
УГОДА
про співпрацю Державного комітету архівів України 

з Інститутом історії України НАН України

Державний комітет архівів України (надалі – Держкомархів) і Інститут
історії  України  НАН  України  (надалі  –  Інститут),  що  надалі  іменуються
Сторонами,

керуючись прагненням  систематичного і цілеспрямованого  виявлення,
опрацювання  і  публікації  документів  і  пам’яток  писемної  історико-
культурної спадщини України,

бажаючи сприяти розвитку співробітництва між архівними установами
та Інститутом,

домовились про таке:

1.  Сторони  здійснюватимуть  співробітництво  відповідно  до
законодавства України за такими напрямками:

–  розроблення  та  реалізація  спільної  програми  науково-практичних
проектів  з  дослідження  та  оприлюднення  документів  Національного
архівного  фонду  (надалі  –  НАФ)  із  застосуванням  сучасних  технологій  в
архівній  справі  (публікація  збірників  документів,  довідників,  матеріалів
наукових конференцій та семінарів, журналів, альманахів, енциклопедичних
видань, створення тематичних електронних баз даних, ін.);

– співробітництво у сфері популяризації історії Української держави за
документами  архівних  установ,  інформаційного  наповнення  тематичних
Інтернет-ресурсів  Держкомархіву  та  Інституту,  реалізації  архівних
виставкових  та  видавничих  проектів,  здійснення  постійного  обміну
інформацією з актуальних проблем історії України та архівознавства;

–  обмін  інформацією  про  публікацію  в  Україні  та  поза  її  межами
документальних  та  довідкових  видань,  що  містять  документи  НАФ  або
відомості  про  документи  з  історії  України  в  іноземних  архівосховищах,  а
також обмін виданнями, що становлять інтерес для обох Сторін;

–  виявлення  та  копіювання  документів,  пов’язаних  з  історією
українського  народу,  що  перебувають  за  межами  України  та  забезпечення
взаємного інформування про проведену роботу, а також обміну переліками і
копіями (цифровими копіями) виявлених документів.
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2.  Співробітництво  між  Сторонами  здійснюватиметься  за  такими
формами:

–  затвердження  спільної  програми  науково-практичних  проектів  з
дослідження та оприлюднення документів НАФ.

У рамках науково-практичних проектів передбачається:
публікація довідників: 
"Реєстр  розсекречених  архівних  фондів  України  (у  2-х  томах,  4-х

книгах), 
"Реєстр втрачених та переміщених архівних фондів України", 
"Українська  еліта  ХХ  ст.  Зведений  каталог  особових  архівних  фондів

державних архівів України",
збірника  документів "Спротив:  Селянство  України  проти  суцільної

колективізації" (робоча назва), 
серії  архівно-довідкових  видань "Архівна  україніка  у  світі"  у  двох

томах;
енциклопедичного видання "Українська еміграція міжвоєнного періоду в

Європі" 
та розробка і наповнення тематичної електронної бази даних,
розробка та наповнення  бази даних "Електронний архів Голодомору в

Україні. 1932–1933";

–  створення  спільної  робочої  групи  та  проведення  щоквартальних
робочих зустрічей та консультацій;

–  забезпечення  роботи  міжвідомчої  експертної  робочої  групи  з
вивчення документів зарубіжних архівів та пошуку і копіювання матеріалів
про історію України в архівних установах зарубіжних країн (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 668-р); 

–  розробка  та  виконання  програми  археографічних  досліджень,
архівних  пошуків  з  метою  вивчення  стану,  перспектив  збереження  та
ефективного  використання  культурних  цінностей  пов’язаних  з  історією
українського народу, які перебувають за межами України;

–  спільна  організація,  підтримка  функціонування  та  інформаційне
наповнення тематичних Інтернет-ресурсів Сторін;

– здійснення спільних публікацій архівних документів;
– рецензування видань, підготовлених архівними установами;
– міжбібліотечний обмін;
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–  інформаційне  наповнення  тематичних  сторінок  в  науково-
практичному часописі "Архіви України" та науковому журналі "Український
історичний журнал";

–  науково-дослідна  та  методична  робота  Держкомархіву  з  науковим
архівом Інституту;

– інші форми, передбачені національним законодавством.
3. У рамках своєї компетенції, а також з метою реалізації положень цієї

Угоди  Сторони  домовилися  погоджувати  плани  спільних  заходів  та
проведення засідань робочої групи.

4.  Співробітництво  в  рамках  цієї  Угоди  не  перешкоджатиме  іншим
формам  контактів  Сторін  у  сфері  дослідження  та  публікації  документів  і
пам’яток  писемної  історико-культурної  спадщини  України,  що
здійснюватимуться за взаємною згодою.

5. Сторони самостійно несуть витрати, що виникають у ході виконання
ними  цієї  Угоди,  у  межах  коштів,  передбачених  національним
законодавством,  якщо  в  кожному  конкретному  випадку  не  буде  узгоджено
інший порядок.

У  таких  випадках  Сторонами  узгоджуються  та  підписуються  окремі
Протоколи  по  конкретних  проектах,  що  становлять  невід’єму  частину  цієї
Угоди.

5. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.
6.  Здійснено  в  м.  Києві  "24" вересня  2008 року  в  двох  примірниках,

причому обидва тексти мають однакову силу.

За Державний комітет
архівів України

За Інститут історії України
НАН України

О. А. Удод В. А. Смолій


