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УКАЗИ  ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ
 
                                    УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №84/2017 

Про відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні

З метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій
війні,  ветеранів  війни,  учасників  українського  визвольного  руху,  жертв
нацистських переслідувань, увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні,
а  також  утвердження  патріотизму  та  національної  гідності,  консолідації
суспільства постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити Організаційний комітет із підготовки та проведення у 2017 році
заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні (далі - Організаційний комітет), залучивши до
його роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства;
2)  розробити  на  основі  пропозицій  Організаційного  комітету,  затвердити  і
забезпечити виконання плану заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення
і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передбачивши,
зокрема:
проведення 8 та 9 травня 2017 року у столиці України - місті Києві, обласних
центрах,  інших  населених  пунктах  меморіальних,  урочистих  та  культурно-
мистецьких  заходів  за  участю  представників  органів  виконавчої  влади,
територіальних  громад,  акредитованого  в  Україні  дипломатичного  корпусу,
громадських об’єднань, учасників антитерористичної операції в Донецькій та
Луганській областях, представників волонтерського руху, духовенства, молоді;
організацію і проведення військово-патріотичних та інших тематичних заходів
у навчальних закладах та військових частинах за участю ветеранів війни, борців
за незалежність України у XX столітті, учасників антитерористичної операції у
Донецькій та Луганській областях;
здійснення  закордонними  дипломатичними  установами  України  заходів,
присвячених  Дню  пам’яті  та  примирення  і  72-ій  річниці  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні;
забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів із
відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні;
широке висвітлення заходів із відзначення Дня пам’яті  та  примирення і  72-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трансляцію тематичних
передач про вагомий внесок Українського народу у перемогу над нацизмом у



Другій світовій війні, запросивши до участі в них ветеранів та очевидців Другої
світової  війни,  вчених-істориків, учасників  антитерористичної  операції  у
Донецькій  та  Луганській  областях,  підготовку  і  розповсюдження відповідної
соціальної реклами;
3)  вирішити  в  установленому  порядку  питання  фінансування  видатків  на
організацію та проведення зазначених заходів;
4) звернутися до релігійних організацій  із  пропозицією провести 8,  9  травня
2017  року  панахиди  за  загиблими  у  Другій  світовій  війні  та  молебні  за
захисників Вітчизни.
2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:
1)  розробити  за  участю  представників  громадських  об’єднань  і  затвердити
регіональні  плани  заходів  із  відзначення  Дня  пам’яті  та  примирення  і  72-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, забезпечити реалізацію
таких заходів;
2) ужити  заходів  щодо  поліпшення  соціального  захисту  ветеранів  війни,
учасників  українського  визвольного  руху  часів  Другої  світової  війни,  жертв
нацистських  переслідувань,  сімей  загиблих  (померлих)  воїнів,  забезпечення
надання їм необхідної медичної допомоги та матеріальної підтримки;
3) забезпечити:
відвідання представниками органів виконавчої влади ветеранів війни, учасників
українського  визвольного  руху,  які  перебувають  на  лікуванні  у  медичних
закладах та у закладах соціального захисту населення;
упорядкування  меморіалів,  пам’ятників,  військових  поховань  жертв  Другої
світової війни;
сприяння громадським об’єднанням ветеранів у здійсненні статутної діяльності,
пов’язаної  із  заходами  з  відзначення  Дня  пам’яті  та  примирення  і  72-ю
річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
належне  медичне  та  санітарно-епідеміологічне  супроводження  заходів  з
відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні;
організацію  за  участю  представників  місцевих  органів  виконавчої  влади  та
територіальних  громад  заходів  із  висвітлення  засобами  масової  інформації
питань,  пов’язаних  із  життям  ветеранів  війни,  учасників  українського
визвольного  руху  часів  Другої  світової  війни,  жертв  нацистських
переслідувань.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО



ПОСТАНОВИ  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від  22 березня  2017 р.  №177

Київ

Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної
класифікації та впровадження Універсальної десяткової

класифікації
Кабінет Міністрів України постановляє :
1.  Запровадити  для  класифікації  документів  в  установах  та  організаціях

Універсальну десяткову класифікацію як міжнародну класифікаційну систему,
припинивши використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації.

2.  Державному  комітетові  телебачення  і  радіомовлення,  Міністерству
культури, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству освіти і
науки  вжити  в  межах  своїх  повноважень  заходів  до  впровадження
Універсальної десяткової класифікації.

3. Міністерству культури забезпечити протягом 2017 року перехід бібліотек
на систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією.

4.  Визначити  відповідальною  за  методичне  забезпечення  впровадження
Універсальної десяткової класифікації державну наукову установу “Книжкова
палата України імені Івана Федорова”.

Прем»єр-міністр  України  В.Гройсман

НАКАЗИ  ДЕРЖАВНОЇ  АРХІВНОЇ  СЛУЖБИ  УКРАЇНИ   

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

13.01.2017 Київ № 2
Про  призначення  комісії  з
приймання науково-дослідних робіт



Відповідно  до  ДСТУ 3973-2000  «Система  розроблення  та  поставлення

продукції  на  виробництво.  Правила  виконання  науково-дослідних  робіт.

Загальні положення» та з метою приймання закінчених Українським науково-

дослідним  інститутом  архівної  справи  та  документознавства  у  2016 році

науково-дослідних робіт

НАКАЗУЮ:

1. Призначити комісію з приймання науково-дослідних робіт у складі:
Кісіль  Іван  Миколайович  –  перший  заступник  Голови  Укрдержархіву,

голова комісії;
Прись  Тетяна  Петрівна  –  директор  департаменту  організаційно-

аналітичного,  наукового  забезпечення,  використання  інформації  документів
Національного  архівного  фонду  та  міжнародного  співробітництва
Укрдержархіву;

Сельченкова Світлана Вікторівна – директор департаменту діловодства,
формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду
Укрдержархіву;

Паламарчук  Ірина  Сергіївна  –  заступник  директора  департаменту  -
начальник  відділу  зберігання  та  обліку  документів  Національного  архівного
фонду Укрдержархіву;

Денисенко  Олександр  Володимирович  – заступник  директора
департаменту  -  начальник  відділу  нормативно-методичного  забезпечення
діловодства та розвитку інформаційних технологій Укрдержархіву; 

Кузнєцова  Марина  Ігорівна  –  начальник  відділу  формування
Національного архівного фонду Укрдержархіву;

Музика  Тетяна  Романівна  –  в.  о.  начальника  управління  фінансово-
економічного та матеріально-технічного забезпечення Укрдержархіу;

Швець Ольга Іванівна – завідувач сектору правової та законопроектної
роботи Укрдержархіву;

Щербак  Микола  Григорович  -  доктор  історичних  наук,  професор,
завідувач кафедри архівознавства Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (за згодою);

Галицька Тетяна Вікторівна – головний спеціаліст  відділу регіональної
політики та контролю за додержанням законодавства про НАФ Укрдержархіву,
секретар комісії.

2. Комісії  з  приймання  науково-дослідних  робіт  в  місячний  термін
здійснити приймання науково-дослідних робіт у встановленому порядку.

3. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Кісіля І. М.

Голова Т. І. Баранова



ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

23.03.2017 Київ № 18

Про  введення  в  дію  рішення
колегії  Укрдержархіву
від 23.02.2017 № 1/1  «Про
підсумки  роботи  архівних
установ та спеціальних установ
страхового фонду документації
у 2016 році та основні завдання
на 2017 рік»

Відповідно  до  пункту  13  Положення  про  Державну  архівну  службу
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
2015 року № 870,  та  пункту 41 Положення про колегію Державної  архівної
служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 липня 2011 року
№ 13,

НАКАЗУЮ:

1. Ввести  в  дію  рішення  колегії  Укрдержархіву від 23.02.2017 № 1/1
«Про  підсумки  роботи  архівних  установ  та  спеціальних  установ  страхового
фонду документації у 2016 році та основні завдання на 2017 рік».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Т.І. Баранова



                                ХРОНІКА  АРХІВНОГО  ЖИТТЯ      

                                            В  УКРДЕРЖАРХІВІ

11 січня відбулася зустріч Голови Державної архівної служби Тетяни Баранової
з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією 
Лутковською за участі представників громадськості з питань збереження та 
доступу до архівів.

 
22 січня Президент Петро Порошенко привітав український народ з Днем 
Соборності під час урочистого заходу в Національному музеї Тараса Шевченка
Учасники заходу мали можливість ознайомитися з тематичною виставкою, 
присвяченою історії державотворення в Україні з демонстрацією оригіналу 
Універсалу Директорії Української Народної Республіки про злуку з Захі-
дноукраїнською Народною Республікою, 22 січня 1919 року (Акта злуки), що 
зберігається в Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України. 

23 січня у Державній архівній службі відбулося засідання робочої групи з 
питань підготовки концепції реформування архівної галузі.

26 січня  у малій залі Житомирської обласної державної адміністрації відбулося
розширене засідання колегії Державного архіву Житомирської області за участі
Голови Державної архівної служби Тетяни Баранової та заступника голови 
Житомирської облдержадміністрації Ярослава Лагути.

4 лютого команда первинної профспілкової організації Державної архівної 
служби взяла участь у змаганнях з кульової стрільби серед колективів 
фізкультури Профспілки працівників державних установ м. Києва.

6 лютого Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
відвідала Державний архів Закарпатської області, де провела робочу нараду з 
директорами та заступниками директорів Центрального державного 
історичного архіву України, м. Львів, держархівів Закарпатської, Івано-
Франківської, Одеської, Тернопільської та Чернівецької областей.

7 лютого відбулася робоча зустріч Голови Державної архівної служби України 
Тетяни Баранової з Головою Закарпатської обласної державної адміністрації 
Геннадієм Москалем та консультації з питань двостороннього міжвідомчого 
співробітництва з Генеральним директором Національного архіву Угорщини 
Жужаною Міко. Цього ж дня урочисто презентовано спільне українсько-
угорске видання "Привілейована грамота 1836 року про надання права 
Березькій жупі користуватися печаткою." 



9 лютого  відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву.

 15 лютого Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова зу-
стрілась з Міністром культури України Євгеном Нищуком.

23 лютого Проведено засідання колегії Державної архівної служби України, на 
якому було розглянуто підсумки роботи державних архівних установ і 
спеціальних установ страхового фонду документації у 2016 році та їх завдання 
на 2017 рік.
 
24 лютого Голова Державної архівної служби Тетяна Баранова публічно 
прозвітувала про роботу Державної архівної служби в 2016 році та завдання на 
2017 рік.
 

25 лютого первинна профспілкова організація Державної архівної служби взяла
участь у змаганнях з шахів, організованих Профспілкою працівників державних
установ м. Києва у Шахово-шашковій школі "Авангард." 

16 березня заступник голови Державної архівної служби України Ігор 
Бондарчук виступив на відкритті виставки "100 років Української революції. 
Відроджена держава". Виставку відкрито в Національному музеї історії 
України на виконання Указу Президента України "Про заходи з відзначення 
100-річчя подій Української революції 1917–1921 років" та до 100-річчя 
створення першого українського парламенту – Центральної Ради. У відкритті 
взяли участь Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, науковці, 
історики, представники громадських організацій.

29 березня відбулося засідання ЦЕПК Укрдержархіву. 

                       У ДЕРЖАВНИХ  АРХІВНИХ  УСТАНОВАХ

В Українському науково-дослідному інституті архівної справи та 
документознавства

10  січня  на  розгляд  комісії  Укрдержархіву  передано  науково-дослідні
роботи, завершені УНДІАСД у 2016 р.

23 лютого директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у розширеному
засіданні  колегії  Укрдержархіву  та  виступив  зі  звітом  про  наукову  роботу
інституту у 2016 р. і завдання на 2017 р.



28  лютого директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  взяв  участь  у  роботі
науково-методичної ради ЦДАЗУ, де було обговорено тематико-експозиційний
план  виставки  архівних  документів  «На  зорі  національного  відродження»,
приуроченої до 100-річчя початку Української революції.

2  березня відбулося  засідання  вченої  ради  УНДІАСД,  на  якому
заслухано  звіт  директора  УНДІАСД  О. Я. Гараніна  та  доповіді  керівників
структурних підрозділів про результати наукової роботи у 2016 р. та завдання
на 2017 р. 

15 березня заступник директора УНДІАСД Н. М. Христова взяла участь
у роботі Експертно-перевірної комісії ЦДАМЛМ України.

15  березня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  взяв  участь  у  засіданні
круглого столу  «Децентралізація  у сфері  культури:  можливості  та  виклики»,
організованого  Комітетом  Верховної  ради  з  питань  культури  і  духовності
спільно з Міністерством культури України.

16 березня заступник директора УНДІАСД Н. М. Христова взяла участь
у робочій нараді за участю керівників центральних державних архівів, на якій
обговорювалися  концептуальні  питання  створення  електронної  пошукової
системи «Архівні фонди України».

16  березня директор  УНДІАСД  к. і. н.  О. Я. Гаранін,  науковий
співробітник відділу технологічного забезпечення архівної справи В. О. Кітам,
старший  науковий  співробітник  відділу  документознавства  к. і. н.
М. В. Горбатюк  виступили  з  доповідями  «Основні  чинники  біопошкоджень
архівних  документів  у  архівних  установах  України  2015-2016 рр.»  та
«Діяльність архівних установ Донецької області в умовах російсько-української
війни  2014-2017 рр.»  на  ХV-й  міжнародній  науковій  конференції
«Шевченківська  весна-2017»  у  Київському  національному  університеті  імені
Тараса Шевченка. 

20 березня в  УНДІАСД відбувся  науково-практичний термінологічний
семінар, на якому було обговорено актуальні проблеми сучасної термінології в
галузі  архівної  справи  та  документознавства,  а  також  питання  підготовки
термінологічного стандарту в рамках виконання НДР «Проведення наукового
аналізу термінології діловодства та архівної справи з метою уточнення складу і
змісту  базових  термінів,  з  урахуванням  змін,  що  відбулися  у  нормативно-
правовій базі галузі». У роботі семінару взяли участь науковці, співробітники
архівних  установ,  викладачі  вищих  навчальних  закладів,  фахівці
Укрдержархіву.

24  березня провідний  науковий  співробітник  відділу  науково-
інформаційної  та  редакційно-видавничої  діяльності  к. і. н.  А. А. Майстренко
взяла участь у роботі навчально-методичного семінару «Збереження фондів у



добу  цифрових  технологій:  сьогодення  та  перспективи»,  який  відбувся  у
Державній науково-технічній бібліотеці.

28  березня відбулася  презентація  першого  тому  «Великої  української
енциклопедії»,  окремі  статті  до  якого  готували  науковці  УНДІАСД.  У
презентації  взяла  участь  провідний  науковий  співробітник  відділу  науково-
інформаційної та редакційно-видавничої діяльності к. і. н. А. А. Майстренко.

30 березня заступник директора УНДІАСД Н. М. Христова та провідний
науковий  співробітник  відділу  документознавства  Н. М. Загорецька  взяли
участь  у  роботі  ЦЕПК  Укрдержархіву,  на  якому  було  розглянуто  низку
нормативних документів з діловодства та архівної справи.

У Центральному державному архіві вищих органів влади та
управління України

17 січня  у рамках  ознайомчої практики для студентів І курсу Таврійського
національного  університету  заступник  директора  О. Б. Берковська  провела
тематичне  заняття,  присвячене  історії  національно-визвольних  змагань  в
Україні на початку ХХ століття.

17 січня  директор архіву Н. В. Маковська надала коментар для сюжету
Телевізійної служби новин “Студії 1+1” про унікальний документ — Універсал
Директорії Української Народної Республіки про злуку із Західно-Українською
Народною  Республікою  від  22  січня  1919  р.,  який  зберігається  в  ЦДАВО
України.

19 січня під  час  ознайомчої  практики для  студентів  І  курсу  Київського
національного  університету  культури  і  мистецтв  заступник  директора
О. Б. Берковська  провела  тематичне  заняття,  присвячене  історії  національно-
визвольних змагань в Україні на початку ХХ століття.

20  січня  у  приміщенні  ЦДАВО  України  розміщено  виставку  до  Дня
Соборності України.

22  січня  документи  ЦДАВО  України  та  ЦДКФФА  України
ім. Г. С. Пшеничного  експонувалися  під  час  заходу  за  участі  Президента
України  П.  Порошенка  до  Дня  Соборності  України  в  Національному  музеї
Тараса Шевченка.

29 січня  архівіст І категорії відділу використання інформації документів
К. І. Криворучко виступила перед громадськістю на Лук'янівському кладовищі
під час перепоховання праху українського письменника та поета Олександра



Олеся і його дружини Віри та взяла участь у заходах із вшанування 99-ї річниці
подвигу Героїв Крут.

25 лютого  архівіст І категорії відділу використання інформації документів
К. І. Криворучко  взяла  участь  у  відкритті  пам’ятника  визначній  діячці
національно-визвольного руху та ОУН, поетесі Олені Телізі.

28  лютого  відбулось  розширене  засідання  колегії  Центрального
державного  архіву  вищих  органів  влади  та  управління  України,  на  якому
розглянуто основні підсумки роботи архіву в 2016 р. та завдання на 2017 р.

9 березня  архівіст І категорії відділу використання інформації  документів
К. І. Криворучко  взяла  участь  у  Шевченківських  читаннях,  які  відбулися  в
Будинку письменників України.

14 березня  директор архіву Н. В. Маковська взяла участь в робочій нараді
з  питань обговорення археографічного проекту «Архів Української  революції
1917-1921»,  яка  відбулася  в  Інституті  української  археографії  та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

16  березня  до  100-річчя  Української  революції  (1917-1921)  ЦДАВО
України презентував проект «Українська революція: архівні хроніки».

17 березня  у рамках проекту «Українська революція: архівні хроніки» на
сайті  ЦДАВО України  в  рубриці  «Виставки»  розміщено електронну  добірку
документів до 100-річчя створення Української Центральної Ради.

20 березня  директор архіву Н. В. Маковська підписала Меморандум про
співпрацю  із  Службою  безпеки  України  в  дослідженні  та  відзначенні
історичних подій державотворення України.

У Центральному державному архіві  громадських об»єднань
України

24 січня  у ЦДАГО України відбулася оглядова екскурсія для студентів
спеціальності  «Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа»  Київського
національного університету культури і мистецтв.

28 січня  у газеті  «Голос України»  надруковано добірку документів із
фондів  ЦДАГО України  «На  шану  відважних  Героїв»,  підготовлену  до  Дня
пам’яті Героїв Крут.  

    
31  січня відбулося  засідання  Експертно-перевірної  комісії

ЦДАГО України,  на  якому  підбито  підсумки  роботи  ЕПК  у  2016 році  та



визначено  завдання на 2017 рік, а також розглянуто та погоджено документи з
діловодства у ЦДАГО України.

Лютий  у  журналі  «Архіви  України»  (2016 р.,  № 5-6,  стор. 355-358)
вийшла друком рецензія на збірник документів і  матеріалів «Крим в умовах
суспільно-політичних трансформацій (1940-2015)» (К., 2016), підготовлений на
основі документів із фондів ЦДАГО України та інших архівів.

9  лютого у рамках  проведення  Другого  всеукраїнського  методичного
семінару  «Нова  українська  школа:  навчання/знання  про  Голодомор  та  інші
геноциди»,  співорганізатором  якого  виступив  Центральний  державний  архів
громадських  об’єднань  України,  у  ЦДАГО України  відбувся  семінар-
практикум, на якому були присутні 65 освітян з різних куточків України.

15 лютого відбулося засідання Науково-методичної ради ЦДАГО України,
на якому підбито підсумки роботи НМР за 2016 рік, розглянуто питання про
участь  архіву  в  наукових  конкурсах,  внесення  змін  до  методичних
рекомендацій  стосовно  організації  роботи  з  виконання  запитів  соціально-
правового  характеру  та  підготовку  документальної  виставки  до  100-річчя
Української революції.

23  лютого відбулося  чергове  засідання  Експертно-перевірної  комісії
ЦДАГО України,  на  якому  розглянуто  документи  Київського  міського
товариства греків імені Костянтина Іпсіланті.

28  лютого відбулося  розширене  засідання  колегії  ЦДАГО України,  на
якому підбито підсумки діяльності архіву в 2016 році та визначено пріоритетні
напрямки роботи на 2017 рік.

4 березня у газеті «Голос України» вийшла друком  добірка документів із
фондів  ЦДАГО України  «Могутньою рукою твори своє  нове  вільне  життя»,
підготовлена  до  100-річчя  від  початку  Української  революції  та  створення
Центральної Ради .

13  березня –  7 квітня  у ЦДАГО України  пройшла  архівна  практика
магістрантів  спеціальності  «Архівознавство»  історичного  факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в ході якої вони
ознайомились  з  основними  напрямками  роботи  архіву –  формуванням
Національного архівного фонду, забезпеченням збереженості документів та їх
використанням.

15  березня у ЦДАГО  України  стартував  віртуальний  інформаційний
проект,  присвячений  100-річчю  Української  революції,  який  передбачає
оприлюднення серії виставок оцифрованих документів, довідкового апарату до



документального  масиву  відповідної  тематики та  знайомство з  публікаціями
архіву й іншими матеріалами, що висвітлюють події національно-визвольних
змагань 1917-1921 років.

16 березня на веб-сайті ЦДАГО України розміщено виставку документів із
фондів  архіву  «Українська  революція  в  особах»,  присвячену  100-річчю
Української революції 1917-1921 рр.

 17 березня у газеті «Голос України»  опубліковано інтерв’ю з директором
ЦДАГО України О.В. Бажан під назвою «Архіви визвольних змагань:

віртуальний проект», присвячене 100-річчю Української революції 1917-
1921 років.

 24 березня відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії
ЦДАГО України, на якому схвалено описи справ Центрального комітету

Профспілки працівників споживчої кооперації України та номенклатуру справ і
положення про ЕПК Благодійної організації «Благодійний фонд Богдана

Гаврилишина».

 

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва
України

4  січня співробітники  ЦДАМЛМ  України  узяли  участь  у  підготовці  та
проведенні зйомок документального фільму про циркову родину Ялових для
телеканалу «Культура».

17  січня завідувач  сектору  просвітньої  та  виставкової  роботи  відділу
використання інформації документів Н. М. Климович узяла участь у програмі
«Зустріч  на  Майдані»  («Голос  Києва»)  та  виступила  із  розповіддю  про
документальну  виставку  «Мистецтво  кобзарів  в  архівних  документах  (за
матеріалами фондів ЦДАМЛМ України)».

Лютий  На офіційному сайті ЦДАМЛМ України представлено онлайн-виставку
«Всесвіт екслібрису (з фондів ЦДАМЛМ України)».

2  лютого  у  рамках  віртуального  проекту  «АРХІВажлива  СПРАВА»  на
офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  та  на  сторінці  у  соціальній  мережі
Facebook представлено  документи  з  фонду  української  письменниці,
перекладачки,  мисткині,  почесної  громадянки  Ріо-де-Жанейро,  лауреата

http://csam.archives.gov.ua/includes/uploads/2016/11/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81.pdf


Літературних премій ім. І.Франка та Національної премії України імені Тараса
Шевченка Віри Вовк (Віри Остапівни Селянської).

7  лютого  у  рамках  віртуального  проекту  «АРХІВажлива  СПРАВА»  на
офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  та  на  сторінці  у  соціальній  мережі
Facebook представлено документи української художниці Алли Олександрівни
Горської  (1929  -  1970)  з  фондів  Центрального  державного  архіву-музею
літератури і мистецтва України.

7  лютого у  приміщенні  ЦДАМЛМ  України  та  на  його  території  пройшли
зйомки окремих епізодів повнометражного художньо-документального фільму
Олега  Чорного  «З  Бабиного  Яру  на  свободу»,  присвяченого  письменнику
Анатолію Кузнєцову (кінокомпанія «Пронто-фільм»).

14 лютого  у рамках нового проекту «Цифровий архів ЦДАМЛМ України» на
офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  широкому  загалу  представлені
оцифровані архівні документи з історії кобзарського мистецтва, частина з яких
експонувались  у  рамках  документальної  виставки  «Мистецтво  кобзарів  в
архівних документах (за матеріалами фондів ЦДАМЛМ України)».

15  лютого  у  рамках  віртуального  проекту  «АРХІВажлива  СПРАВА»  на
офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  та  на  сторінці  у  соціальній  мережі
Facebook представлено  документи  української  письменниці,  художниці,
учасниці  національно-визвольних  змагань  1917–1920  рр.  Галини  Мазуренко
(1901 – 2000)  із  фондів  Центрального державного архіву-музею літератури і
мистецтва України.

19  лютого  у рамках  віртуального  проекту  «АРХІВажлива  СПРАВА»  та  з
нагоди 170-річчя від дня народження на офіційному сайті ЦДАМЛМ України
та  на  сторінці  у  соціальній  мережі  Facebook  представлено  документи
українського  композитора,  піаніста-віртуоза,  педагога  і  музичного  діяча
Миколи Аполлоновича Тутковського (1857 – 1931).

22  лютого у  рамках  віртуального  проекту  «АРХІВажлива  СПРАВА»  на
офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  та  на  сторінці  у  соціальній  мережі
Facebook  представлено  документи українського  письменника  Олеся
Досвітнього (справж. – Олександр Федорович Скрипаль-Міщенко) (1891–1934).

1  березня у  Центральному  державному  архіві-музеї  літератури  і  мистецтва
України  відбулося  урочисте  відкриття  художньо-документальної  виставки
«Інша  Тетяна  Яблонська… (за  документами Національного  архівного  фонду
України  та  архіву  родини  Т.Н.Яблонської)»,  присвяченої  100-річчю  від  дня
народження  видатної  української  художниці.  У  рамках  відкриття  відбулася
презентація  пам’ятної  монети  Національного  банку  України  та  показ
кінодокументів із фондів ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного.

6 березня  у  Центрального державного архіву-музею літератури і  мистецтва
України  відбулася  зустріч  з  відомою  українською  акторкою  театру  і  кіно,

http://csam.archives.gov.ua/ukr/digital_archive/
http://csam.archives.gov.ua/ukr/digital_archive/
http://csam.archives.gov.ua/ukr/digital_archive/


народною  артисткою  України,  лауреатом  Державної  премії  України  імені
Т.Г.Шевченка,  членом  Національної  Спілки  кінематографістів  України
Ларисою Валентинівною Кадочниковою.

9 березня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
203-річчя від дня народження Кобзаря на офіційному сайті ЦДАМЛМ України
та на сторінці у соціальній мережі Facebook представлено добірку документів із
архівних фондів ЦДАМЛМ України.

9 березня  у приміщенні ЦДАМЛМ України пройшли зйомки окремих епізодів
нового  телевізійного  фільму  молодого  українського  режисера  Ігоря  Ви-
сневського. 

29 березня  у читальному залі  ЦДАМЛМ України відбулася відкрита лекція
доктора  історичних  наук,  професора  кафедри  архівознавства  та  спеціальних
галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса
Шевченка Марини Геннадіївни Палієнко на тему «Архіви у соціокультурному
просторі Європи: виклики сьогодення». 

У Центральному державному кінофотофоноархіві  України ім.
Г.С. Пшеничного

 
 6 січня до 110-річчя від дня народження С. П. Корольова  на офіційному
веб-сайті  архіву розміщено добірку аудіовізуальних документів з  колекції
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного .

 20  cічня до Дня Соборності України  на офіційному веб-сайті архіву пре-
зентовано спільний відеопроект ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та
історичного волонтерського відеопродакшену «Wild Fox Film».

27 січня співробітники  ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного  взяли
участь у засіданні круглого столу до Міжнародного дня пам’яті жертв
Голокосту, який відбувся  у Державному архіві  Київської області.  Під
час заходу його учасники переглянули відеоролик з фрагментами відео-
фільму «Праведники» (НТКУ, 2011, реж. О. Рябокрис) з архівної колек-
ції.

 20 лютого до Дня Героїв Небесної Сотні  на офіційному веб-сайті архіву
розміщено виставку фотодокументів з фондів ЦДКФФА України ім. Г. С.
Пшеничного. 



 1 березня співробітники ЦДКФФА України ім.  Г.  С.  Пшеничного взяли
участь у відкритті художньо-документальної виставки до 100-річчя від дня
народження  української  художниці  Т.  Н.  Яблонської,  яка  відкрилась   у
ЦДАМЛМ України. Під час заходу презентовано відеодобірку з фондів архі-
ву.  До  цієї  дати  на  веб-сайті  архіву  також розміщено добірку  фотодоку-
ментів та фрагмент кінофільму «Таланти України» (1992, Укркінохроніка) з
архівної колекції, що висвітлюють окремі сторінки життя і творчості видат-
ної художниці.

 20 березня до 100-річчя початку Української революції та створення Украї-
нської  Центральної  Ради  на офіційному веб-сайті  архіву презентовано ви-
ставку фотодокументів із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Та-
кож підготовлено і оприлюднено на сайті установи перелік фотодокументів за
цією тематикою. 

 24 березня у концертній залі Українського дому відбувся захід, присвяче-
ний 100-річчю Української національної революції 1917 – 1921 рр. У рамках
заходу відбулась презентація фотолітопису «За Україну, за її долю, за честь і
волю, за народ» (Видавничий Дім «Ін Юре») за фотодокументами з архівної
колекції.

 27 березня до Всесвітнього дня театру  на офіційному веб-сайті архіву роз-
міщено тематичний огляд аудіовізуальних документів «Вічний чар опери» з
добіркою світлин та аудіозаписів із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-
ничного.
 
28 березня на сайті Громадського комітету «Бабин Яр»  розміщено віртуа-

льну  виставку  «Бабин  Яр:  пам’ять  на  тлі  історії»,  створену  за  доку-
ментами ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Проект підготовле-
но  за  матеріалами  мультимедійної  виставки,  яка  проходила  в  Музеї
історії  м.  Києва з 15 вересня по 27 листопада 2016 р.  до 75-ї  річниці
трагедії Бабиного Яру. Виставка має українську та англійську версії, су-
проводжується відеоекскурсією українською мовою. 

29 березня заступник директора архіву Т. О. Ємельянова виступила з лекці-
єю  на  тему  «Аудіовізуальні  документи  в  історичних  дослідженнях»
перед студентами історичного факультету Чернігівського національного
педагогічного  університету  імені  Т.  Г.  Шевченка.  У  рамках  зустрічі
проведено ознайомчу екскурсію по архіву з показом кінодокументів із
архівної колекції.



У  Центральному  державному  історичному  архіві  України,

м.Львів

24 січня   участь директора архіву Пельц Д.І.у засіданні робочої групи з питань

підготовки концепції реформування архівної галузі (м. Київ, вул. Солом’янська,

24).

27 січня   у приміщенні архіву відбулися  заходи до Дня пам’яті Героїв Крут та

відкриття документально-книжкової виставки.

7 лютого    інтерв’ю начальника відділу використання інформації документів

Смольського І.Р. телеканалу "ЗІК" про геноцид єврейського населення у Львові

у роки Другої світової війни. 

 

27  лютого    під  керівництвом  завідувача  сектору  релігієзнавства  Оксани

Гайової  відбулася нарада редакційної колегії з приводу тематичної структури

збірника «Йосиф Сліпий. Вибрана кореспонденція».

2  березня   відбулася  робоча  зустріч  працівників  сектору  релігієзнавства  із

перекладачами листів Софії Фредро-Шептицької в рамках праці над виданням

збірника документів «Софія Фредро-Шептицька. Листи матері до своїх дітей».

10 березня   відбулося підсумкове розширене засідання колегії архіву.

10  березня  підписано  договір  про  співпрацю  з  Львівським  національним

університетом  ім. І. Франка,  та  договір  про  партнерство  та  ділове

співробітництво з Національним університетом «Львівська політехніка» щодо

проходження практики та стажування студентів.



13 березня   стажування представників  Патріаршої  курії  Української  греко-

католицької Церкви у м. Львові щодо забезпечення зберігання документів.

16-17  березня   у  Львові  відбувся  тренінг  «Відкриті  дані  для  державних

службовців»,  який  організовував  Український  центр  суспільних  даних  за

сприяння Державного агентства з питань електронного урядування України та

Українського  освітнього  центру  реформ.  У  тренінгу  взяв  участь  провідний

спеціаліст сектору управління персоналом Володимир Кіт.

23 березня   у рамках Березневої сесії НТШ на засіданні Археографічної комісії

НТШ  старший  науковий  співробітник  відділу  давніх  актів  Володимир

Доліновський представив доповідь на тему «Войцех Ґейнош і його спогади про

роботу в Земському архіві», начальник відділу давніх актів Ростислав Мельник

виступив із  доповіддю «Діловодство органів влади Галичини кін.  XVIII-поч.

ХІХ ст.ст.».

24 березня  в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С.

Грушевського  НАНУ  відбулося  засідання  Історичної  комісії  НТШ,  на  якій

завідувач сектору зберігання документів давнього періоду Богдана Петришак

виступила із доповіддю «Міська канцелярія Львова у ХVIII ст.».

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки

12 січня директор архіву  І. М. Мага  та  головний науковий співробітник
архіву К. В. Романова провели робочу зустріч із завідувачем Музею української
діаспори  О. Г. Підсухою.  Обговорено  перспективи  співпраці,  зокрема,
підготовку спільного виставкового проекту, присвяченого сторіччю Української
революції.



19 січня у рамках відзначення Дня Соборності  України на сайті  архіву
репрезентовано  документальну  виставку  «До  Дня  Соборності»,  на  якій
представлено  документи,  що  висвітлюють  відзначення  цієї  події  численною
українською громадою за кордоном.

У січні фонди ЦДАЗУ поповнилися документами відомого українського
історика,  літературознавця  та  публіциста,  директора  Архіву  української
еміграції у Франції Ілька Львовича Борщака. Серед документів, переданих до
архіву директором Фундації імені Олега Ольжича О. С. Кучеруком, листування
І. Борщака  з  С. Шелухиним,  Ж. Пелісьє,  Є. Бачинським,  нотатки  з
дослідженнями Є. Рудницького.

9  лютого співробітники  архіву  Г. А. Горбунова  та  Н. І. Лихолоб  взяли
участь  у  презентації  монографії  румунського  дипломата,  історика  Вадима
Гузуна та українського історика, дослідника української політичної еміграції в
країнах Південно-Східної Європи Валерія Власенка «Під слідством СМЕРШ:
Офіцер ССІ і лідер української еміграції в Румунії за матеріалами СБУ (1944–
1947)». Книгу присвячено видатному українському діячеві, лідеру міжвоєнної
української  військової  еміграції  в  Румунії,  учаснику  української  революції
1917–1921  рр.  Гнатові  Порохівському.  Захід  проходив  у  Дипломатичній
академії України при МЗС України за сприяння Посольства Румунії в Україні. 
Один примірник монографії був переданий авторами у дар ЦДАЗУ.

28  лютого заступник  директора  ЦДАЗУ  І. В. Сінченко  та  начальник
відділу  використання  інформації  документів  Г. А. Горбунова  взяли  участь  у
відкритті виставки оригінальних карт «Київщина на картах ХVІ–ХІХ століття»
у Державному архіві Київської області.

1 березня директор архіву І. М. Мага взяла участь у відкритті художньо-
документальної виставки Центрального державного архіву-музею літератури і
мистецтва України «Інша Тетяна Яблонська… (за документами Національного
архівного фонду України)», присвяченої 100-річчю від дня народження видатної
української художниці.

15 березня у Київському міському будинку учителя відбулося відкриття
документальної виставки «На зорі національного відродження», підготовленої
співробітниками  ЦДАЗУ.  Виставку  відкрито  у  рамках  відзначення  подій
Української  революції  відповідно  до  Указу  Президента  «Про  заходи  з
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років». 

21  березня директор  ЦДАЗУ І. М. Мага  взяла  участь  у  роботі  круглого
столу на тему: «Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки



і  перспективи»,  організованого  відділом  зарубіжної  україніки  Інституту
книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

У рамках заходу доктор педагогічних наук Т. П. Усатенко передала у дар
архіву  збірник  англомовних  віршів  члена  Відділу  ім. Лесі  Українки  Союзу
Українок Австралії Олени Борис з дарчим написом авторки.

21  березня головний  науковий  співробітник  відділу  використання
інформації  документів  ЦДАЗУ  К. В. Романова  провела  історико-архівний
практикум для педагогічного колективу Будинку вчителя на тему «Основні віхи
першого  року  Української  революції  та  діяльність  Української  Центральної
Ради».

23  березня директор  ЦДАЗУ  І. М. Мага,  заступник  директора
І. В. Сінченко  та  начальник  відділу  використання  інформації  документів
Г. А. Горбунова  взяли  участь  у  інформаційному  заході,  організованому  прес-
центром  Генеральної  дирекції  з  обслуговування  іноземних  представництв  і
Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин.

27 березня у рамках відзначення Міжнародного дня театру на сайті архіву
репрезентовано онлайн виставку «Театральне життя українців за кордоном».

28  березня начальник  відділу  використання  інформації  документів
Г. А. Горбунова провела екскурсію по архівних та музейних фондах ЦДАЗУ для
магістрантів-істориків  факультету  української  філології  та  літературної
творчості  імені  Андрія  Малишка  Національного  педагогічного  університету
імені М. П. Драгоманова, які відвідали архів у рамках лекційного курсу «Історія
української діаспори» члена-кореспондента НАН України, доктора історичних
наук, професора кафедри історії та етнополітики В. М. Даниленка.

У  березні  з  метою  впровадження  нових  форм  і  засобів  комунікації  з
користувачами та швидкого переходу на головну сторінку офіційного веб-сайту
архіву було розроблено QR-код ЦДАЗУ.

У Центральному державному електронному архіві України

11  січня  директор  архіву  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у  робочій  нараді,
присвяченій  організації  пілотного  проекту  щодо  приймання-передавання
електронних  документів  до  ЦДЕА  України  з  метою  апробації  технологій
надсилання  файлів  архівних  електронних  справ  XML-формату,  підписаних
«архівним електронним цифровим підписом», їх технічної перевірки та надання

http://www.tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/346-2013-03-28-10-05-05.html


доступу до них іншим архівним установам. Нарада відбулась на чолі з Головою
Державного  агентства  з  питань  електронного  урядування  України
Риженком О. В.,  за  участю  заступника  Голови  Вискуба О. А.,  керівників
структурних  підрозділів  агентства  та  представників  підприємств-виробників
програмних засобів.

 26  січня  директор  архіву  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у  розширеному
засіданні  колегії  Державного  архіву  Житомирської  області  та  виступив  з
доповіддю  на  тему  приймання-передавання  електронних  документів  до
архівних установ,  оцифрування  документів  НАФ та  запровадження архівних
електронних послуг.

17 лютого  начальник відділу інформаційних технологій та захисту інформації
Вороной С. І. взяв участь у конференції «IDC Security Roadshow», на якій були
представлені  сучасні  рішення  щодо  забезпечення  безпеки  інформації  та
захищеності даних.

23 лютого  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. взяв участь у засіданні
колегії Державної архівної служби України, на якому було розглянуто підсумки
роботи державних архівних установ і  спеціальних установ страхового фонду
документації  у  2016  році  та  їх  завдання  на  2017 рік,  виступив з  доповіддю
«Реалізація  пілотного  проекта  щодо  апробації  веб-орієнтовного  програмного
забезпечення «Архівні фонди України» в мережі Інтернет».

28 лютого  директор архіву Ковтанюк Ю. С. взяв участь у відкритті виставки
оригінальних  карт  «Київщина  на  картах  ХVІ-ХІХ  століття»,  організованої
Державним  архівом  Київської  області  спільно  з  Вишгородським  історико-
культурним заповідником.

1 березня  директор архіву Ковтанюк Ю. С. взяв участь у відкритті художньо-
документальної виставки до 100-річчя від дня народження видатної української
художниці  Тетяни  Нилівни  Яблонської,  яка  відбулася  в  Центральному
державному архіві-музеї літератури і мистецтва України.

 6  березня до  дня  народження  Тараса  Шевченка  оновлено  онлайн-виставку
архівних копій веб-сайтів «Слово про Кобзаря».
15 березня    директор архіву Ковтанюк Ю. С. взяв участь у відкритті виставки
«На  зорі  національного  відродження»,  приуроченої  до  сторіччя  початку
Української революції та створення Української Центральної Ради.

У  Центральному державному науково-технічному архіві України



20  січня  на  виконання  указу  Президента  України  «Про  заходи  з
відзначення  100-річчя  подій  Української  революції  1917–1921  років»,
відповідно до листа Укрдержархіву від 13.01.2017 № 02.3/121 «Про виконання
заходів  з  відзначення  Дня  Соборності  України  –  98-ї  річниці  Акта  злуки
Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки»  у
ЦДНТА України проведено такі заходи:урочисте підняття Державного Прапора
України,урочисті  збори  колективу,  на  яких  директор  архіву  Євген  Семенов
виступив  із  вітальний  словом,  День  архівної  інформації,  у  рамках  якого
провідний спеціаліст відділу використання інформації документів Юлія Коваль
прочитала доповідь, присвячену 100-річчю подій Української революції 1917–
1921 років, а також продемонструвала тематично оформлені виставкові стенди
(за матеріалами  з  он-лайн  виставки  «Українська  революція.  1917–1921:
Документальна виставка до Дня Соборності України»).

13 лютого на офіційному веб-сайті ЦДНТА України розміщено виставку
документів  на  тему:  «Розробки  київських  суднобудівників  (за  документами
ЦДНТА  України)»,  яку  присвячено  155-річчю  від  заснування  Київського
суднобудівного  заводу  «Ленінська  кузня».  Для  експонування  відібрано
документи з проектів суден та їх вузлів з фонду Р-108 (комплекси 2-145 та 2-
317), розробником яких є конструкторське бюро означеного заводу.

28 лютого ЦДНТА України провів  день архівної  інформації  спільно з
Харківським  літературним  музеєм  на  тему:  «Нові  знайомства  з  будинком
“Слово”».

Гості  Харківського  літературного  музею  мали  унікальну  можливість
уявити  житлові  умови  письменницького  будинку  «Слово»,  побачити
кресленики генплану, фасадів, планів поверхів, світлокопії креслеників фасадів,
розрізів,  планів  поверхів,  даху  з  солярієм  тощо.  Ці  та  інші  документи
зберігаються у фонді Р-32 (комплекс 1-24) ЦДНТА України й експонувалися в
музеї тільки один день.

Презентацію архівних документів провела провідний спеціаліст відділу
використання інформації документів ЦДНТА України Юлія Коваль. Завідуюча
освітнім відділом ЛітМузею Ольга Черемська розповіла про відомих мешканців
будинку «Слово», зачитала їх спомини. 

Крім  того,  у  рамках  заходу  був  презентований  веб-сайт   про  будинок
«Слово».

17 березня у газеті  «День» надруковано статтю провідного спеціаліста
відділу  використання  інформації  документів  Юлії  Коваль  на  тему:  «Драма
будинку «Слово»: Згадка про трагічні події чи архітектурна пам’ятка? Погляд



крізь  призму  архівних  креслеників». У  матеріалі,  підготовленому  за
документами  фонду  Р-32  (комплекс  1-24),  йдеться  про  історію  житлового
будинку,  який  був  зведений  спеціально  для  українських  літераторів  1920-х
років. Більшість його мешканців було знищено сталінським режимом, пізніше
їх стали називати письменники Розстріляного Відродження.

 Зі  статтею  можна  познайомитися  на  сайті  газети  за  посиланням:
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/drama-budynku-slovo

30 березня у читальному залі ЦДНТА України відкрито виставку 
документів: «Нові архівні знахідки у фонді О. М. Бекетова», присвячена 155-
річчю від дня народження видатного архітектора.

У Державному архіві Дніпропетровської області

19  січня  у  рамках  проведення  Єдиного  дня  інформування  відбулися
зустрічі з колективами організацій та установ Царичанського району за темою
«День Соборності України».

Того ж дня у читальному залі  держархіву області  розгорнуто виставку
«До  Дня  Соборності  України».  Виставки  з  нагоди  Дня  Соборності  України
організовано архівними відділами районних державних адміністрацій і міських
рад області.

20 січня  на веб-сайті держархіву області опублікована стаття провідного
консультанта відділу інформації та використання документів Щербини О. С.

21–22 січня  на обласному каналі ДТРК у радіопрограмах «Життя-буття»,
«Вісник» прозвучали радіовиступи провідного консультанта відділу інформації
та  використання  документів  Щербини  О. С. ,  присвячені  Дню  Соборності
України. 

26 січня  у  держархіві  області  відбулося розширене засідання   колегії
«Про підсумки роботи архівних установ області у 2016 році та завдання на 2017
рік».  У  роботі  колегії  взяли  участь  керівники  архівних  відділів
райдержадміністрацій,  міських  рад,  трудових  та  приватних  архівів.
Виконуючою  обов’язки  директора  держархіву  області  Легостаєвою  О. О.
представлено  аналіз  роботи  архівних  установ  області  за  минулий  рік  та
визначені пріоритетні напрямки діяльності, реалізація яких запланована в 2017
році.  Виступи  на  колегії  супроводжувалися  електронними  презентаціями
показників роботи архівів.

26 січня  до Міжнародного дня пам’яті  жертв Голокосту в держархіві
області відкрито виставку «Голокост на Дніпропетровщині».

27  січня  на  веб-сайті  архіву  розміщено  статтю  начальника  відділу
інформації та використання документів Юзбашевої Н. Л. «Полум’я Голокосту
на Дніпропетровщині». 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/drama-budynku-slovo


У  січні   вийшов  друком  збірник  документів  і  матеріалів  «Українська
революція  1917–1921  на  Придніпров’ї».  У  виданні  представлені  документи
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України,
державних  архівів  Дніпропетровської  і  Запорізької  областей,  матеріали
періодики.

6–17 лютого в архіві проводилася навчальна практика студентів III курсу
історичного факультету Дніпровського національного університету ім.  Олеся
Гончара. Практиканти  ознайомилися  із  системою  архівних  установ  області,
склали  електронні  переліки  документів,  виявляли  відомості  в  архівних
документах тематичного, соціально-правового та генеалогічного характеру. 

27  лютого  у  приміщенні  держархіву  області  відкрито  документальну
виставку до 85-ї річниці утворення Дніпропетровської області.

23 березня  у рамках проведення Єдиного дня інформування відбулися
зустрічі з колективами організацій та установ Царичанського району за темою
«100-річчя подій Української революції 1917–1921 років». 

  
               У Державному архіві Донецької області   

27 березня  у Державному архіві Донецької області проведено 
семінар з установами - джерелами формування НАФ, які передають документи 
до державного архіву, з проведення науково-технічної обробки документів. 

      У Державному архіві Житомирської області

20 січня   у держархіві області на веб - сайті в рубриці «Документальні
виставки он – лайн» додатково розміщено 6 нових цифрових копій архівних
документів на тему: «До Дня Соборності України».

22 січня  головний спеціаліст відділу використання інформації документів
НАФ та довідкового апарату Кондратюк Р.Ю. прочитав лекцію і взяв участь у
культурно-освітньому  заході  на  тему:  «День  Соборності  України  та  його
значення  в  історії  українського  державотворення»,  який  проводився  для
особового  складу  курсантських  підрозділів  військового  інституту  ім.  С.П.
Корольова.

26  січня    Державний  архів  Житомирської  області  відвідала  делегація
Укрдержархіву  на  чолі  з  головою  Державної  архівної  служби  України
Барановою  Тетяною  Іванівною  у  складі:  начальника  відділу  європейської
інтеграції  та  взаємодії  з  міжнародними  та  громадськими  організаціями
Укрдержархіву  Прилепішевої  Ю.  А.,  директора  Центрального  державного
архіву-музею  літератури  і  мистецтва  України  Чижової  О.  В.,  директора
Центрального  державного  електронного  архіву  України  Ковтанюка  Ю.  С.,



директора департаменту страхового фонду документації  (м.Харків)  Меленця
А.В., відповідальних працівників Укрдержархіву.

26 січня   у малому залі  Житомирської обласної державної адміністрації
відбулось  розширене  засідання  колегії  Державного  архіву  Житомирської
області  за  участі  голови  Державної  архівної  служби  Тетяни  Баранової,
заступника  голови  Житомирської  облдержадміністрації  Ярослава  Лагути,
директорів  Державних  архівів  Вінницької,  Волинської,  Рівненської,
Хмельницької  областей  та  керівників  архівних  установ  області,  на  якому
підбито підсумки роботи архівних установ у 2016 році та визначено пріоритети
на 2017 рік.

27  січня   за  Програмою  тематичного  короткострокового  семінару
«Організація  роботи  державних  архівних  установ»  спільно  з  Центром
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій  відбулось  практичне  заняття  з  керівниками  архівних  відділів,
секторів  райдержадміністрацій,  міських  рад.  Заняття  проведено  під
керівництвом  директора  держархіву  області  Михайлова  А.М.  за  участі
директора  Центру  Булич  Т.В.   Практичне  навчання  проходило  у  робочих
кабінетах структурних підрозділів держархіву області. Учасники ознайомились
з  архівосховищами,  із  процесами  ремонтно-реставраційних  робіт,  веденням
облікових  бланків  та  журналів  документів  НАФ,  організацією  роботи  по
виконанню  запитів  юридичних  та  фізичних  осіб  на  запитувану  архівну
інформацію.

30 січня  у приміщенні Державного архіву Житомирської області Центром
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій  організовано  та  проведено  одноденний  тематичний
короткостроковий  семінар  «Психологія  професійного  спілкування»,  участь  у
якому взяли всі працівники держархіву області.

30  січня   директор  архіву  Михайлов  А.М.  та  заступник  директора  –
головний  зберігач  фондів  архіву Шимченко  Н.Г.  взяли  участь  у  творчому
вечорі  краєзнавця,  видавця,  дослідника  історії  та  архітектури  Житомира,
громадського діяча, літератора Георгія Мокрицького на тему: «У колі років, у
колі друзів» з нагоди 65 – річчя від дня його народження.

14 лютого  заступник директора-головний зберігач фондів Шимченко Н.Г.
начальник  відділу  обліку  документів  НАФ    Корнатовська  Н.Ф.  (голова
профспілки  архіву)  взяли  участь  у  заняттях  з  головами  первинних
профспілкових  організацій  та  представниками  профорганізацій  з  питань
охорони  праці,  які  проводилися  Житомирською  обласною  профспілковою
організацією працівників держустанов України.



17  лютого  головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів  НАФ  та  довідкового  апарату  Слободянюк  Т.В.  взяла  участь  у
зустрічі керівництва Федерації профспілок України та Житомирської області (в
рамках  проведення  Дня  ФПУ),  яка  проводилися  Житомирською  обласною
профспілковою організацією працівників держустанов України. 

20  лютого  у держархіві  області  відкрито  стендову  виставку  документів
«Про вшанування подвигу учасників Революції гідності  та увічнення пам’яті
Героїв  Небесної  Сотні»  та  на  веб  -  сайті  архіву,  у  розділі  «Документальні
виставки», розміщені їх цифрові копії.

22 лютого  заступник начальника відділу формування НАФ та діловодства,
кандидат  історичних  наук Гаращук  Т.С.  брала  участь  у  роботі  засідання
фондово-закупівельної комісії Житомирського обласного краєзнавчого музею.

9 березня  директор архіву Михайлов А.М. взяв участь у заходах з нагоди
відзначення 203-ї річниці від дня народження українського поета, письменника,
художника, громадського та політичного діяча Тараса Шевченка, які відбулися
у Житомирі.

13 березня  працівники архіву та керівники архівних установ області взяли
участь  у  заходах  із  вшанування  добровольців,  які  захищали  нашу країну  на
Сході, з нагоди Дня українського добровольця.

20 березня у держархіві області  відкрито стендову виставку документів,
присвячену  100-річчю  від  початку  Української  революції  та  створення
Української Центральної ради.

      У Державному архіві Запорізької області

25 січня   відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Запорі-
зької  області,  присвячене  підсумкам  роботи  Державного  архіву  Запорізької
області за 2016 рік та плануванню на 2017 рік.  

 

 

21 лютого у Державному архіві Запорізької області відбулося розширене
засідання колегії за участю працівників Державного архіву Запорізької області,
архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів.

На засіданні були підбиті підсумки роботи архівних установ області за
2016 рік,  визначено завдання на 2017 рік та розглянуто питання про роботу



Державного  архіву  Запорізької  області  щодо  дотримання  вимог  чинного
законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2016 році.

 

У Державному архіві Івано-Франківської області

 
 

23 січня у читальному залі архіву відкрито тематичну виставку   «Злука УНР та
ЗУНР», присвячена  Дню Соборності України.

26 січня відкрито виставку архівних документів  «Галицьке єврейство: втраче-
ний пласт та розірвана пам’ять» до  Міжнародного  дня пам’яті жертв Голо-
косту.

27 січня в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищен-
ня  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і  організацій  відбулись
тематична виставка і засідання круглого столу на тему «Символ патріотизму і
жертовності». Захід був присвячений Дню пам’яті героїв Крут.

Участь  у  засіданні  круглого  столу  взяли  науковці,  викладачі  з  усієї
області  та  учні  -  ліцеїсти.  Також під час  круглого столу  було організовано
телеміст  із  працівниками  Чернігівського  центру  підвищення  кваліфікації
держслужбовців, науковцями та дослідниками Чернігівщини.

Того ж дня в архіві розпочала роботу тематична виставка «Символ патріотизму
і жертовності», присвячена Дню пам’яті героїв Крут.

15 лютого  відкрито тематичну виставку архівних документів  «Незагоєна рана
Афгану» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і
28-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

6 березня  на вшанування пам»яті Тараса Шевченка відкрито виставку  «Поет,
художник,  борець»,  присвячену  203-й  річниці  від  дня  народження Великого
Кобзаря.

 

23  березня провідний  науковий  співробітник   Мицан  К.  П.  виступила  із
доповіддю  «Документи  Івано-Франківського  національного  медичного
університету в фондах Державного архіву Івано-Франківської області» на 86-й



науково-практичній  конференції  студентів  і  молодих  вчених   «Іновації  в
медицині»,  яка  відбулася  у  Івано-Франківському  національному  медичному
університеті.

30 березня директор  Державного  архіву  області   Гриник І.  І.  взяв  участь  у
семінарі-конференції  вчителів  історії  «Науково-дослідна  робота  учнів  у
контексті  історичного  краєзнавства»,  де  виступив  із  доповіддю «Організація
дослідницької  роботи  на  прикладі  Державного  архіву  Івано-Франківської
області».

 

 В архівних  установах  Київської області

24 січня  в адміністративному корпусі Державного архіву Київської області від-
булась презентація виставки документів в електронному форматі «Українська
революція (1917-1921). Уроки. Надбання. Втрати».

26 січня  в Державному архіві Київської області відбулося чергове засідання
колегії.

27 січня  у Державному архіві Київської області відбулося засідання круглого
столу до Міжнародного дня пам`яті жертв Холокосту.

27 січня  у тижневику «Час Київщини» № 3 (246) опублікована стаття «Білоце-
рківське самоврядування на тлі української революції», підготовлена за доку-
ментами Державного архіву Київської області.

3 лютого  у тижневику «Час Київщини» № 4 (247) опублікована стаття «Холо-
кост на Київщині», підготовлена за документами Державного архіву Київської
області.

10  лютого  у тижневику  «Час  Київщини»  №  5  (248)  опублікована  стаття
«Напрестольні євангелія у фондах Державного архіву Київської області», підго-
товлена за документами Державного архіву Київської області.

16  лютого  у  приміщенні  Ірпінської  міської  ради  відбулося  розширене
засідання колегії Державного архіву Київської області за участю начальників
архівних відділів  (секторів)  районних державних адміністрацій,  міських рад,
керівників  трудових  архівів  області  щодо  підсумків  роботи  у  2016  році  та
завдань на 2017 рік.

17 лютого  у тижневику «Час Київщини» № 6 (249) опублікована стаття «Ромео
і Джульєтта з Деміївки», підготовлена за документами Державного архіву Київ-
ської області.



23 лютого  підписано Угоду про співробітництво між Державним архівом Київ-
ської області та Вишгородським історико-культурним заповідником.

28 лютого  Державний архів  Київської  області  та  Вишгородський історико-
культурний заповідник у виставковій залі державного архіву презентували ви-
ставку оригінальних карт «Київщина на картах  XVI-XIX століть», присвячену
85-річчю утворення Київської області.

З 1 по 31 березня  у виставковій залі Державного архіву Київської області екс-
понувалась виставка оригінальних карт «Київщина на картах ХVІ-ХІХ століт-
тя», яку відвідали 218 осіб.

            У Державному архіві Луганської області

17-18 січня згідно з Планом-графіком проведення перевірок роботи служб діло-
водства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел
формування НАФ на 2016 рік головним спеціалістом відділу формування НАФ
та діловодства Міщенко Л.І. здійснено тематичну перевірку діяльності роботи
експертної комісії Державного підприємства «Луганський експертно-технічний
центр Держпраці».

 

27 січня  під керівництвом директора Державного архіву Луганської області
Безгинської  Катерини  Миколаївни  у  приміщенні  Луганської  обласної
військово-цивільної  адміністрації  за  адресою:  м.  Сєвєродонецьк,  проспект
Центральний,  59,  відбулося  засідання  Науково-методичної  ради  Державного
архіву Луганської області.

 31 січня в приміщенні Державного архіву Луганської області (проспект 
Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк) відбулася презентація нового обладнання. 
В урочистому заході взяли участь заступник голови облдержадміністрації 
О.П.Лішик, директор Державного архіву Луганської області К.М.Безгинська, 
співробітники Держархіву, громадськість.
Книжковий сканер Book2net Kiosk, який був отриманий Держархівом, є одним з
найшвидших у світі книжкових сканерів формату A2, і створений спеціально 
для швидкого і якісного професійного оцифрування документів різного виду, 
таких як зшиті документи, книги, підшивки газет або старі видання та 
максимального забезпечення збереженості оригіналів.



Завдяки проекту Держархів отримав можливість забезпечити значне 
покращення якості обслуговування громадян і юридичних осіб, підвищення 
відкритості, прозорості й ефективності своєї діяльності, а у майбутньому 
надасть змогу запровадити надання електронних послуг в архівній сфері 
області у відповідності до вимог ЄС.

31 січня   у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації 
(проспект Центральний, 59) відбулося  засідання експертно-перевірної комісії.

8 лютого   у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
(м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, 59, ІІ поверх, зала засідань) відбулося
розширене засідання колегії Державного архіву Луганської області з порядком 
денним: Про підсумки роботи архівних установ області у 2016 році та 
пріоритетні завдання на 2017 рік.

6-9 лютого згідно з Планом - графіком проведення перевірок роботи служб 
діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - 
джерел формування НАФ на 2017 рік, заступником начальника відділу 
формування НАФ та діловодства Вергасовою Ельвірою Едуардівною здійснено 
комплексну перевірку діяльності служби діловодства, архівного підрозділу та 
експертної комісії у Департаменті освіти і науки Луганської 
облдержадміністрації. 

20 березня в залі засідань  обласної військово-цивільної адміністрації (проспект
Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк) відбувся семінар «Окремі питання вимог
чинного  законодавства  архівної  сфери»  з  керівниками  архівних  установ
райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів області, відповідальними
за  підготовку  архівних  довідок  та  представниками  Головного  управління
Пенсійного фонду України в Луганській області.

27 березня  у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністра-
ції відбувся семінар на тему: «Організація та проведення експертизи цінності
документів  НАФ  та  особового  складу  у  структурних  підрозділах  облдерж-
адміністрації».

             У Державному архіві Львівської області

19 січня оприлюднено он-лайновий варіант оновленої тематичної виставки 
архівних документів «До 75-річчя вивезення остарбайтерів до Німеччини» на 



офіційному веб-сайті архіву та на офіційних сторінках архіву у мережі 
Facebook.

20 січня оприлюднено он-лайновий варіант оновленої тематичної виставки 
архівних документів «До 98-ї річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР» на офіційному 
веб-сайті архіву та на офіційних сторінках архіву у мережі Facebook.

23 січня на сайті Укрінформ розміщено повідомлення про тематичну виставку 
архівних документів Державного архіву Львіввської області «До 98-ї річниці 
Акту Злуки УНР і ЗУНР».

27 січня оприлюднено он-лайновий варіант оновленої тематичної виставки 
архівних документів « До Міжнародного дня пам»яті жертв Голокосту» на 
офіційному веб-сайті архіву та на офіційних сторінках архіву у мережі 
Facebook.

31 січня оприлюднено он-лайновий варіант тематичної виставки архівних 
документів «До 100-річчя Української Революції 1917-1921 років» на 
офіційному веб-сайті архіву та на офіційних сторінках у мережі Facebook.

6-7 лютого директор Державного архіву Львівської області Мартенс І.Є. взяла 
участь у нараді керівників державних архівів західних областей України, де 
обговорювалися важливі питання міжнародного регіонального співробітництва 
за участі Голови Державної архівної служби України Баранової Т.І. Відбулася 
презентація видання «Привілейована грамота 1836 року про надання права 
Березькій жупі користуватися печаткою».

6 лютого науковий співробітник архіву Бондар О.Л. побував на «Оссолінських 
зустрічах» із Анджеєм Северином – актором і режисером театру і 
кіно,директором Польського театру у Варшаві (Республіка Польща),які 
відбулися у читальному залі №1 імені Омеляна та Тетяни Антоновичів  ЛННБ 
України.

15 лютого опри людено он-лайновий  варіант виставки архівних документів 
«Хрещені Афганістаном» до Дня пам»яті воїнів-інтернаціоналістів на 
офіційному веб-сайті архіву та на офіційних сторінках орхіву у мережі 
Fecebook.

23 лютого науковий співробітник відділу використання інформації документів 
Бондар О.Л. взяв участь у тренінгу «Механізм комунікацій з 
громадськістю»,який організував відділ комунікацій з громадськістю 
департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації.

Того ж дня відбулася зустріч керівництва Державного архіву Львівської області
з делегацією Державного архіву в м.Перемишлі (Республіка Польща) на чолі із 
директором архіву Анною Новак.Обговорено питання співпраці у сфері 
дослідження архівних документів та джерел з історії України та Польщі.



5 березня колектив архіву взяв участь у заходах Львівської 
облдержадміністрації з нагоди вшанування пам»яті головного командира 
УПА,генерал-хорунжого Романа Шухевича.

9 березня розміщено он-лайнову версію тематичної виставки «Усе знесла і 
перемогла Його любов і сила,Його великого вогню і смерть не погасила – 
творчість Т.Г.Шевченка у західно-українських просвітницьких та наукових 
виданнях 1916-1950 роках» на офіційному веб-сайті архіву та на офіційних 
сторінках архіву у мережі Facebook.

14-15 березня заступник начальника відділу забезпечення зберігання 
документів Білогруд О.В. взяв участь у тематичному короткотерміновому 
семінарі з підвищення кваліфікації за професійною програмою у ЛРІДУ НАДУ 
при Президентові України на тему «Європейська інтеграція України».

          У Державному архіві Миколаївської області

22-25  січня директор  держархіву  Левченко  Л.Л.  взяла  участь  у  засіданні
робочої групи з підготовки концепції реформування архівної галузі (м. Київ).

23  січня на  обласному  радіоканалі  начальник  відділу  інформації  та
використання  документів  Мельник  М.О.   провела  радіопередачу  «Михайло
Кенігсберг - лікар-фізіотерапевт, засновник миколаївської водолікарні».

24  січня на  обласному  радіоканалі  начальник  відділу  інформації  та
використання документів Мельник М.О.  провела радіопередачу «Голокост на
Миколаївщині».

16  лютого директор  держархіву  Левченко  Л.Л.  взяла  участь  у
телепередачі  «Контраргумент»  за  темою  «Декомунізація»  на  телеканалі
«Миколаїв».

У період з  20 лютого по 2 березня директор держархіву Левченко Л.Л.
прочитала цикл лекцій з презентацією архівних документів «Миколаїв за доби
Центральної Ради». для загальноосвітніх шкіл  м. Миколаєва. 

21  лютого на  обласному  радіоканалі  начальник  відділу  інформації  та
використання документів Мельник М.О.  провела радіопередачу «М.М.Аркас -
грек з українською душею».

1 березня директор держархіву Левченко Л.Л. взяла участь у «круглому
столі»  «Українська  революція  1917-1921  років:  здобутки  і  прорахунки  у
державотворчому  процесі»,  організованому  Миколаївською  обласною



універсальною науковою бібліотекою ім. О.Гмирьова із доповіддю «Миколаїв
за доби Центральної Ради».

4  березня  на  телеканалі  «Миколаїв»  вийшла  в  ефір  телепередача
«Миколаїв  за  доби  Центральної  Ради»,  підготовлена  за  результатами
дослідження доктора історичних наук, директора держархіву Левченко Л.Л.

6 березня відбулося підсумкове засідання колегії держархіву області за
участі  членів  консультативно-дорадчого  органу  при  держархіві  області,
завідувачів  архівних  секторів  райдержадміністрацій,  начальників  архівних
відділів міських рад, керівників об’єднаних трудових архівів.

10  березня на  телеканалі  ТАК-TV директор  держархіву  Левченко
Л.Л.провела  телепередачу «Цінні документи Державного архіву Миколаївської
області».

15 березня співробітники держархіву взяли участь у у  VI Міжнародній
науково-практичній  конференції  «Історичні  мідраші  Північного
Причорномор’я» з доповідями: «Гіпотези про долю єврейських архівів у період
від Авраама до Ієшуа Бін Нуна (ІІ тис.до н.е.), «Документальні свідчення про
знищення  єврейського  населення  на  Миколаївщині  під  час  Голокосту»  та
«Нагартавська сільрада Березнегуватського району Миколаївської області у 20-
х рр. ХХ ст.».

18 березня на телеканалі «Миколаїв» директор держархіву Левченко Л.Л.
провела телепередачу «Миколаїв за доби Центральної Ради» (друга частина).

21  березня на  обласному  радіоканалі  начальник  відділу  інформації  та
використання Мельник М.О.  провела радіопередачу «Діяльність Українського
товариства «Просвіта» на Миколавщині».

22 березня на телеканалі  ТАК-TV директор держархіву Левченко Л.Л.
провела телепередачу «Архівні джерела генеалогічних досліджень».

           У Державному архіві Одеської області

10 січня  Державний архів Одеської області та ТРК «Град» продовжують
спільний телевізійний проект «Архивная Одиссея»: в черговому 14 
випуску – про дослідження історії ромів в Одесі за документами з 
фондів Держархіву розповідає доктор філософії, голова правління 
Одеського обласного ромського конгресу Сергій Єрмошкін.

 

http://archive.odessa.gov.ua/arhivna-odisseya/
http://grad.ua/programmy-tv/odisseia/


13 січня  Державний архів Одеської області та ТРК «Град» 
продовжують спільний телевізійний проект «Архивная Одиссея»: в 
черговому 16 випуску – про історію одеських шахів за документами з 
фондів Держархіву розповідає гросмейстер, чемпіон світу з шахової 
композиції, історик, журналіст Сергій Ткаченко.

 
13-19 січня  співробітник Державного архіву Одеської області, к.і.н. 
Анатолій Хромов взяв участь у міждисциплінарному науково-
практичному семінарі «Україна 2030 - виклики і перспективи», який 
проходив у м. Кастелло ді Фємме (Італія) та був організований ІМАНС 
(Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці).
А.В.Хромов виступив із доповіддю «Генеалогічні пошуки в архівах як 
складова сталого розвитку країни у соціальній сфері».

 
20 січня  у рамках заходів до Дня Соборності України, в день 
проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки, 22 січня  1919 року, на 
офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено 
оновлену тематичну он-лайн виставку «Революційна доба на Одещині. 
1917-1920».
 

 
20 січня  директор Державного архіву Одеської області Володимир 
Левчук, друзі і багаторічні дослідники Держархіву - відомий одеський 
краєзнавець Олег Губарь і куратор Музею історії євреїв Одеси 
«Мігдаль-Шорашим» Михайло Рашковецький та прес-секретар 
Одеської єврейської громади «Хабад-Шомрей-Шабос» Болеслав 
Капулкін розповіли про історію та сучасний стан будівель синагог в 
Одесі.

 
23 січня заступник директора Державного архіву Одеської області, к.і.н.
Лілія Білоусова на запрошення Одеської філії Грецького Фонду 
культури взяла участь у засіданні Ради музею «Філікі Етерія».
 
 
23 січня  Державний архів Одеської області відвідали Президент Греко-
Української Палати п. Янніс Поліхронопулос, член Палати п. Герасімос-
Ніколаос Бугас та директор Одеської філії Грецького Фонду Культури 
п. Сороніс Парадісопулос.
Метою візиту іноземних друзів та багаторічних партнерів Держархіву 
стало обговорення подальшого співробітництва з архівом у галузі 
наукових досліджень та розвитку спільних культурних, музейних та 
видавничих проектів.

http://hfcodessa.org/uk/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-2/
http://hfcodessa.org/uk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-3/
http://hfcodessa.org/uk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-3/
http://archive.odessa.gov.ua/arhivna-odisseya/
http://grad.ua/programmy-tv/odisseia/


 
 
24 січня  директор Державного архіву Одеської області Володимир 
Левчук взяв участь в авторській програмі «Время Юрия 
Котляревского». В студії йшлося про досягнення та перспективи 
подальшого розвитку архівної справи: продовження процесу 
оцифрування документів та їхнього оприлюднення на веб-сайті, 
міжнародне співробітництво Держархіву, організацію роботи 
дослідників, фінансування архівної галузі, стан будівлі головного 
корпусу – будинку колишньої Бродської синагоги.Передача вийшла у 
прямому ефірі телекомпанії «Медіа-Інформ».

 
 

 
 

 
2 лютого у Державному архіві Одеської області відбувся семінар-
практикум для авторів-упорядників довідкового видання «Зведений 
каталог метричних книг. Випуск 3. Бессарабія» (організатор - голова 
Науково-методичної ради к.і.н. Л.Г.Білоусова). Метою заняття було 
обговорити результати роботи за 2016 рік, зокрема, проблемні питання 
науково-технічної розробки церковних метричних книг і книг реєстрації
актових записів.
 
 

 
 
7 лютого  Державний архів Одеської області прийняв на державне 
зберігання документи:
- Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та європейської 
інтеграції Одеської облдержадміністрації за 2005-2015 роки в кількості 
196 справ, серед яких наступні матеріали: накази з основної діяльності, 
документи (інформаційні повідомлення, платіжні доручення, 
листування, заяви, установчі документи) про внесення іноземних 
інвестицій, документи дозвільного характеру (заяви, експертні 
висновки, рішення, контракти, листи-звернення, ліцензії на експорт та 
імпорт товарів) на зовнішньоекономічні операції,  штатні розписи, річні 
баланси, технічні завдання на відрядження;
- документи особового походження фонду «Портной Йосип Лазарович 
(1916-1989), - кандидат історичних наук, доцент, архівіст, член Спілки 
журналістів СРСР, учасник ІІ Світової війни», серед яких: рукописи 
наукових статей, монографій та рецензії на них, біографічні документи, 
списки публікацій, документи про наукову діяльність Й.Л.Портного, 
листування.

http://www.mediainform.in.ua/


 
10 лютого  Державний архів Одеської області та ТРК «ГРАД» 
продовжують спільний телевізійний проект «АРХИВНАЯ ОДИССЕЯ»: 
в черговому 19 випуску – представниця одеської родини Наталія 
Мулакіта письменники, краєзнавці, члени Одеського обласного 
товариства охорони пам’яток Інна Арутюнова і Валерій 
Шерстобітоврозповідають про проект «Народний архів» та його 
складову – документи одеської сім’ї Страті-Мулакі.

 
10 лютого головний науковий співробітник Державного архіву 
Одеської області Сергій Березін перебував з науковою метою в 
Автономному територіальному утворенні Гагауз Єрі, Республіка 
Молдова: взяв участь у роботі Міжнародної наукової конференції 
«Наука. Освіта. Культура» в Комратському державному університеті; 
відвідав Науково-дослідницький центр Гагаузії імені М.В.Маруневич; 
зробив історико-топографічну розвідку по населених пунктах, 
документи з історії яких знаходяться у фондах Держархіву.
   

 
13 лютого у Державному архіві Одеської області триває виробнича 
практика учнів Одеського вищого професійно-технічного училища 
сфери послуг № 35, які навчаються за спеціальністю «асистент 
референта». Програма практики передбачає отримання навичок роботи з
документами протягом п’яти місяців, з 13 січня по 13 травня 2017 року.
   

 
27 лютого у Державному архіві Одеської області тирває робота над 
проектом «МЕТРИКА»: на офіційному веб-сайті оприлюднено цифрові 
копії 30 метричних книг фонду 37 «Херсонська духовна консисторія» 
(опис 2, справи 57-88).
Електронні матеріали (52620 файлів .jpg; 37,3 Gb) подано «так, як вони 
є»: переважну більшість копій представлено у вигляді поаркушних 
фотографій (один аркуш – одна копія); перегляд здійснюється за 
допомогою спеціального модуля.

 
 
28 лютого наприкінці лютого, ми згадуємо про події 85-річної давнини: 
саме тоді було утворено Одеську область. Пропонуємо переглянути 
документальні свідоцтва того часу, представлені в експозиції оновленої 
тематичної виставки он-лайн «До річниці Одеської області»:

 

http://viewer.archive.odessa.gov.ua/blog/gallery/metrika-jpg_0037_02_0057-0088/
http://archive.odessa.gov.ua/metrika/fond-037/fond-037-02_0001-0100/
http://www.gbm.md/
http://www.kdu.md/ru/
http://archive.odessa.gov.ua/arhivna-odisseya/
http://grad.ua/programmy-tv/odisseia/


9 березня  пам'яті Т.Г.Шевченка (1814-1861): оновлена тематична 
виставка от-лайн "До річниці Кобзаря"

 
14-15 березня  Державний архів Одеської області з робочим візитом 
відвідала делегація з Республіки Польща – представники Інституту 
Національної Пам’яті – Комісії з розслідування злочинів проти 
польського народу (Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu): директор Архіву Інституту 
Національної Пам’яті пані Можена Крук, заступник директора Архіву 
пан Маріуш Квашняк та співробітник відділу міжнародних зв’язків 
Інституту, доктор наук пані Дорота Левша.
Мета візиту польських колег – налагодження співробітництва між 
Інститутом Національної Пам’яті та Державним архівом Одеської 
області у галузі наукових досліджень, обміну професійним досвідом, 
розробки спільних науково-видавничих і культурно-соціальних 
проектів.

   16 березня  Державний архів Одеської області, Громадська ініціатива 
«Друзі Архіву» та ТРК «ГРАД» продовжують роботу над спільним 
телевізійним проектом «Архівна Одіссея».
У приміщенні головного корпусу Державного архіву Одеської області 
відбулися зйомки п’яти нових телесюжетів (організатор – Лілія 
Білоусова, к.і.н., заступник директора Держархіву).
  
 20 березня на веб-сайті оновлено розділ «Нові надходження до фондів 
Держархіву»: до бази даних додано інформацію про находження до 
Державного архіву Одеської області 59 фондів і частин фондів у 2016 
році.
Державний архів Одеської області: в 2016 році на державне зберігання 
прийнято документи 59 фондів і частин фондів.
  
 

 
 
21 березня 2017 р. На веб-сайті оновлено базу даних проекту 
«МЕТРИКА», до якої увійшли 904 цифрових копії справ із метричними 
записами, дігіталізованих по 2016 рік включно.  

 
24 березня до Національного Свята Греції - Дня Відродження, - 
Грецький Фонд Культури (Одеська філія), Греко-Українська Палата (м. 
Пірей, Греція), Державний архів Одеської області та Одеський 
літературний музей, -  презентували видання шедевру грецької 
літератури XVII сторіччя - книги Віцендзоса Корнароса «Еротокрит».

http://archive.odessa.gov.ua/metrika/
http://archive.odessa.gov.ua/novi-nadhodzhennya-do-fondiv/
http://archive.odessa.gov.ua/novi-nadhodzhennya-do-fondiv/
http://archive.odessa.gov.ua/arhivna-odisseya/
http://grad.ua/programmy-tv/odisseia/
http://archive.odessa.gov.ua/gromadska-rada/
http://ipn.gov.pl/pl
http://ipn.gov.pl/pl


 

У Державному  архіві Полтавської області

6  січня відбулася  апаратна  нарада  з  начальниками  структурних  підрозділів
державного  архіву.  Розглянуто  питання:  Про  підсумки  роботи  державного
архіву за 2016 рік. Про виконання заходів щодо запобігання корупції (аналіз
роботи за 2016 рік).

12 січня  відбулося засідання ЕПК Державного архіву.

20 січня відбулася апаратна нарада з  начальниками структурних підрозділів
державного архіву. На розгляд винесено питання:
1.  Про підготовку колегії  державного архіву „Про підсумки роботи архівних
установ області у 2016 році та їх завдання на 2017 рік”.
2.  Про стан виконавської  дисципліни у державному архіві  (аналіз  роботи за
2016 р.).

17  січня  відбулося  засідання  Науково-методичної  ради  Державного  архіву.
Винесено на розгляд такі питання:
1. Про затвердження звіту роботи науково-методичної ради за 2016 рік.
2.  Про  затвердження  тематико-експозиційних  планів  виставок:  до  Дня
Соборності України,  до 20-річчя відновлення Богослужінь у Святоуспенській
церкві м. Полтава. до 100-річчя створення Української Центральної Ради.

18 січня  відбулася презентація документальної виставки до Дня Соборності
України (матеріали виставки розміщено на веб-сайті державного архіву).

20 січня опубліковано статтю: Пустовіт Т.П. Два 22 січня у нашій історії // Зоря
Полтавщини. – 2017. – 20 січня. –  №7-8(22939-22940). – С.1,3; 

20 січня  презентація книги:  Мокляк В. О., Пустовіт   Т. П., Супруненко О. Б.
Будинок Українського клубу в  Полтаві:  пам’ятка  історії  доби національного
відродження та Української революції.  

26 січня відбулося засідання ЕПК Державного архіву.

20  січня  участь  керівництва  державного  архіву  у  відеоконференції  до  Дня
соборності  України  (захід  відбувся  у  Полтавському  обласному  центрі
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної



влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій.

25 січня  Інтерв’ю заступника директора державного архіву Пустовіта Т. П. жу-
рналістам місцевих ЗМІ про документальне видання з історії пам’ятки украї-
нської революції – Полтавський український клуб по вул. Стрітенській, 37. 

 

3 лютого відбулася апаратна нарада з начальниками структурних підрозділів
державного архіву. На розгляд винесено питання:
1. Про роботу з кадрами у державному архіві (підсумки за 2016 рік).
2.  Про  виконання  заходів  комплексної  програми  комунікації  влади  з
громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-
1018 рр. (заходи за 2016 рік). 

7 лютого  відбулося засідання колегії державного архіву. Розглянуто питання:
1. Про підсумки роботи архівних установ області за 2016 рік та їх завдання на
2017 рік.
2. Про затвердження Плану роботи колегії на 2017 рік.

13  лютого проведено  оглядову  екскурсію  «Державний  архів  Полтавської
області – духовна скарбниця та цінне джерело з історії краю». Академічна гру-
па І-VI (магістри) історичного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка. Керів-
ник – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Л.
Л. Бабенко. 

17 лютого відбулася апаратна нарада з начальниками структурних підрозділів
державного архіву. На розгляд винесені питання:
1. Про роботу зі зверненнями громадян (аналіз роботи за 2016 рік) 
2. Про роботу Експертно-перевірної комісії державного архіву (аналіз роботи за
2016 рік та План на 2017 рік)

17  лютого  відбулася  презентація  документальної  виставки  до  Дня  Героїв
небесної сотні (виставку представлено на веб-сайті державного архіву).

17  лютого проведено  оглядову  екскурсію  «Державний  архів  Полтавської
області – духовна скарбниця та цінне джерело з історії краю».  Розсошенська
гімназія (с. Розсошенці, Полтавський район, Полтавська область). Академічна
група – 10-11 клас. Керівник – вчитель історії Бойко О. М.
.
 
28  лютого  відкриття  документальної  виставки  до  25-річчя  відновлення
Богослужінь у Святоуспенському соборі м. Полтави.



 

 

10 березня  виступ заступника директора державного архіву Пустовіта Т. П. під
час заходів із вшанування пам’яті художника Григорія Петровича Ксьонзенка
(Ксьонза). 

 
17 березня  опубліковано статтю:  Пустовіт  Т.  П.  «Одвічне  джерело нашого
державницького поступу» до 100-річчя створення УЦР // Зоря Полтавщини. –
2017. – 17  березня.

17  березня  відкрито  документальну  виставку  «Центральна  Рада  -  керівний
центр Української революції» до 100-річчя створення Української Центральної
Ради.

 
23 березня  участь старшого наукового співробітника  державного архіву Коро-
тенка В. В. у радіопередачі на  ПАТ НСТУ «Полтавська регіональна дирекція
«Лтава» до 75 –річчя насильницького вивезення української молоді до Німеч-
чини .

 
28  березня  проведено  тематичну лекцію «Центральна  Рада –  керівний орган
Української  Революції».  Відвідувачі:  Полтавська  ЗШ  №  18  І-ІІІ  ступенів   
Академічна група – 10 клас. 
 
 

 

У Державному архіві Рівненської області
 

 

11  січня відбувся  запис   радіопередачі  для  РДТРК  програма
«Минувшина» : «Як рівняни за Польщі Різдво святкували».

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський  монітор  № 1  за  12.01.2017  для  рубрики  "Повернуті  із  забуття:
Вікентій Дзержбінський".



 18  січня розпочалося  експонування  виставки  архівних  документів,
присвячених  вшануванню  пам’яті  юнаків,  які  героїчно  загинули  у  бою  під
Крутами  29  січня  1918  року:  «Битва  під  Крутами  через  призму  архівних
документів».

 18  січня  підготовлено  радіорепортаж  на  радіо  «Трек»  про  виставку
архівних документів, , що присвячена вшануванню пам’яті юнаків, які героїчно
загинули у бою під  Крутами 29 січня 1918 року: «Битва під Крутами через
призму архівних документів».

 20  січня розпочалося  експонування  виставки  архівних  документів  до
100-річчя початку Української революції, 100-річчя проголошення Української
народної республіки 1917 - 1921 рр.

23 січня  головний спеціаліст відділу використання інформації 
документів, кандидат історичних наук Самсонюк Т.М. взяла участь у шостому 
з’їзді Спілки краєзнавців України в м. Києві.

26  січня   головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів, кандидат історичних наук Самсонюк Т.М. записала телепередачу
для програми «Так було» РДТРК: «Чому українці емігрували за кордон?»

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський  монітор  № 2  за  26.01.2017  для  рубрики  "Повернуті  із  забуття:
Ядвіга Войнаровська".

26 січня  начальник відділу формування НАФ і  діловодства,  кандидат
історичних наук  Галамай О.М. взяла участь у розширеному засіданні колегії
Державного  архіву  Житомирської  області  та  виїзному  засіданні  колегії
Укрдержархіву.   У  роботі  колегії  взяли  участь  голова  Державної  архівної
служби  України  Баранова  Т.І.,  директори  Державних  архівів  Вінницької,
Волинської, Житомирської, Хмельницької областей.     

27 січня  начальник відділу використання інформації документів Леонова
Л.А.,  головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат історичних наук Самсонюк Т.М. взяли участь у заході, що відбувся у
Рівненському обласному краєзнавчому музеї і був присвячений Міжнародному
дню жертв Голокосту .  

31 січня  відбулось засідання колегії держархіву області.
 

3 лютого  здійснено контрольну перевірку роботи архівного підрозділу
Комунального  закладу  «Рівненська  обласна  станція  переливання  крові»



Рівненської  обласної  ради  Управління  охорони  здоров’я  Рівненської
облдержадміністрації.

6 лютого  вийшла  книга  «Полонені  вересня  1939-го»,  автором  якої  є
головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,  кандидат
історичних наук Самсонюк Т.М. 

У  книзі  представлено  долі  19  кадрових  військовослужбовців  та
резервістів  Війська  Польського,  понівечених  радянським  тоталітарним
режимом у часи політичних репресій на території Рівненщини в 1939-1941 рр.
Біографічні нариси про них доповнено архівними матеріалами, документами та
фотографіями, вилученими у військовополонених під час арештів у табірних
пунктах трудового табору №1 НКВС.

 
9  лютого  головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації

документів,  кандидат  історичних  наук  Самсонюк Т.М.  підготувала  статтю в
газету  Волинський  монітор  №  3  за  09.02.2017  для  рубрики  "Повернуті  із
забуття: Ізабелла Бечніс".

9  лютого  начальник  відділу  використання  інформації  документів
Леонова Л.А. записала телепередачу для програми «Так було» РДТРК: «Де і як
відпочивали рівняни у 19 столітті».

 10 лютого відкрито для  ознайомлення он-лайн виставку «Закарбовані
миті  історії  нашого  міста  (в  світлинах  рівненських  фотографів)».   світлин
трудових  досягнень  та  відпочинку  працівників  організацій  та  установ  міста
Рівне, які функціонували в період 1947-1975 рр.

14 лютого  з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших  держав  та  28-ї  річниці  виведення  військ  з  Республіки  Афганістан  в
рубриці  «Виставки  on-line»  розміщено  архівні  відеоматеріали  Рівненської
обласної  державної  телерадіокомпанії,  які  зберігаються  в  Державному архіві
Рівненської  області  й  розповідають  про  вшанування  пам’яті  загиблих  в  м.
Рівне, смт. Демидівка, про експозицію пам’яті учасників локальних конфліктів,
відкриту в музеї бойової слави 13 Армійського корпусу (2009 р).

16 лютого  в держархіві області відбулись зйомки телеканалом «2+2» м.
Київ  документального  фільму,  який  присвячений  історії  Тараканівського
форту.

 17 лютого  здійснено комплексну перевірку роботи архівного підрозділу
Рівненського обласного центру з гідрометереології.

 
22 лютого  начальник відділу формування НАФ і діловодства, кандидат

історичних  наук  Галамай  О.М.,  провідний  спеціаліст  Любченко  К.О.  взяли
участь у засіданні колегії Головного управління Держгеокадастру у Рівненській
області.



  24  лютого  у  Рівненському  обласному  краєзнавчому  музеї   відбулась
презентація книги Тетяни Самсонюк «Полонені вересня 1939-го».

 28 лютого  відбулось засідання колегії держархіву області.
 

3 березня  відбулося розширене засідання колегії держархіву області.

 

  7  березня  в  корпусі  № 1 держархіву області  (вул.  С.  Бандери,  26 а)
розпочалося експонування виставки архівних документів з нагоди 203-ї річниці
від Дня народження Т.Г. Шевченка.

 
 13-15  березня в  Рівненському  обласному  центрі  перепідготовки  та

підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  та  організацій
заступником  директора  Плахотнюк  Г.І.,  начальниками  відділів  держархіву
області  Галамай  О.М.,  Леоновою Л.А.,  Мельничук  О.Г.  проведено  навчання
спеціалістів архівних відділів райдержадміністрацій і міськрад.

                      У Державному архіві Сумської області

          20 січня  у читальному залі Державного архіву Сумської області та на
веб-сайті  архіву  розміщена  оновлена  фотодокументальна  виставка  до  Дня
Соборності України. 

          25 січня  на сайті  Державного архіву Сумської  області  у  рубриці
«Виставки» розміщена оновлена документальна виставка до Міжнародного дня
пам’яті жертв Голокосту. 

          15 лютого  начальник  відділу формування НАФ та діловодства Кузьміна
Н.М. та головний спеціаліст відділу Пєшкова Т.О. взяли участь у тематичному
короткостроковому семінарі  «Забезпечення  ефективності  діяльності  місцевих
рад»  на  базі  Сумського  центру  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних  підприємств,  установ  і  організацій.  Для  секретарів  сільських,
селищних,  міських (міст  районного  значення)  рад була прочитана  лекція  на
тему «Складання номенклатури справ. Описування документів сільської ради.



Вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного
фонду».

          17  лютого  на  базі  Державного  архіву  Сумської  області  відбувся
практичний семінар для вчителів історії м. Суми. Начальник відділу інформації
та використання документів Гончарова І.Є. ознайомила присутніх із складом та
змістом  архівних  документів,  порядком  користування  документами  НАФ,
провела практичні заняття.

          2 березня в Державному архіві Сумської області відбулося розширене
засідання  колегії,  присвячене  підсумкам  роботи  архівних  установ  області  у
2016 році та їх завданням на 2017 рік. У засіданні взяли участь члени колегії
держархіву  області,  начальники  архівних  відділів  райдержадміністрацій
і міських рад, керівники трудових архівів.
       З доповіддю виступив директор архіву Ю.О.Олійник. До обговорення звіту
долучилися начальники структурних підрозділів Державного архіву Сумської
області.  Були  розглянуті  питання:  про  організацію  зберігання  документів  в
новоутворених об’єднаних територіальних громадах, про нове в архівній справі
та  діловодстві,  використання  архівних  документів  при  підготовці  виставок,
публікацій  до  знаменних  і  пам’ятних  дат  2017  року.  Досвідом  співпраці  з
об’єднаними  територіальними  громадами  з  питань  забезпечення  збереження
документів  НАФ  та  документів  з  кадрових  питань  поділилися  начальники
архівних  відділів  Краснопільської  районної  державної  адміністрації 
Гергела Н.Л., Сумської   райдержадміністрації  Гордійко  Л.А., Шосткинської  
райдержадміністрації  Юдицька Л.П.

            У Державному архіві Тернопільської області

20 січня у Державному архіві Тернопільської області відкрито документальну
виставку  та  проведено  круглий  стіл  на  тему:  «Ярослав  Стецько  –  герой
України»: до 105-ї річниці від дня народження Ярослава Стецька та в рамках
року УПА на Тернопільщині.

27 січня директор архіву Ф. Полянський взяв участь в ефірі телеканалу ТТБ у
програмі «Ранок з ТТБ», присвяченій 99-й річниці бою під Крутами.

1 лютого у Державному архіві Тернопільської області відкрито документальну
виставку «Княгиня  української  духовності»:  до  115-ї  річниці  від  дня
народження  Оксани  Лятуринської  –  української  письменниці,  громадської
діячки.

17  лютого  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито
документальну виставку «Ісповідник за Христа і Україну»: до 125-ї річниці від



дня  народження  Блаженнішого  Патріарха,  Кардинала,  Верховного
Архієпископа Йосифа Сліпого.

21  лютого  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито
документальну  виставку  «Душі  Майдану»,  приурочену  вшануванню  пам’яті
Героїв Небесної Сотні. 

23 лютого директор архіву Ф. Полянський та головний спеціаліст О. Ковальчук
взяли  участь  у  роботі  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції
«Проблеми  національно-патріотичного  виховання:  історичний  та  психолого-
педагогічний аспекти», приуроченої 125-річчю від дня народження Патріарха
УГКЦ Йосифа Сліпого.

24  лютого  у  газеті  «Свобода»  опубліковано  статті  головних  спеціалістів
О.Ковальчук  «Ісповідник за Христа і Україну» та О. Сулими  «Душі Майдану».

9 березня  у Державному архіві  Тернопільської  області  проведено  флеш-моб
«Шевченкіана в архіві»: до 203-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.

10  березня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито  книжкову
виставку  «Шевченкове  слово  і  слава»:  до  203-ї  річниці  від  дня  народження
Т.Г.Шевченка.

10  березня  у  газеті  «Свобода»  опубліковано  статтю  головного  спеціаліста
Т.Маркевич «Княгиня української духовності».

13  березня  відкрито  тематичну  фотовиставку  за  матеріалами  Державного
архіву Тернопільської області «Тут запеклася кров мого народу» з нагоди  Дня
українського  добровольця  (в  приміщенні  Тернопільської  обласної  державної
адміністрації).

13-14 березня директор архіву Ф. Полянський взяв участь у засіданні круглого
столу  до  100-річчя  Української  революції,  організованого  юридичним
факультетом Тернопільського національного економічного університету.

16  березня  відбулося  засідання  колегії  Державного  архіву  Тернопільської
області  «Про  підсумки  виконання  архівними  установами  області  плану
розвитку архівної справи за 2016 р. та їх завдання на 2017 р.»

21 березня  директор архіву Ф. Полянський взяв участь у телепередачі «Крізь
призму часу» в ефірі каналу «ТТБ» на тему : «100-ліття від початку Української
революції 1917–1921 років».

28  березня  відбувся  короткотерміновий  тематичний  семінар  за  темою:
«Актуальні питання організації та проведення експертизи цінності документів
та оформлення її результатів» для членів експертно-перевірної комісії та голів
експертних комісій архівних відділів, секторів райдержадміністрацій.



30 березня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  проведено
презентацію  проекту  «Книга  звитяги  Євромайдану та АТО» і  порталу
«Героїка» за  участю  працівників  архіву,  представників  ТОКІППО,
районних відділів освіти та відділів освіти ОТГ.

                У Державному архіві Харківської області

19  січня   у  читальному  залі  Державного  архіву  Харківської  області
відкрито виставку архівних документів “До Дня Соборності України”.

20  січня   головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання
документів  Державного  архіву  Харківської  області  О.В.  Сафонова  надала
інтерв’ю  журналістам  Харківської  обласної  державної  телерадіокомпанії
«ОТБ» щодо  матеріалів,  представлених  на  виставці  «До  Дня  Соборності
України», яка відкрилася 19 січня 2017 року в приміщенні архіву.Того ж дня
сюжет  вийшов  в  ефір  у  вечірніх  новинах  Харківської  обласної  державної
телерадіокомпанії «ОТБ», телеканалу «Simon» у «Новинах «Об’єктив».

22 січня   відбулася церемонія  відзначення  Дня Соборності  України,  в
якій  разом  із  керівництвом  обласної  державної  адміністрації,  обласної  та
міської  рад,  структурними  підрозділами  Харківської  обласної  державної
адміністрації,  військовими,  духовенством  та  громадськістю  взяли  участь
заступник  директора  держархіву  області  Є.О.  Кущ,  начальник  відділу
інформації та використання документів держархіву області М.І. Ельксніт.

26 січня   у приміщенні читального залу Державного архіву Харківської
області   відкрито  виставку  архівних  документів  «До  Дня  пам’яті  жертв
Голокосту». Документи  висвітлюють історію геноциду єврейського населення
в період нацистської окупації м. Харкова, розкривають масштаби винищення
мирного населення області єврейської та інших національностей на окупованих
територіях.

Того  ж  дня начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
Державного  архіву  Харківської  області  Л.О.  Михасенко  взяла  участь  у
практичному семінарі для 40 керівників та фахівців відділу кадрів організацій,
установ,  підприємств  м.  Харкова  і  Харківської  області,  у  рамках  якого
порушила  питання  щодо  складання  номенклатури  справ  та  проведення
експертизи  цінності  документів.  Семінар проходив  на  базі  КП Регіональний
учбово-методичний центр охорони праці.

31 cічня на веб-сайті Державного архіву Харківської області відкрито on-
line виставку “До 100-річчя подій Української революції 1917 − 1921 рр.”



14  лютого  у читальному  залі  Державного  архіву  Харківської  області
відкрито виставку архівних документів “Афганистан живет в моей душе…”. На
виставці  представлено  фотографії,  друковані  видання,  спогади  учасників
бойових дій в Афганістані, листи до батьків, статті про події афганської війни
1979  –  1989  рр.,  а  також  документи  з  особового  фонду  воїна-афганця  Г.І.
Ломакіна.  У  заході  взяли  участь  Г.І.  Ломакін,  учасник  бойових  дій  в
Афганістані,  заступник  голови  Харківської  міської  спілки  ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та депутат Харківської міської ради VII
скликання, учасник АТО, І.В. Ракич. Головний спеціаліст О.В. Сафонова надала
інтерв’ю журналістам прес-служби Харківського міської ради та Харківського
обласного  радіо  щодо матеріалів,  розміщених на  виставці.  Сюжет вийшов в
ефір  14  лютого  поточного  року  в  інформаційній  програмі  обласного  радіо
“Вечір  з  обласним”  та  15  лютого  поточного  року  у  програмі  “Ранок  з
обласним”.

15  лютого   заступником  голови  Чугуївської  районної  державної
адміністрації  В.  Волоцковою  за  участю  начальника  архівного  відділу
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  О.В.  Савінової  проведено
телефонний  зв’язок  з  населенням  Чугуївського  району  за  темою  «Порядок
користування архівними документами». 

   
23 лютого   рішенням IX сесії VII скликання обласної ради затверджено

Програму розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2021 роки.
Серед  заходів  програми:  капітальний  ремонт  фасаду  будівлі  по  вул.
Мироносицькій,  41  і  ремонт  покрівлі  будівлі  по  пр.  Московському,  7;
забезпечення  охорони будівель Державного  архіву працівниками Управління
поліції охорони в Харківській області; установка автоматичних систем газового
пожежогасіння в сховищах Державного архіву; оснащення міст в читальному
залі Державного архіву по вул. Мироносицькій, 41 копіювальною технікою та
меблями:  столами  і  стільцями;  встановлення  комплексної  системи  захисту
інформації в автоматизованих системах Державного архіву Харківської області
і  на  його  власному  веб-сайті;  спрощення  доступу  до  архівних  документів
шляхом придбання обладнання для їх оцифровування. На реалізацію заходів,
передбачених  зазначеною  Програмою,  заплановано  виділити  11  млн.  грн.  із
обласного бюджету.

 
1-2  березня   на  базі  Державного  архіву  Харківської  області  відбувся

семінар з  підвищення кваліфікації  працівників  місцевих архівних установ за
темою: “Організація роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад
Харківської області”.

7  березня   головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання
документів  Державного  архіву  Харківської  області  О.В.  Сафонова  надала
інтерв’ю  телерадіокомпанії  «Оріон»,  журналістам  прес-служби  Харківської
міської ради та інтернет-порталу “Справжня Варта” про  матеріали виставки
“До  203-ї  річниці  від  дня  народження  Т.Г Шевченка”,  яка  відкрилася  у
приміщенні Державного архіву Харківської області.



9 березня  в урочистостях з нагоди 203-ї річниці з дня народження Т.Г.
Шевченка разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та
міської  рад,  структурними  підрозділами  Харківської  обласної  державної
адміністрації,  військовими,  духовенством  та  громадськістю  взяли  участь
заступник  директора  держархіву  області  Є.О.  Кущ,  начальник  відділу
інформації та використання документів держархіву області М.І Ельксніт.

Того  ж  дня головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання
документів  О.В.  Сафонова  надала  інтерв’ю журналістам телеканалу  “Triolan
Info” стосовно матеріалів, представлених на виставці “До 203-ї річниці від дня
народження  Т.Г.  Шевченка”,  яка  відкрилася  7  березня  поточного  року  у
приміщенні архіву.

10  березня   архівним  відділом  Барвінківської  районної  державної
адміністрації  проведено семінар з  підвищення кваліфікації  відповідальних за
трудові архіви міської та сільських рад за темою: «Організація роботи трудових
архівів органів місцевого самоврядування Барвінківського району у 2017 році».

 
15  березня  архівним  відділом  Коломацької  районної  державної

адміністрації  проведено  семінар  для  відповідальних  за  ведення  архіву  та
діловодство в установах і організаціях району. У роботі семінару взяли участь
представники державних органів, органів місцевого самоврядування та інших
установ. 

 

                 У Державному архіві Херсонської області   

20 січня  у приміщенні державного архіву Херсонської області відбулося
відкриття  виставки архівних документів «Шляхами соборності»,  присвяченої
98-й  річниці  Акту  злуки.  На  виставці  представлені  документи  із  фондів
державного  архіву  області,  Центрального  державного  архіву  вищих  органів
влади  та  управління  України  та  науково-довідкової  бібліотеки  держархіву.
Виставка розповідає про події визвольних змагань за незалежність України у
1917-1919  роках.  Основана  увага  приділена  Універсалам  УНР,  законам  та
розпорядчим документам різних органів влади та місцевого самоврядування,
показано  етапи  культурно-економічного  розвитку  Херсонщини,  зокрема,
відзначені  відомі  діячі  національних  змагань  –  А.Грабенко,  В.Кедровський,
І.Челюк, М.Чернявський. Головна мета виставки – розповісти відвідувачам про
події, що передували підписанню Акту злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року та
його наслідки для України. Також приділена увага історії  відзначення цього
свята.



27  січня відбулося  засідання  експертно-перевірної  комісії  Державного
архіву Херсонської області. На ньому розглянуто план роботи комісії на 2017
рік; підсумки комплексного перевіряння стану діловодства, роботи експертної
комісії  та  збереженості  документів  Апеляційного  суду  Херсонської  області;
акти про вилучення документів з НАФ, укладені держархівом області; списки
юридичних та фізичних осіб-джерел формування НАФ у зоні комплектування
архівних  секторів  Великоолександрівської,  Генічеської  райдержадміністрацій
та доповідні записки про обстеження установ з метою включення/виключення
зі списків. Також розглядалися описи справ постійного зберігання, з кадрових
питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не
включених  до  складу  НАФ,  положення  про  архіви  та  експертні  комісії,
номенклатури  справ,  інструкції  з  діловодства  підприємств,  установ  і
організацій  у  зоні  комплектування  держархіву  області,  архівних  відділів  і
секторів райдержадміністрацій, міськрад.

 

 

9  лютого співробітники  держархіву  області   на  базі  управління
містобудування  та  архітектури  обласної  державної  адміністрації  для  її
працівників  провели  семінар-практикум  з  питань  науково-технічного
упорядкування  документів.  Висвітлено  питання  впровадження  Правил
організації  діловодства  та  архівного  зберігання  документів  у  державних
органах,  органах місцевого самоврядування,  на підприємствах,  в  установах і
організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня
2015 року   № 1000/5. Надано консультації зі складання та оформлення описів
справ  постійного  зберігання,  з  кадрових  питань,  акта  про  вилучення  для
знищення  документів,  не  внесених  до  Національного  архівного  фонду.
Проведено  майстер-клас  з  упорядкування  документів:  формування  та
підшивання справ,  їх  оправлення,  нумерації  аркушів,  складання  заголовків  і
засвідчувальних надписів, оформлення обкладинок справ.

21  лютого відбулося  розширене  засідання  колегії  Державного  архіву
Херсонської області за участю керівників архівних установ районної та міської
ланки, присвячене підсумкам роботи за 2016 рік та завданням на поточний рік.  

28 лютого відбулося  засідання  науково-методичної  ради  Державного
архіву  Херсонської  області.  Рада  розглянула  та  рекомендувала  до
оприлюднення  робочу  інструкцію  «Порядок  ведення  обліку,  зберігання,
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації,
що  містять  службову  інформацію».  Обговорено  зміст  добірки  документів
державного  архіву  про  події  Української  революції  1917  –  1921  років  на
Херсонщині.  Рада  рекомендувала  до  участі  у  конкурсі  науково-методичних
розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства,
археографії  науково-методичну  розробку  відділу  забезпечення  збереженості,
обліку,  довідкового  апарату  та  реставрації  документів  «Порядок  описування
позитивів фотодокументів: робоча інструкція».



 

 

У Державному архіві Хмельницької області

12 січня   відбулося  засідання  Експертно-перевірної  комісії,  на  якому
розглято  питання  щодо  внесення  документів  органів  державної  влади  та
місцевого  самоврядування,  установ,  підприємств,  організацій  області  до
Національного архівного фонду .

16 січня  на  І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від
дня  народження  Івана  Огієнка)  виступив  головний  науковий  співробітник
відділу інформаційних технологій В. Галатир із доповіддю - «Наукові тексти
Івана Огієнка в документах Державного архіву Хмельницької області».

18 січня  на засіданні круглого столу «Наш Огієнко – невтомний сівач на
українознавчій  ниві»,  яке  відбулося  в  Хмельницькій  обласній  універсальній
науковій  бібліотеці,  виступив  головний  науковий  співробітник  відділу
інформаційних технологій  В.  Галатир  із  доповіддю -  «Документи  особового
походження І. Огієнка в Державному архіві Хмельницької області»).

19-27  січня у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних
документів до Дня Соборності України.

25  січня  на  Всеукраїнській  інтернет-конференції  «День  соборності
України: історико-політологічні дискусії» (до 100-річчя створення Української
Центральної Ради та початку національно-демократичної революції) виступили
із  доповідями  начальник  відділу  інформаційних  технологій  Ю.  Олійник  –
«Бойові дії армії УНР на території Поділля» та головний науковий співробітник
відділу  інформаційних  технологій  В.  Галатир  -  «Документи  фонду
«Подільського  губернського  старости»  Державного  архіву  Хмельницької
області  як  джерело  дослідження  розбудови  державності  в  регіоні  у  квітні-
грудні 1918 р.».

26 січня  директор архіву  В. Байдич взяв участь у розширеному засіданні
колегії  Державного архіву Житомирської  області,  яке відбулося у малій залі
Житомирської обласної державної адміністрації.

28  січня  на  телеканалі  філії  Публічного  Акціонерного  Товариства
„Національна  суспільна  Телерадіокомпанія  України”  „Хмельницька
регіональна  дирекція  „Поділля-центр” ХОДТРК  „Поділля-Центр” директор



Держархіву  В.  Байдич  виступив  у  прямому  ефірі  телепрограми  ,,Тема” до
Міжнародного дня Пам'яті жертв Голокосту. 

13 лютого  у держархіві області експонувалася виставка з архівної колек-
ції особистих документів Героїв Небесної Сотні.

15 лютого  відбулась зустріч колективу з членом Спілки письменників
України В. Шовкошитним.

15 лютого  відбулося засідання колегія Державного архіву Хмельницької
області в он-лайн режимі за підсумками роботи у 2016 році.

17 лютого  у держархіві  області  відбулася зустріч колективу з Героєм
України, учасником подій на Майдані О. Абаєвим.

20 лютого в архіві відбулись урочистості до Дня пам’яті Героїв Небесної
Сотні.

28 лютого  заступник директора К.Бурдуваліс  взяла участь в семінарі на
тему:  “Нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення
діловодства  та архівної  справи в Хмельницькому базовому медичному коле-
джі.”

1-12 березня у держархіві області експонувалася виставка архівних доку-
ментів,  приурочена до 150-річчя з  часу заснування Маріїнської  гімназії  в  м.
Кам’янці-Подільському.

1 берзня  начальник відділу інформаційних технологій Ю.Олійник взяв
участь у засіданні топографічної комісії міськвиконкому.

1 березня заступник директора К.Бурдуваліс  і начальник відділу форму-
вання НАФ та діловодства В.Рага  взяли участь в селекторній нараді головного
управління  юстиції  у  Хмельницькій  області  щодо організації  діловодства  та
архівної справи в органах юстиції області.

9 березня  у держархіві області відбулося засідання Експертно-перевірної
комісії  щодо  внесення  документів  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування,  установ,  підприємств,  організацій  області  до  Національного
архівного фонду України.

10 березня  відбулася зустріч колективу архіву із заступником директора
Хмельницького обласного літературного музею Л. Данилюк на тему: “Кохані
жінки Т. Г. Шевченка”.



10  березня  головний  науковий  співробітник  відділу  інформаційних
технологій держархіву області В. Галатир взяв участь в презентації спільного
історико-документального видання «Старосинявщиша в історії та документах»,
яка відбулася у Старосинявському районному будинку культури.

16 березня  директор Державного архіву Хмельницької області В.Байдич
взяв участь у презентації  десятого ювілейного випуску науково-краєзнавчого
збірника «Хмельницькі краєзнавчі студії».

24 березня  у держархіві області відбулося засідання колегії.

        У Державному архіві Черкаської області

12  січня   відбулося  засідання  Експертно-перевірної  комісії,  на  якому
розглянуто документи, подані на схвалення та погодження ЕПК.

19    січня   працівники  держархіву   області  взяли  участь  у  міських
заходах до Дня Соборності України.

20  січня у   читальному  залі  держархіву   області  увазі  громадськості
представлено  документальну  виставку  «Україна  єдина,  вільна,  соборна  і
незалежна» (до Дня Соборності України).

26  січня відбулося  засідання  Експертно-перевірної  комісії,  на  якому
розглядались питання: про підсумки роботи ЕПК Державного архіву Черкаської
області  за  2016  рік  та  завдання  на  2017  рік;  план  роботи  ЕПК  держархіву
області на 2017 рік; розглянуто документи, подані на схвалення та погодження
ЕПК.

27 січня  відбулося засідання колегії держархіву області.

2  лютого   відбулася  трансляція  телепрограми  за  участю  працівників
Держаного архіву Черкаської області «Мости духовності»  про історію Свято-
Троїцького кафедрального собору. (Філія ПАТ «НСТУ» Черкаська  регіональна
дирекція).

 8 лютого  директор  держархіву  області Т.А. Клименко взяла участь  у
заходах, організованих Черкаською обласною організацією Національної спілки
краєзнавців України  з нагоди 80-річчя від дня народження  Василя Борисовича
Страшевича.

 15 лютого  відбулися  розширене засідання колегії  держархіву  області
«Про підсумки роботи архівних установ області у 2016 році та завдання на 2017



рік»  та   нарада-семінар   з  начальниками  архівних  відділів
райдержадміністрацій, міських рад.

17  лютого розпочалося  експонування    виставки  архівних   та
фотодокументів «До  25-річчя від дня затвердження Малого герба України».

23  лютого відбулося  засідання  Експертно-перевірної  комісії,  на  якому
розглядались  питання:  виключення  установи  зі  Списку  юридичних  осіб  -
джерел  формування  НАФ,  які  передають  документи  до  Державного  архіву
Черкаської  області;  зазначення  у  висновках  архівних  відділів
райдержадміністрацій і міських рад на описи справ установ, що подаються на
розгляд ЕПК держархіву області, інформації про проведення перевіряння якості
упорядкування  документів;розглянуто  документи,  подані  на  схвалення  та
погодження ЕПК.

23 лютого відбулося засідання Комісії з контролю за наявністю, станом
та розшуком документів Державного архіву Черкаської області.

3-4 березня   директор держархіву  області  Т.А. Клименко  взяла участь
у  Міжнародній  науково-практичній   конференції   «Революційні  потрясіння
початку  ХХ  ст. в  Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний
виміри»  (з  нагоди  100-ї  річниці  Української  революції  1917-1921  рр.),  яка
відбулася   на  базі   Черкаського національного  університету імені Богдана
Хмельницького.  Під  час  конференції  експонувалася  пересувна  виставка
архівних документів  «Черкащина під час Української революції 1917-1921 рр.
» («До 100-річчя початку Української революції»).

9-10 березня    працівники держархіву  області   взяли участь  у заходах з
нагоди вшанування пам’яті  Т.Г.Шевченка.

13 березня    працівники держархіву  області   взяли участь  у заходах з
нагоди 73-річниці визволення Черкащини від нацистських окупантів.

14 березня директор держархіву  області Т.А. Клименко  взяла участь у
заходах,  організованих   Черкаською  обласною  універсальною  науковою
бібліотекою імені Тараса Шевченка «За свободу і волю України» (до 100-річчя
Української  революції  1917-1921  рр.),  під  час   яких  відбулася  презентація
наукового посібника «Черкащина у добу Української революції 1917-1921 рр.».

    
16 березня   відбувся  семінар  із завідувачами архівних установ міських

та селищних рад  (трудових архівів) області з питань забезпечення збереженості
та обліку архівних документів, запитів соціально-правового характеру.

17  березня  розпочалося  експонування   виставки   архівних  та
фотодокументів  «До  100-річчя  початку  Української  революції  та  створення
Української Центральної ради».



 21  березня  відбувся  семінар  з  відповідальними  особами  за  архівні
підрозділи та діловодство обласних установ на тему: «Нормативно-правові акти
з питань діловодства, архівної справи та роботи з електронними документами.
Порядок проведення експертизи цінності документів, підготовка і передавання
справ  до  архіву  установи.  Організація  роботи  експертної  комісії  та  архіву
установи.  Користування  документами  архіву  установи.  Порядок  проведення
перевіряння наявності та стану справ і приймання-передавання документів під
час  зміни  особи,  відповідальної  за  архівний  підрозділ  установи.  Вимоги  до
передавання документів у випадку реорганізації або ліквідації установи».

23 березня відбулося засідання Експертно-перевірної  комісії,  на  якому
розглядались питання щодо включення   установ до Списку юридичних осіб-
джерел формування НАФ та виключення установ із  Списку №1 юридичних
осіб-джерел формування НАФ; розгляд документів,  поданих на схвалення та
погодження ЕПК.

31 березня у держархіві області відбулося засідання колегії.

               У Державному архіві Чернівецької області

 23  січня розпочалося  експонування  тематичної  документальної  виставки
«Соборність українських земель».

 
24 лютого відкрито виставку «До 175-ї річниці від народження видатного бу-
ковинського  лікаря,  мецената  і  громадського  діяча  д-ра  Володимира  Залозе-
цького (1842 – 1898  ).

3 березня  на телеканалі «Буковина» о 17 год. вийшла в ефір телепередача філії
Національної  телекомпанії  України  «Чернівецької  регіональної  дирекції»,
підготовлена  за  документами  архіву  та  присвячена  вшануванню  пам'яті
польських легіонерів, загиблих під час Першої світової війни та перепохованих
в єзуїтському костелі «Серце Ісуса» (м. Чернівці).

16 березня розпочала роботу тематична виставка «До 100 річчя від початку
Української революції та створення Української Центральної Ради»  



 У Державному архіві Чернігівської області

19  січня в  ефірі   НТКУ  «Чернігівська  регіональна  дирекція»  прозвучала
інформація  про  початок  експонування  фотодокументальної  виставки  до  Дня
Соборності України – «Шляхами державотворення».
         
20  січня розпочато  експонування  фотодокументальної  виставки  «Шляхами
державотворення»,  на  яку  було  запрошено  студентську  молодь.  Радіо-  та
тележурналістами  Філії  НТКУ  «Чернігівська  регіональна  дирекція»
підготовлено  репортажі  про   початок  експонування  виставки,  її
документальний  склад.
      
 26  січня в  ефірі   НТКУ  «Чернігівська  регіональна  дирекція»  прозвучала
інформація  про  експонування  фотодокументальної  виставки  «99-річниця
вшанування Пам’яті Героїв Крут». 

27  січня у  Державному  архіві  Чернігівської  області  розпочала  роботу  фо-
тодокументальна виставка «99-річниця вшанування Пам’яті  Героїв Крут»,  на
яку була запрошена учнівська молодь. Філією НТКУ «Чернігівська регіональна
дирекція» підготовлені відео- та радіосюжети щодо початку експонування ви-
ставки  та  її  документального  складу.  Для  ознайомлення  з  експозицією  до
Держархіву області було запрошено студентську молодь. Відвідали також ви-
ставку представники органів державної влади.

27  січня до  Дня  пам’яті  жертв  Голокосту Державний  архів  Чернігівської
області  розпочав  експонування  фотодокументальної  виставки,  на  якій  пред-
ставлено документи, що перебувають на зберіганні в Держархіві області.

3 лютого у Державному архіві Чернігівської області відбулася презентація збі-
рника  документів  і  матеріалів  «У  роки  неволі»  (листи,  спогади,  свідчення
громадян Чернігівщини про перебування у неволі в роки Другої світової війни).

16 лютого в ефірі філії  НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучала
інформація щодо початку експонування фотодокументальної виставки до Дня
вшанування учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної
Сотні – «Майдан, що змінив час».

16 лютого відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Чернігі-
вської області, присвячене підбиттю підсумків роботи архівних установ області
у 2016 році та визначенню завдань на 2017 рік.
           
17 лютого до Дня вшанування учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті
героїв Небесної Сотні в Державному архіві Чернігівської області відкрито фо-
тодокументальну  виставку  «Майдан,  що  змінив  час».  Журналістами  Філії
НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція», ТРА «Новий Чернігів» та прес-слу-



жбами Чернігівської обласної ради та державної адміністрації підготовлено сю-
жети про відкриття виставки та її документального складу для випуску новин й
розміщення на  власних веб-сайтах.  У заході  взяли участь  учні  Чернігівської
загальноосвітньої школи № 29.

1 березня у Державному архіві Чернігівської області розпочато експонування
фотодокументальної виставки «До річниці Корюківської трагедії».

2 березня в ефірі філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучала
інформація щодо початку експонування фотодокументальної виставки,  присвя-
ченої  річниці від дня народження Т.Г.  Шевченка – «Чернігівські  шляхи Т.Г.
Шевченка».

3 березня у Державному архіві Чернігівської області розпочато експонування
фотодокументальної  виставки,  присвяченої  річниці  від  дня  народження
Т.Г. Шевченка – «Чернігівські шляхи Т.Г. Шевченка».

 
14 березня в ефірі філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучала
інформація щодо початку експонування фотодокументальної виставки «До 100-
річчя  початку  Української  революції  та  створення  Української  Центральної
Ради».

15 березня у Державному архіві Чернігівської області розпочато експонування
фотодокументальної виставки «До 100-річчя початку Української революції та
створення  Української  Центральної  Ради».  Тележурналістами  Філії  НТКУ
«Чернігівська регіональна дирекція» підготовлено репортаж про початок екс-
понування  виставки,  її  документального  складу.  Виставку  відвідали ліцеїсти
залізничного ліцею.

20  березня фотодокументальну  виставку «До  100-річчя  початку  Української
революції та створення Української Центральної Ради» відвідали учні 10 класу
ЗОШ № 5 м. Чернігова.
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