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Концепція спільної архівної спадщини країн СНД та шляхів її 

впровадження в практику міждержавних домовленостей 

1. Загальні положення 

Кардинальні зміни на політичній карті Європи і світу наприкінці ХХ ст. 

надзвичайно актуалізували проблеми спільної архівної спадщини. Особливості 

історичного розвитку окремих  націй, які вперше за багато років добилися  

незалежності, перебуваючи перед тим у складі інших країн, призвели до того, 

що їх архівна спадщина є водночас спадщиною однієї або кількох сусідніх 

держав.  

Концепція спільної спадщини була запропонована і детально викладена у 

доповіді Генерального директора ЮНЕСКО про дослідження проблем, 

зв’язаних з передаванням документів з архівів, розташованих на території 

деяких країн, до країни їх походження. Слід зазначити, що ця доповідь була 

результатом співпраці між ЮНЕСКО та МРА і представляє фахову думку 

архівістів.  Доповідь було схвалено Генеральною конференцією ЮНЕСКО на її 

двадцятій сесії в 1978 р. Пункт 25 цього документа присвячений  викладу 

концепції спільної архівної спадщини: “Когда создание архивной группы или 

комплекса является результатом деятельности администрации, при которой 

преемственность делится между государством-преемником и двумя или более 

государствами-преемниками, т.е. когда архивы составляют часть 

национального наследия двух или более государств, но не могут быть 

разделены без ликвидации их юридической, административной и исторической 

ценности, в качестве реального решения проблемы следует прибегать к 

концепции совместного наследия. Практический результат применения этой 

концепции заключается в том, что данная архивная групп остается физически 

неизменной в одной из заинтересованных стран, где она рассматривается как 
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часть национального архивного наследия, при принятии на себя государством, 

выполняющим роль владельца и хранителя этого наследия, всех обязанностей, 

связанных с его хранением и управлением. В этом случае государства, 

разделяющие такое совместное наследие, должны иметь равные права с 

государством-хранителем”. При визначенні спільної спадщини країн СНД 

пропонується спиратися саме на рекомендації ЮНЕСКО. При укладанні угод 

неоціненну методичну допомогу надає розроблений Шарлем Кечкеметі і 

Евертом ван Лааром посібник “Угоди і конвенції: моделі двосторонніх і 

багатосторонніх угод і конвенцій про передачу архівів” (1981 р.). Також  

доцільно скористатися досвідом, накопиченим  у рамках кампанії “Європа: 

спільна спадщина” та програми “Спільна архівна спадщина держав та націй 

Східної і Центральної Європи”. 

Метою концепції спільної архівної спадщини країн СНД є розроблення 

заходів, направлених на забезпечення збереженості архівів, що становлять 

загальний інтерес,  та забезпечення  прав держав, які беруть участь у спільній 

спадщині.   

             Основними завданнями концепції є: 

– визначення меж  спільної архівної спадщини країн СНД;                   
– встановлення критеріїв відбору архівних фондів для віднесення до 

спільної архівної спадщини; 

– визначення зобов’язань сторін; 

– визначення порядку  організації і фінансування програм; 

– визначення основних можливих форм інтелектуального доступу до 

архівних документів, що є спільною архівною спадщиною країн СНД. 

У концепції основні терміни і поняття  вживаються у такому значенні: 

• Співдружність незалежних держав (СНД )  –  регіональна міжнародна 
організація, яка об’єднує 12 європейських та азіатських країн з числа 

колишніх республік СРСР (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, 
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Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, 

Туркменістан, Узбекистан, Україна), міжнародно-правовий суб’єкт, що 

грунтується на засадах суверенної рівності всіх його членів, які є 

самостійними і рівноправними об’єктами міжнародного права; 

• спільна архівна спадщина країн СНД (САС) –  це архівні документи, які 

є складовою частиною національної архівної спадщини  країн СНД, створені 

в різні історичні епохи (періоди) у процесі діяльності центральних та 

місцевих органів влади, громадських організацій, товариств, політичних 

партій, релігійних установ, суспільних, науково–культурних діячів, які 

містять інформацію, що має наукову, політичну, економічну і духовну 

значимість для тих чи інших країн СНД, в той час, як інші країни СНД 

мають особливі права щодо доступу і копіювання цих документів; 

• держава–зберігач – держава, в архівах якої зберігаються оригінали 

документів, що належать до САС; 

• держава–учасниця спільної архівної спадщини (САС) – держава, що 

підписала (ратифікувала) угоду про САС; 

• установа–зберігач – архівна установа, в якій зберігаються оригінали 

документів, що належать до САС; 

• установа–партнер – архівна установа держави–учасниці САС,  в якій 

будуть зберігатися копії документів, що належать до САС; 

• довідковий апарат – сукупність архівних описань у вигляді 

взаємопов’язаних архівних довідників, у тому числі електронних, і баз 

даних, призначених для пошуку документів і архівної інформації; 

• доступ до архівних документів – санкціонований повноважною посадовою 

особою дозвіл на ознайомлення користувача з потрібними йому 

документами архіву; 
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• інтелектуальний доступ до архівних документів – можливість отримання 

первинної і вторинної документної інформації через довідковий аппарат.   

                     
2. Стан і проблеми 

Правонаступництво щодо архівів колишнього СРСР формально  

унормовано “Соглашением о правопреемстве в отношении государственных 

архивов бывшего Союза ССР” (06.07.1992), яке підписали всі глави держав-

членів СНД . На жаль, угода не була ратифікована. По суті, практичне втілення 

отримали стаття 1 і 2 Угоди, за якими сторони,  виходячи з принципів 

цілісності і неподільності фондів,  утворених в результаті діяльності вищих 

державних структур колишніх Російської імперії і Союзу РСР, які зберігаються 

в державних архівах за межами їх територій, не претендують на право 

володіння цими комплексами документальних матеріалів та взаємно визнають 

здійснений згідно з їх національним законодавством перехід під їх юрисдикцію 

державних архівів та інших архівів союзного рівня, включаючи державні 

галузеві архівні фонди колишнього Союзу РСР, що знаходяться на їх території. 

Незважаючи на те, що Угода не була ратифікована, вона залишається 

певним орієнтиром (точкою відліку) у пошуках шляхів розв’язання складної 

проблеми архівної спадщини. 

 Виходячи з надзвичайної централізації архівної справи в СРСР, 

підписання угоди означало закріплення  успадкування центральних архівів 

колишнього СРСР Російською Федерацією. Зрозуміло, що у фондах 

центральних державних органів влади і управління колишньої Російської 

імперії і СРСР зберігається багато документів, які мають безпосереднє 

відношення до колишніх складових цих державних утворень (України). Хоча в 

Угоді прямо не йшлося про САС, але у двох  статтях – 4 і 8 – було окреслено 

підходи, що застосовуються у концепції САС. Так, стаття 4 надає кожній із 

сторін право доступу і одержання необхідних копій документів у випадку, коли 
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відсутня можливість фізичного виділення комплексу документів. Причому під 

час проведення робіт з виявлення і копіювання документів для держав–членів 

СНД представникам державної архівної служби надаються максимально 

сприятливі умови для роботи. Стаття 8 зазначає, що у випадках, коли 

документи, що зберігаються в державних архівах однієї держави, зачіпають 

інтереси іншого або інших держав – членів Співдружності,  зацікавлені сторони 

вживають додаткових узгоджених заходів з використання та забезпечення 

збереженості цих документів і запобігання їх знищення. 

Такі узгоджені заходи мають стати предметом двосторонніх і 

багатосторонніх угод зацікавлених сторін.  Сучасний етап відносин країн СНД 

характеризується  відсутністю таких угод. 

Пропонується наступний зміст угоди: 

(1) акт установлення спільної архівної спадщини з чіткою фіксацією її 

меж,   

(2)  мета установлення,   

(3)  визначення прав і обов’язків зацікавлених сторін,  

(4) визначення правового статусу копій документів, які передаються,  

(5) процедура вирішення спірних питань,  

(6) процедура внесення поправок і доповнень до угоди чи її 

денонсування,  

(7)  інші питання.   

Додатками до угоди є переліки документів (списки фондів), що 

складають САС,  програми досліджень і копіювання, протоколи узгодження 

технічних норм (параметрів) виготовлення копій документів. 

 

3. Зміст спільної архівної спадщини 

Архівна спадщина є невід’ємним атрибутом державності, без якого  

неможлива державна і національна  ідентифікація. Архіви є  власністю 
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держави, але її специфічним видом, який за своїм характером близький до 

культурної спадщини. Це така власність, яка піддається відтворенню, чого не 

можна сказати про інші види рухомої і нерухомої власності.  

 САС включає  архівні фонди та колекції, які складають оригінальні, 

неподільні, структурні цілісності та містять документи першорядного значення 

для історії принаймні двох країн або документи, необхідні для продовження 

функціонування їх установ. Такі фонди і колекції утворилися в результаті 

діяльності: 

1) державних установ (центральних, регіональних тощо), які здійснювали 

політичну і судову владу (територіальна компетенція установ обох гілок 

влади на регіональному рівні нерідко була різною) на території, яка пізніше  

розділились на дві і більше держав; 

2) церковних установ, які в минулому діяли на території кількох держав 

(території під їх юрисдикцією не відповідали політичному поділу у 

минулому); 

3) економічних, культурних, наукових, політичних та інших організацій, що 

діяли в кількох державах або на міжнародному рівні; 

4) осіб і родин, які діяли в кількох державах, а також світських і церковних 

землевласників, які мали помістя та здійснювали владні повноваження на 

території кількох держав. 

Найважливішу частину САС становлять документи першої групи. 

Документи центральних державних установ не можуть бути розділені між 

державами-наступницями, оскільки ці установи первісно створювали 

документи загальнодержавного значення і вони мають однакову значущість для 

всіх держав-наступниць.  

Документи САС можна також умовно поділити на два такі комплекси: 

• матеріали, які представляють інтерес для двох держав, тобто держави-

зберігача і держави, якої стосуються ці матеріали (двосторонні): 
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• матеріали, які мають значення для кількох держав, тобто такі, які 

стосуються більше ніж двох держав (багатосторонні). 

Критерії відбору архівних фондів для віднесення до САС: 

1. Територіальний: з огляду на територіальні межі діяльності створювача 

документів. За цим критерієм до САС належать документи установ 

Російської імперії і СРСР, чия діяльність відносилась до території, яка 

зараз знаходиться в межах кордонів  держав СНД; та регіональних 

установ, що діяли на території, яка зараз входить до складу іншої 

держави або держав (незалежно від того, чи має вона статус окремої 

адміністративної одиниці). 

2. Предметний (тематичний) критерій: з огляду на предмет діяльності 

створювача документів. Це будуть архіви міжнародних організацій, дво- 

і багатосторонніх комісій з укладання договорів, архіви громадських 

об’єднань, емігрантських організацій і установ, організацій національних 

меншин, релігійних інституцій. Ця група також включає документи, 

створені установами і інституціями, що займаються іноземними 

справами, міжнародною співпрацею і відносинами, проблемами 

національних меншин. 

 

4. Обов’язки і права сторін 

4.1.Обов’язки сторін можна розділити на три групи: 

(1) обов’язки держави – зберігача: 

• забезпечення збереженості документів та організація роботи з ними 

(зберігання фондів у відповідних умовах, створення довідкового 

апарату до них, видача документів користувачам; реставрація 

документів, якщо цього вимагає їх фізичний стан); 

• створення найбільш сприятливих умов для доступу і використання 

документів державами–учасницями САС; 
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• створення всіх необхідних умов державам–учасницям САС для 

організації копіювання документів, що складають САС; 

(2) обов’язки держав–учасниць САС: 

• організація роботи з копіювання і передавання виготовлених копій. 

Передані копії включаються до національної спадщини держави–

учасниці САС на правах оригіналів; 

(3) спільні обов’язки держав–учасниць САС: 

• створення  бази даних про документи САС з описанням 

документів за уніфікованою методикою; 

• створення робочих органів з питань САС для оперативного 

вирішення питань її функціонування. 

4.2. Права  

Державам–учасницям САС надаються такі ж права доступу і 

використання як у держави-зберігача, а також право брати участь у рішеннях 

щодо документів САС (зокрема у випадках, коли держава-зберігач хоче 

знищити частину документів, яку мають для неї незначну цінність), включаючи 

право на найбільш сприятливі умови виявлення і копіювання частини 

документів, що мають особливе значення для держави–учасниці САС. В угоді 

чітко визначають рівність прав всіх держав–учасниць САС в тому, що 

стосується: 

а) наукових досліджень; 

б) досліджень, які проводяться представниками установ, що 

успадкували правоможність творців фондів, що входять у САС; 

в) досліджень чи робіт, що виконуюься архівними працівниками, 

зокрема, представниками робочих груп. 
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5. Процедура підготовки і підписання угоди про встановлення САС 

країн СНД 

Перший (підготовчий)  етап – визначення рівня, на якому підписується 

угода (на рівні глав держав, керівників архівних служб тощо); визначення 

числа учасників (двостороння чи багатостороння угода); розроблення проекту 

угоди представниками зацікавлених сторін. Щодо рівня, на якому підписується 

угода, то доцільно домовитися про такий, який би охоплював не тільки архіви, 

а й інші установи, де можуть зберігатися документи САС (музеї, бібліотеки 

тощо). 

Другий етап – проект угоди передається на розгляд відповідних 

національних органів (міністерству, якому підпорядковується архівна 

адміністрація, та міністерствам закордонних справ,  фінансів і ін. залежно від 

національного законодавства). 

Третій етап – узгоджується остаточна редакція тексту угоди і додатків. 

Четвертий етап – підписання угоди представниками відповідного рівня 

держав-учасниць. 

П’ятий етап – ратифікація угоди (відповідно до національного 

законодавства). 

 

6. Координація діяльності в межах САС 

Для організації і координації діяльності в межах САС архівні служби 

зацікавлених сторін  створюють   робочі групи з питань САС. Вони 

розробляють робочі програми виявлення і копіювання документів, укладають 

щорічні плани виконання програм, узгоджують їх. Кількісний і якісний склад 

робочих груп визначається архівною службою, виходячи із своїх фінансових, 

організаційних і кадрових можливостей. Обов’язки, функції робочих груп, 

періодичність обміну інформацією про виконання програм та періодичність 

зустрічей  керівників робочих груп зазначають в угоді. У випадку 
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неможливості вирішення проблем на рівні керівників робочих груп такі 

проблеми розглядаються на зустрічах керівників архівних служб відповідних 

зацікавлених сторін. 

Багатостороння угода потребуватиме  координації дій щодо 

встановлення черговості копіювання документів з урахуванням пріоритетів 

сторін, що підписали угоду; розподілу обов’язків щодо досліджень і 

описування документів, представлення даних про САС в електронному вигляді 

в Інтернеті тощо. Тому  при укладанні багатосторонньої угоди обов’язково 

треба домовитися про процедуру прийняття рішень (рішення приймаються 

простою більшістю від числа присутніх або кваліфікованою більшістю у ¾ від 

числа присутніх  тощо).  

7. Організація виконання програм та фінансування 

Фінансування виконання програм здійснює зацікавлена сторона. 

Кошти на виконання програм САС є складовою бюджету архівної галузі 

відповідної країни, при цьому вони можуть виділятися окремою статею 

цільовим призначенням. Не виключено залучення коштів міжнародних 

організацій, вітчизняних та закордонних спонсорів і меценатів. Програма 

копіювання документів САС розробляється залежно від обсягу фінансування. 

Робоча група з питань САС зацікавленої сторони передає установі–зберігачу 

список документів для копіювання. Підготовку до копіювання і копіювання 

здійснює установа–зберігач, якщо не погоджено інакше. 

Програма САС включає такі елементи: підготовка довідкового апарату, 

підготовка до копіювання, виготовлення копій і передавання копій. 

а) довідковий аппарат 

описування фондів, що становлять загальний інтерес, здійснюється 

установою–зберігачем. Підготовка і публікація списків чи довідників, що 

стосуються джерел з історії країни установи-партнера, є обов’язком останньої. 

Обов’язки щодо представлення інформації про САС в електронному вигляді у 
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мережі Інтернет можна віднести до компетенції робочих груп або ж зазначити 

зразу в угоді. 

б) підготовка до копіювання документів 

положення угоди мають визначити, хто проводить підготовку – 

установа–зберігач чи представники зацікавленої сторони. 

в) виготовлення копій 

угода визначає, хто проводить копіювання – установа–зберігач чи 

фірма–підрядник.  Якщо установа–зберігач одночасно здійснює копіювання 

цих документів для себе (в межах регулярної планової роботи), то 

фінансування роботи відбувається на спільних засадах (зацікавлена сторона 

оплачує витратні матеріали).  

Принцип розрахунків кадр за кадр  або за ринковими цінами до 

матералів САС не застосовується. 

г) передавання копій 

фінансується зацікавленою стороною. 

8. Правовий статус переданих копій та регламентація доступу до них 

Концепція САС передбачає, що держава–учасниця САС  вступає у 

повне володіння переданими копіями і набуває права на їхнє відтворення, а 

також право використовувати у комерційних цілях копії, виготовлені з цих 

копій (мікрофільмів, цифрових копій тощо). Передані копії мають такий же 

правовий статус як і оригінали з тією різницею, що одні входять до 

національної спадщини держави–зберігача, а інші внесено до національної 

спадщини держави–учасниці САС. 

Доступ до переданих копій документів регулюється тими ж правилами, 

що й до оригіналів.  

9. Очікувані результати 

Акт встановлення САС країн СНД забезпечить право на самобутність 

народів цих країн, обумовлену  їх історією. Без цього неможливо формування 
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національної самосвідомості, неможлива самоідентифікація у світовому 

просторі. Розширення меж національної архівної спадщини у часі – це 

повернення народу його історичної пам’яті. 

Встановлення САС означає також описання і облік документів за 

єдиними стандартами. Створення довідників до документів САС незалежно від 

місця їх зберігання і  представлення їх в електронному вигляді у мережі  

Інтернет забезпечить інтелектуальний доступ до документів САС. 

10. Висновки 

Реалізація концепції САС можлива лише за умови державницького 

підходу до її здійснення. Програма копіювання документів САС є 

довготривалим процесом, навіть із широким застосуванням сучасних 

інформаційних технологій, і затратним з фінансової точки зору. Великий обсяг 

роботи зумовлює форму її проведення шляхом послідовного здійснення 

проміжних проектів (етапів) з обов’язковим складанням детального звіту про 

результати кожного етапу.  
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3. Угоди і конвенції (двосторонні чи багатосторонні) про встановлення спільної 
спадщини 
3.1 Концепція спільної спадщини 
3.1.1 Можливі інтерпретації терміна 

Термін “спільна спадщина” може інтерпретуватися двома різними 
способами. Він може означати: 

а) архіви, що знаходяться в спільній власності; і 
б) власне спільна архівна спадщина. 

Спільна архівна власність, що теоретично можлива, на практиці майже не 
зустрічається. Ця концепція може використовуватися, як оперативна юридична і 
фінансова формула, 

а) якщо жодна із зацікавлених держав не бажає брати на себе трати, пов'язані 
зі зберіганням фонду, створеного в результаті діяльності двостороннього (чи 
багатостороннього) органу; чи 

б) якщо необхідно прийняти на зберігання архіви міжурядової організації 
(регіональної чи міжнародної), що припинила своє існування. 

Однак у цих двох гіпотетичних випадках нормальне вирішення полягало б не у 
створенні спеціалізованої установи, фінансованої спільно з метою зберігання зазначених 
фондів, а в тому, щоб доручити їхнє зберігання, відповідно до контракту про передачу на 
зберігання, державній чи навіть приватній установі, яка погодиться б взяти на зберігання 
документи, оскільки вони становлять науковий інтерес і дають можливість проведення 
наукових досліджень. 

Концепція спільної архівної спадщини відрізняється від концепції спільної 
архівної власності. Архівні фонди, що складають архівну спадщину, є складовою частиною 
національної спадщини однієї із держав, у той час як інша чи інші держави мають 
особливі права щодо доступу і мікрофільмування і з ними необхідно консультуватися, 
принаймні, відносно програми класифікації й інвентаризації. 

У цій роботі розглядається тільки це останнє значення терміна. 

3.1.2 Обґрунтування концепції 

Відповідно до вищевикладеного (пункти 1.2.7 і 1.2.8), ця концепція 
відповідає подвійному завданню: 

а) забезпечити збереженість архівів, що становлять загальний інтерес, що 
можливо тільки у тому випадку, якщо відповідальність за це візьме на себе 
одна з держав; і 

б) забезпечити моральні права інших держав, які беруть участь у спільній 
спадщині. 

Концепція спільної спадщини може викликати заперечення у тому плані, що 
вільний доступ до документів може бути забезпечений державою-власником за 
допомогою відповідної регламентації, як тільки класифікацію й інвентаризацію фондів 
проведено і, отже, створено матеріальну можливість доступу до них. Це слушно. 
Однак, спільна спадщина не обмежується однією регламентацією доступу. Надаючи 
статус духовної власності щодо архівів, створених діяльністю спільних установ, 
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народам, які брали участь у спільній історії, концепція спільної спадщини матеріалізує 
право на історичну спадкоємність. Отже, встановлення спільної архівної спадщини 
може сприяти створенню атмосфери солідарності між народами, які колись ворогували. 

3.1.3. Зміст спільної спадщини 

Складовою частиною спільної спадщини мають право вважатися тільки ті 
фонди, що виникли в результаті діяльності адміністрацій, компетенції яких були 
розділені між декількома сучасними державами, внаслідок зміни лінії кордонів чи 
виникнення нової держави (чи декількох нових держав). Отже, немає потреби вдаватися 
до цієї концепції стосовно фондів і документів, котрі стосуються історії інших країн, а 
не країни-власниці, які появилися у результаті діяльності адміністрацій, 
функціонування яких суттєво не змінилося внаслідок змін політичної географії. А втім, 
для того, щоб ця концепція мала оперативний характер, у спільну спадщину можуть 
бути включені тільки органічні архівні комплекти (групи, фонди, підгрупи і т.д.). 
Розрізнені документи і досьє, якими б цікавими вони не були для вивчення історії 
інших країн, що не є країною-власницею, не можуть братися до уваги, оскільки, 
зрештою, прийшли б до концепції, що є шляхетною і з інтелектуальної точки зору 
обґрунтованою, однак юридично недійової, тобто до концепції загального архівного 
надбання людства. 

3.1.4. Мета встановлення спільної спадщини 
Слід особливо підкреслити, що встановлення спільної спадщини не повинно 

розумітися як формальність, як урочиста заява про наміри. У дійсності, мова йде про 
визначені межі діяльності, інакше кажучи, акт установлення спільної спадщини 
повинний супроводжуватися програмою досліджень і мікрофільмування, для того щоб 
включити в національну спадщину однієї країни копії (чи мікро-копії) фондів, оригінали 
яких зберігаються в іншій країні. Тому необхідно, щоб установи, які мають намір 
укласти угоду чи конвенцію про встановлення спільної спадщини, вивчили під час 
попередніх переговорів їхньої можливості дій у професійному (дослідження), 
технічному (виробничі потужності) і фінансовому (виділення певних асигнувань) 
планах. Якщо існують умови для спільних дій у довгостроковому плані, то спільну 
спадщину можна буде встановити. Якщо ж, навпаки, можливості дій виявляються 
занадто обмеженими для того, щоб намітити довгострокову програму, треба 
задовольнитися менш амбіційною формулою співробітництва (наприклад, угодою типу 
В). 

3.2 Процедури й обов'язки 

3.2.1 Умови встановлення спільної спадщини 

Встановлення спільної спадщини може передбачатися у таких випадках: 

а) якщо зацікавлені сторони констатують відсутність між ними спірних питань 
щодо фізичної власності на державні архіви, інакше кажучи, відсутність 
претензій на оригінали; 

б) якщо вони приймають рішення врегулювати суперечки шляхом 
установлення спільної спадщини; чи 

в) якщо сторони вирішать перевірити, чи не зможе встановлення спільної 
спадщини усунути можливі суперечки. 

3.2.2 Зміст угоди чи конвенції 
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Власне текст угоди чи конвенції повинний містити такі елементи: 

а) принцип установлення спільної спадщини і юридичний статус копій чи 
мікро-копій, які передаються; 

б) критерії відбору фондів для передачі; 

в) спосіб і порядок дій, що визначає обов'язки кожної адміністрації, яка 
підписала угоду, спеціальні пільги, що надаються установою-зберігачем 
установі-партнеру (чи установам-партнерам), і технічні норми, котрими слід 
керуватися при виготовленні копій чи мікрокопій; 

г) процедуру внесення порправок чи денонсування угоди, а також внесення 
доповнень у список фондів; 

д) правила підготовки робочих програм і, якщо необхідно, 

е) концепції і порядок роботи спільного органу з узгодження і/чи  
спостереження. 

Додатки до угоди чи конвенції повинні містити: 

а) детальний список фондів, що складають спільну спадщину; і 

б) плани наукових досліджень і мікрофільмування, які уточнюватимуться 
згідно з термінами, передбаченими угодою. 

3.2.3 Процедура укладання угод про встановлення спільної 
спадщини 

Якщо угода стосується тільки двох установ, вона може бути підготовлена і 
підписана представниками цих установ. Відповідна процедура займе декілька етапів: 

1-й етап: вироблення проекту угоди представниками зацікавлених архівних 
адміністрацій; 

2-й етап: передача проекту на розгляд національних органів з метою одержання 
кредитів, необхідних для виконання угоди (мікрофільмування, створення постійних 
представництв, придбання устаткування і т.д.); 

3-й етап: остаточне редагування представниками архівів тексту угоди і додатків (список 
фондів і робочий план на перший період); 

4-й етап: підписання угоди керівниками архівних адміністрацій (у разі потреби, після 
схвалення вищими органами). 

3.2.4 Процедура укладання конвенцій про встановлення спільної спадщини 

Якщо передбачається, що в спільній спадщині будуть брати участь більше 
двох країн, краще укласти конвенцію: 

1-й етап: вироблення попереднього технічного проекту конвенції представниками 
архівних адміністрацій; 
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2-й етап: передача попереднього проекту відповідним національним органам: 
міністерству, підпорядковуються якому архіви, міністерствам закордонних справ, 
фінансів і, у разі потреби, планування; 

3-й етап: створення представництв, які ввійдуть до Змішаної комісії; 

4-й етап: формулювання тексту угоди Змішаної комісії; 

5-й етап: редагування додатків представниками архівних адміністрацій; 

б-й етап: підписання конвенції головами представництв; 

7-й етап (у разі потреби): ратифікація конвенції компетентними національними 
органами; 

8-й етап: створення комісії з узгодження і чи спостереження. 

3.2.5 Обов'язки установ, що беруть участь: 

а) Обов'язки установи-зберігача 

Оскільки всі архівні групи, що входять у спільну спадщину, є складовою 
частиною національної спадщини тієї чи іншої країни-учасниці, держава, що є 
фізичним власником цієї спадщини, несе відповідальність за їхню безпеку і 
збереження. 

У ці обов'язки входять: зберігання фондів у відповідному приміщенні, яке 
належним чином обладнане й охороняється, підготовка робочих матеріалів, видача 
документів користувачам, а також роботи зі збереження і реставрації, якщо цього 
вимагає фізичний стан документів. 

Особливий обов'язок установи-зберігача буде полягати в тому, щоб, 
відповідно до угоди чи конвенції, створити всі необхідні умови установі-партнеру (чи 
установам-партнерам) для організації мікрофільмування документів, що складають 
спільну спадщину. Виготовлення мікрофільмів забезпечується службами установи-
зберігача, якщо тільки угода не передбачає іншого порядку. 

б) Обов'язки установи-партнера (установ-партнерів) 

Установа-партнер (чи установи-партнери) бере на себе організацію 
мікрофільмування (добір документів, підготовку списків) і передачу виготовлених 
мікрофільмів. Передані мікрофільми включаються в національну спадщину країни 
установи-партнера. 

в) Спільні обов'язки 

Якщо фонди чи частина фондів, що складають спільну спадщину, не 
забезпечені робочими матеріалами, то установи, які підписали конвенцію, можуть 
прийняти рішення розпочати проводити спільну програму інвентаризації, котра 
здійснюватиметься працівниками архівів як установи, що зберігає документи, так і 
установи-партнера (чи установ-партнерів). 

3.2.6 Спільний консультативний орган 

а) Періодичні зустрічі керівників установ-учасників 
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Якщо мова йде про двосторонні технічні угоди, то достатньо передбачити 
періодичні зустрічі між керівниками адміністрацій-учасниць, для того, щоб дати оцінку 
результатам співробітництва й уточнити робочу програму. 

б) Двостороння комісія з програмування 

Якщо спільну спадщину було встановлено в результаті укладення 
двосторонньої конвенції, то необхідно додатково створити спільну комісію з 
програмування. У цю комісію, відповідно до її статуту і повноважень, повинні входити, 
крім представників архівних адміністрацій, також представники інших зацікавлених 
адміністрацій (міністерств закордонних справ, міністерства, якому підпорядкована 
архівна адміністрація, і т.д.) і установ, що сприяють фінансуванню мікрофільмування. 

Змішана комісія, як правило, повинна проводити одну сесію упродовж 
програмного чи бюджетного періоду (один раз у рік, раз у два чи три роки). 

в) Багатостороння комісія з узгодження і/чи спостереження 

Як відзначався вище (пункт 3.1.4), установлення спільної спадщини 
обумовлюється тільки необхідністю сприяти дослідницькій роботі і мікрофільмуванню. 
Однак, як тільки кількість учасників перевищує дві країни, програмування і 
фінансування діяльності не можуть бути забезпечені без відповідного органу з 
узгодження. 

На комісію зі спільної спадщини, склад якої повинен бути визначений у 
конвенції, покладаються такі основні завдання: 

– вироблення послідовних планів мікрофільмування із урахуванням пріоритетів сторін, 
що підписали; 
– розподіл обов'язків щодо досліджень й інвентаризації; 
– визначення способів фінансування діяльності; 
– періодична оцінка виконаної роботи. 

Для нормальної роботи такої комісії не потрібно обирати президію. Навпаки, 
для того, щоб підкреслити рівність усіх країн-учасниць, можна буде ввести ротацію 
голів відповідно до правил, установлених самою комісією. Якщо для втілення в життя 
проекту виникає потреба створення секретаріату (наприклад, для підготовки робочих 
документів, публікації списків виготовлених мікрофільмів, керування фондом 
мікрофільмів тощо), такий секретаріат може бути створений у рамках установи-
зберігача спільної спадщини. 

3.3 Організація і фінансування програм 

3.3.1 Постійні представництва 

Угода чи конвенція про встановлення спільної спадщини повинні, звичайно, 
містити статтю, відповідно з якою установа-партнер уповноважується заснувати постійне 
представництво при установі-зберігачі, для того щоб здійснювати дослідження і 
проводити підготовчу роботу до мікрофільмування. Установа-зберігач повинна надати в 
розпорядження вказаного постійного представництва належним чином обладнані робочі 
приміщення, якщо тільки угода чи конвенція не передбачають іншого порядку. Постійні 
представники повинні мати право відвідувати сховища в супроводі співробітника 
установи-зберігача. 
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3.3.2 Фінансування  програм  

Програма  спільної  спадщини включає, як правило, чотири елементи: 
підготовку довідкових матеріалів, підготовку до мікрофільмування, виготовлення мікро-
копій і передачу мікрофільмів. 

а) Довідкові матеріали 

Проведення інвентаризації фондів, що становлять загальний інтерес 
здійснюється, як правило, установою-зберігачем. Підготовка і публікація списків чи 
довідників, що стосуються джерел з історії країни установи-партнера, є обов'язком 
останньої. 

б) Підготовка до мікрофільмування 

Згідно з положеннями угоди чи конвенції, підготовка до мікрофільмування 
(добір документів, що підлягають мікрофільмуванню, складання супровідних списків) 
проводиться або установою-зберігачем, або представниками установи-партнера, 
зокрема, її постійним представництвом. 

в) Виготовлення мікро-копій 

Виготовлення мікро-копій може забезпечуватися як службами установи-
зберігача, так і відповідними фірмами. Якщо ці операції здійснюються одночасно як 
для установи-зберігача, так і для установи-партнера (регулярне мікрофільмування 
фондів, що становлять загальний інтерес), то вони можуть фінансуватися спільно 
відповідно до порядку, визначеного угодою чи конвенцією. 

Якщо ці операції здійснюються винятково для установи-партнера 
(мікрофільмування відібраних документів), то вони фінансуються останньою. 
Відповідні ресурси можуть бути забезпечені власним бюджетом установи-партнера, 
угодою про культурне співробітництво між двома країнами, ЮНЕСКО чи фондами. 

г) Передача мікро-копій 

Фінансування операцій по передачі мікро-копій забезпечується установою-
партнером, якщо тільки угода чи конвенція не передбачають іншого порядку. 

3.4 Статус переданих копій і регламентація доступу 

3.4.1 Юридичний статус переданих копій 

Сама по собі концепція спільної спадщини передбачає, що установа-
партнер вступає в повне володіння переданими мікрофільмами і набуває право на 
їхнє відтворення, а також право використовувати у комерційних цілях копії, 
виготовлені із цих мікрофільмів Дійсно, передані мікрофільми мають такий же 
юридичний статус, як і оригінали, з тією тільки відміною, що перші входять у 
національну спадщину країни установи-зберігача, тоді як другі включено в 
національну спадщину країни установи-партнера. 

Внаслідок цього для установи-партнера виготовляються тільки негативні 
мікрофільми на серебромісткому носії, якщо не дано інших указівок. 
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Із цього також випливає, що якщо не дано інших указівок, копії, які 
призначаються для установ чи приватних осіб, що знаходяться в країні установи-
партнера, виготовляються цією останньою; якщо такого роду замовлення надходять в 
установу-зберігач, то вони автоматично передаються установі-партнеру. 

3.4.2 Регламентація доступу 

Доступ до переданих мікрофільмів повинний регулюватися тими ж 
правилами, що й доступ до оригіналів, оскільки, в противному разі, можна було б 
обходити обмеження, що існують тільки в одній із країн. Якщо говорити про 
доступ у більш загальному плані, то в угоді чи конвенції необхідно чітко визначити 
рівність прав усіх країн, що беруть участь у спільній спадщині, в тім, що стосується: 

а) наукових досліджень; 

б) досліджень, які проводяться співробітниками адміністрацій, які 
успадкували правомочність творців фондів, що входять у спільну 
спадщину; чи 

в) досліджень чи робіт, виконуваних архівними працівниками і, зокрема, 
посланими представниками при установі-зберігачі спільної спадщини. 

4. Міжнародна діяльність 

4.1 Сприяння підготовці і виконанню угод і конвенцій 

Крім процедури арбітражу, що згадувався вище (пункт 1.6), укладання і 
виконання угод і конвенцій може бути полегшено використанням міжнародної 
допомоги в двох планах: у плані професійної експертизи (архівного і юридичного 
характеру) і фінансування досліджень і мікрофільмування. 

4.1.1 Професійна експертиза 

Наявні механізми допомоги і, зокрема, Програма участі ЮНЕСКО, дають 
змогу задовольняти конкретні заявки держав-членів на послуги консультантів. 

Однак з метою забезпечення максимальної ефективності міжнародної 
допомоги в цій галузі було б доцільно провести опитування серед держав-членів, для 
того щоб виявити їхні потреби у сфері експертизи і довідатися про їхню думку щодо 
заходів, які могли б бути вжиті для задоволення цих потреб. 

Оскільки до останнього часу в цій галузі не проводилося будь-якого 
зондажу, неможливо передбачати результатів такого опитування. Він може привести 
до висновку, що наявні механізми достатні і що, отже, не слід передбачати яких-
небудь особливих заходів. Проте він може так само привести і до висновку про 
необхідність цілеспрямованих міжнародних дій, що передбачають такі заходи, як 
підготовка експертів чи створення групи експертів при Генеральному директорі 
ЮНЕСКО. 

4.1.2 Фінансування операцій 

Проблема міжнародного фінансування мікрофільмування є предметом 
спеціального дослідження, що проводиться відповідно до робочого плану, 
прийнятого Генеральною конференцією ЮНЕСКО на її двадцятій сесії. Це 
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дослідження має бути представлене на розгляд ЮНЕСКО одночасно з цією 
роботою. 

4.2 Дослідно-показовий проект для укладання угоди про спільну спадщину 

Концепція спільної спадщини була схвалена Генеральною конференцією 
ЮНЕСКО, але ще не було укладено жодної угоди, яка могла б підтвердити її 
життєздатність. 

Здійснення ЮНЕСКО дослідно-показового проекту упродовж трирічного 
періоду 1981–1983 р., безперечно, послужило б інтересам усіх держав-членів. 

 

 
 



Додаток 2 до   
Концепції спільної  
архівної спадщини  

країн СНД 
 
 
 

Перелік фондів Російського державного архіву економіки, документи 
яких можна віднести до спільної архівної спадщини країн СНД 
(за даними довідників: «Путеводитель. Справочник фондов РГАЭ. 
Российский государственный архив экономики. 2»– М., 1994, та 

«Путеводитель. Фонды личного происхождения. Российский 
государственный архив экономики. 3» – М., 2001) 

   
 
№ 
з/п 

Назва фонду № 
фонду 

Кількість 
справ 

Дати 
документів 

1. Академия строительства и архитектуры СССР при 
Госстрое СССР (филиалы – Украинский, 1945-
1949/оп.1) 

 293 3916 1935-1963 

2. Всесоюзная ордена Ленина Академия 
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина 
(ВАСХНИЛ) Госагропрома СССР  
Сеть научно-исследовательских учреждений 
Академии: НИИ  
экономические 
Днепропетровский – 1933-1937/оп.2.ю т. 1 
Селекционно-генетические 
Одесский – 1936 /оп.2, т.1 
Селекции и семеноводства пшеницы  
 Мироновский – 1968-1970, 1972-1974/оп.2. т.2 
Защиты растений 
Крымский – 1932/оп.2. т.1 
Украинский – 1932/оп.2, т.1 
Зернового хозяйства 
Украинский – 1931-1933, 1945-1942/оп.2, т.1 
Виноградарства и виноделия 
Всесоюзный, «Магарач» – 1958, 1959/ оп.2. т.1 
Гибридизации и акклиматизации животных 
«Аскания-Нова», Всесоюзный – 1930-1941, 1943-
1956/оп.2, т.1 

8390 8337 1921-1977 

3. Банк внешнеэкономической деятельности СССР 
(Внешэкономбанк СССР) 

7590 8337 1921-1977 

4. Всесоюзная промышленная выставка (ВПВ) 27 521 1955-1959 
5.   Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

(ВСХВ) (Украинская ССР – 1938-1941/оп.1, т.1; 
1954-1958/оп.1, т.2; «Аскания-Нова» – 1936-
1938/оп.1, т.1) 

7857 21502 1935-1959 

6. Всесоюзные объединения строительной 
промышленности и промышленности строительных 

5741 1042 1929-1934 



материалов минерального происхождения 
Наркомтяжпрома СССР 

7. Всесоюзный банк финансирования коммунального и 
жилищного строительства (Цекомбанк) 

9028 736 1925-1959 

8. Всесоюзный сельскохозяйственный банк СССР 
(Сельхозбанк) 

7480 3177 1924-1959 

9. Всесоюзный совет промысловой кооперации 
(Всекопромсовет) и его ликвидационная комиссия 

5339 15202 1925-1941 

10. Всесоюзный совет сельскохозяйственных 
коллективов (Всесоюзколхоз, ВСК) 

8120 104 1925,. 1928, 
1929 

11. Всесоюзный совет синдикатов ВСНХ СССР 3915 444 1923-1930 
12. Выставка достижений народного хозяйства СССР 

(ВДНХ СССР) (пави льон “Украинская ССР”– 1959-
1961/оп.1, 1962, 1963/оп.1, т.2) 

127 21530 1958-1973 

13. Высшие советы народного хозяйства РСФСР и 
СССР (ВСНХ РСФСР и ВСНХ СССР) 

3429 47606 1917-1932 

14.   Главное топливное управление (Главтоп) 
Наркомтяжпрома СССР 

3139 5829 1915-1924, 
1927-1933 

15.   Главное управление горного и топливного 
машиностроения (Главгормаш) Наркомтяжпрома 
СССР 

8070 434 1931-1937 

16. Главное управление по делам промысловой и 
потребительской кооперации при Совете Министров 
СССР 

8090 1852 1935-1950 

17. Главное управление искусственного жидкого 
топлива и газа (Главгазтоппром) при Совете 
Министров СССР (Эксплуатация газопроводов: 
Дашава-Киев – 1945-1948/оп.1) 

8726 2866 1942-1951 

18. Главное управление лесной и бумажной 
промышленности (Главлесбум) ВСНХ СССР 

7758 157 1925-1930 

19.   Главное управление лесоохраны и лесонасаждений 
(Главлесохрана) при Совете Министров СССР 

9449 2583 1935-1947 

20. Главное управление машиностроительной и 
металлообрабатывающей промышленности 
(Главмашинострой) ВСНХ СССР 

5735 1241 1921-1933 

21. Главное управление машиностроительной 
промышленности (Главмашпром) Наркомтяжпрома 
СССР 

8081 152 1930-1934 

22. Главное управление микробиологической 
промышленности (Главмикробиопром СССР) при 
Совете Министров СССР 

178 5895 1966-1985 

23.   Главное управление научно-исследовательских 
организаций (ГлавНИИ) при Госэкономсовете СССР

9475 1417 1957-1963 

24.   Главное управление полезащитного 
лесоразведения при Совете Министров СССР 

243 1275 1948-1953 

25.   Главное управление строительной 
промышленности (Главстройпром) 
Наркомтяжпрома СССР 

5679 213 1932-1939 

26.   Главное управление по строительству 
машиностроительных предприятий (Главмашстрой) 
при Совете Министров СССР  

8517 344 1947-1949 



27.   Главное управление по строительству предприятий 
нефтяной и газовой промышленности 
(Главнефтегазстрой) при Совете Министров СССР 

8989 945 1939-1951 

28. Главное управление текстильной промышленности 
(Главтекстиль) ВСНХ СССР 

3338 3509 1918-1932 

29.   Главное управление угольной и сланцевой 
промышленности (Главуголь) Наркомтяжпрома 
СССР (Территориальные управления: Донбасс – 
1935-1938/оп.1, т.2) 

7566 4808 1930-1939 

30. Главное управление химической промышленности 
(Главхимпром) ВСНХ СССР 

3106 1817 1921-1930 

31. Главное управление цветной металлургии 
(Главцветмет) Наркомтяжпрома СССР 

8034 1299 1920-1937 

32.   Главное энергетическое управление 
(Союзглавэнерго) при Госплане СССР 

348 1306 1959-1962 

33. Главные управления морской судостроительной 
промышленности 

8183 710 1934-1940 

34. Государственная плановая комиссия Совета 
Министров СССР по перспективному 
планированию народного хозяйства СССР (Госплан 
СССР) 

355 1361 1954-1957 

35. Государственный плановый комитет СССР (Госплан 
СССР) Совета Министров СССР 
 

4372 60103 1919-1978 

36. Государственная экономическая комиссия Совета 
Министров СССР по текущему планированию 
народного хозяйства (Госэкономкомиссия) 

9573 4125 1955-1957 

37. Государственное всесоюзное объединение 
автотракторной промышленности (ВАТО) Главного 
управления машиностроения и металлообработки 
НКТП СССР 

7620 1229 1929-1933 

38.   Государственное всесоюзное объединение 
машиностроительной и металлообрабатывающей 
промышленности (Машинобъединение) ВСНХ 
СССР 

5716 610 1925-1931 

39. Государственный агропромышленный Комитет 
СССР (Госагропром СССР 

650 4220 1985-1990 

40.   Государственный банк СССР (Госбанк СССР) 2324 51395 1913-1985 
41. Государственный комитет по автоматизации и 

машиностроению при Госплане СССР 
9492 6794 1958-1962 

42.   Государственный Комитет СССР по 
вычислительной технике и информатике (ГКВТИ 
СССР) 

 680 656 1986-1991 

43. Государственный комитет по изобретениям и 
открытиям при ГКНТ СССР 

373 2504 1956-1975 

44.     Государственный комитет по легкой 
промышленности при Госплане СССР 

198 400 1963-1965 

45.   Государственный комитет лесного хозяйства 
(Гослесхоз) Совета Министров СССР 

469 3526 1966-1975, 
1978 

46.     Государственный комитет по лесной, 
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей 
промышленности и лесному хозяйству при Госплане 

182 1054 1961-1965 



СССР 
47.   Государственный комитет по машиностроению при 

Госплане СССР 
344 992 1963-1965 

48. Государственный комитет по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности и горному 
надзору (Госгортехнадзор) при Совете Министров 
СССР 

395 1485 1966-1975 

49.   Государственный комитет нефтедобывающей 
промышленности при Госплане СССР 

184 353 1962-1965 

50.   Государственный комитет 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности (Госнефтехимкомитет) при 
Госплане СССР 

229 415 1964-1965 

51. Государственный комитет по обеспечению 
нефтепродуктами (Госкомнефтепродукт) СССР. (В 
его составе - Главное управление по снабжению и 
сбыту нефти и нефтепродуктов (Главнефть) при 
Госснабе СССР) 

143 1259 1958-1988 

52. Государственный комитет по пищевой 
промышленности при Госплане СССР 

284 688 1962-1969 

53. Государственный комитет по приборостроению, 
средствам автоматизации и системам управления 
при Госплане СССР 

366 409 1962-1965 

54. Государственный комитет СССР по 
производственно-техническому обеспечению 
сельского хозяйства (Госкомсельхозтехника СССР) 

446 4370 1960-1985 

55.   Государственный комитет по промышленности 
строительных материалов при Госстрое СССР 

211 1158 1963-1965 

56. Государственный комитет по рыбному хозяйству 
при Совете народного хозяйства СССР 

 201 468 1962-1965 

57. Государственный Комитет Совета Министров СССР 
по авиационной технике 

29 5617 1958-1964 

58. Государственный Комитет Совета Министров СССР 
по делам строительства (Госстрой СССР) 

339 16363 1948-1973 

59.       Государственный комитет Совета Министров 
СССР по материально-техническому снабжению 
СССР (Госснаб СССР) 

157 4196 1965-1975 

60. Государственный комитет Совета Министров СССР 
по науке и технике (ГКНТ СССР) 

 9480 11454 1947-1951, 
1955-1967 

61. Государственный комитет Совета Министров СССР 
по радиоэлектронике (ГКРЭ) 

51 3143 1958-1965 

62.   Государственный комитет Совета Министров 
СССР по торговле 

195 539 1962-1965 

63.   Государственный комитет Совета Министров 
СССР по электронной технике (ГКЭТ) 

378 1251 1961-1964 

64. Государственный комитет строительного, 
дорожного и коммунального машиностроения при 
Госстрое СССР 

307 887 1963-1965 

65.   Государственный комитет по судостроению СССР 9452 2718 1957-1965 
66. Государственный комитет по топливной 

промышленности при Госплане СССР 
236 1383 1962-1965 



67.   Государственный комитет тяжелого, 
энергетического и транспортного машиностроения 
при Госплане СССР 

100 748 1962-1965 

68.   Государственный комитет химического и 
нефтяного машиностроения СССР при Госплане 
СССР 

 74 613 1963-1965 

69.   Государственный комитет цен (Госкомцен) при 
Совете Министров СССР 

437 13784 1958-1979 

70. Государственный комитет по черной и цветной 
металлургии (Госметаллургкомитет) при Госплане 
СССР  

252 4050 1958-1965 

71. Государственный комитет по электротехнике при 
Госплане СССР 

230 757 1963-1965 

72.   Государственный коммерческий промышленно-
строительный банк СССР (Промстройбанк СССР) 

1880 3406 1922-1972 

73. Государственный научно-экономический совет 
Совета Министров СССР 

7 2986 1959-1962 

74.   Государственный производственный комитет по 
газовой промышленности СССР 

 279 2946 1956-1946 

75. Комиссия по внутренней торговле при СТО СССР и 
Народный комиссариат внутренней торговли СССР 

8151 1706 1922-1925 

76.   Комиссия по материально-техническому 
обеспечению народного хозяйства страны 

692 132 1991 

77.   Комиссия СССР по запасам полезных ископаемых 
(КЗПИ СССР) при Кабинете Министров СССР 

66 15215 1927-1971 

78. Комитет по гражданскому строительству и 
архитектуре (Госгражданстрой) при Госстрое СССР 

 5 1566 1963-1976 

79.   Комитет по делам архитектуры при Совете 
Министров СССР 

 9432 724 1943-1949 

80. Комитет по изобретательству при СТО 4461 1044 1923-1936 
81. Комитет по делам геологии при Совнаркоме СССР 

(территориальная геологическая служба – 
Украинская ССР – 1940-1946/оп.2)  

7786 3322 1939-1944 

82. Комитет по Ленинским и Государственным премиям 
СССР в области науки и техники при Кабинете 
Министров СССР 

180 13589 1940-1954, 
1956-1992 

83.   Комитет по надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности и горному надзору 
(Госгортехнадзор) при Совете Министров СССР 

8452 1445 1944-1945, 
1947-1989 

84. Комитет промысловой кооперации и кустарной 
промышленности при Совнаркоме СССР 

5136 170 1932-1936 

85. Комитет стекольно-фарфоровой промышленности 
при ВСНХ СССР 

8012 173 1928-1930 

86.   Комитет по участию СССР в международных 
энергетических объединениях (СовМЭК) 
Государственного Комитета Совета Министров 
СССР по науке и технике 

9503 531 1931-1975 

87.   Комитет по химизации народного хозяйства при 
Госплане СССР 

8100 366 1928-1936 

88.   Министерство авиационной промышленности 
СССР (Минавиапром СССР) 

 43 3403 1965-1980 



89. Министерство авиационной промышленности СССР 
(Минавиапром СССР) 

 8044 11798 1939-1957 

90. Министерство автомобильного транспорта СССР 316 63 1950-1953 
91. Министерство автомобильного транспорта и 

шоссейных дорог СССР 
315 554 1953-1954 

92.   Министерство автомобильной промышленности 
СССР (Минавтопром СССР) 

398 4038 1965-1986 

93.   Министерство бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР (Минбумдревпром СССР) 

8513 17917 1939-1948, 
1951-1957 

94. Министерство вкусовой промышленности СССР 
(Минвкуспром СССР) 

 8545 1425 1946-1949 

95. Министерство внешней торговли СССР 
(Минвнешторг СССР) 

413 18401 1917-1952 

96. Министерство газовой промышленности СССР 
(Мингаз СССР) 

458 9382 1965-1988 

97. Министерство геологии СССР (Мингео СССР) 9571 9600 1946-1975, 
1985 

98. Министерство городского и сельского 
строительства СССР (Мингорсельстрой СССР) 

8216 1303 1950-1957 

99. Министерство городского строительства СССР 
(Мингорстрой СССР) 

9510 687 1949-1951 

100. Министерство гражданской авиации СССР (МГА 
СССР) 

55 3115 1964-1975 

101. Министерство легкой промышленности СССР 
(Минлегпром СССР) 

 467 1789 1965-1970 

102. Министерство легкой промышленности СССР 
(Минлегпром СССР) 

7604 29699 1931-1957 

103. Министерство лесного хозяйства СССР (Минлесхоз 
СССР) 

9466 6103 1947-1953 

104. Министерство лесной и бумажной промышленности 
СССР (Минлесбумпром СССР) 

8512 3807 1948-1954 

105. Министерство лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР (Минлеспром СССР) 

566 7441 1968-1980 

106. Министерство лесной промышленности СССР 
(Минлеспром СССР) 

7637 33390 1932-1958 

107. Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР 

73 7745 1965-1968, 
1980-1985 

108. Министерство машиностроения для животноводства 
и кормопроизводства СССР (Минживмаш СССР) 

521 5786 1973-1987 

109.     Министерство машиностроения для легкой и 
пищевой промышленности и бытовых приборов 
СССР (Минлегпищемаш СССР)  

153 24245 1965-1988 

110. Министерство машиностроения СССР (Минмаш 
СССР) 

28 15111 1968-1986 

111.   Министерство машиностроения СССР (Минмаш 
СССР)  

8123 19973 1938-1957 

112. Министерство машиностроения СССР (Минмаш 
СССР)  

8494 967 1950-1954 

113.   Министерство медицинской промышленности 
СССР (Минмедпром СССР)  

40 10833 1947-1985 

114.   Министерство медицинской промышленности 8009 3632 1936-1948, 



СССР и Главные управления по руководству 
медицинской промышленностью Минздрава СССР  

1953-1967 

115.   Министерство мелиорации и водного хозяйства 
СССР (Территориальные управления – Полесье – 
1965-1972/оп.2) 

436 2670 1950, 1952-
1982 

116. Министерство металлургической промышленности 
СССР (Минметаллургпром СССР) 

 8934 8245 1947-1954 

117. Министерство монтажных и специальных 
строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой 
СССР) 

86 4171 1963-1985 

118. Министерство морского и речного флота СССР 361 823 1953-1954 
119.   Министерство морского флота СССР 

(Минморфлот СССР) 
8045 3789 1935-1975 

120.   Министерство мясной и молочной 
промышленности СССР (Минмясомолпром СССР) 

477 9631 1964-1986 

121. Министерство нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности СССР 
(Миннефтехимпром СССР) 

50 18452 1965-1986 

122. Министерство нефтяной промышленности СССР 
(Миннефтепром СССР)  

70 8937 1965-1979 

123.   Министерство нефтяной промышленности СССР 
(Миннефтепром СССР) 

8627 33194 1922-1958 

124. Министерство нефтяной промышленности Южных 
и Западных районов СССР 

8625 2066 1940-1950 

125.   Министерство оборонной промышленности СССР 
(Миноборонпром СССР 

8157 6209 1939-1957 

126.   Министерство пищевой промышленности СССР 
(Минпищепром СССР) 

468 9548 1965-1986 

127. Министерство пищевой промышленности СССР 
(Минпищепром СССР) 

8543 31276 1933-1957 

128.   Министерство плодоовощного хозяйства СССР 
(Минплодовощхоз СССР) 

582 2131 1980-1986 

129. Министерство приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР 
(Минприбор СССР) 

 460 23052 1965-1984 

130.   Министерство промышленности мясных и 
молочных продуктов СССР (Минмясомолпром 
СССР) 

8295 27291 1932-1960 

131. Министерство промышленности 
продовольственных товаров СССР 
(Минпромпродтоваров СССР)  

8544 12892 1953-1957 

132. Министерство промышленности строительных 
материалов СССР (Минпромстройматериалов 
СССР) 

385 12418 1965-1989 

133. Министерство промышленности строительных 
материалов СССР (Минпромстройматериалов 
СССР)  

8248 22845 1930-1957 

134. Министерство путей сообщения СССР (МПС СССР) 1884 137278 1897-1979 
135. Министерство радиопромышленности СССР (МРП 

СССР, Минрадиопром СССР) 
23 10318 1965-1976 

136. Министерство радиотехнической промышленности 300 3836 1946-1957 



СССР 
137. Министерство речного флота СССР 9469 5853 1939-1956 
138. Министерство рыбного хозяйства СССР 

(Минрыбхоз СССР) 
8202 32565 1937-1971 

139. Министерство рыбной промышленности Западных 
районов СССР (Минзапрыбпром СССР) 

9242 2144 1946-1948 

140.    Министерство связи СССР (Минсвязь СССР) 3527 49193 1916-1975 
141. Министерство сельского строительства СССР 

(Минсельстрой СССР) 
131 3486 1967-1986 

142.   Министерство сельского хозяйства СССР 
(Минсельхоз СССР) 

7486 67017 1930-1985 

143.   Министерство сельскохозяйственного 
машиностроения СССР (Минсельхозмаш СССР) 

8495 4000 1946-1953, 
1956 

144.   Министерство совхозов СССР 
 

7803 9176 1932-1957 

145. Министерство станкостроительной и 
инструментальной промышленности СССР 
(Минстанкоинструментпром СССР) 

8259 17129 1940-1957 

146. Министерство станкостроительной и 
инструментальной промышленности СССР 
(Минстанкопром СССР) 

11 7482 1965-1972 

147.   Министерство строительного, дорожного и 
коммунального машиностроения СССР 
(Минстройдормаш СССР) 

425 16351 1965-1989 

148. Министерство строительного и дорожного 
машиностроения СССР (Минстройдормаш СССР) 

8227 6377 1946-1957 

149. Министерство строительства военных и военно-
морских предприятий СССР (Минвоенморстрой 
СССР) 

8518 605 1946-1949 

150. Министерство строительства предприятий 
машиностроения СССР (Минмашстрой СССР) 

9166 1258 1948-1953 

151. Министерство строительства предприятий 
металлургической и химической промышленности 
СССР (Минметаллургхимстрой СССР) 
(Территориальное строительство: Донбасс, 
Приднепровье – 1954-1956/оп.2) 

8593 15737 1953-1957 

152. Министерство строительства предприятий тяжелой 
индустрии СССР (Минтяжстрой СССР) 

8592 9141 1939-1953 

153. Министерство строительства предприятий угольной 
промышленности СССР (Минугольстрой СССР) 
(Территориальное строительство: УССР – 1955-
1957/оп.1) 

8226 3391 1947-1957 

154. Министерство строительства топливных 
предприятий СССР (Минтопстрой СССР) 
(строительство угольныйх шахт и предприятий 
Донбасса – 1945-1948/оп.1) 

8224 2912 1945-1949 

155. Министерство строительства электростанций СССР 
(МСЭС СССР) 

9572 2446 1945-1962 

156. Министерство судостроительной промышленности 
СССР (Минсудпром СССР) 

33 10155 1965-1975 

157. Министерство судостроительной промышленности 8899 3937 1939-1957 



СССР (Минсудпром СССР) 
158.   Министерство текстильной промышленности 

СССР (Минтекстиль СССР, Минтекстильпром 
СССР) 

8591 8915 1939-1948, 
1951, 1955-
1956 

159. Министерство технических культур СССР 555 334 1938-1952 
160. Министерство торговли СССР (Минторг СССР) 465 2102 1965-1975 
161. Министерство торговли СССР (Минторг СССР)  7971 7740 1933-1958 
162. Министерство тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР (Минсельхозмаш СССР) 
504 15555 1965-1987 

163. Министерство тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР (Минсельхозмаш СССР) 

8469 4825 1951-1957 

164. Министерство транспортного машиностроения 
СССР 

8734 14306 1943-1958 

165. Министерство транспортного строительства СССР 
(Минтрансстрой СССР) 

 9538 8842 1954-1980 

166. Министерство транспортного и тяжелого 
машиностроения СССР (Минтранстяжмаш СССР) 

9552 892 1953-1954 

167. Министерство тяжелого машиностроения СССР 440 7154 1965-1991 
168.   Министерство тяжелого машиностроения СССР 

(Минтяжмаш СССР) 
8243 23740 1930-1957 

169.   Министерство угольной промышленности 
Западных районов СССР (Минзападуголь СССР) 

8628 5036 1939-1955 

170. Министерство угольной промышленности СССР 
(Минуголь СССР) 

14 5917 1965-1975 

171. Министерство угольной промышленности СССР 
(Минуголь СССР, Минуглепром СССР) (Украина, 
:угольная промышленость  1936-1957/оп.27; 1939, 
1943/оп.1, т.4;  1954/ оп.29; региональное 
строительство– 1944, 1945/оп.1, т.4; 1948/оп.25;  
1949, 1951-1954/оп.27) 

8225 50491 1928-1957 

172. Министерство финансов СССР (Минфин СССР) 7733 105003  1917 - 1975 
173. Министерство химического и нефтяного 

машиностроения СССР (Минхимнефтемаш СССР) 
58 17598 1965-1989 

174. Министерство химической промышленности СССР 
(Минхимпром СССР) 

349 5939 1939-1957 

175. Министерство химической промышленности СССР 
(Минхимпром СССР) 

459 29595 1965-1983 

176. Министерство хлебопродуктов СССР 8040 16142 1932-1989 
177.   Министерство цветной металлургии СССР 

(Минцветмет СССР) 
386 24941 1965-1986 

178. Министерство цветной металлургии СССР 
(Минцветмет СССР) 

9022 20261 1930, 1938-
1957 

179.   Министерство целлюлозно-бумажной 
промышленности СССР (Минбумпром СССР) 

442 6253 1966-1980 

180.   Министерство черной металлургии СССР 
(Минчермет СССР) 

383 9369 1965-1975 

181. Министерство черной металлургии СССР 
(Минчермет СССР) 

8875 40101 1934, 1937-
1948, 1950-
1957 

182.   Министерство электронной промышленности 
СССР (Минэлектронпром СССР) 

430 5475 1965-1972 



183. Министерство электротехнической 
промышленности СССР (МЭП СССР, 
Минэлектротехпром СССР) 

419 16231 1964-1980 

184.   Министерство электротехнической 
промышленности СССР (МЭП СССР, 
Минэлектротехпром СССР)  

8848 26786 1939-1958 

185. Министерство энергетики и электрификации СССР 
(Минэнерго СССР) 

7964 23645 1927-1980 

186. Наркомат боеприпасов СССР (НКБ СССР)  7516 3804 1930-1946 
187.     Наркоматы и Министерства среднего 

автомобильного, тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения СССР 

8115 25166 1931-1957 

188. Народный комиссариат внешней и внутренней 
торговли СССР (Наркомторг СССР) 
 

5240 11683 1934-1930 

189. Народный комиссариат водного транспорта СССР 
(Наркомвод СССР) 

7458 14151 1929-1940 

190.   Народный комиссариат машиностроения СССР 
(Наркоммаш СССР) 

7295 1820 1937-1939 

191.   Народный комиссариат оборонной 
промышленности СССР  

7515 892 1936-1940 

192.   Народный комиссариат снабжения СССР 
(Наркомснаб СССР) 

8043 5145 1925-1934 

193. Народный комиссариат по строительству СССР 
(Наркомстрой СССР) 

8590 5319 1939-1953 

194. Народный комиссариат танковой промышленности 
СССР (Наркомтанкопром СССР) 

8752 2738 1930-1946 

195.     Народный комиссариат тяжелой промышленности 
СССР (Наркомтяжпром СССР, НКТП СССР) 

7297 17746 1924, 1927-
1941 

196.   Совет по изучению производительных сил (СОПС) 
при Госплане СССР 

399 9251 1930-1985 

197. Совет народного хозяйства СССР (СНХ СССР) 233 3342 1961-1965 
198. Строительный комитет ВСНХ СССР  5751 78 1925-1929 
199.   Управление по делам научно-технического 

сотрудничества (УНТС) Государственного Комитета 
Совета Министров СССР по науке и технике 

9493 2180 1948-1966 

200. Управление охраны памятников архитектуры 
Мингорстроя СССР 

9588 161 1943-1951 

201. Учреждения гражданского воздушного флота в 
СССР (Территориальные управления: Украинское, 
Азово-Черноморское – 1930-1936/оп.1, тт.1,2) 

9527 9647 1925-1971 

202. Учреждения по руководству металлической и 
металлургической промышленностью ВСНХ СССР 
и Наркомтяжпрома СССР 

4086 8989 1920-1939 

203.   Учреждения по руководству метеорологической 
службой в СССР 

8061 15156 1924-1978 

204. Учреждения по руководству метрологией в СССР 9569 1537 1925-1954 
205. Учреждения по руководству переселением в СССР 5675 859 1925-1942, 

1949-1954 
206.  Учреждения по руководству стандартизацией в 

СССР 
4460 13395 1925-1991 



207. Фонд государственного имущества Союза ССР 
(Союзгосфонд) 

694 17 1991 

208.   Центральное статистическое управление (ЦСУ) 
при Совете Министров СССР 

1562 187306 1917-1991 

209.   Центральный кооперативный совет (ЦКС) 3986 786 1925-1928 
210. Центральный научно-исследовательский институт 

ордена "Знак Почета" геодезии, аэросъемки и 
картографии им. Красовского (ЦНИИГАИК) 
Главного управления геодезии и картографии при 
Совете Министров СССР и его предшественники 
(Черноморская экспедиция – 1936/оп.1) 

496 3390 1929-1978 

211. Центральный совет промысловой кооперации 
(Центропромсовет) СССР 

8101 2708 1949-1956 

212.   Центральный союз потребительских обществ 
СССР (Центросоюз СССР)  

484 34832 1915-1975 

213. БАСКОВ Борис Сократович (1884 - 1965), инженер-
энергетик  (Документы о работе на Днепровской 
ГЭС) 

271 49 1905 - 1965 

214. ВИНТЕР Александр Васильевич (1878 - 1958), 
заместитель наркома тяжелой промышленности 
СССР (1932 - 1934), академик АН СССР 
(Документы Днепровской ГЭС) 

618 38 1901 - 1976 

215. ЗАСЯДЬКО Александр Федорович (1910 - 1963), 
министр угольной промышленности Западных 
районов СССР (1947 - 1948), министр угольной 
промышленности СССР (1948 - 1955), Герой 
Социалистического Труда 

333 39 1935 - 1964 

216. ИЦКОВИЧ Зельман Исаакович (1902 - 1965), 
авиаконструктор 

187 33 1935 - 1965 

217. КАНДАЛОВ Иннокентий Иванович (1891 - 1962), 
гидроэнергостроитель, доктор технических наук 
(Документы о Днепровской и др. ГЭС) 

9568 259 1903 - 1963 

218. КОНДРАТЮК Юрий Васильевич (1897 - 1941), 
ветроэнергетик, изобретатель, теоретик 
космических полетов 

613 17 1926 - 1941 

219. ЛОГИНОВ Федор Георгиевич (1900 - 1958), 
министр строительства электростанций СССР (1954 
- 1957) (Документы о Днепровской и др. ГЭС) 

723 33 1925 - 1959 

220. ПОЗДНЯК Никита Захарович (1906 - 1982), 
металлург  (Воспоминания (1967): "Записки парня 
каховских степей", "От каховского батрака до 
диплома ученого") 

372 254 1901 - 1980 

221. ПОРФИРЬЕВ Владимир Борисович (1899 - 1982), 
геолог, доктор геолого-минералогических наук, 
член-корреспондент АН УССР, лауреат премии им. 
В. И. Вернадского АН УССР (Документы о работе в 
Институте геологических наук АН УССР (1964 - 
1972). 

610 74 1908 - 1982 

222. РОЗАНОВ Михаил Павлович (1891 - 1966), зоолог  
(Документы об организации и деятельности 
Крымского государственного заповедника (1917 – 
1965, статьи, Очерки жены - В. М. Розановой 

473  87 1911 - 1971 



"Деятельность М. П. Розанова по охране природы 
Крыма" (1940), "М. П. Розанов - первый директор 
Крымского государственного заповедника" (1971). 

223. САСС-ТИСОВСКИЙ Борис Андреевич (1883 - 
1968), химик, доктор технических наук, Герой 
Социалистического Труда ("Мои воспоминания о 
Донецком содовом заводе") 

207 40 1883-1968 

224. СВЯТЕНКО Маркел Митрофанович (1891 - 1971), 
агроном-экономист (Документы о работе в 
Уманском отделении Объединения сахарной 
промышленности ВСНХ СССР на Украине (1927 - 
1931) 

654 193 1900 - 1975 

225. СОБОЛЕВ Виктор Помпеевич (1888 - 1961), 
инженер-технолог по земляным и скальным работам 
(Документы о работе на строительстве Днепровской 
ГЭС (1927 – 1929) 

276 295 1909 - 1961 

226. ЧУБАРЬ Влас Яковлевич (1891 - 1939), член 
президиума ВСНХ РСФСР (1918 - 1923), 
председатель СНК УССР (1923 - 1934), заместитель 
председателя СНК СССР (1923 - 1925, 1934 - 1938) и 
СТО СССР (1934 - 1938), нарком финансов СССР 
(1937 - 1938) 

9549 22 1916 - 1968 

227. ШЕЙНМАН Илья Борисович (1903 - 1966), 
инженер-металлург 

152 83 1927 - 1966 

228. ЯКУШКИН Иван Вячеславович (1885 - 1958), 
растениевод, академик ВАСХНИЛ, лауреат 
Государственных премий СССР (Документы о 
педагогической деятельности в Крымском 
сельскохозяйственном институте (1921 - 1922) 

369 192 1911 - 1958 

229. КВИРИНГ Э. И., секретарь ЦК КП(б) Украины, 
заместитель председателя ВСНХ СССР, Госплана 
СССР ( Коллекция документов государственных 
деятелей) 

9590   

230. ВЕЙДЕ Б. А., участник строительства Днепровской 
и Камской ГЭС )  (Коллекция документов деятелей 
енергетики) 

9592   

231.   ГЛЕЙЗЕР М. Д., энергетик, участник 
строительства Днепровской ГЭС (Коллекция 
документов деятелей енергетики) 

9592   

232.   МОДЫЛЕВСКИЙ Д. Н., инженер-энергетик 
(Коллекция документов деятелей енергетики) 

9592   

233.   РЯЗАНОВ Ф. А., инженер-энергетик (Коллекция 
документов деятелей енергетики) 

9592   

234.    САЧЕВ-ЗВОНСКИЙ Г. С., участник 
строительства Днепрогэса (Коллекция документов 
деятелей енергетики) 

9592   

235. ВАВИЛОВ Н. И., академик АН СССР и УССР, 
первый президент ВАСХНИЛ   (Коллекция 
документов деятелей сельского хозяйства, лесного 
хазяйства) 

342   

    
 


