася на базі
Центру перепідготовки підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
21, 22 січня 2020 року
Заступниця начальника відділу використання інформації документів
НАФ та довідкового апарату архіву Вікторія Дідківська провела екскурсії для
учнів Житомирського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, під час яких ознайомила з
основними напрямами роботи архіву та фондами документів НАФ, які зберігаються в установі.
23 січня 2020 року
Заступниця начальника відділу формування НАФ та діловодства архіву
Тетяна Гаращук провела тематичну зустріч із начальниками, спеціалістами
організаційних відділів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад на тему:«Основи організації діловодства та архівної справи в
юридичних особах: нормативно-правове забезпечення», яка відбулася на базі
Центру перепідготовки підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
27 січня 2020 року
В архіві у рамках проведення флешмобу до Міжнародного дня пам’яті
жертв Голокосту телеканал СК-1 провів зйомки оригіналів архівних документів,
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в яких йдеться про злодіяння, вчинені нацистами до громадян єврейської національності у Житомирській області в період Другої Світової війни 1939–1945 рр.
29 січня 2020 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому проаналізовано
виконання основних показників, підведено підсумки роботи архівних установ
області за 2019 р. та визначено завдання на 2020 р. У роботі колегії взяли
участь керівники архівних установ райдержадміністрацій та міських рад.
З 27 до 31 січня 2020 року
У Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
і організацій проходив навчальний семінар за спеціальною короткостроковою
програмою на тему: «Організація роботи місцевих державних архівних установ» для керівників та працівників архівів райдержадміністрацій, міськвиконкомів, держархіву області.
10 лютого 2020 року
В архіві відбулося відкриття виставки архівних документів «До 1075-річниці з часу першої писемної згадки про м. Коростень» (945), яке висвітлювалося в «Новинах» телеканалів «СК-1», «Союз-ТВ». Інформацію про виставку
документів було розміщено на інформаційному порталі м. Коростень та інтер-порталі «Zhitomir-online».
18 лютого 2020 року
Головний спеціаліст відділу використання інформації документів НАФ
та довідкового апарату архіву Ростислав Кондратюк взяв участь у засіданні
консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, організованому
департаментом культури, молоді та спорту облдержадміністрації.
20 лютого 2020 року
Працівники архіву взяли участь в заходах вшанування подвигу учасників
Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.
24 лютого 2020 року
В архіві проведено практичне заняття для студентів факультету сценічного мистецтва Навчально-наукового інституту педагогіки за тематикою «Основи наукових досліджень».
Відбулося тематичне заняття з працівниками архіву з питань цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності населення, яке провели заступниця директора, головна зберігачка фондів – начальниця відділу зберігання документів
НАФ Наталія Шимченко та головна спеціалістка Богунської районної ради
Тамара Муліш.
28 лютого 2020 року
У приміщені архіву розгорнуто стендову виставку на тему: «165 років
приміщенню міського театру (нині – Житомирська обласна філармонія імені
Святослава Ріхтера)».
5 березня 2020 року
Головний спеціаліст відділу використання інформації документів НАФ та
довідкового апарату Ростислав Кондратюк взяв участь в обласній краєзнавчій
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конференції з підведення підсумків І туру конкурсу проведення Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років
надії і боротьби», що проходила на базі комунального закладу позашкільної
освіти «Обласний цент туризму, краєзнавства учнівської молоді» Житомирської обласної ради.
11 березня 2020 року
Відбулася тематична зустріч працівників архіву з головним спеціалістом
із питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
Олегом Хабчуком.
17 березня 2020 року
На офіційному сайті архіву у розділі «Документальні виставки» розміщено цифрові копії архівних документів НАФ за темами: «125-річчя з дня
народження Максима Рильського, поета, перекладача, літературознавця, громадського діяча» та «До 90-річчя з дня народження Ліни Костенко, поетеси,
громадської діячки».

У Державному архіві Запорізької області
22 січня 2020 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку архівних документів
«До Дня Соборності України».
27 січня 2020 року
У читальній залі та на офіційному сайті архіву розміщено виставку архівних документів «До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту».
29 січня 2020 року
В архіві відбулося чергове засідання колегії. В ході засідання розглянуто
такі питання: про основні напрями діяльності архіву на 2020 р.; підсумки роботи архіву зі зверненнями громадян за 2019 р.; виконання актів і доручень
Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та стан роботи з персоналом, підвищення кваліфікації кадрів в архіві за 2019 р.; стан виконавської дисципліни та контроль за
виконанням документів в архіві у 2019 р.
5 лютого 2020 року
В ефірі Українського радіо «Запоріжжя» у програмі «На часі» (ведучий –
Герман Дубінін) заступниця начальника відділу інформації та використання
документів архіву Ірина Козлова взяла участь у тематичній передачі «Визволення Запорізької області від нацистських окупантів». Онлайн передача розміщена на сайті.
11 лютого 2020 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено виставку архівних документів
«До 55-річчя з дня заснування Запорізької міської лікарні екстреної і швидкої
медичної допомоги».
20 лютого 2020 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено виставку архівних документів
«З історії розвитку української мови на Запоріжжі періоду визвольних змагань
1917–1920 рр. (До Міжнародного дня рідної мови)»

288

АРХІВНА ХРОНІКА

24 лютого 2020 року
У Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів
відбулося відкриття стаціонарної виставки архівних документів «З історії
розвитку української мови на Запоріжжі періоду визвольних змагань 1917–
1920 рр. (До Міжнародного дня рідної мови)».
27 лютого 2020 року
Відбулося розширене засідання колегії за участю працівників архіву області, архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів. На засіданні були підбиті підсумки роботи архівних установ області за
2019 р., визначено завдання на 2020 р. та розглянуто питання про роботу архіву щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і
протидії корупції у 2019 році. З усіх питань було прийнято відповідні рішення
з урахуванням пропозицій доповідачів та виступаючих.
Держархівом області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності
архівних установ області для працівників архівних установ райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів. У семінарі
взяли участь 25 слухачів.

У Державному архіві Івано-Франківської області
2 січня 2020 року
До 111-ї річниці від дня народження Степана Бандери в читальній залі
архіву відбулася тематична виставка «Степан Бандера: документи свідчать».
22 січня 2020 року
У приміщенні архіву організовано тематичну виставку документів «На
шляху до соборної України», присвячену 100-річчю проголошення злуки УНР
та ЗУНР.
На офіційному вебсайті архіву в рубриці «Документальні online-виставки» розміщено постійно діючу онлайнвиставку «Майдан, що змінив час», присвячену Революції гідності.
На офіційному вебсайті архіву в рубриці «Документальні online-виставки» розміщено постійно діючу онлайнвиставку «Незгасне пам’яті свіча» (до
31-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан).
20 лютого 2020 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому підбито підсумки
роботи архівних установ області за 2019 р. та визначено пріоритетні завдання
на 2020 р.
У роботі колегії взяли участь: керівник апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації Роман Маланій, правовий інспектор обкому
профспілки працівників держустанов області Василь Моцюк, начальники архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення,
начальники відділів держархіву області.
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В. о. директора архіву Любомир Харук виступив із доповіддю «Про підсумки роботи архівних установ області за 2019 рік» та наголосив на пріоритетних завданнях держархіву області та архівних установ області на 2020 р.,
у т. ч. на необхідності створення трудових архівів у населених пунктах області, архівних підрозділів об’єднаних територіальних громад, а також проблемних питаннях, які виникали протягом 2019 р.
На колегії оголошено підсумки конкурсу серед архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення на краще забезпечення
збереженості документів НАФ, який проводився протягом 2019 р. держархівом області та обкомом профспілки працівників державних установ області.
9 березня 2020 року
У читальній залі архіву відбулася тематична виставка «Поет, художник,
борець», приурочена до Шевченківських днів.

У Державному архіві Львівської області
17 січня 2020 року
Оприлюднено он-лайновий варіант тематичної виставки архівних документів та прес-реліз «Проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР» на офіційному
вебсайті архіву та офіційній сторінці архіву в мережі Facebook.
27 січня 2020 року
З нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту Український Центр
вивчення історії Голокосту, Гете-Інститут в Україні у партнерстві з посольством Держави Ізраїль в Україні провели у м. Київ XIII щорічний круглий стіл
«Українське суспільство і пам’ять про Голокост: наукові та освітні аспекти»
за участі вчених, дослідників, представників дипломатичних місій, студентської молоді, ЗМІ.
Участь у круглому столі прийняв старший зберігач фондів архіву, канд.
іст. наук Володимир Зілінський, який виступив із доповіддю «Голокост на
території дистрикту «Галичина»: джерелознавчий аналіз матеріалів із українських архівосховищ».
29 січня 2020 року
Заступниця директорки архіву – начальниця організаційно-аналітичного
відділу Любов Білас взяла участь у заходах Львівської обласної державної
адміністрації у відзначенні 102-ї річниці подвигу Героїв Крут.
12 лютого 2020 року
Заступниця директорки архіву Галина Кордіяка та заступниця начальниці
відділу фінансово-господарського забезпечення Наталія Ільків взяли участь
у навчальному семінарі для розпорядників бюджетних коштів структурних
підрозділів облдержадміністрації щодо організації та проведення закупівель
згідно з новою редакцією Закону України «Про публічні закупівлі».
Заступниця директорки архіву – начальниця організаційно-аналітичного
відділу Любов Білас та заступниця начальниці організаційно-аналітичного
відділу Оксана Рак взяли участь у навчанні для керівників структурних підрозділів облдержадміністрації на тему: «Електронне декларування – 2020».
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13 лютого 2020 року
Розміщено он-лайновий варіант тематичної виставки архівних документів
та прес-реліз «До Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів» на офіційному вебсайті архіву та офіційній сторінці архіву у мережі Facebook.
Заступниця директорки архіву Галина Кордіяка взяла участь у засіданні
колегії Державної архівної служби України про підсумки діяльності Державної архівної служби, державних архівних установ і спеціальних установ СФД
України у 2019 р. та їх завдання на 2020 р.
20 лютого 2020 року
Працівники архіву взяли участь у заходах Львівської обласної державної
адміністрації з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у м. Львів.
3 березня 2020 року
Голова первинної профспілкової організації працівників архіву, начальниця відділу обліку та довідкового апарату Наталія Жук взяла участь у роботі
семінару Львівського обласного комітету профспілки працівників державних
установ України на тему: «Звіти і вибори в первинних профспілкових організаціях у 2020 році».
5 березня 2020 року
Працівники архіву взяли участь у заходах Львівської обласної державної
адміністрації з нагоди вшанування пам’яті головного командира УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича (1907–1950).
Заступниця директорки архіву Галина Кордіяка, заступниця директорки
архіву – начальниця організаційно-аналітичного відділу Любов Білас, начальниця відділу обліку та довідкового апарату Наталія Жук, заступниця начальниці відділу фінансово-господарського забезпечення Наталія Ільків взяли
участь у навчальному семінарі-практикумі для розпорядників бюджетних коштів структурних підрозділів облдержадміністрації щодо організації та проведення закупівель згідно з новою редакцією Закону України « Про публічні
закупівлі» та нововведення у системі ProZorro.
6 березня 2020 року
Проведено розширене засідання колегії архіву щодо підсумків роботи
державних архівних установ області у 2019 р. та завдання на 2020 р. за участю
начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, відповідальних за архів і діловодство установ, підприємств та організацій м. Львів.
10 березня 2020 року
Заступниця директорки архіву – начальниця організаційно-аналітичного
відділу Любов Білас взяла участь у громадському слуханні звіту Департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації про виконання показників державного бюджету за 2019 р.

У Державному архіві Полтавської області
23 січня 2020 року
У приміщенні архіву відкрито документальну виставку «22 січня – День
Соборності України».
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28 січня 2020 року
Взято участь у презентації 3-го тому документів «Українська революція
1917–1921. Полтавський вимір. Події, постаті, документи. 1917–1921», співвиконавцем якого є працівники держархіву області. Захід відбувся у приміщенні
Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
Січень 2020 року
Відбулося поповнення фонду «Дельва В. О. (1924–1994), професор, доктор медичних наук». На державне зберігання прийнято 495 документів особового походження (69 од. зб.).
27 січня 2020 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання документів Вячеслав Сушко взяв участь у телепередачі до міжнародного Дня
пам’яті жертв Голокосту на Філії ПАТ «НСТУ» Полтавська регіональна дирекція «Лтава».
28–31 січня 2020 року
Працівниками відділу інформації та використання документів проведено
4 уроки-лекції на тему: «День Соборності України» для студентів Полтавського комерційного технікуму, Полтавської медичної академії, обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді, ЗШ с. Сем’янівка Полтавського району.
2 лютого 2020 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання
документів Тарас Пустовіт виступив під час відкриття меморіальної дошки
учаснику бою під Крутами 1918 р. Демиду Бурку (1894–1988) на стіні Миколаївської церкви м. Полтава.
3–5 лютого 2020 року
Працівниками відділу інформації та використання документів проведено
уроки до Дня Соборності України для учнів Супрунівської НВК та Полузірської НВК Полтавського району
11 лютого 2020 року
Проведено підсумкове засідання колегії архіву, на якому розглянуто підсумки роботи архівних установ області за 2019 р. та їх завдання на 2020 р.
13 лютого 2020 року
Заступник директора архіву – начальник відділу інформації та використання документів Тарас Пустовіт взяв участь у телепередачі на каналі
«Центральний» на тему презентації видань «Полтавщина в українській революції».
Заступник директора архіву – начальник відділу інформації та використання документів Тарас Пустовіт взяв участь у вечорі пам’яті історика
В. Я. Ревегука (1938–2019), який відбувся у Полтавському краєзнавчому музеї
імені Василя Кричевського.
18–19 лютого 2020 року
Працівниками відділу інформації та використання документів архіву проведено уроки до Дня учасників бойових дій на території інших держав для
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учнів ЗШ № 7 та Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 імені
Котляревського.
20 лютого 2020 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено документальну виставку до
Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
24 лютого 2020 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено документальну виставку «Боєць сатиричного цеху Полтавщини» до 120-річчя від дня народження письменника Олександра Ковіньки (1900–1985).
28 лютого 2020 року
Проведено навчання для державних службовців архіву щодо подання та
заповнення електронної форми декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 р.
13 березня 2020 року
До архіву надійшли на державне зберігання документи полтавського лікаря О. О. Несвіцького (1855–1942).

У Державному архіві Рівненської області
11 січня 2020 року
Здійснено комплексне перевіряння роботи архівного підрозділу Головного управління Державної казначейської служби України в Рівненській області.
15 січня 2020 року
У корпусі № 1 архіву (вул. С. Бандери, 26а) відкрито виставку архівних
документів до річниці Української революції 1917–1921 рр. та дня Соборності.
16 січня 2020 року
Здійснено комплексне перевіряння роботи архівного підрозділу Рівненської торгово-промислової палати Торгово-промислової палати України.
20 січня 2020 року
У корпусі № 2 архіву (вул. Кавказька, 8) відкрито виставку архівних документів, присвячену вшануванню пам’яті юнаків, які героїчно загинули у
бою під Крутами 29 січня 1918 р.: «Битва під Крутами через призму архівних
документів».
21 січня 2020 року
Здійснено комплексне перевіряння роботи архівного підрозділу Служби у
справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.
23 січня 2020 року
Здійснено комплексне перевіряння роботи архівного підрозділу КЗ «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради Управління
культури і туризму Рівненської облдержадміністрації.
30 січня 2020 року
Старшою науковою співробітницею архіву Оленою Гумінською підготовлено статтю в газету «Рівне вечірнє» «Про що звітувала польська секретна
служба».

АРХІВНА ХРОНІКА

293

31 січня 2020 року
Проведено засідання колегії архіву, на якому розглянуто такі питання:
дотримання законодавства з питань охорони праці в архіві у 2019 р.; затвердження Плану заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час
комплексної перевірки стану архівної справи в архіві Державною архівною
службою України з 23 до 27 вересня 2019 р.
Проведено засідання ЕПК архіву.
На сторінці у Facebook у січні відділом використання інформації документів розміщено 34 публікації за документами архіву з краєзнавчої тематики.
12 лютого 2020 року
Здійснено комплексне перевіряння роботи архівного підрозділу Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету
України.
13 лютого 2020 року
Здійснено комплексне перевіряння роботи архівного підрозділу КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека Рівненської обласної ради»
Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації.
26 лютого 2020 року
У корпусі № 1 архіву (вул. С. Бандери, 26а) підготовлено виставку архівних документів «Свідки епохи. Рівненська преса першої половини ХХ століття (з фондів Державного архіву Рівненської області)».
24–27 лютого 2020 року
Проведено архівну практику студентам філологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету.
27 лютого 2020 року
Здійснено комплексне перевіряння роботи архівного підрозділу Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.
27 лютого 2020 року
Проведено засідання колегії архіву, на якому розглянуто підсумки роботи
державних архівних установ області за 2019 р. та їх завдання на 2020 р.
28 лютого 2020 року
Проведено засідання ЕПК архіву.
На сторінці Facebook у лютому відділом використання інформації документів розміщено 34 публікації за документами архіву з краєзнавчої тематики.
8 березня 2019 року
Старшою науковою співробітницею Оленою Гумінською підготовлено
статтю в газету «Рівне вечірнє» «Любовні пристрасті по-рівненськи».

У Державному архіві Сумської області
24 січня 2020 року
На вебсайті архіву у рубриці «Виставки» відкрито документальну виставку до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Представлені документи
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установ періоду нацистської окупації Сумської області 1941–1943 рр., обласної Надзвичайної державної комісії зі встановлення та розслідування злочинів
нацистських загарбників та їх посібників на території Сумщини, які свідчать
про Голокост.
8 лютого 2020 року
На базі Державного закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» у рамках спеціалізованої короткострокової програми «Забезпечення
ефективності діяльності місцевих рад» для секретарів сільських, селищних,
міських (міст районного значення) рад начальниця відділу формування НАФ
та діловодства Наталія Кузьміна та головна спеціалістка Тетяна Пєшкова провели круглий стіл, на якому були розглянуті питання організації діловодства
у місцевих радах, складання номенклатури справ, описів справ постійного
зберігання та з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для
знищення документів, не внесених до НАФ.
19 лютого 2020 року
На вебсайті архіву у рубриці «Виставки» розміщена документальна виставка «Євромайдан. Три місяці протистоянь». Фотодокументи відтворюють
хронологію наймасштабнішої події в новітній історії України за відстоювання
прав людини і громадянина, що відбувалися у столиці України та на головній
площі обласного центру з листопада 2013 р. до лютого 2014 р.
11 березня 2020 року
Відбулося розширене засідання колегії, присвячене підсумкам роботи архівних установ області у 2019 р. та їх завданням на 2020 р. У засіданні взяли
участь члени колегії архіву, начальники архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, керівники трудових архівів.
З доповіддю, у якій прозвучали актуальні питання реформування системи
державних архівних установ в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи, цифровізації усіх процесів архівної справи і діловодства,
виступив директор архіву Юрій Олійник. До обговорення звіту долучилися
керівники структурних підрозділів архіву. Були розглянуті питання здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ у 2020–2024 рр.;
планування роботи та звітність архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад; упорядкування документів НАФ в архіві області та архівних відділах.
Досвідом роботи поділилися начальниця архівних відділів Роменської міської
ради Ірина Кашенко і начальниця архівного відділу Краснопільської райдержадміністрації Ніна Гергела.

У Державному архіві Тернопільської області
21 січня 2020 року
У приміщенні архіву відкрито документальну виставку «Незалежність.
Крути. Злука» до 101-ї річниці проголошення Злуки УНР та ЗУНР. У рамках
заходу відбулася демонстрація благодійної вистави «Вероніка» Молодіжного благодійного театру «Покликання» м. Тернопіль, присвяченої пам’яті

АРХІВНА ХРОНІКА

295

Героїв Крут. Виставку відвідали та підготували сюжети тележурналісти
телеканалу «UA: Тернопіль» та «Українське радіо. Тернопіль» Тернопільської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України, телеканалів
«TV-4», «Тернопіль-1» для розміщення у випусках новин та власних вебсайтах.
В архіві для особового складу Управління УСБУ у Тернопільській області проведено екскурсію за матеріалами документальної виставки «Незалежність. Крути. Злука».
27 січня 2020 року
Директор архіву Федір Полянський надав коментар інформаційно-розважальному каналу сімейного типу «Тернопіль-1» до Міжнародного дня пам’яті
жертв Голокосту.
28 січня 2020 року
Головна спеціалістка відділу формування НАФ та діловодства Іванна
Гардамала провела комплексне перевіряння роботи служби діловодства, ЕК
та архіву Тернопільського окружного адміністративного суду.
5 лютого, 12 лютого 2020 року
Начальниця відділу формування НАФ та діловодства Тереза Малиміна-Базиляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів для спеціалістів департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної
державної адміністрації у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
17 лютого 2020 року
Головна спеціалістка відділу формування НАФ та діловодства Галина
Муц провела комплексне перевіряння роботи Державного нотаріального архіву Тернопільської області.
18 лютого 2020 року
У приміщенні архіву відбулося відкриття документальної виставки до
Дня Героїв Небесної Сотні «…Коли землю гладив дим, а в небо йшли молоді…». Виставку відвідали та підготували сюжети тележурналісти телеканалу
«TV-4» для розміщення у випусках новин та на власному вебсайті.
В архіві для учнів 9-Б класу Тернопільської спеціалізованої школи
І–ІІІ ступенів № 7 із поглибленим вивченням іноземних мов проведено екскурсію за матеріалами документальної виставки до Дня Героїв Небесної Сотні
«…Коли землю гладив дим, а в небо йшли молоді…».
22 лютого 2020 року
Начальниця відділу формування НАФ та діловодства Тереза Малиміна-Базиляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів для бухгалтерів органів місцевого самоврядування у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій.
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24 лютого 2020 року
Головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Марія Романишин провела тематичне перевіряння роботи служби діловодства, експертної комісії та архіву Тернопільського обласного закритого акціонерного
товариства по туризму та екскурсіях «Тернопільтурист».
27 лютого 2020 року
В архіві відбулося розширене засідання колегії за участю начальників
архівних відділів районних державних адміністрації та завідувачів районних
і міських трудових архівів, на якому розглянуто питання: про основні пріоритети Державної архівної служби України на 2020 р; розгляд планів роботи
архіву та архівних відділів (сектору) райдержадміністрацій на 2020 р.; стан
виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів в архіві за
2019 р.
4–5 березня 2020 року
Члени тендерного комітету взяли участь у навчанні-семінарі «Публічні
закупівлі: від теорії до практики, від участі до перемоги».
6 березня 2020 року
В архіві відбулося відкриття книжкової виставки «Кобзарю! Знов до тебе
я приходжу, бо ти для мене совість і закон!» до 206-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.
9 березня 2020 року
Головна спеціалістка відділу формування НАФ та діловодства Іванна
Гардамала провела комплексне перевіряння роботи служби діловодства, ЕК
та архіву Управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської обласної державної адміністрації.
13 березня 2020 року
У газеті «Свобода» опубліковано статтю головної спеціалістки Оксани
Сулими «Кобзарю! Знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон!».

У Державному архіві Херсонської області
29 січня 2020 року
Видано розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації № 91 «Про забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду сільських, селищних, міських рад, що реорганізуються
відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад».
31 січня 2020 року
За участю керівників архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад у режимі відеоконференції відбулося засідання колегії архіву
за результатами роботи за 2019 р. та визначенням завдань на рік поточний.
У ході розгляду підсумків роботи галузі акцентовано увагу на цифровізації
архівної галузі, стані упорядкування документів в установах – джерелах формування НАФ у зоні комплектування тощо. Керівникам архівних установ доручено забезпечити виконання планових показників, відкритість доступу до
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архівної інформації та довідкового апарату, звернуто увагу на необхідності
покращення матеріально-технічної бази.
Відбулося засідання ЕПК архіву, де розглянуто план роботи комісії на
2020 р., доповідні записки про внесення змін до списків джерел формування
НАФ у зоні комплектування держархіву області, архівного відділу Новокаховської міської ради. Погоджено інструкції з діловодства і документування
управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві департаменту розвитку сільського господарства та зрошення, департаменту здоров’я обласної державної адміністрації, перейменованих на виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 24 жовтня 2019 р. № 715, їхні положення про архіви та ЕК;
номенклатури справ, описи справ постійного зберігання, з кадрових питань
(особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ підприємств, установ і організацій у зоні комплектування держархіву області, архівних відділів і секторів райдержадміністрацій,
міськрад.
5 березня 2020 року
Архів відвідали учні Херсонської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів
№ 30. У рамках підготовки навчального закладу до участі в міському конкурсі «Херсонщина пам’ятає…» діти ознайомилися з архівними документами, що
розповідають про події Другої світової війни на Херсонщині. Окрема увага
була приділена періоду березня 1944 р. – часу звільнення м. Херсон.
Школярі ознайомилися з оригіналами архівних документів, що розповідають про діяльність Херсонської льотної школи, учнівськими творами «Що я
пережив у роки окупації» та листами остарбайтерів.
Зацікавлення викликала оглядова екскурсія архівом.
10 березня 2020 року
До архіву завітали студенти Херсонського музичного училища, які ознайомилися з виставкою оригіналів архівних документів, присвяченою 76-й
річниці звільнення м. Херсона від нацистів.
18 березня 2020 року
Архів відвідали голова Херсонської обласної державної адміністрації
Юрій Гусєв та заступник голови Андрій Богданович. Керівники облдержадміністрації ознайомилися з архівосховищами і науково-довідковою бібліотекою, а також із значущими документи з фондів архіву. З директором архіву
Іриною Лопушинською було обговорено основні напрями роботи установи та
проблемні питання.
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