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Ювілей К. Є. нОвОхатсьКОГО
Виповнилося 60 років заступнику Голови Державного комітету ар-

хівів України Костянтину Євгеновичу Новохатському, відомому архі-
вісту, чиє ім’я широко відоме не лише в нашій державі, а й в багатьох 
інших країнах.

К. Є. Новохатський народився 27 лютого 1949 р. у с. Уразов-
ський Валуйського району бєлгородської області в родині службовців. 
1967 року К. Новохатський став студентом Московського державно-
го історико-архівного інституту. Роки навчання в інституті та активна 
участь у роботі студентського наукового гуртка джерелознавства, яким 
керував академік с. О. Шмідт, сприяли пробудженню інтересу студента 
до науково-дослідної роботи, навчили кропіткій роботі з історичними 
джерелами, прищепили навички наукового аналізування фактологічно-
го матеріалу.

Уже під час студентських років проявилися його здібності як 
історика-архівіста. Першою “ластівкою” на шляху становлення ювіляра 
як кваліфікованого архівіста стала стаття, присвячена життю та твор-
чості Вадима Пассека, що була опублікована у збірнику доповідей на 
Всесоюзній науковій студентській конференції в м. смоленську.

Доля Костянтина Євгеновича склалася так, що із 1972 року й до 
нинішнього, знаменного для нього і для його численних однодумців, 
учнів та колег, дня, він незмінно працює в Державному комітеті ар-
хівів України. З 1972 р. К. Є. Новохатський − старший інспектор, з 
1977 р. − начальник відділу відомчих архівів і організації діловодства, 
з 1980 р. − начальник організаційно-аналітичного відділу Головного 
архівного управління при Раді Міністрів УРсР. саме відповідальність 
найвищої проби, вміння працювати з людьми поряд із іншими визна-
чальними якостями характеру Костянтина Євгеновича сприяли тому, 
що з 15 січня 2003 р. він заслужено зайняв посаду заступника Голови 
Державного комітету архівів України.

Професійні знання та досвід Костянтина Євгеновича дійсно дуже 
вагомі. Він є співавтором проекту Закону України “Про Націо нальний 
архівний фонд і архівні установи” (1993), від імені колективу розроб-
ників забезпечував його доопрацювання у Комісії з питань культури та 
відродження духовності Верховної Ради України та підготовку для роз-
гляду на сесійних засіданнях. Забезпечив підготовку та подання проек-
ту нової редакції Закону України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи” (2001), є співавтором ще кількох законопроектів.

К. Є. Новохатський ініціював та очолив роботу з удосконалення 
української архівної термінології, був керівником авторського колекти-
ву і головним редактором першого термінологічного тлумачного нор-
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мативного словника “Архівістика”. Він також ініціатор, організатор 
і координатор розроблення концепції захисту національних інтересів 
України в архівній справі.

співавтор підручника “Архівознавство”, міжархівних довідників 
“Государственные архивы Украинской ссР”, “Архівні установи Укра-
їни”, “Документы по истории и культуре евреев в архивах Украины”, 
посібника “Нариси історії архівної справи в Україні”. Костянтин Євге-
нович є одним з авторів і членів редколегії “Основних правил роботи 
державних архівів України”. Автор низки нормативно-методичних до-
кументів з архівної справи, статей і публікацій з історії, архівознавства, 
архівного права, історичного краєзнавства.

Костянтин Євгенович − член колегії Держкомархіву України, Голо-
ва Нор мативно-методичної комісії ДКАУ. Він знаходить час, щоб ре-
дагувати журнал “Архіви України”, у якому публікуються статті істо-
риків та архівістів з усіх регіонів України.

Костянтин Євгенович усією своєю діяльністю підтверджує, що 
історик-архівіст не повинен самовідсторонюватися від суспільного жит-
тя, а зобов’язаний бути в його епіцентрі, займаючи активну громадян-
ську позицію. Не випадково він був одним з фундаторів спілки архівістів 
України. На її Установчому з’їзді зробив доповідь про мету і завдання 
спілки, був обраний, а на II з’їзді переобраний ще на один термін пер-
шим заступником голови Правління сАУ. На III з’їзді сАУ обраний її 
почесним членом. був членом Ради правління Українського відділення 
Міжнародного фонду слов’янської писемності та слов’янських культур, 
Всеукраїнської спілки краєзнавців. К. Є. Новохатський – учасник всеу-
країнських та міжнародних краєзнавчих конференцій у Києві, Кам’янці-
Подільському, Харкові, трускавці, Пензі, Воронежі.

Діяльність Костянтина Євгеновича завжди сприяла і сприяє підне-
сенню іміджу архівної служби України. Він гідно представляв архівні 
установи України на всесоюзних нарадах архівних працівників, міжна-
родних наукових конференціях і семінарах у Німеччині, Польщі, Росії, 
де виступав з повідомленнями про організацію діяльності державних 
архівів, архівного законодавства та галузевої підпорядкованості архів-
них установ. брав участь у конгресі Міжнародної асоціації україністів, 
XV Міжнародному конгресі архівів у Відні.

Костянтин Євгенович по праву удостоївся високої нагороди − ор-
дена “За заслуги” ііі ступеня та почесного звання “Заслужений пра-
цівник культури України”. Костянтин Євгенович зустрічає свій ювілей 
сповненим енергії і нових творчих задумів. А ще із задоволенням від 
майбутньої роботи й від того, що поруч із ним сьогодні розділяють 
успіхи і труднощі дорогі йому люди – дружина Вікторія, сини Юрій та 
Костянтин, донька Віра, і, звичайно ж, улюблені онучки.

тож хочеться щиро побажати Костянтину Євгеновичу міцного 
здоров’я, натхнення та многая літа!


