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                                               ЗМІСТ

ОФІЦІЙНІ  АКТИ  ВИЩИХ  ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ  ВЛАДИ  І  УПРАВЛІННЯ

УКАЗИ  ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ  

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

 НАКАЗИ  ДЕРЖАВНОЇ  АРХІВНОЇ  СЛУЖБИ  УКРАЇНИ

ХРОНІКА  АРХІВНОГО  ЖИТТЯ

В  УКРДЕРЖАРХІВІ

У ДЕРЖАВНИХ  АРХІВНИХ  УСТАНОВАХ



                                  УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

                            УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №132/2017

Про відзначення 26-ї річниці незалежності України

З нагоди 26-ї річниці проголошення незалежності України, з метою гідного
відзначення у 2017 році цієї події, утвердження у громадян патріотизму та 
гордості за свою державу, звитяги Українського народу у боротьбі за волю і 
незалежність постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 26-ї 
річниці незалежності України (далі - Організаційний комітет) і затвердити 
його персональний склад;
2) розробити з урахуванням пропозицій Організаційного комітету, 
затвердити та забезпечити виконання плану заходів з підготовки та 
відзначення 26-ї річниці незалежності України, передбачивши, зокрема, 
проведення:
23 серпня 2017 року, у День Державного Прапора України, у місті Києві, 
інших населених пунктах, а також закордонних дипломатичних установах 
України офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора 
України, інших заходів, спрямованих на виховання поваги до державних 
символів України;
24 серпня 2017 року, у День незалежності України, параду військ на вулиці 
Хрещатик та майдані Незалежності у столиці України - місті Києві;
урочистих заходів у місті Києві, інших населених пунктах з нагоди Дня 
незалежності України за участю представників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, борців за 
незалежність України у XX столітті, учасників антитерористичної операції 
в Донецькій та Луганській областях, представників релігійних організацій, 
громадськості;
церемоній покладання у місті Києві та інших населених пунктах квітів до 
пам'ятників і пам'ятних знаків, місць поховань видатних діячів 
українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих 
учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції в 
Донецькій і Луганській областях;
наукових, освітніх, інформаційних заходів про події та персоналії різних 
періодів багатовікової історії становлення і розвитку Української держави, 
державних символів України;



тематичних культурно-мистецьких, спортивних, інших патріотично- 
виховних акцій, зокрема міжрегіональних;
заходів зі сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на 
зміцнення громадянської злагоди, єднання суспільства у справі розбудови 
держави, розвиток міжрегіональних зв'язків, популяризацію української 
культури, звичаїв і традицій Українського народу;
3) звернутися з пропозицією до релігійних організацій провести 24 серпня 
2017 року молебні за Україну;
4) забезпечити в установленому порядку фінансування видатків на 
організацію та проведення заходів із відзначення 26-ї річниці незалежності
України.
2. Міністерству закордонних справ України:
забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами 
України заходів із відзначення Дня незалежності України за участю 
представників української громадськості за кордоном;
вжити заходів щодо залучення до участі в урочистостях з нагоди 26-ї 
річниці незалежності України представників іноземних держав, 
дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори.
3. Міністерству інформаційної політики України разом з Українським 
інститутом національної пам'яті, іншими органами виконавчої влади за 
участю Національної академії наук України забезпечити створення 
медійних проектів про історію та сьогодення України, про постаті видатних
українців, а також підготовку та розповсюдження тематичної соціальної 
реклами.
4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати
широке висвітлення заходів із підготовки і відзначення 26-ї річниці 
незалежності України та Дня Державного Прапора України, трансляцію 
циклів тематичних передач, художніх та документальних фільмів.
5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:
забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів з 
підготовки та відзначення 26-ї річниці незалежності України;
вжити додаткових заходів із забезпечення благоустрою населених пунктів, 
упорядкування об'єктів культурної спадщини, пам'ятників, пам'ятних 
знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, 
борців за незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції
Гідності, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській 
областях.
6. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, 
Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним 
адміністраціям ужити заходів із забезпечення громадського порядку та 



безпеки громадян під час проведення заходів з нагоди Дня Державного 
Прапора України та 26-ї річниці незалежності України.
7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України  П.ПОРОШЕНКО
15 травня 2017 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 квітня 2017 р. №241-р

Київ
Про забезпечення Міністерства культури документами

страхового фонду документації

1. Державній архівній службі за рахунок бюджетних коштів, передбачених
на утримання спеціальних установ страхового фонду документації, забезпечити
виконання  робіт  з  виготовлення  копій  документів  страхового  фонду
документації, що містять інформацію про музейні предмети, які перебувають на
тимчасово  окупованій  території  Автономної  Республіки  Крим  та  м.
Севастополя,  у  населених  пунктах  Донецької  та  Луганської  областей,  на
території  яких  органи  державної  влади  тимчасово  не  здійснюють  свої
повноваження, згідно із заявкою Міністерства культури.

2.  Міністерству  культури  забезпечити  оплату  додаткових  витрат  на
виготовлення копій документів страхового фонду документації.
 
Прем»єр-міністр України                                                                    В.ГРОЙСМАН  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 від 12 квітня 2017 р.№254 р

Про утворення Організаційного комітету з підготовки і
проведення заходів у зв’язку з 85-ми роковинами

Голодомору 1932-1933 років в Україні

1.  Утворити Організаційний  комітет  з  підготовки  і  проведення  заходів  у
зв’язку  з  85-ми  роковинами  Голодомору  1932-1933  років  в  Україні у  складі
згідно з додатком.

2.  Надати  співголовам  Організаційного  комітету  право  затвердити  його
персональний склад та вносити в разі потреби до нього зміни.
   Прем»єр-міністр                                                                                В.ГРОЙСМАН

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254-2017-%D1%80/print1477375389688941#n8
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                                                                                        Додаток до розпорядження
                                                                                           Кабінету МіністрівУкраїни
                                                                                         від 12 квітня 2017 р.№254-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів
у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в

Україні

Прем’єр-міністр України, співголова Організаційного комітету
Глава  Адміністрації  Президента  України,  співголова  Організаційного

комітету (за згодою)
Перший віце-прем’єр-міністр України  -  Міністр  економічного  розвитку  і

торгівлі, заступник співголів Організаційного комітету
Віце-прем’єр-міністр України
Віце-прем’єр-міністр України
Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)
Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)
Міністр культури
Міністр юстиції
Міністр закордонних справ
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Перший заступник Міністра інфраструктури
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра молоді та спорту
Заступник Міністра інформаційної політики
Заступник Міністра внутрішніх справ
Перший заступник Голови Держкомтелерадіо
Голова Українського інституту національної пам’яті
Голова Укрдержархіву
Заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції
Керівник  Головного  департаменту  регіональної  та  кадрової  політики

Адміністрації Президента України (за згодою)
Керівник Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу

Адміністрації Президента України (за згодою)
Керівник  Головного  департаменту  з  питань  внутрішньої  політики

Адміністрації Президента України (за згодою)
Керівник  Головного  департаменту  з  питань  гуманітарної  політики

Адміністрації Президента України (за згодою)
Керівник  Головного  департаменту  зовнішньої  політики  та  європейської

інтеграції Адміністрації Президента України (за згодою)
Керівник  Головного  департаменту  з  питань  діяльності  правоохоронних

органів та протидії корупції Адміністрації Президента України (за згодою)



Заступник Керівника Державного управління справами (за згодою)
Київський міський голова (за згодою)
Директор Інституту історії України Національної академії наук (за згодою)
Співголови  Громадського  комітету  із  вшанування  пам’яті  жертв

Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні (за згодою)
Генеральний  директор  Національного  музею  “Меморіал  жертв

Голодомору” (за згодою)
Голова Ради Асоціації дослідників голодоморів в Україні (за згодою)
Представники громадських організацій (за згодою)
Представники наукових установ та вищих навчальних закладів (за згодою)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 31 травня 2017 р. № 370-р 

Київ

Про затвердження плану заходів з підготовки та
відзначення 21-ї річниці Конституції України

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 21-ї річниці Конституції України,
що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській
міській  держадміністраціям  забезпечити  виконання  затвердженого  цим  розпорядженням
плану заходів у межах бюджетних призначень.
Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2017 р. № 370-р

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 21-ї

річниці Конституції України
1. Забезпечити організацію та проведення:
1)  у  м.  Києві,  інших  населених  пунктах  урочистих  заходів  за  участю  представників

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.

Обласні та Київська міська держадміністрації, 
Мінкультури.

28 червня;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/370-2017-%D1%80#n8


2)  покладення  квітів  у  м.  Києві  до  пам’ятника  авторові першої
української     Конституціїгетьману Пилипу Орлику, в інших населених пунктах до пам’ятників
і пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення.

Обласні та Київська міська держадміністрації.

28 червня;

3)  у  військових  частинах,  закладах  культури,  закладах  для  дітей  та  молоді  лекцій,
засідань за круглим столом,  демонстрації  фільмів,  виставок фото-  та архівних матеріалів,
інших інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення норм Конституції
України,  її  значення  у  становленні  демократичної  та  правової  держави,  а  також  заходів,
спрямованих  на  формування  правової  культури  громадян,  поваги  до  Основного  Закону
України.

Міноборони, Мінмолодьспорт, Мінкультури, 
МОН, Укрдержархів, обласні та Київська міська 
держадміністрації.

Червень;

4)  закордонними дипломатичними установами України заходів  за  участю української
громадськості за кордоном з нагоди 21-ї річниці Конституції України.

МЗС.

Червень - липень.

2.  Організувати  роботу  із  забезпечення  охорони  громадського  порядку  та  безпеки
дорожнього руху в місцях проведення святкових заходів.

МВС.

Червень - липень.

3. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з відзначення
21-ї річниці Конституції України, трансляцію тематичних теле- та радіопередач.

Держкомтелерадіо, ПАТ “Національна суспільна 
телерадіокомпанія України” (за згодою).

Червень - липень.

         НАКАЗИ   ДЕРЖАВНОЇ  АРХІВНОЇ  СЛУЖБИ  УКРАЇНИ 

           ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  

 НАКАЗ

10.05.2017 Київ № 27
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Про  внесення  змін  до  складу
колегії Центрального державного
електронного  архіву  України,
затвердженого  наказом
Укрдержархіву  від  15.09.2016
№ 110

Відповідно до п. 12 Положення про Центральний державний електронний

архів  України,  затвердженого  наказом  Міністерства  юстиції  України  від

21 травня 2012 року № 759/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України

від  29 грудня  2016  року  №  3916/5),  та  у  зв’язку  з  кадровими  змінами  в

Центральному державному електронному архіві України

НАКАЗУЮ:

1.  Внести  до  складу  колегії  Центрального  державного  електронного

архіву України,  затвердженого  наказом Укрдержархіву від  15.09.2016 №110,

такі зміни:

посаду Денисенка Олександра Володимировича викласти в такій редакції:

«заступник  начальника  відділу  взаємодії  із  державними  органами  та

інформаційно-аналітичного забезпечення Державної архівної служби»;

призначити  секретарем  колегії  Центрального  державного  електронного

архіву  України  Йовенко  Наталію  Вікторівну,  провідного  архівіста  відділу

використання  інформації  документів  Центрального державного електронного

архіву України.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова          Т. І. Баранова

     ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАКАЗ



10.05.2017 Київ № 28

Про затвердження складу колегії
Центрального  державного  архіву
громадських об’єднань України

Відповідно  до  п. 12  Положення  про  Центральний  державний  архів
громадських об’єднань України,  затвердженого наказом Міністерства юстиції
України  від  21  травня  2012 року  № 755/5  (у  редакції  наказу  Міністерства
юстиції України від 29 грудня 2016 року № 3908/5), та у зв’язку з кадровими
змінами 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад колегії Центрального державного архіву громадських
об’єднань України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної архівної служби
України  від  05  серпня  2015  року  № 128  «Про  затвердження  складу  колегії
Центрального державного архіву громадських об’єднань України».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова       Т. І. Баранова

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

16.05.2017 Київ № 29

Про  затвердження  графіку
роботи  приймальні  громадян
Укрдержархіву  та  центральних
державних архівів



Відповідно  до  Закону  України  “Про  звернення  громадян”,  Указу
Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи
щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та
з  метою  забезпечення  належних  умов  для  реалізації  конституційного  права
громадян на особисте звернення до Укрдержархіву та центральних державних
архівів,  що розташовані у головному корпусі комплексу споруд центральних
державних архівних установ України за адресою: вул. Солом’янська, 24, місто
Київ, 03110,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  графік  роботи  приймальні  громадян  Укрдержархіву  та
центральних державних архівів (далі – графік роботи), що додається.

2. Управлінню  міжнародного  співробітництва  та  документального
забезпечення Укрдержархіву, керівництву ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДЕА:

1) забезпечити  організацію  та  проведення  прийому  громадян  у
приймальні громадян Укрдержархіву та центральних державних архівів (далі –
приймальня громадян), згідно із затвердженим графіком роботи;

2) в  термін  до  19  травня  2017  року надати  до  ДЕКС  ЦДАУ  списки
посадових осіб, відповідальних за ведення прийому громадян.

3. ДЕКС ЦДАУ забезпечити:

1) доступ  до  приймальні  громадян  посадових  осіб  Укрдержархіву  та
центральних державних архівів, відповідальних за ведення прийому громадян,
та громадян України;

2) розміщення графіку роботи та відповідних інформаційних матеріалів
на спеціальних стендах у місцях, доступних для вільного огляду громадянами,
що  відвідують  комплекс  споруд  центральних  державних  архівних  установ
України;

3) в  термін до 24 травня 2017 року приміщення приймальні  громадян
телефонним  зв’язком  (міський,  внутрішній),  необхідною  оргтехнікою,
юридичною літературою та відповідними інформаційними матеріалами.

4. Відділу  взаємодії  з  державними  органами  та  інформаційно-
аналітичного  забезпечення  Укрдержархіву  забезпечити  оприлюднення  цього
наказу на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                                                                                    Т.І. Баранова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Укрдержархіву 
_16__ травня 2017 р.№29____

ГРАФІК
роботи громадської приймальні Укрдержархіву

та центральних державних архівів

День прийому
Час прийому

9.30–12.30 14.00–17.00

Понеділок ЦДАВО України Укрдержархів

Вівторок Укрдержархів Укрдержархів

Середа ЦДЕА України ЦДАВО України

Четвер ЦДІАК України ЦДЕА України

П’ятниця Укрдержархів ЦДІАК України

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та документального забезпечення           Ю.А. Прилепішева

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

23.05.2017 Київ № 31

Про  внесення  змін  до  складу
колегії Центрального державного
електронного  архіву  України,
затвердженого  наказом
Укрдержархіву  від  15.09.2016
№ 110



Відповідно до п. 12 Положення про Центральний державний електронний

архів  України,  затвердженого  наказом  Міністерства  юстиції  України  від

21 травня 2012 року № 759/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України

від  29 грудня  2016  року  №  3916/5),  та  у  зв’язку  з  кадровими  змінами  в

Центральному державному електронному архіві України

НАКАЗУЮ:

1 Виключити  зі  складу  колегії  Центрального  державного

електронного архіву України Карапозюк Аллу Леонідівну, начальника відділу

використання  інформації  документів  Центрального державного електронного

архіву України.

2.  Включити до складу колегії  Центрального державного електронного

архіву України Варченко Наталію Анатоліївну, завідувача сектору фінансового

та  ресурсного  забезпечення  Центрального  державного  електронного  архіву

України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова          Т. І. Баранова

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

09.06.2017 Київ № 35

Про  утворення  робочої  групи з
формування  експозиції  Музею
історії архівних установ України

У зв’язку з відзначенням у 2017 році 100-річчя від дня створення системи
архівних установ України,

НАКАЗУЮ:



1. Затвердити  робочу  групу  з  формування  експозиції  Музею  історії
архівних установ України (далі – Робоча група) у складі, що додається.

Робоча група у своїй діяльності підконтрольна Голові Державної архівної
служби.

2. Робочій групі в місячний термін:

1) розробити та подати на погодження Голові Державної архівної служби
тематико-експозиційний план Музею історії архівних установ України (далі –
Музей);

2) опрацювати  питання  технічного  оформлення  експозиції  Музею,  її
поповнення та постійного супроводу.

3. Директору ДЕКС ЦДАУ Ревуцькій Т.К. забезпечити:

1) розміщення  експозиції  Музею  в  кімнаті  № 104  головного  корпусу
комплексу споруд центральних державних архівних установ;

2) транспортування виставкового обладнання та відповідних матеріалів.

4. Директору  ДЦЗД  НАФ  Венгелю Г.О.  забезпечити  друкування
матеріалів, що увійдуть до експозиції Музею.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                                                                                    Т.І. Баранова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
_09__ червня 2017 р. № ______

СКЛАД
робочої групи з формування експозиції
Музею історії архівних установ України

Юлія Анатоліївна
начальник управління міжнародного 
співробітництва та документального 
забезпечення

Карапозюк завідувач сектору організації виставкової 



Алла Леонідівна діяльності та зв’язків з громадськістю 
управління міжнародного співробітництва
та документального забезпечення

Маковська
Наталія Василівна

директор  Центрального  державного  архіву
вищих органів влади та управління України

Музичук
Ольга Володимирівна

директор Центрального державного історичного
архіву України, м. Київ

Бажан
Ольга Вікторівна

директор  Центрального  державного  архіву
громадських об’єднань України

Ємельянова
Тетяна Олександрівна

заступник директора Центрального державного
кінофотофоноархіву України
імені Г.С. Пшеничного

Чижова
Олена Валеріївна

директор  Центрального  державного  архіву-
музею літератури і мистецтва України

Венгель
Геннадій Олександрович

директор Державного центру збереження 
документів НАФ

Ревуцька
Тетяна Казимирівна

директор  Дирекції  з  експлуатації  комплексу
споруд  центральних  державних  архівних
установ України

                 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 НАКАЗ

14.06.2017 Київ № 37

Про  оголошення  конкурсу
наукових  праць  імені  Василя
Веретенникова  у  галузі
архівознавства,  археографії  і
документознавства 

Відповідно  до  Положення  про  конкурс  наукових  праць  імені  Василя
Веретенникова  у  галузі  архівознавства,  археографії  і  документознавства,
затвердженого  наказом  Міністерства  юстиції  України  від  04  березня  
2013  року  №  370/5,  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції  України  
05  березня  2013  року  за  №  357/22889,  з  метою  стимулювання  інтересу
працівників галузі та громадськості до наукових досліджень

НАКАЗУЮ:



1.  Оголосити  конкурс  наукових  праць  імені  Василя  Веретенникова  у
галузі архівознавства, археографії і документознавства.

2. Для наукової оцінки робіт створити Експертну комісію у складі:

Кісіль І. М. - перший  заступник  Голови  Укрдержархіву,  
голови комісії

Сельченкова С. В. - директор департаменту діловодства,  формування,
зберігання  та  обліку  документів  Національного
архівного  фонду  та  науково-методологічного
забезпечення  Укрдержархіву,  заступник  голови
комісії

Галицька Т. В. - головний  спеціаліст  відділу  організаційного
забезпечення  та  контролю  за  виконанням
управління  міжнародного  співробітництва  та
документального  забезпечення  Укрдержархіву,
секретар комісії

Бондарчук І. В. - заступник Голови  Укрдержархіву

Паламарчук І. С. - заступник  директора  департаменту  –  начальник
відділу  зберігання  та  обліку  документів
Національного  архівного  фонду  департаменту
діловодства,  формування,  зберігання  та  обліку
документів  Національного  архівного  фонду  та
науково-методологічного  забезпечення
Укрдержархіву

Гриневич В. В. - начальник  відділу  науково-методичного
забезпечення  та  контролю  за  дотриманням
законодавства  НАФ  департаменту  діловодства,
формування,  зберігання  та  обліку  документів
Національного  архівного  фонду  та  науково-
методологічного забезпечення Укрдержархіву

Денисенко О. В. - заступник  начальника  відділу  взаємодії  із
державними  органами  та  інформаційно-
аналітичного забезпечення Укрдержархіву

Демченко Л. Я. - заступник  директора  Центрального  державного



історичного архіву України, м. Київ 

Щербак М. Г. - в. о.  завідувача  кафедри  архівознавства  та
спеціальних  галузей  історичних  наук  Київського
національного  університету  імені  Тараса
Шевченка (за згодою)

Гаранін О. Я. - директор  Українського  науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства 

Христова Н. М. - заступник  директора  Українського  науково-
дослідного  інституту  архівної  справи  та
документознавства 

3. Експертній комісії до 1 грудня 2017 року подати на розгляд Науково-
видавничої  ради Укрдержархіву  висновки щодо кращих робіт,  висунутих на
здобуття премії.

4.  Інформацію  щодо  результатів  Конкурсу  та  його  переможців
опублікувати  у  науково-видавничому  журналі  «Архіви  України»,  «Віснику
Державної  архівної  служби  України»  та  на  офіційному  веб-сайті
Укрдержархіву.

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

В. о. Голови   І. В. Бондарчук

                       ХРОНІКА  АРХІВНОГО  ЖИТТЯ

                             В УКРДЕРЖАРХІВІ 

3 квітня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова взяла 
участь у зустрічі з головою німецької частини Змішаної українсько-німецької 
комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених 
під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей Міхаелєм 



Янсеном, що проходила під головуванням першого заступника Міністра 
культури Світлани Фоменко.

6 квітня  відбулося засідання ЦЕПК Укрдержархіву.

6 квітня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова взяла 
участь у відкритті науково-практичної конференції "Київщина: історія та 
сучасність" до 85-річчя утворення Київської області.

10 квітня  під патронатом Міністра юстиції України Павла Петренка в 
Національному музеї історії України Державна архівна служба України 
презентувала архівно-музейний проект "Декомунізація: архівні хроніки".

18 квітня   до річниці Чорнобильської трагедії вийшов друком унікальний 
збірник документів із фондів Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України "Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986-
1988)"(5,3 МБ), підготовлений спільними зусиллями ЦДАГО України та 
Інституту історії України НАНУ.
В збірнику оприлюднено корпус документів, які ніколи раніше не 
публікувалися. Це матеріали Оперативної групи Політбюро Центрального 
комітету Компартії України, спеціально створеної для ліквідації наслідків 
аварії на  Чорнобильській АЕС.

25 квітня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова взяла 
участь у засіданні конкурсної комісії з відбору керівника Галузевого 
державного архіву Українського інституту національної пам’яті. На посаду 
керівника Галузевого державного архіву Українського інституту національної 
пам’яті подалося двоє кандидатів. Претенденти запропонували членам 
конкурсної комісії власний проект розвитку ГДА УІНП терміном на п’ять 
років і надали відповіді на запитання членів конкурсної комісії.

10 травня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова взяла 
участь у засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та 
правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, 
інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності.

12 травня  в Українському національному інформаційному агентстві 
"Укрінформ" відбулася прес-конференція, присвячена 10-й річниці утворення 
Центрального державного електронного архіву України та Центрального 
державного архіву зарубіжної україніки, у якій взяли участь Голова Державної 
архівної служби України Тетяна Баранова, Голова Державного агентства з 
питань електронного урядування України Олександр Риженко, завідувач 
секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності 
Наталія Колесніченко-Братунь, директори ЦДЕА України Юрій Ковтанюк та 
ЦДАЗУ Ірина Мага.
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18-19 травня   на базі НДІ мікрографії відбулася X Науково-технічна 
конференція "Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду 
документації, перспективи розвитку та взаємодії". 

19 травня  у відділі "Літературно-мистецькі Плюти" Центрального державного
архіву літератури і мистецтва України відбулося літературно-мистецьке свято 
"Весна в Плютах", з нагоди 100-річчя архівної справи в Україні та 
Міжнародного дня музеїв. 

26 травня  відбулося спільне засідання громадської та науково-експертної рад 
при Укрдержархіві.

27 травня  колектив Державної архівної служби України за підтримки 
Київського міського комітету профспілки працівників державних установ 
ознайомився з історичними та цікавими місцями Рівненщини. 

31 травня  у Державній архівній службі України відбулося засідання робочої 
групи з вивчення порядку надання платних послуг архівними установами, що 
утримуються за рахунок бюджетних коштів, та порядку ціноутворення на ці 
послуги.

1 червня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова взяла 
участь у нараді з питань повернення та реституції втрачених або незаконно 
переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей 
на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки 
Німеччина про культурне співробітництво, яка проходила під головуванням 
Віце-прем"єр-міністра України Павла Розенка.

8 червня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова  
провела зустріч з представниками міжнародної організації FamilySearch, штат 
Юта, США, на якій віце-президент цієї організації Уейн Меткаф  передав 
цифрові копії документів генеалогічного характеру Державного архіву 
Донецької області, виготовлені у 1994-2011 роках у рамках реалізації архівом 
спільного проекту з Генеалогічним товариством Юта, США. Завдяки цьому 
архівні установи отримають можливість хоча б частково поновити тимчасово 
втрачені архівні документи, а громадяни України та інших держав 
досліджувати власний родовід. 

21 червня  заступник Голови Державної архівної служби України Ігор 
Бондарчук взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань культури 
та духовності, на якому розглядалось питання «Про шляхи вирішення 
проблеми переміщення музейно-архівних фондів Центрального державного 
архіву-музею літератури і мистецтва України та Музею Української революції 
1917–1921 років у зв’язку з реконструкцією будівель».
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23 червня  відбулося засідання Нормативно-методичної комісії 
Укрдержархіву. 

             У ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВАХ

В Українському науково-дослідному інституті архівної справи та
документознавства

3  квітня закінчилась  виробнича  практика  студентів-документознавців
Київського національного університету культури і мистецтв, що проходила на
базі УНДІАСД.

5 квітня директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі колегії
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

6  квітня старший  науковий  співробітник  відділу  технологічного
забезпечення архівної справи В. О. Кітам здійснив планове мікробіологічне та
ентомологічне  обстеження  архівосховищ  та  окремих  архівних  документів
ЦДАМЛМ України.

6  квітня провідний  науковий  співробітник  відділу  документознавства
О. М. Загорецька взяла участь у роботі ЦЕПК Укрдержархіву, на якому було
схвалено  зміни  до  Переліку  видів  документів,  що  створюються  під  час
діяльності  апарату  Національної  поліції  України,  територіальних  органів
поліції,  міжрегіональних  територіальних  органів  поліції  та  підприємств,
закладів,  установ,  що  належать  до  сфери  управління  Національної  поліції
України  із  зазначенням  строків  їх  зберігання;  погоджено  акти  вилучення
документів  із  Національного  архівного  фонду  (дублетних  та  тимчасового
строку  зберігання),  надіслані  державними  архівами  областей;  прийнято
рішення  надіслати  Примірну  номенклатуру  справ  сільської  (селищної)  ради
об’єднаної  територіальної  громади  для  опрацювання  державним  архівам
областей та м. Києва. 

10  квітня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  взяв  участь  у  офіційній
презентації  архівно-музейного  проекту  «Декомунізація:  архівні  хроніки»,  що
відбулася  у  Національному  музеї  історії  України.  Співорганізатором  заходу
виступила Державна архівна служба України та центральні  державні  архівні
установи.



11 квітня директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та Президент Національної
академії управління при Президентові України В. С. Куйбіда підписали угоду
про  співробітництво  між  УНДІАСД  та  НАДУ.  Метою  угоди  є  сприяння
подальшому розвитку  освіти і  науки з  урахуванням досягнень  вітчизняних і
зарубіжних наукових шкіл.

20  квітня відбулося  засідання  вченої  ради  інституту,  на  якому
обговорено підсумки виконання структурними підрозділами тематичного плану
науково-дослідних робіт УНДІАСД у першому кварталі 2017 р. та затверджені
результати атестації наукових працівників інституту.

13  травня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін,  заступник  директора
Н. М. Христова  та  старший  науковий  співробітник  відділу  науково-
інформаційної та редакційно-видавничої діяльності А. О. Стаднік взяли участь
у  роботі  виїзного  науково-практичного  семінару  для  працівників  ЦДЕА
України та ЦДАЗУ на тему: «Актуальні питання формування Національного
архівного  фонду  в  сучасних  умовах»,  що  відбувся  у  м. Богуславі  Київської
області.

19  травня співробітники  УНДІАСД  взяли  участь  у  заходах,
організованих  ЦДАМЛМ України  на  території  архівно-музейного  комплексу
«Літературно-мистецькі Плюти» з нагоди 100-річчя архівної справи в Україні
та Міжнародного Дня музеїв.

2 червня  Київський національний університет культури і  мистецтв та
УНДІАСД  підписали угоду по співпрацю, предметом укої є взаємовигідна та
рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін.

2  червня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін,  заступник  директора
Н. М. Христова  та  завідувач  відділу  документознавства  В. Ф. Бойко  взяли
участь  у  Десятому  міжнародному  науково-теоретичному  семінарі
«Термінологія документознавства та суміжних галузей знань», що відбувся у
Київському національному університеті культури і мистецтв.

7 червня учений секретар УНДІАСД Л. В. Андрієвська  взяла  участь  у
науковій конференції «Перші козацькі читання пам’яті Володимира Кривошеї»,
яка  проводилася  Музеєм  гетьманства  спільно  з  Ніжинським  державним
університетом,  Уманським  державним  педагогічним  університетом,
Гетьманським  фондом  Петра  Дорошенка  та  іншими  установами.  На
конференції з доповідями виступили провідні дослідники історії українського
козацтва  Ю. А. Мицик,  В. О. Щербак,  С. А. Лепявко,  І. І. Кривошея,
Є. М. Луняк  та  ін.,  викладачі,  студенти,  аспіранти  вишів  з  Києва,  Ніжина,
Умані, Полтави, науковці, музейні працівники.

9  червня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  взяв  участь  у  роботі
Науково-видавничої ради Укрдержархіву та озвучив пропозиції інституту щодо
наданих на розгляд ради проектів довідників.



21 червня директор УНДІАСД, виконавчий директор Спілки архівістів
України О. Я. Гаранін  взяв участь у засіданні Комісії Верховної Ради України з
питань культури і духовності.

29  червня відбулося  засідання  вченої  ради  інституту,  на  якому  були
підбиті  підсумки  виконання  структурними  підрозділами  тематичного  плану
науково-дослідних  робіт  УНДІАСД  у  другому  кварталі  2017 р.,  обговорено
тематику  державного  замовлення  на  виконання  інститутом  НДР  у  2018 р.,
схвалено та рекомендовано до друку перший (27) випуск Бюлетеня ГЦ НТІ за
2017 р. та розглянуто інші питання діяльності інституту.

29 червня директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі колегії
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

У  Центральному  державному  архіві  вищих  органів  влади  та
управління України

21  березня-30  травня копії  документів  з  фондів  ЦДАВО  України
експонувалися  на  виставці  “1917–2017.  Українська  революція:  уроки
минулого”, організованій Союзом Українців у Великій Британії за підтримки
Посольства  України  в  З'єднаному  Королівстві.  Захід  відбувся  у  Лондоні  в
Центральному домі Союзу Українців у Великій Британії.

4 квітня  проведено зйомки документів ЦДАВО України каналом UA.TV
для проекту “Про ет Контра” про історію спецслужб України.

25 квітня  творча група каналу 1+1 Продакшн провела зйомки документів
ЦДАВО України про трагедію у Бабиному Яру.

27 квітня  у рамках проекту “Українська революція:  архівні хроніки” в
ЦДАВО України презентовано “Календар Української революції. Квітень”. 

5 травня  у приміщенні ЦДАВО України розміщено виставку документів
до Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні.

12 травня  у рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки” на
сайті  та  в  приміщенні  ЦДАВО  України  розміщено  “Календар  Української
революції. Травень”.

18  травня  на  виконання  Указу  Президента  України  №  75/2017  “Про
заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних
репресій 1937–1938 років” до Дня пам’яті жертв політичних репресій на сайті



ЦДАВО  України  розміщено  виставку  “Виявлений  як  ворог  народу…”  та
проведено електронну презентацію в читальному залі архіву.

20 травня  архівіст І категорії відділу використання інформації документів
К. І. Криворучко  виступила  на  тему  “Музейна  та  архівна  справа  в  Україні”
перед учасниками майстер-класу “Український громадський архів усної історії”
(Київ, 17–21 травня 2017 р.), організованого Фондом “Освіта для демократії”.

23 травня  у рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки” на
сайті  ЦДАВО  України  розміщено  виставку  документів  “До  100-річчя
формування Першого українського полку імені Б. Хмельницького та початку
творення  українського  національного  війська”.  В  читальному  залі  архіву
відбулася також електронна презентація виставки.

8 червня  у рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки” на
сайті  та  в  приміщенні  ЦДАВО  України  розміщено  “Календар  Української
революції. Червень”.

15 червня  у читальному залі ЦДАВО України в рамках серії “Гортаючи
архівні  сторінки” відбулась  електронна презентація  “До 100-річчя  створення
першого українського уряду”.

27 червня  у читальному залі ЦДАВО України  в рамках серії “Гортаючи
архівні сторінки” відбулась електронна презентація до 21-ї річниці прийняття
Конституції України.

30 червня в приміщенні Кабінету Міністрів України розміщено виставку
“Перший  Уряд  України:  становлення  влади”  (до  100-річчя  створення
Генерального Секретаріату). 

У Центральному державному архіві громадських об»єднань
України

4  квітня  відбулося  чергове  засідання  Науково-методичної  ради
ЦДАГО України, на якому розглянуто питання про підготовку документальної
виставки, присвяченої 80-й річниці від дня народження українського історика-
архівіста А.В. Кентія.

      7  квітня у  рамках  освітнього  проекту  «Архівна  аудиторія  історика»
ЦДАГО України спільно з історичним факультетом Київського національного
університету  імені  Тараса  Шевченка  провів  семінар-практикум  «Історик-
архівіст  Анатолій Кентій.  До 80-ї  річниці  від дня народження».  Учасниками



семінару стали провідні історики та архівісти, студенти та аспіранти кафедри
новітньої  історії  України  і  кафедри  архівознавства  та  спеціальних  галузей
історичної науки КНУ імені Тараса Шевченка.

7  квітня  у  ЦДАГО України  в  рамках  семінару-практикуму  «Історик-
архівіст Анатолій Кентій.  До 80-ї  річниці від дня народження» презентовано
виставку документів про життя та діяльність А.В. Кентія.

8  квітня у  газеті  «Голос  України»  (стор. 10),  в  рубриці  «До  100-річчя
Української  революції»,  вийшла  друком  добірка  документів  із  фондів
ЦДАГО України  «Дмитро  Дорошенко:  історик,  дипломат  і  вимушений
емігрант»,  підготовлена  головним  науковим  співробітником  архіву
І.В. Журжою.

10  квітня  у Національному  музеї  історії  України  Державною архівною
службою під патронатом Міністра юстиції України П.Д. Петренка презентувано
архівно-музейний  проект  «Декомунізація:  архівні  хроніки»,  підготовлений
ЦДАГО України  із  залученням  документів  і  матеріалів  ЦДАМЛМ України,
Держархіву міста Києва та Державної наукової архівної бібліотеки.

 12 квітня вийшов  друком  збірник  документів  із  фондів  Центрального
державного  архіву  громадських  об’єднань  України  «Чорнобиль.  Документи
Оперативної  групи ЦК КПУ (1986-1988)»,  підготовлений  ЦДАГО України та
Інститутом історії України НАНУ. В збірнику оприлюднено корпус документів,
які ніколи раніше не публікувалися.

22  квітня   начальник  відділу  використання  інформації  документів
ЦДАГО України С.І. Власенко взяла участь у програмі «Історії з історії»,  що
вийшла в прямому ефірі  радіо  «Ера».  Вона розповіла про корпусне видання
документів  Національного архівного фонду України «Чорнобиль.  Документи
Оперативної групи ЦК КПУ (1986-1988)».

23 квітня в ефірі Першого каналу Українського радіо у рамках програми
«Лекторій»  відбулась  лекція  директора  ЦДАГО України  О.В. Бажан  на  тему
«Заархівована трагедія: Чорнобильська катастрофа в документах».

 

 25  квітня  у  рамках  освітнього  проекту  «Архівна  аудиторія  історика»
ЦДАГО України провів у Київському національному університеті імені Тараса



Шевченка  презентацію  корпусного  видання  документів  архіву  «Чорнобиль.
Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986-1988)».

26  квітня   в  інтернет-виданні  «Цензор.НЕТ»  розміщено  інтерв’ю
директора ЦДАГО України О.В. Бажан «Якби позиція керівництва УРСР була
одностайною, недобудовану ЧАЕС могли не ввести в експлуатацію».

26 квітня   у газеті «Голос України»  опублікована добірка документів із
фондів  ЦДАГО України  «Трагедія  в  документах»,  підготовлена  головним
науковим співробітником архіву І.В. Журжою.

 26  квітня   у  газеті  «Урядовий  кур’єр»   надруковано  інформаційне
повідомлення  «Аварія  на  Чорнобильській  АЕС:  як  ухвалювали  надзвичайні
рішення»,  підготовлене  головним  науковим  співробітником  архіву
І.В. Журжою.

26  квітня   начальник  відділу  використання  інформації  документів
ЦДАГО України С.І. Власенко взяла участь у програмі «Скелет у шафі»,  яка
вийшла в ефірі  Українського радіо  «Культура».  У рамках теми,  присвяченій
Чорнобильській катастрофі, вона розповіла про корпусне видання документів
Національного архівного фонду України «Чорнобиль. Документи Оперативної
групи ЦК КПУ (1986-1988)».

27 квітня  відбулося чергове засідання колегії ЦДАГО України, на якому
розглянуто  питання  про  стан  виконання  перспективного  плану  науково-
технічного  опрацювання  документів  у  фондах  ЦДАГО України,  про  роботу
сектору  користування  документами  відділу  використання  інформації
документів,  а  також про  стан  роботи   з  виконання  вимог  антикорупційного
законодавства.

28 квітня   директор ЦДАГО України О.В. Бажан взяла  участь  у  роботі
круглого  столу  «Чорнобиль –  трагедія,  подвиг,  попередження…»  (до  Дня
пам’яті Чорнобильської трагедії), який організував Державний архів Київської
області.  На  засіданні  круглого  столу  обговорювалася  тема  долі  архівних
документів у контексті техногенної катастрофи.

28  квітня   відбулося  чергове  засідання  Експертно-перевірної  комісії
ЦДАГО України,  на  якому  розглянуто  документи  громадських  організацій –
«Всеукраїнської  асамблеї  татар»,  «Спілки  вірмен  України»,  «Українського
форуму благодійників».

28  квітня у  науково-практичному  журналі  «Архіви  України»   вийшла
друком  добірка  документів  «Листи  громадян  до  органів  влади  як  джерело
дослідження  голоду  1946-1947  років  (за  документами  Центрального



державного  архіву  громадських  об’єднань  України)»,  підготовлена  головним
науковим співробітником ЦДАГО України І.В. Журжою.

29  квітня   начальник  відділу  використання  інформації  документів
ЦДАГО України  С.І. Власенко  взяла  участь  у  програмі  «Літопис  доби»,  що
вийшла в ефірі радіо «Голос Києва». У програмі йшлося про архівні документи
у  корпусному  виданні  «Чорнобиль.  Документи  Оперативної  групи ЦК КПУ
(1986-1988)».

5 травня  до Дня пам’яті та примирення і до Дня перемоги над нацизмом у
читальному  залі  ЦДАГО України  відкрилась  виставка  видань  архіву,
присвячених історії Другої світової війни.

11  травня  відбулося  чергове  засідання  Науково-методичної  ради
ЦДАГО України,  на  якому  розглянуто  питання  про  підготовку  наукових
публікацій працівників архіву та документальної  виставки,  присвяченої  Дню
пам’яті жертв політичних репресій і 80-й річниці початку Великого терору в
Україні.

 19  травня  до  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій  на  веб-сайті
ЦДАГО України  розміщено виставку документів із фондів архіву «Жертвам
політичних репресій присвячується…».

20  травня  у  газеті  «Голос  України»   вийшла  друком  стаття  «Співчувала
арештованим, отримала 10 років в’язниці» ( автор -  директор ЦДАГО України
О.В. Бажан), присвячена Дню пам’яті жертв політичних репресій.

23  травня   керівники  відділів  формування  НАФ  і  діловодства,
забезпечення  збереженості  та  обліку  документів,  реставраційної  майстерні –
Н.В. Бабіна, А.В. Іщук, Т.О. Котик взяли участь у семінарі-практикумі «Основи
експертизи  цінності  стародруків,  рукописів,  документів»,  організованому
Національним науково-дослідним реставраційним центом України за підтримки
Міністерства  культури  України  та  Національного  виконавчого  комітету
Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних
цінностей (ICCROM).



23 травня  в ефірі Першого каналу Українського радіо у  програмі «Лекторій»
відбулась лекція директора ЦДАГО України О.В. Бажан на тему «Немовчазні
архіви: історія політичних репресій у документах».

31  травня  ЦДАГО України  провів  семінар  на  тему  «Впровадження
нормативних  актів  з  питань  діловодства  та  забезпечення  збереженості
документів  у  практику  роботи  політичних партій».  У роботі  семінару  взяли
участь  працівники  діловодних  служб  та  особи,  відповідальні  за  архів
політичних партій, які є фондоутворювачами ЦДАГО України.

8 червня   у рамках освітньо-пізнавальної  програми «Відкрий історичну
правду  сам»  в  ЦДАГО України  було  проведено  екскурсію  для  студентів
Національного  авіаційного  університету,  під  час  якої  вони мали можливість
дізнатися  про  основні  напрямки  діяльності  архіву,  про  документи,  що
знаходяться на зберіганні в ЦДАГО України та відвідати архівосховище.

20 червня  відбулося чергове засідання колегії ЦДАГО України, на якому
розглянуто питання про підсумки виконання планів роботи архіву в першому
півріччі 2017 р., стан охорони праці та пожежної безпеки в ЦДАГО України, а
також про роботу реставраційної майстерні.

22  червня   директор  ЦДАГО України  О.В. Бажан,  заступник  директора
Т.М. Красавіна  та  начальник  відділу  формування  НАФ  і  діловодства
Н.В. Бабіна  взяли  участь  у  спільній  нараді  під  головуванням  першого
заступника Міністра молоді та спорту України І.Є. Гоцула за участі директорів
департаментів  олімпійського  спорту,  фізичної  культури  та  неолімпійських
видів спорту, молодіжної політики, а також начальника юридичного управління
і  начальника  відділу  контролю діловодства  та  звернень громадян.  На нараді
досягнуто  домовленості  про  співпрацю  у  напрямку  організації  роботи  з
формування  Національного  архівного  фонду  документами  спортивних  і
молодіжних громадських формувань.

26 червня  до Дня Конституції України у ЦДАГО України відкрилася виставка
документів  із  фондів  архіву,  що  розкривають  участь  політичних  партій  та
громадських об’єднань в конституційному процесі України доби незалежності.

27  червня   відбулося  чергове  засідання  Науково-методичної  ради
ЦДАГО України,  на  якому  розглянуто  питання  про  підготовку  методичних
рекомендацій  щодо  складання  номенклатури  справ  центральних  органів
громадських  організацій  етнонаціональних  меншин  України  та  виставки
документів із серії «До 100-річчя Української революції».



29  червня у  науково-практичному  журналі  «Архіви  України»   вийшли
друком статті  співробітників  ЦДАГО України:  «Український історик-архівіст
Анатолій Кентій (до 80-річчя від дня народження)» (автор – директор архіву
О.В. Бажан);  «Історія  України  ХХ століття  в  архівних  документах:  наукова
спадщина  історика-архівіста  А.В. Кентія»  (автори –  начальник  відділу
використання  інформації  документів  С.І. Власенко,  доктор  історичних  наук
О.Є.Лисенко).

30  червня  до  100-річчя  створення  першого  українського  уряду –
Генерального  Секретаріату  Української  Центральної  Ради  на  веб-сайті
ЦДАГО України у  рубриці  «До 100-річчя  Української  революції»  розміщено
другу частину виставки документів із фондів архіву «Українська революція в
особах».

У Центральному державному історичному архіві України, м.Київ

3-7  квітня на  базі  ЦДІАК  України  тривала  навчально-ознайомча  практика
студентів ІІ курсу історико-філософського факультету Київського університету
імені Бориса Грінченка.

6  квітня  директор  архіву  Ольга  Музичук,  завідувач  сектору  відділу
довідкового  апарату  та  обліку  документів  Олексій  Кузьмук  та  провідний
науковий співробітник відділу давніх актів Олександр Пономарьов взяли участь
у  науково-практичній  конференції  до  85-річчя  утворення  Київської  області
«Київщина:  історія  та  сучасність».Були  виголошені  доповіді:  О.С.  Кузьмука
«Ліквідація Києво-Межигірського монастиря під час секуляризаційної реформи
1786 року» та О.М. Пономарьова «Напад татар на південні рубежі Київщини
1769 року за свідченнями очевидців».

 14 квітня  на відзначення 165-річчя з часу заснування архіву на офіційному
сайті  ЦДІАК України опубліковано документальну виставку про директорів,
які очолювали архів у 1944-1991 роках. Подано відомості про К.Г. Гуслистого,
В.І  Стрельського,  І.П.  Олійника,  В.І.  Шелудченка,  М.І.  Тесленка,  В.В
Кузьменка, М.І. Крячка, Л.З. Гісцову.

14 квітня  до Свята Великодня на офіційному сайті  архіву у рубриці «Архів
Blitz»  опубліковано  добірку  святкових  співів  з  колекції  архіву,  які
проілюстровано музичним звучанням.



25  квітня  головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів
Юлія  Орел  виступила  з  доповіддю  «Городельська  маніфестація  у  світлі
архівних  документів»  на  міжнародній  науковій  конференції  "Польське
визвольне  повстання  1863  року”,  організованій  Національним  історико-
архітектурним музеєм “Київська фортеця”.

27 квітня  у рамках відзначення 165-річчя з часу заснування архіву директор
архіву  Ольга  Музичук  взяла  участь  у  прямому  ефірі  програми  "Ранок  по-
київськи" ТК "Київ".

15 травня у прямому ефірі канала UKRLIFE.TV пролунало інтерв'ю директора
ЦДІАК  України  Ольги  Музичук  на  тему  "Архіви  як  складова  частина
формування свідомості нації".

18  травня  на  базі  ЦДІАК  України  відбувся  практичний  семінар  "Облік  і
зберігання  музеями  архівних  документів,  що  належать  до  Національного
архівного  фонду"  для  головних  зберігачів  та  завідувачів  відділів  фондової
роботи музеїв України, що зберігають документи профілю архіву.
Під  час  семінару   обговорено  актуальні  питання  збереженості  документів,
оцифрування  найдавніших  історичних  джерел,  віднесення  документів,  що
зберігаються в музеях, до складу Національного архівного фонду, проведення
екпертизи  цінності  фондово-закупівельними  комісіями  музеїв,  можливі
напрями спіпраці з архівом.

23  травня  у  Національному  Києво-Печерському  історико-культурному
заповіднику  відбулося  відкриття  виставки  "Князі  Острозькі",  одним  із
співорганізаторів  якої  виступив ЦДІАК України. У відкритті  виставки взяли
участь директор архіву Ольга Музичук, начальник відділу довідкового апарату
та обліку документів Ганна Путова.

23  травня  заступник  директора  архіву-головний  зберігач  фондів  Олена
Полозова,  начальник  відділу  забезпечення  збереженості  документів  Тетяна
Соломко, начальник відділу давніх актів Ольга Вовк взяли участь у семінарі-
практикумі  "Основи  експертизи  стародруків,  рукописів,  документів",
організованому  Національним  науково-дослідним  реставраційним  центром
України.

31 травня на базі ЦДІАК України у рамках П'ятнадцятої Міжнародної наукової
конференції  "Церква  -  наука  -  суспільство:  питання  взаємодії"  проведено
засідання секції "Писемні джерела з історії християнської церкви: виявлення,
дослідження, збереження, публікація".
Із доповідями виступили працівники архіву О.С. Кузьмук «Джерела до історії
приписних Новопечерських Чолиського і Свинського монастирів у фонді 128,
Києво-Печерська  лавра»,  Ю.В.  Орел  «Спорудження  корпусу  Варваринських
келій Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1898-1899 роках», Г.В.



Путова  «Пастирські  листи  Антонія  Баєвського:  життя  Луцько-Житомирської
діє цезії у світлі епохи змін», науковці.
 Під час роботи секції було розглянуто можливі напрями подальшої співпраці
архіву з Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником.

9 червня на відзначення Міжнародного дня архівів у ЦДІАК України відбулася
ознайомча екскурсія для наукової громадськості - користувачів читального залу
архіву.  Дослідники  ознайомилися  з  умовами  зберігання  документів  в
архівосховищах, проблемами забезпечення збереженості, дізналися про історію
архіву,  побачили  найцікавіші  документи,  обговорили  перспективні  напрями
роботи архіву.

10 червня  відбувся ефір проекту "Таємний код віри. Ціна милосердя" каналу
1+1,  в  якому  було  використано  документи  Центрального  державного
історичного  архіву  України,  м.Київ  з  коментарем  завідувача  сектору  архіву
Олексія Кузьмука.

15  червня  на сайті  архіву  у  рубриці  "Архів  Blitz"  представлено  публікацію
документів  ,  за  якими  встановлено  нові  факти  до  біографії  київського
архітектора Євгена Єрмакова.

16  червня  відбувся  семінар  Ради  адвокатів  Київської  області  на  тему:
"Адвокатський  запит:  виконання  за  документами  Національного  архівного
фонду  дорадянського  періоду".  Модератором  заходу  виступила  директор
ЦДІАК  України  Ольга  Музичук. Адвокатам  було  презентовано  систему
державних архівних установ України; обговорено практичні аспекти виконання
адвокатських  запитів  за  документами,  що  зберігаються  у  ЦДІАК  України;
надано консультації з актуальних питань.

19 червня ЦДІАК України став одним з пунктів маршруту наукової експедиції
"Шляхами  предків"  Міжнародного  громадського  благодійного  фонду
ім. С. Нурмагамбетова (Республіка Казахстан), метою якої є розширення знань
про  історію  та  походження  тюркських  народів.  Експедицією  передбачено
відвідування  Азербайджану,  Вірменії,  Грузії,  України,  Молдови,  Білорусі,
Литви,  Польщі,  Німеччини,  Франції,  Угорщини,  Італії,  Ватикану.У  ЦДІАК
України казахські науковці ознайомилися з колекцією актових книг Кам'янець-
Подільського вірменського війтівського суду, що написані кипчацькою мовою,
обговорили практичні питання опрацювання цих документів.

27 червня  до Дня Конституції України на офіційному сайті архіву оновлено
виставку  документів  архіву.  Також   у  рубриці  «Архів  Blitz»  опубліковано
добірку конституцій європейських країн,  тексти яких зберігаються  у  фондах
ЦДІАК України.



 

У Центральному державному архіві-музеї літератури і
мистецтва України

3 квітня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди  135-річчя  від  дня  народження  та  45-х  роковин  смерті  історика  і
письменника, мовознавця, педагога, видавця, громадського та церковного діяча,
професора, доктора філософії Івана Івановича Огієнка (митрополита Іларіона)
ЦДАМЛМ України презентував архівні документи із особового фонду та фонду
друкованих видань.

10 квітня  ЦДАМЛМ України узяв участь у архівно-музейному проекті
«Декомунізація:  архівні  хроніки»  під  патронатом  Міністра  юстиції  України
Павла Петренка у Національному музеї історії України.

25 квітня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 130-ї річниці від дня народження І.  П. Кавалерідзе на інформаційних
ресурсах  Архіву-музею  в  мережі  Інтернет  розміщено  документи  із  його
особового фонду.

27  квітня  заступник  директора  –  головний  зберігач  фондів
Т. М. Малярчук та начальник відділу формування НАФ О. З. Рачковська взяли
участь  у  «Ярмарці  вакансій  2017  року»,  яка  відбулася  в  Національному
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

28 квітня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди  120-річчя  від  дня  народження  М. М. Крушельницького  на
інформаційних ресурсах Архіву-музею в мережі Інтернет розміщено документи
з особового фонду митця.

5 травня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» до
Дня  пам’яті  та  примирення і  72-ї  річниці  перемоги  над  нацизмом у  Другій
світовій  війні  на  інформаційних  ресурсах  Архіву-музею  в  мережі  Інтернет
представлено окремі твори видатних українських митців.

5  травня  на  офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  розміщено онлайн-
версію  ювілейної  виставки  «Інша  Тетяна  Яблонська…  (за  документами
Національного архівного фонду України та архіву родини Т. Н. Яблонської)».

17  травня  відбулася  зустріч директора  ЦДАМЛМ  України  Олени
Чижової з керівником Дирекції художніх виставок України Ольгою Говдею та
представником «Сумського земляцтва» Валентиною Єфремовою, під час якої
обговорювались  етапи  підготовки  проекту  «Стежина  від  батька  до  сина»,
присвяченого  знаковим  датам  українських  митців  –  100-річному  ювілею
Володимира Масика та 70-річчю Олександра Масика.

http://csam.archives.gov.ua/ukr/vistavki_online/vistavka_yablonska_2017/
http://csam.archives.gov.ua/ukr/vistavki_online/vistavka_yablonska_2017/


17  травня  ЦДАМЛМ  України  та  Київський  національний  університет
театру,  кіно  і  телебачення  імені  І.  К.  Карпенка-Карого  уклали  договір  про
проходження студентської практики на базі Архіву-музею.

19 травня у відділі «Літературно-мистецькі Плюти» ЦДАМЛМ України
відбувся  щорічний  літературно-мистецький  захід  «Весна  в  Плютах»,
приурочений  до  100-річчя  архівної  справи  в  Україні  та  Міжнародного  дня
музеїв.

23 травня директор ЦДАМЛМ України О.Чижова, заступник директора –
головний  зберігач  фондів  Т.Малярчук,  начальник  відділу  формування
Національного  архівного  фонду  України  О.Рачковська  та  начальник  відділу
довідкового  апарату  документів  О.Ловчинська  відвідали  семінар-практикум
«Основи  експертизи  цінності  стародруків,  рукописів,  документів»  у
Національному науково-дослідному реставраційному центрі України.

1  червня  у  ЦДАМЛМ  України  відбувся  Всеукраїнський  фестиваль-
конкурс  дитячих  ансамблів  та  оркестрів  струнно-смичкових  інструментів
«Зіграємо  разом:  Україна»,  який  було  приурочено  до  Міжнародного  Дня
захисту дітей.

1 червня  у ЦДАМЛМ України,  у  рамках Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу  дитячих  ансамблів  та  оркестрів  струнно-смичкових  інструментів
«Зіграємо  разом:  Україна»,  який  було  приурочено  до  Міжнародного  Дня
захисту  дітей,  відбулося  урочисте  відкриття  нової  документальної  виставки
«Мистецтво  дароване  народу…  »  (до  Дня  Києва  та  Дня  Європи)  із  фондів
видатних українських композиторів ЦДАМЛМ України.

8 червня до ЦДАМЛМ України надійшло нове видання поетичних творів
відомої української поетеси, фондоутворювача Архіву-музею Віри Вовк. 

8  червня  головний  спеціаліст  відділу  довідкового  апарату  документів
ЦДАМЛМ України А. М. Марченко взяла участь у Тринадцятих біографічних
читаннях  «Українська  революція  (1917-1921  роки):  історико-біографічний
вимір»,  які  відбулися у приміщенні у Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського.

 
9 червня відбулася зустріч директора ЦДАМЛМ України Олени Чижової

та  начальника  відділу  формування  НАФ  Олени  Рачковської  із  Валентиною
Данилівною  Гончар,  удовою  видатного  українського  письменника  Олеся
Гончара. 

\
10  червня  співробітники  ЦДАМЛМ  України,  члени  профспілкової

організації  Архіву-музею  відвідали  м.  Козелець,  де  оглянули  собор  Різдва
Богородиці,  та  м.  Батурин,  де  ознайомилися  із  музеями  Національного



історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Відбулися екскурсії
до Цитаделі Батуринської фортеці, Музею археології Батурина, Будинку-музею
Генерального  судді  В.  Кочубея,  Палацу  Кирила  Розумовського  та  зустріч  із
заступником  генерального  директора  Національного  історико-культурного
заповідника «Гетьманська столиця» Л. Кіяшко.

12  червня  ЦДАМЛМ  України  проінформував  користувачів  про
завершення робіт з опрацювання документів фондів віолончеліста і музичного
педагога  С.В.Вільконського,  письменника  О.П.Бердника,  письменниці
Мирослави Сопілки.

13  червня  відбулася  зустріч  директора  ЦДАМЛМ  України  Олени
Чижової із Еллою Михайлівною Загребельною, удовою видатного українського
письменника Павла Архиповича Загребельного. 

13 червня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 115-річчя від дня народження української оперної співачки,  народної
артистки СРСР З.М. Гайдай на інформаційних ресурсах Архіву-музею в мережі
Інтернет розміщено документи з особового фонду митця.

 21 червня  представники Укрдержархіву та ЦДАМЛМ України  узяли
участь  у  засіданні  Комітету  з  питань  культури і  духовності  Верховної  Ради
України.

27 червня  головний спеціаліст відділу довідкового апарату документів
ЦДАМЛМ України А. М. Марченко взяла участь у Тринадцятих Біографічних
читаннях  «Українська  революція  (1917-1921  роки):  історико-біографічний
вимір»,  які  відбулися  у  приміщенні  Національної  бібліотеки  України  ім.
В.І.Вернадського, та виступила із доповіддю «Микола Садовський та його театр
у період революційних подій 1917-1919 років у Києві».  

 У  Центральному  державному  історичному  архіві
України,м.Львів

4  квітня  відбулося  робоче  засідання  працівників  сектору
релігієзнавства з літературними редакторами ілюстрованого науково-
популярного видання ЦДІАЛ «На Скелі Віри».

6 квітня  відбулася  презентація книги архівіста відділу використання
інформації  документів  Марини  Чебан  «Микола  Андрусяк.  Історія
історика».

11 квітня  проведено  нараду редакційної колегії з приводу тематичної
структури збірника «Йосиф Сліпий. Вибрана кореспонденція».         



13  квітня проведено  засідання  науково-методичної  ради,  на  якому
розглянуто  пропозиції  щодо  удосконалення  бази  даних  «Архівні
фонди України».

27  квітня   архівіст  відділу  використання  інформації  документів
Марина Чебан виступила офіційним опонентом на захисті дисертації
Ольги Цимбали «Громадська та наукова діяльність Миколи Голубця
(1891-1942)»  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних
наук  на  засідання  вченої  ради  Інституту  українознавства  ім.  І.
Крип’якевича НАН України у Львові.

1- 20 травня  проведено практику студентів Інституту геодезії 
Національного університету «Львівська політехніка» .

5 травня   на сайті «Радіо Свобода» розміщено інтерв’ю начальника
відділу  використання  інформації  документів  Ігоря  Смольського  про
галицьке коріння голлівудської зірки Барбари Стрейзанд.

15  травня  вийшла  друком  праця  завідувача  сектору  зберігання
документів  давнього  періоду  Богдани  Петришак  «Книга  шлюбів
латинської катедри Львова 1556-1591 рр.».

23 травня заступник директора архіву Євгенія Лісовська та начальник
відділу  довідкового  апарату  та  обліку  документів  Галина  Громова
взяли участь у семінарі-практикумі «Основи експертизи стародруків,
рукописів,  документів»,  організованому  Національним  науково-
дослідним реставраційним центром України. (м. Київ).

30 травня проведено  позачерговий  практичний  семінар  для
працівників архіву, задіяних у виконанні архівних довідок.

31  травня  архівіст  відділу  використання  інформації  документів
Марина Чебан виступила офіційним опонентом на захисті дисертації
Олександра Мельника « Наукова, освітянська та громадська діяльність
Миколи  Ковальського  (1929-2006)»  на  здобуття  наукового  ступеня
кандидата історичних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради у
Національному університеті «Острозька академія».

5  червня  проведено  зустріч  з  Головою  Жешувського  відділення
Товариства  польських  електриків,  почесним  членом  Товариства
професором Опольської Політехніки  Єжи Хіцкевичем та професором
Львівської  Політехніки  Орестом  Івахівим  щодо  участі  архіву  у
виставці  документів,  присвяченої  125-літтю кафедри електротехніки
Львівського політехнічного інституту.

19 червня    відбулося відкриття книжково-документальної виставки,
присвяченої 21-й річниці Конституції України.



21 червня  організовано лекцію для працівників архіву «Конституція
України.  Історико-правові  аспекти».  Лектор  –  кандидат  історичних
наук,  доцент  кафедри  європейської  інтеграції  і  права  Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України Петро Когут.

26  червня   начальник  відділу  довідкового  апарату  та  обліку
документів  Галина  Громова  прочитала  лекцію  про  історію  та
діяльність ЦДІА України у Львові для студентів кафедри слов’янської
філології ЛНУ ім. Івана Франка.

27 червня  начальник  відділу  Давніх  Актів  Ростислав  Мельник
провів   екскурсійно-лекційний  захід   для  учасників  VII
міжнародної  літньої  школи   «Соціальна  думка  Миторополита
Андрея  Шептицького»  та  науковців  Українського  католицького
університету  за  тематикою  «Побудова  суспільства  на  засадах
християнської  моралі  й  цінностей  в  історичному  та  сучасному
контекстах».

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

7 квітня  у Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. 
Пшеничного відбулося урочисте відкриття виставки «Обличчя України у 
фотооб’єктиві майстра». На виставці презентовано портрети відомих українців 
нашого часу -  роботи фотохудожника Сергія Чередниченка. У заході взяли 
участь мистецтвознавець, академік Національної академії мистецтв України В. 
Л. Скуратівський, народна артистка України Н. В. Сумська.

3 травня  до 72-річниці Перемоги у Другій світовій війні на веб-сайті архіву в 
Інтернет-проекті "Пам'ятаємо. Перемагаємо. 1939-1945" розміщено виставку 
фотодокументів “Війна очима дітей” із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. 
Пшеничного. 

18 травня  у кінозалі архіву відбувся показ документального фільму 
«Минуле?..» (Укркінохроніка, 1995, реж. Р. А. Нахманович) з архівної колекції. 
Захід організовано до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

2 червня  провідний архівіст відділу використання інформації документів 
О.Тихенко взяв участь у науково-практичній конференції з міжнародною 

http://tsdkffa.archives.gov.ua/Tempub/Victory/photo-2017.php
http://tsdkffa.archives.gov.ua/Tempub/Victory/index.php


участю «Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників», яка відбулася у 
Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара», та виступив з
доповіддю «Нові матеріали про українських лірників».

9 червня  директор архіву В. Берковський та провідний спеціаліст відділу 
використання інформації документів І. Закринична взяли участь у відкритті 
документальної виставки «Архів. Час. Простір» у Державному архіві Київської 
області. Захід присвячено Міжнародному дню архівів та 95-річчю від часу 
створення Державного архіву столичної області.

16 червня  директор ЦДКФФА України ім Г. С. Пшеничного В.Берковський  
взяв участь у заходах з презентації у м. Черкаси фотолітопису «За Україну, за 
долю, за честь і волю, за народ» та хронікально-документального фільму «За 
Україну, за її волю (миттєвості української історії)» режисера Сергія 
Буковського. Під час заходу  було презентовано  діяльність архіву та 
відеоролик «Черкащина у калейдоскопі історії». Організатором заходу 
виступила Черкаська обласна державна адміністрація, Державний комітет 
телебачення і радіомовлення України, Всеукраїнське товариство «Меморіал» 
імені Василя Стуса.

22 червня  у приміщенні Центрального державного кінофотофоноархіву 
України ім. Г. С. Пшеничного  відбулися урочисті збори з нагоди 85-річчя з 
часу створення архіву.

 

У Центральному державному науково-технічному архіві України

1 квітня у газеті «Харьковские известия» опубліковано статтю наукового
співробітника  відділу  використання  інформації  документів  Ганни Голубкіної
«Харьковские достопримечательности – особняки Алчевских (по документам
из фонда А. Н. Бекетова ЦГНТА Украины)».  

 Зі статтею можна познайомитися на сайті газети за посиланням:
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/18/1236640.html

19  квітня начальник  відділу  використання  інформації  документів
ЦДНТА України А. О. Алєксєєнко взяла участь у 21-й Міжнародній науковій
конференції   «Слобожанські  читання»  з  доповіддю  на  тему:  «Фонд  Р-32
Всеукраїнський  державний  трест  проектування  цивільного  будівництва
«Укрцивільпроектбуд»  Наркомату  комунального  господарства  УРСР  (м.
Харків): історія створення та склад документів».

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/18/1236640.html


24 квітня  у читальному залі ЦДНТА України відкрито виставку архівних
документів  «Нові архівні знахідки у фонді О. М. Бекетова», присвячену 155-
річчю  зодчого.  На  виставку  завітали  магістранти  історичного  факультету
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна.  Про  творчу
спадщину  видатного  харків’янина  розповіла  науковий  співробітник  відділу
використання інформації документів Г. С. Голубкіна.

Крім  виставкової  експозиції,  відвідувачі  мали  змогу  ознайомитися  з
організацією збереження та реставрацією документів в архіві.

25 квітня на виконання Указу Президента України від 28 березня 2017
року № 84/2017 «Про відзначення  Дня пам’яті  та  примирення і  72-ї  річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» та листа Укрдержархіву від
10.04.2017 № 02.3/1165 у ЦДНТА України організовано зустріч з ветеранами.
Про свою військову службу розповіли Котков С. В. та Іонін Г. К. Голова Ради
ветеранів м. Харкова Касяненко М. А. охарактеризував діяльність ветеранських
організацій,  а  головний  редактор  газети  «Слово  ветерана»  Чумаков  М.  І.
окреслив основні заходи щодо її популяризації.

Для гостей архіву провідний спеціаліст відділу використання інформації
документів  Коваль Ю.  Ю.  продемонструвала  архівні  документи,  що
висвітлюють економічні наслідки Другої світової війни для України.

28  квітня працівники  відділу  використання  інформації  документів
ЦДНТА  України  взяли  участь  у  70-й  Міжнародній  науковій  конференції
«Каразінські  читання»,  яка  відбулася  в  Харківському  національному
університеті імені В. Н. Каразіна.

3 травня  відповідно до Указу Президента України від 28 березня 2017
року № 84/2017 «Про відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї
річниці  перемоги над  нацизмом у Другій  світовій  війні» у  ЦДНТА України
відкрито виставку на тему «Патенти з Німеччини у фондах ЦДНТА України». 

Особливе  місце  належить  нещодавно  виявленим  та  раніше  не
експонованим  документам  з  фонду  Державного  Всесоюзного  інституту  по
проектуванню підприємств коксохімічної промисловості  «Діпрококс».  Серед
них є і німецька патентна документація 30–40-х років ХХ ст., зібрана технічним
відділом з вивчення досягнень науки і техніки Німеччини. На аркушах патентів
видно  суцільно  заштриховані  фрагменти,  які  є  свідченням  того,  що  вони
пройшли цензуру.

З виставкою ознайомилися студенти 3–5 курсів історичного факультету
Харківського  національного  університету  імені В.  Н.  Каразіна.  На  відкриття
виставки завітали теле- та радіожурналісти з  Харківської обласної державної
телерадіокомпанії,  яким  працівники  відділу  використання  інформації
документів ЦДНТА України надали інтерв’ю та фахові коментарі.



4 травня на каналі Харківського обласного телебачення вийшла передача
«На  виставці  в  Харкові  –  унікальні  архівні  документи  довоєнних  та
післявоєнних років», у якій поінформовано про виставку «Патенти з Німеччини
у  фондах  ЦДНТА  України».  Сюжет  можна  переглянути  на  сайті  ОТБ  за
посиланням: https://otb.com.ua/na-vistavci-v-kharkovi-unikalni-arkhiv/

9 травня в ефірі Харківського обласного радіо прозвучали інтерв’ю 
провідного спеціаліста Ю. Коваль у випуску новин, а також фаховий коментар 
наукового співробітника Д. Ожиганова у програмі «Вечір з обласним».

11 травня у газеті «Слово ветерана» надруковано статтю директора 
ЦДНТА України Семенова Є. В.  «Центральный государственный научно-
технический архив Украины – хранилище памяти о периоде войны», в якій 
розповідається про архівні документи часів Другої світової війни та про зустріч
з ветеранами, яка відбулася в архіві.

17  травня  ЦДНТА України  провів  виїзний семінар  з  представниками
юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду України
 на базі Державного архіву Запорізької області. 

Тема  семінару  “Забезпечення  збереженості  науково-технічної
документації: проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі”. У семінарі
взяли участь працівники технічних архівів та експертних комісій  юридичних
осіб  -  джерел  комплектування  науково-технічною  документацією  ЦДНТА
України  та  Державного архіву Запорізької  області.

20  травня  ЦДНТА  України  взяв  участь  у  проведенні  Дня  науки  у
Навчальному центрі «ЛандауЦентр» Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна з демонстрацією добірки документів на тему: «Досягнення
наукової думки минулого на службі сучасності».На заході експонувалися  копії
архівних  документів,  які  висвітлювали  розвиток  вітчизняної  металургії,
архітектури, гідроенергетики, транспортного машинобудування.         Науковий
співробітник відділу використання інформації документів Д. І. Ожиганов надав
коментарі до документів та допоміг охочим взяти участь в інтерактивній роботі
з копіями архівних креслеників, а також надав інтерв’ю  кореспонденту газети
«Время».

23  травня  у  Музейному  комплексі  Харківського  національного
університету  ім.  О. М. Бекетова  відбулася  спільна  виставка  ХНУМГ  імені
О. М. Бекетова та ЦДНТА України «Архітектурна спадщина О. М. Бекетова в
місті Харкові. Збереження та реставрація». Виставку присвячено 155-річчю
дійсного  члена  Академії  архітектури  СРСР,  Заслуженого  діяча  Мистецтв
УРСР  О. М. Бекетова  (1862–1941)  –  одного  з  найвідоміших  архітекторів
України  кінця ХІХ  –  початку ХХ ст.  На  виставці  представлено  копії

https://otb.com.ua/na-vistavci-v-kharkovi-unikalni-arkhiv/


документів ЦДНТА України з фонду особового походження О. М. Бекетова
(Ф. Р-47), документи з Музейного комплексу ХНУМГ імені О. М. Бекетова та
з  Архіву  родини  Бекетових;  проведено  презентацію  буклету  Музейного
комплексу. Виставку відкрили ректор ХНУМГ імені О. М. Бекетова Бабаєв
В. М. та директор Музейного комплексу ХНУМГ імені Бекетова Єлісеєва Т.
П. Директор ЦДНТА України Семенов Є. В. та заступник директора ЦДНТА
України  Балишев  М.  А.  виступили  з  промовами,  науковий  співробітник
ЦДНТА  України  Голубкіна  Г.  С.  надала  коментарі  щодо  архівних
документів. Співробітників ЦДНТА України відзначили подякою за плідну
співпрацю в спільних науково-освітніх проектах та в підготовці виставки.На
заході були присутні представники музеїв Харкова, студенти ХНУМГ імені
О. М. Бекетова.

23–25  травня  у  ЦДНТА  України   проходив  триденний  семінар  з
підвищення  кваліфікації  спеціалістів  державних  архівів  України  з  питань
організації роботи з науково-технічною документацією. У семінарі взяли участь
також фахівці державних архівів Волинської та Київської областей.Розглянуто
питання  організації  роботи  з  науково-технічною  документацією:  експертиза
цінності,  науково-технічне  опрацювання  документів  НАФ,  збереження  та
облік,  використання та реставрація науково-технічної документації. Програму 
семінару  сформовано  так,  що лекційний матеріал  чергувався  з  практичними
заняттями.

3 червня у газеті «Харьковские известия» надруковано статтю наукового
співробітника відділу використання інформації документів Дмитра Ожиганова
«Укротители  водной  стихии.  К  90-летию  института  «Укргидропроект».  По
документам  ЦГНТА  Украины»,  присвячену  ювілею  одного  з  найбільших
фондоутворювачів архіву. У ній за документами ЦДНТА України описуються
напрацювання українських проектувальників гідроелектростанцій.

Зі  статтею  можна  познайомитися  на  сайті  газети  за  посиланням:
http://izvestia.kharkov.ua/officially/1241417.html.

5 червня на офіційному веб-сайті ЦДНТА України розміщено виставку
документів  на  тему:  «Науковий  підхід  до  захисту  навколишнього
середовища» до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, що
відзначається  щорічно  5 червня  на  міжнародному  рівні  відповідно  до
резолюції Генеральної асамблеї ООН. Для експонування відібрано переважно
звіти про науково-дослідні роботи 1960-х – 1980-х років з фондів ЦДНТА
України,  що  висвітлюють  питання  охорони  водних  ресурсів,  охорони
довкілля  від  забруднень  енергетичних  об’єктів,  захисту  атмосфери,
озеленення територій.

З  документами  можна  ознайомитися  за  посиланням:
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/78-exhibitions-2017-06-05
(україномовна  версія)  та  http://www.archive.gov.ua/index.php/ru/exhibitions-
ru/79-exhibitions-2017-06-05 (російськомовна версія).
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27 червня на виконання Указу Президента України від 20.04.2017 № 
111/2017 у ЦДНТА України проведено урочисті заходи на відзначення 21-ї 
річниці Конституції України.  

 

 

 У Центральному державному архіві зарубіжної україніки

 
5  квітня студенти  факультету  підготовки  та  підвищення  кваліфікації

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова прослухали
екскурсію  по  документальній  виставці  ЦДАЗУ  «На  зорі  національного
відродження»,  яку  провела  головний  науковий  співробітник  архіву,  к. і. н.
Катерина Романова. 

6  квітня головний  науковий  співробітник  ЦДАЗУ,  к. і. н.  Катерина
Романова  взяла  участь  у  міжнародній  науковій  конференції  «Українське
зарубіжжя про революційні події в Україні (1917–1923 рр.): типологія джерел
та  оцінка  подій»,  організованій  Інститутом  української  археографії  та
джерелознавства  ім.  М. С. Грушевського  НАН  України.  К.  Романова
презентувала  науковцям  документальну  виставку  «На  зорі  національного
відродження»,  підготовлену  архівом  до  100-річччя  Української  революції  та
Української  Центральної  Ради,  та  звернула  увагу  присутніх  на  найцікавіші
документи з фондів ЦДАЗУ, які демонструвалися на виставці.

7 квітня ЦДАЗУ отримав у дар діаспорні періодичні видання та книги із
приватної  бібліотеки-архіву  родини  Раїси  та  Валентина  Кохно  (США)  з
дарчими  написами  відомих  культурно-освітніх  діячів  української  діаспори,
зокрема твори Ганни Черінь, Докії Гуменної, Леоніда Полтави, Едварда Козака
та інших.

10 квітня співробітники ЦДАЗУ відвідали спільний виставковий проект
Державної  архівної служби України та Національного музею історії  України
«Декомунізація: архівні хроніки», який висвітлював основні напрями процесу
декомунізації українського суспільства за час  незалежності.



12 квітня до  Великодніх  свят  ЦДАЗУ репрезентував онлайн виставку
«Великдень  в  культурі  української  діаспори»,  на  якій  було  представлено
документи,  що  висвітлюють  особливості  відзначення  релігійних  свят  у
середовищі української громади за кордоном.

20 квітня у рамках відзначення 10-річчя ЦДАЗУ у читальному залі архіву
відбулася  відкрита  лекція  кандидата  наук  з  фізичного  виховання  та  спорту,
доцента  Національного  університету  фізичного  виховання  і  спорту  України
Олексія Ляха-Породька «Феномен українського сокільства в еміграції».  Захід
супроводжувався  відеопрезентацією  матеріалів  з  історії  сокільського  руху,
підготовлених  доповідачем.  Візуальним  доповненням  лекції  стала
документальна виставка ЦДАЗУ «Український спортивний рух на еміграції».

20  квітня працівники  ЦДАЗУ  взяли  участь  у  роботі  Міжнародної
науково-практичної  конференції  «Культурна  спадщина  України:  сталий
розвиток  і  національна  безпека»,  організованої  Українським  центром
культурних досліджень. На відкритті конференції виступив перший Президент
України, почесний президент Всеукраїнського фонду сприяння міжнародному
спілкуванню «Українське народне посольство» Леонід Кравчук. Під час заходу
обговорювалися  актуальні  питання,  пов’язані  з  роллю  нематеріальної
культурної спадщини в об’єднанні суспільства.

25 квітня на сайті ЦДАЗУ  розміщено оновлену виставку до дня пам’яті
Чорнобильської трагедії «Чорний біль України», яка розкриває роль української
діаспори в активізації процесів, спрямованих на визначення причин та наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, допомогу постраждалим внаслідок техногенної
катастрофи та на інформування світової спільноти про українські проблеми.

27  квітня заступник  директора  ЦДАЗУ  Ірина Сінченко  презентувала
діяльність  архіву  на  ярмарку  вакансій  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова.

27 квітня директор ЦДАЗУ, к. і. н. Ірина Мага взяла участь у засіданні
Експертно-фондової  ради  з  питань  безоплатної  передачі  вилучених  або
конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід
держави, що відбулось в приміщенні Національного музею історії України в
Другій світовій війні.

5 травня у рамках відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на сайті ЦДАЗУ  розміщено
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добірку  документів  про  внесок  українців  у  перемогу  над  нацизмом  і
репрезентовано  онлайн  виставку  «Українське  книговидання  у  роки  Другої
світової війни».

10 травня з нагоди 10-річчя створення Центрального державного архіву
зарубіжної україніки на сайті та сторінці архіву у соціальній мережі  Facebook
розміщено  документальну  онлайн  виставку  «Безцінний  спадок  українців».
Віртуальний проект  присвячено  багаторічній  діяльності  української  діаспори
усього  світу,  спрямованої  на  збереження  документальної  спадщини  нашого
народу.

 10-13  травня  у  рамках  щорічної  Міжнародної  науково-практичної
конференції  «Ерделівські  читання»,  що  проходила  в  Закарпатській  академії
мистецтв  (м. Ужгород),  демонструвалась  виставка  ЦДАЗУ  «Натхнені
Батьківщиною: творчість українських митців за кордоном». До уваги учасників
заходу  було  представлено  документи  про  мистецьку  діяльність  художників
Петра  Холодного  (старшого),  родини  Кричевських,  Роберта  Лісовського,
Людмили Морозової, Якова Гніздовського та багатьох інших.

12 травня у конференц-залі Українського національного інформаційного
агентства  «Укрінформ»  відбулася  прес-конференція  з  нагоди  10-ї  річниці
утворення  Центрального  державного  електронного  архіву  України  та
Центрального  державного  архіву  зарубіжної  україніки.  Під  час  конференції
директор ЦДАЗУ, к. і. н. Ірина Мага підбила підсумки десятирічної діяльності
архіву та окреслила перспективи його подальшого розвитку. У рамках заходу
було представлено  виставку «Миті  історії:  фрагменти виставкової  діяльності
Центрального  державного  архіву  зарубіжної  україніки»,  на  якій
демонструвалися маловідомі документи та музейні предмети, що зберігаються
в архіві.

13 травня колектив ЦДАЗУ спільно з працівниками ЦДЕА України та
УНДІАСД взяв участь у виїзному науково-практичному семінарі  «Актуальні
питання формування Національного архівного фонду в сучасних умовах».

19 травня до Дня пам’яті жертв політичних репресій на сайті ЦДАЗУ та
на сторінці архіву у соціальній мережі  Facebook  розміщено онлайн виставку
«За ґратами, за вартами…», присвячену пам’яті тих, хто загинув у таборах і хто
зумів вижити у катівнях НКВС  . Представлені документи української еміграції,
що супроводжуються коментарями, розповідають про трагічні події вітчизняної
історії, пов’язані з комуністичним терором у 1920–1940-х рр.
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19  травня працівники  архіву  взяли  участь  в  урочистому  відкритті
літературно-мистецького заходу «Весна в Плютах» з нагоди 100-річчя архівної
служби в Україні та Міжнародного дня музеїв.

23  травня заступник  директора  архіву  Ірина  Сінченко  та  головний
спеціаліст  відділу  забезпечення  збереженості  та  обліку  документів  ЦДАЗУ
Олена  Мажара  взяли  участь  у  семінарі-практикумі  «Основи  експертизи
стародруків,  рукописів,  документів»,  який  проходив  у  Національному  музеї
літератури України.

31 травня з  нагоди 10-річчя ЦДАЗУ у газеті  «Хрещатик» (№ 57) було
опубліковано інтерв’ю з директором архіву,  к. і. н.  Іриною Магою «Невідомі
сторінки життя  української  діаспори».  І.  Мага  розповіла  читачам  про цінні
документальні  зібрання  української  діаспори,  які  зберігаються  в  ЦДАЗУ,  та
ознайомила з діяльністю очолюваної нею установи.

1 червня  у часописі «Український дім» опубліковано статтю директора
ЦДАЗУ,  к. і. н.  Ірини  Маги  «Безцінний  спадок  українців:  Центральному
державному архіву зарубіжної україніки 10 років». Статтю присвячено ЦДАЗУ
як  унікальній  установі,  що  зберігає  рідкісні  документи  з  історії  суспільно-
політичного,  культурного  та  духовного  (релігійного)  життя  зарубіжного
українства ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

7  червня у  конференц-залі  Київського  міського  будинку  учителя
відбулося урочисте відкриття документальної виставки ЦДАЗУ «З піснею через
світ», підготовленої за сприяння Державної архівної служби України та Спілки
архівістів  України.  Виставка присвячена  музичному  мистецтву  української
еміграції,  яке  в  умовах  життя  на  чужині  дало  змогу  зберегти  національну
ідентичність  і  зробити неоціненний внесок у  формування історичної  пам’яті
українського народу та популяризацію національної української ідеї у світі. На
виставці  експонувалися  документи,  які  висвітлюють  діяльність  українських
митців  Олександра  Кошиця,  Григорія  Китастого,  Василя  Ємця  та  інших,  а
також історію осередків музичної освіти в діаспорі.

14 червня ЦДАЗУ відвідали голова відділу Українського Національного
Об’єднання  Канади  в  Торонто  Максим  Столяревський  і  член  Національної
спілки  художників  України,  президент  Українського  національного  комітету
Міжнародної  ради  з  питань  пам’яток  і  визначних  місць  Микола  Яковина.
Почесні гості ознайомилися з роботою архіву та найцікавішими документами,
які  зберігаються  у  його  фондах.  У ході  зустрічі  було  обговорено  шляхи



співпраці  архіву  та  УНО  Канади,  можливості  поповнення  фондів  ЦДАЗУ
документами українців, які проживають у Канаді.

 20 червня до ЦДАЗУ надійшов комплекс документів філії  Товариства
Українських Інженерів Америки у Міннесоті, переданий Головою Товариства
п.  Олександером  Полецем.  Серед  найцікавіших  документів,  які  всебічно
відображають роботу філії за 1955–2007 рр., – статутні документи, протоколи
та рішення зборів, офіційне листування, документи з проведення культурних
заходів, видавничої роботи тощо.
 

У Центральному державному електронному архіві України

6 квітня  колектив ЦДЕА України долучився до заходів із благоустрою
території комплексу споруд Центральних державних архівних установ України.

 10  квітня  співробітники  ЦДЕА  України  взяли  участь  у  відкритті
архівно-музейного проекту «Декомунізація: архівні хроніки», яке відбулося в
Національному музеї історії України.

 10 квітня  відбулася конференція «ІТ бізнес в культурному середовищі
України.  Діалог  бізнесу  та  влади»,  організована  Комітетом  з  питань
інформатизації та зв'язку Верховної Ради України за сприяння Асоціації «Ліга
Інформаційних Технологій», в якій взяли участь працівники ЦДЕА України. 

11 квітня  заступник директора архіву Л.В.Паламарчук  взяла участь у
засіданні  спільної  робочої  групи  з  розробки  проектів  нормативно-правових
актів у сфері електронного цифрового підпису, що діє при Міністерстві юстиції
України.

 20 квітня  співробітники ЦДЕА України прослухали лекцію кандидата
наук  з  фізичного  виховання  та  спорту,  доцента  Національного  університету
фізичного  виховання  і  спорту  України  Олексія  Лях-Породька  «Феномен
українського  сокільства  в  еміграції»,  яка  відбулася  в  читальному  залі
Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

 21  квітня  у  розділі  «Виставки  онлайн»  оновлено  виставку
«Чорнобильська  катастрофа − біль  України»,  присвячену  річниці  аварії  на
Чорнобильській АЕС.

 26  квітня  начальник  відділу  інформаційних  технологій  та  захисту
інформації С.І.Вороной  та провідний архівіст цього відділу О.С. Горбач взяли



участь  у  конференції  «IT  Infrastructure,  Cloud  &  Security  Summit  2017»,
організованої Бізнес самітом (м. Київ).

5 травня у рамках святкування 72-ї річниці завершення Другої світової
війни, підготовлено онлайн-виставку архівних копій веб-сайтів «Перемога над
нацизмом у Європі».

 12  травня  у  конференц-залі  Українського  національного
інформаційного агентства  «Укрінформ» відбулась прес-конференція з  нагоди
10-ї  річниці  утворення  ЦДЕА  України  та  ЦДАЗУ  за  участі  Голови
Укрдержархіву  Тетяни  Баранової,  Голови  Державного  агентства  з  питань
електронного  урядування  України  Олександра  Риженка,  завідувача
секретаріату Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України
Наталії  Колесніченко-Братунь,  Голови  правління  Громадської  організації
«Вікімедія Україна» Іллі Корнійка, директора ЦДЕА України Юрія Ковтанюка,
директора  ЦДАЗУ  Ірини  Маги.  У  заході  взяли  участь  також  представники
Укрдержархіву та інших державних органів, керівники центральних державних
архівів  та  інших  архівних  установ  і  музеїв  України,  керівництво  Спілки
архівістів України, відомі українські науковці, громадські діячі, представники
ІТ-бізнесу.

17  травня  директор  архіву  Ю.С.Ковтанюк  взяв  участь  у  робочій  нараді,
присвяченій  питанням  впровадження  альтернативного  методу  електронної
ідентифікації  MobileID,  яка відбулася у конференц-залі  Міністерства  юстиції
України.

18  травня  співробітники  ЦДЕА  України  взяли  участь  у  перегляді
документального фільму «Минуле?...» із  архівної  колекції  Центрального
державного  кінофотофоноархіву  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного.  Захід  було
організовано до Дня пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

 19  травня директор  архіву  Ю.С.Ковтанюк   взяв  участь  у  семінарі-
практикумі  «Застосування  інформаційних  технологій  в  роботі  системи
електронної  взаємодії  органів  виконавчої  влади  версія  2.0  обласними
державними  адміністраціями  та  центральними  органами  виконавчої  влади»,
який  був  організований  Державним  агентством  з  питань  електронного
урядування  України  та  Державним  підприємством  «Державний  центр
інформаційних ресурсів України».

 19  травня  працівники  ЦДЕА  України  взяли  участь  у  літературно-
мистецькому святі «Весна в Плютах», присвяченому 100-річчю архівної справи
в Україні та Міжнародному дню музеїв.

http://summitbiz.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=98:it-ics-summit-2017&catid=1:2009-12-28-01-26-59&Itemid=70


 

26  травня директор  ЦДЕА  України  Ю.С.Ковтанюк  взяв  участь  у
спільному засіданні громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві.

2  червня  начальник  відділу  забезпечення  збереженості  та  обліку
документів  ЦДЕА  України  Ю.Г.Чернятинська взяла  участь  у  роботі    Х
міжнародного  науково-теоретичного  семінару  «Термінологія
документознавства  та  суміжних галузей  знань»,  який відбувся  в  Київському
національному університеті культури і мистецтв.

 7  червня  співробітники  ЦДЕА  України  взяли  участь  у  відкритті
документальної  виставки  ЦДАЗУ  «З  піснею  через  світ»,  яки  відбулася  у
конференц-залі  Київського  міського  будинку  учителя .  Виставку  присвячено
музичному мистецтву української еміграції.

 21  червня  директор  ЦДЕА  України  Ю.С.Ковтанюк   взяв  участь  у
засіданні Комітету з питань культури та духовності Верховної Ради України, на
якому розглядалося  питання щодо шляхів  вирішення проблеми переміщення
музейно-архівних фондів Центрального державного архіву-музею літератури і
мистецтва України та Музею Української революції 1917–1921 років у зв’язку з
реконструкцією будівель.

У Державному архіві Дніпропетровської області

5  квітня  начальники  відділів  держархіву  області  В.М.  Боронило   і
О.В.Шумейко  виступили  на  семінарі  з  підвищення  кваліфікації  державних
службовців  та  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  які  відповідають
питаннями архіву, діловодства, контролю в Дніпропетровському регіональному
інституті державного управління.

6  квітня відбувся  навчально-практичний  семінар  з  діловодами
об’єднаних територіальних громад та працівниками трудових архівів області.
Розглядалися  питання  законодавчої  та  нормативно-правової  бази,  складання
номенклатури,  опису  справ,  проведення  експертизи  цінності  документів,
оформлення довідок соціально-правового характеру.



20 квітня  у рамках проведення Єдиного дня інформування відбулися
зустрічі з колективами організацій та установ Царичанського району на тему
«День пам’яті та примирення і 72-а річниця Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні».

18 травня  у рамках проведення Єдиного дня інформування відбулися
зустрічі з колективами організацій та установ Царичанського району на тему
«80-і  роковини  Великого  терору  –  масових  політичних  репресій  1937–1938
років». 

19  травня  у  приміщенні  Дніпропетровської  обласної  державної
адміністрації   відкрито документальну виставку,  присвячену 80-м роковинам
Великого терору – масових політичних репресій 1937–1938 років. Презентацію
виставки висвітлено в новинних програмах на каналах телебачення – 11, 34,
Регіон,  Nobel TV, радіоканалі  ДОДТРК,  електронних  новинних  сайтах.
Головний  науковий  співробітник  архіву  Н.В.Киструська   надала інтерв’ю
місцевим ЗМІ.

19  травня  начальник  відділу  інформації  та  використання  документів
Н.Л.Юзбашева  провела  презентацію  книги  «Українська  революція  1917–
1921 рр.  на  Придніпров’ї.  Збірник  документів  та  матеріалів»,  підготовленої
держархівом області, на Всеукраїнській науковій конференції «Історія Степової
України XVII–XX ст.» в Запорізькому національному університеті.

21  травня  головний  науковий  співробітник  архіву  Н.В.  Киструська
виступила в радіопрограмі ДОДТРК «Відкрита студія» з розповіддю про масові
політичні репресії 1930-х рр.

22–26  травня  в  держархіві  області  працювали  курси  підвищення
кваліфікації для працівників діловодних, архівних служб та експертних комісій
підприємств,  установ,  організацій  –  джерел  комплектування  Національного
архівного фонду. У роботі курсів взяли участь відповідальні за діловодство та
архів  територіальних  підрозділів  центральних  органів  виконавчої  влади,
науково-дослідних  закладів,  приватних  акціонерних  товариств.  На  лекціях
розглядалися  законодавчі  та  нормативно-правові  документи  з  питань
діловодства та архівної справи, вимоги до оформлення документів, організація
загального  діловодства  та  діловодства  за  зверненнями  громадян,  робота  з
документами, що містять службову інформацію.

30 травня   відбулося виїзне розширене засідання експертно-перевірної
комісії  (ЕПК) в  м.  Кривому Розі  у  приміщенні  архівного відділу виконкому
Криворізької  міської  ради,  в  якому  взяли  участь  представники  державних,
трудових та відомчих архівів Криворізького, Апостолівського, Софіївського та
Широківського  районів.  Були  розглянуті  проблемні  питання  упорядкування
документів, їх передачі на зберігання, складання номенклатур та описів справ. 



20 червня  у приміщенні держархіву області відкрилася виставка до Дня
Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

27 червня  у держархіві області відкрито виставку до Дня Конституції
України.

 
У Державному архіві Житомирської області

12 квітня  працівники держархіву  взяли участь у проведенні акції  «Чисте
узбіччя»,  яка  проходила   за  ініціативи  голови  Житомирської
облдержадміністрації  І.Гундича.   Прибирали  узбіччя  дороги  міжнародного
значення Київ-Чоп. 

 20  квітня   з  нагоди  Дня  охорони  праці  відбулася  тематична  зустріч
працівників  архіву  із  представниками  Федерації  профспілок  Житомирської
області.  На  запитання   відповіли  голова  обкому  профспілки  працівників
державних  установ  П.Закусило  та  головний  технічний  інспектор  праці
Федерації профспілок Житомирської області О.Вербицький. 

21 квітня  заступник директора, головний зберігач фондів – 
начальник  відділу  зберігання  документів  Національного  архівного  фонду
Н.Г.  Шимченко  взяла  участь  у  постійному  семінарі  працівників  юридичних
служб  (юрисконсультів)  органів  виконавчої  влади,  державних  підприємств,
установ,  організацій  області  за  участі  представників  Управління  пенсійного
забезпечення  Головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в
Житомирській  області,  Управління  Держпраці  у  Житомирській  області,
Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України у м. Житомирі. 

4  травня   на веб - сайті держархіву області у форматі он-лайн додатково
розміщено  7  цифрових  фотокопій  документів  держархіву  області  на  тему:
«Житомирщина у роки Другої світової війни».

5, 9 травня  керівництво архіву та архівісти області взяли активну участь у
меморіальних заходах до Дня пам’яті та примирення, 72-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні.

10  травня   головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів НАФ та довідкового апарату Р.Ю.Кондратюк  взяв участь у роботі
семінару спеціалістів з питань охорони культурної спадщини відділів культури
райдержадміністрацій,  міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад
на  тему:  «Проблеми  та  перспективи  збереження  та  охорони  історико-
культурної  спадщини в  Україні»,  який  проводився  Житомирським обласним



центром підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва та туризму
Житомирської обласної ради.

11 травня  працівники архіву взяли участь в урочистих заходах з нагоди
Дня Європи та приєдналися до церемонії підняття в м. Житомирі найбільшого
прапору ЄС в Україні.

12  травня   головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів  НАФ  та  довідкового  апарату  Р.Ю.Кондратюк   взяв  участь  у
виїзному засіданні  обласної консультативної ради з питань охорони культурної
спадщини  управління  культури  Житомирської  облдержадміністрації
(Андрушівський, Бердичівський, Попільнянський райони).

17  травня   представники  державного  архіву  області  взяли  участь  у
культурному  заході  «Три  –  в  одному!»,  який  проходив  в  літературно-
меморіальному  музеї  В.Г.  Короленка  і  приурочений  до  Міжнародного  дня
музеїв.  Під  час  заходу  відбулося  відкриття  виставки  творчих  робіт  учнів
Житомирської  художньої  школи,  прем’єрна  демонстрація  віднайденої  в
кіноархіві  унікальної  кінохроніки  1953  та  1973  років   про  Володимира
Короленка та про відкриття його музею в Житомирі. 

18 травня  працівники держархіву області активно долучилися до участі  у
святкуванні всесвітнього Дня української вишиванки. 

18 травня  з  нагоди  святкування  Міжнародного  дня  музеїв  працівники
держархіву   відвідали   літературно-меморіальний  музей  В.Г.  Короленка  та
дізналися багато нового про життєвий та творчий шлях видатного письменника
– земляка, ознайомилися з цікавими експонатами.

19  травня  у  держархіві  області  розгорнуто  стендову  виставку  копій
архівних документів під назвою: «100-річчя формування Першого українського
полку  імені  Богдана  Хмельницького  та  початку  створення  українських
збройних сил».

29  -  31  травня   начальник  відділу  обліку  документів  НАФ,  голова
профспілкового  комітету  Н.Ф.Корнатовська   взяла  участь  у  навчанні
профспілкового  активу  на  тему:  «Базовий  курс  навчання  профактиву»,  яке
проходило у рамках співробітництва зі шведською профспілкою ST Профспілка
працівників державних установ України в місті Києві. 

1 червня   на телеканалі «Житомир» філії ПАТ «Національної суспільної
телерадіокомпанії  України» відбувся  запис  телепередачі  із   заступником
директора  -  начальником відділу  контролю та  організації  роботи експертно-
перевірної  комісії  держархіву  області  Л.В.Мироненко  ,  яка  підготовлена  у
рамках  проведення  заходів  щодо  відзначення  100-річчя  утворення  системи
архівних установ.



1 червня  на телеканалі «Житомир» філії ПАТ «Національної суспільної
телерадіокомпанії  України» відбувся  запис  телепередачі,  підготовленої
начальниками  відділів  обліку  документів  НАФ  Н.Ф.  Корнатовською  ,
використання  інформації  документів  НАФ  та  довідкового  апарату
Г.О.Гуменюк на тему зберігання документів НАФ та використання відомостей,
що в них містяться.

1 червня  на телеканалі «Житомир» філії  ПАТ «Національної суспільної
телерадіокомпанії  України» відбувся  запис  телепередачі,  підготовленої
головним  спеціалістом відділу  використання  інформації  документів  НАФ та
довідкового  апарату   Р.Ю.Кондратюком   з  нагоди  95-річчя  створення
Державного архіву Житомирської області.

30 – 31 травня у держархіві    проходили зйомки телеканалом «Житомир»
філії ПАТ «Національної суспільної телерадіокомпанії України» відеоролика на
тему: «Сьогодення архіву», який вийшов в ефір 3 червня 2017 року.

8 червня за участі директора Міжнародного фестивалю православного кіно
Чорногорії,  кінорежисера  Радислава  Єврича  проходили зйомки
документального фільму про святого Мардарія (Ускоковича) першого єпископа
Сербської православної церкви в США і Канаді, презентація якого відбудеться
16 липня 2017 року у м. Чикаго.
 

8  червня   заступник  начальника  відділу  використання  інформації
документів НАФ та довідкового апарату В.А.Дідківська  та головний спеціаліст
відділу  контролю  та  організації  роботи  експертно-перевірної  комісії  С.О.
Єрмолюк   провели    екскурсію  для  студентів  Житомирського  вищого
професійного технологічного училища.

9  червня   в  обласній  офіційній  громадсько-політичній  газеті
«Житомирщина»  №  40  (20686)  надруковано  статтю   головного  спеціаліста
відділу  використання  інформації  документів  НАФ  та  довідкового  апарату
Р.Ю.Кондратюка «Скарбниця історії» (Державному архіву області - 95).

9 червня    за участі засобів масової інформації та громадськості відбулося
засідання  круглого столу у рамках відзначення 100-річчя  утворення системи
архівних установ і з нагоди  95-річчя створення Держархіву області та  відкрито
виставку оригіналів архівних документів на тему «До 95-ї річниці створення
Державного архіву Житомирської області».

13 червня  заступник начальника відділу формування НАФ та діловодства
Т.С.Гаращук  у  Центрі  підвищення  кваліфікації  працівників  культури,
мистецтва   та  туризму  Житомирської  облради  прочитала  лекцію  на  тему:
«Організація  документів  у  діловодстві:  номенклатура справ та  формування  і
оформлення справ» для керівників шкіл естетичного виховання. 



16 червня  на веб - сайті  держархіву області в рубриці «Документальні
виставки он – лайн» розміщено цифрові копії архівних документів на тему «100
– річчя створення Генерального Секретаріату Української  Центральної  Ради,
першого українського уряду». 

                                                      
26  червня   у держархіві  області   розгорнуто  стендову  виставку  копій

архівних документів до Дня Конституції України.

 У Державному архіві Запорізької області 

26 квітня  у Державному архіві Запорізької області проведено засідання
колегії,  на  якому підбито  підсумки  роботи  Державного  архіву  та  архівних
установ  області  за  І  квартал  2017  року,  розглянуто  питання  про  стан
виконавської дисципліни та  контролю за виконанням документів  та про стан
охорони праці у Державному архіві Запорізької області. З усіх питань прийнято
відповідні  рішення.  По  закінченню  засідання  колегії  було  проведено
тематичний семінар з питань охорони праці за участю членів профспілки. 

17 травня   на базі Державного архіву Запорізької області Центральним
державним науково-технічним архівом України (м. Харків) проведено семінар –
нараду  з  представниками  установ,  підприємств  та  організацій  Запорізької
області  на тему: «Забезпечення збереженості  науково-технічної документації.
Проблеми  та  шляхи  їх  вирішення».  У  семінарі  −  нараді  взяли  участь
представники 14 установ, підприємств та організацій Запорізької області, які є
джерелами  формування  Національного  архівного  фонду  Центрального
державного  науково-технічного  архіву  України  (ЦДНТА  України)  та
Державного  архіву  Запорізької  області.  Перед  учасниками заходу  виступили
директор ЦДНТА України Є.В. Семенов , начальник відділу формування НАФ
та діловодства  ЦДНТА України А.К.  Малишева,  провідний спеціаліст  цього
відділу Н.В.Миргород , спеціалісти Державного архіву Запорізької області. 

31  травня  відбулося  чергове  засідання  колегії  Державного  архіву
Запорізької області, на якому підбито підсумки конкурсу серед представників
засобів масової інформації області за найкраще висвітлення діяльності місцевих
архівних  установ,  історичного  минулого  України  та  Запорізької  області  за
допомогою  оприлюднення  та  популяризації  документів  Національного
архівного фонду у 2016 році до Дня журналіста. Робота із залучення до участі у
конкурсі  журналістів  місцевих  ЗМІ  Запорізької  області  здійснюється  через
оргкомітет Державного архіву Запорізької області та архівні установи районних
державних  адміністрацій  та  міських  рад  міст  обласного  значення.
Переможцями визнано: Ю.В.Купермана, кореспондента газети «Мелітопольські



відомості»  ТОВ  «РА  МВ  плюс»  за  висвітлення  історичного  минулого
Мелітопольського краю в публікаціях «Под Мелитополем подземный город?»
та  «Каменная  могила:  тайна  пугающей  силы»  в  газеті  «Мелітопольські
відомості».  І.В.Гортенко  , позаштатного  кореспондента  газети  «Энергия»  за
висвітлення історичного минулого м Енергодар на основі архівних документів
у публікації «Непростая и уникальная стройка» до 90 – річчя з дня народження
Р.  Г.  Хеноха.  Переможців  нагороджено  Почесними  грамотами  Державного
архіву Запорізької області.

7-8 червня в рамках традиційного співробітництва з Колегіумом «Елінт»
в Державному архіві Запорізької області були проведені зустрічі з учнями 10-х
класів, прочитані тематичні лекції з історії архівної справи на Запоріжжі. Також
відбулися  оглядові  екскурсії  архівом,  під  час  яких  учні  мали  змогу
ознайомилися  з  порядком  та  умовами  збереження  документів  в
архівосховищах,   основними  вимогами  порядку  користування  документами
Національного архівного фонду, правилами роботи в читальних залах архіву,
відвідали  діючу  виставку  документів,  лабораторію  зі  створення  страхового
фонду та  фонду користування  документами.  Відвідувачі  були ознайомлені  з
вимогами  до  реставраційних  робіт,  а  саме  послідовності  основних
технологічних  процесів  реставрації,  ремонту,  брошурування  та  оправлення
документів з паперовими носіями.

У  Державному архіві Івано-Франківської області

12  травня  в Івано-Франківському обласному центрі  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і  організацій
відбулося  відкриття  виставки  документів  та  видань  «Прикарпаття  у  вихорі
Другої світової війни»,  присвяченої  подіям і  долям людей цього лихоліття у
нашому  краї.Захід  проведено  під  час  першого  дня  роботи  тематичного
короткострокового  семінару  «Консультації  з  громадськістю  як  механізм
ефективного  забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  розвитку
громадянського суспільства».Директор Державного архіву області Ігор Гриник
презентував  добірку  копій  унікальних  матеріалів  із  фондів  архіву,  які
розкривають  зміст  документів  про  насильне  вивезення  окупантами  наших
краян, про злочини нацистів на теренах області, про рух опору загарбникам та
про визволення міста Станіслава від нацистської окупації.

 
23-24 травня  в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки

та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів



місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і  організацій
відбувся тематичний короткостроковий семінар «Актуальні питання діяльності
архівних  установ  області» для  начальників  архівних  відділів
райдержадміністрацій  та  міських  рад  міст  обласного  обласного
значення.Навчання проводилось з метою узагальнення практики нововведень в
архівній  галузі,  змін  в  нормативно-правовій  базі,  забезпечення  формування,
зберігання,  ведення  державного  обліку  документів  НАФ  та  використання
документів НАФ в архівних установах області.Заняття зі слухачами проводили:
Гриник Ігор Іванович, директор Державного архіву області;  Горошко Анжела
Василівна, начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та
довідкового  апарату  Державного  архіву  області;  Григорак  Марія
Володимирівна,  начальник  відділу  формування  Національного  архівного
фонду,  діловодства  та  науково-технічного  опрацювання  документів
Державного архіву області; Малишева Ярослава Миколаївна, начальник відділу
використання інформації документів Державного архіву області; Козак Оксана
Федорівна,  начальник  відділу  бухгалтерського  обліку  та  матеріально-
технічного забезпечення – головний бухгалтер Державного архіву області.

1  червня  в  газеті  «Західний  кур’єр»  опублікована  стаття  спеціаліста
держархіву  Наталії  Храбатин  «Що  шукають  у  архіві»  та  спогади  Костя
Левицького «Українськє життя у Станиславові»,  вперше надруковані у газеті
«Станиславівські  вісті»  від  29 серпня  1937  року.  Використано  матеріали  із
фондів науково-довідкової бібліотеки Державного архіву області.

          26  червня у читальному залі  держархіву відкрито тематичну виставку
«Конституція  незалежної  України  –  відлік  нового  часу»,  присвячену   21-й
річниці  Конституції України.

 

В архівних установах Київської області

        6 квітня  у малій сесійній залі Київської обласної ради відбулася науково-
практична  конференція  з  міжнародною участю до 85-річчя  утворення  Київської
області  «Київщина:  історія  та  сучасність»,  організована  Державним  архівом
Київської області.

       6 квітня  у Державному архіві Київської області відкрилася книжкова виставка
«Київщині – 85 років».

       4-17 квітня  в Ірпінській міській центральній бібліотеці  та у музеї історії
Богуславщини  експонувалась  виставка  копій  оригінальних  карт,  підготовлена



Державним  архівом  Київської  області, «Київщина  на  картах  XVI-XIX століть».
Захід присвячений 85-річчю утворення Київської області.

       19-28 квітня  у Вишгородській міській бібліотеці експонувалась виставка
копій  оригінальних  карт,  підготовлена  Державним  архівом  Київської  області,
«Київщина на картах XVI-XIX століть», присвячена 85-річчю утворення Київської
області.

      19  квітня  -3  травня  у  Миронівській  районній  державній  адміністрації
експонувалась виставка копій оригінальних карт, підготовлена Державним архівом
Київської  області, «Київщина на картах  XVI-XIX століть»,  присвячена 85-річчю
утворення Київської області.

       28 квітня  у Державному архіві Київської області відбулося засідання круглого
столу «Чорнобиль – трагедія, подвиг, попередження».

       4-18 травня  у  бібліотеці смт. Красятичі Поліського району експонувалась
виставка  копій  оригінальних  карт,  підготовлена  Державним  архівом  Київської
області, «Київщина на картах  XVI-XIX століть», присвячена 85-річчю утворення
Київської області.

      5 травня  в адміністративному корпусі Державного архіву Київської області
відкрилася документальна  виставка  до  72-ої  річниці  Перемоги  над  нацизмом
«Київщина. Літопис боротьби, скорботи і звитяги».

     6  травня   у  Національному музеї  народної  архітектури та побуту України
відбувся  мистецький  захід  «Моє  рідне  село»,  присвячений  85-річчю  утворення
Київської області. Співорганізатором проекту виступив Державний архів Київської
області  з  презентацією  документальної  виставки  «Героїчне  і  трагічне  в  історії
Київської області. Літопис подій».

     5-21  травня   у  народному  центрі  культури  «Зустріч»  м.  Переяслав-
Хмельницький  експонувалась  виставка  копій  оригінальних  карт,  підготовлена
Державним  архівом  Київської  області, «Київщина  на  картах  XVI-XIX століть»,
присвячена 85-річчю утворення Київської області.

      10-13  травня  директор  державного  архіву  С.А.Каменєва  взяла  участь  у
міжнародній  науковій  конференції  «Україна  і  Грузія:  дипломатичні  відносини,
міжнародні зв’язки, культурна дипломатія», яка проходила в м. Батумі (Грузія).

     12 травня  у тижневику «Час Київщини»  опублікована стаття «Київщина на
картах  XVI-XIX  століття»,  підготовлена  за  документами  Державного  архіву
Київської області.

    20-30 травня  в Іванківському районному будинку культури  експонувалась
виставка  копій  оригінальних  карт,  підготовлена  Державним  архівом  Київської
області, «Київщина на картах  XVI-XIX століть», присвячена 85-річчю утворення
Київської області.



    23-31 травня  в Яготинському історичному музеї  експонувалась виставка копій
оригінальних карт, підготовлена Державним архівом Київської області, «Київщина
на картах XVI-XIX століть», присвячена 85-річчю утворення Київської області.

    1-14  червня   у  Бородянській  районній  дитячій  бібліотеці   експонувалась
виставка  копій  оригінальних  карт,  підготовлена  Державним  архівом  Київської
області, «Київщина на картах  XVI-XIX століть», присвячена 85-річчю утворення
Київської області.

    9 червня в Державному архіві Київської області до Міжнародного дня архівів та
95-річчя Державного архіву Київської області презентовані документальні видання
«Адміністративно-територіальний  поділ  Київщини.  1471-1918»  та  «Київщина:
історія і сучасність. Матеріали науково-практичної конференції. 6 квітня 2017 року,
м. Київ».

    2-19 червня  у Згурівській  районній державній адміністрації  експонувалась
виставка  копій  оригінальних  карт,  підготовлена  Державним  архівом  Київської
області, «Київщина на картах  XVI-XIX століть», присвячена 85-річчю утворення
Київської області.

    20 червня  у Державному архіві Київської області відкрилась документальна
виставка до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні «Трагічний
1941-й у документах архіву».

    16-28  червня   у  Макарівській  районній  дитячій  бібліотеці   експонувалась
виставка  копій  оригінальних  карт,  підготовлена  Державним  архівом  Київської
області, «Київщина на картах  XVI-XIX століть», присвячена 85-річчю утворення
Київської області.

    22 червня 2017 року у рамках Меморандуму про співпрацю між Державним
архівом Київської області та Київським обласним центром зайнятості проведенио
спільний навчально-методичний семінар з питань ведення діловодства та архівної
справи  для  структурних  підрозділів  Київського  обласного  центру  зайнятості  та
працівників міських, міськрайонних і районних центрів зайнятості. 

     26 червня  в Ірпені відкрилась виставка «Героїчне і трагічне в історії Київської
області. Літопис подій», підготовлена Державним архівом Київської області.

    26 червня  до Дня Конституції України у Державному архіві Київської області
відбулося  відкриття  документальної  виставки  «Історія  конституціоналізму  в
Україні в документах».

У Державному архіві Кіровоградської області



3  квітня рубрику офіційного сайту  «Видатні особистості нашого краю»
доповнено матеріалами про засновника новаторської педагогіки, письменника,
публіциста  В. Сухомлинського та  прозаїка,  публіциста,  громадського
діяча В. Кобзаря.

10  квітня за  ініціативи  головного  архівіста  Державного  архіву
Кіровоградської  області,  заслуженого  працівника  культури  України
І.Д.Петренка  в  лісовому  урочищі  поблизу  с.Розумівка  Олександрівського
району  було  встановлено  пам’ятник  Ю. Горлісу-Горському  -   українському
військовому і громадському діячеві письменнику, старшині Армії УНР. 

12  квітня   у  рамках  акції  «Збережімо  історію  нащадкам:  подаруймо
архіву  документ!»  учасник  антитерористичної  операції  на  сході  України
у 2014-2015 роках, автор книги «Моя психоделіка АТО» С. Стародуб передав
до Державного архіву Кіровоградської області примірники своєї першої книги
та робочі матеріали до цього видання. 

 
27  квітня  відбулося  засідання:  колегії  Державного  архіву

Кіровоградської області,  присвячене  підбиттю  підсумків  роботи  державних
архівних  установ  області  та  архівних  відділів  міських  рад  у  І  кварталі
2017 року.

28 квітня директор Державного архіву Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь у засіданні комісії обласної краєзнавчої премії імені В. Ястребова. 

 
4 травня директор Державного  архіву Кіровоградської  області,  голова

обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України  О. Бабенко
та головний  архівіст  І. Петренко  взяли  участь  у  тематичній  зустрічі,  яка
відбулася в управлінні Служби безпеки України у Кіровоградський області.

5 травня в архіві відбулася  зустріч з громадськістю м.Кропивницького
«Новий»  порядок  окупаційного  режиму  на  Кіровоградщині»;  презентовано
добірку  архівних  документів  «Друга  світова  війна  за  документальними
матеріалами»;  у  розділі «Документальні  виставки  on-line» офіційного  сайту
Державного  архіву  Кіровоградської  області  розміщено  виставку  архівних
документів  і  матеріалів «Понівечені  долі»; в  ефірі  філії  ПАТ «НСТУ»
(Кропивницька  регіональна  дирекція)  прозвучала  передача  «Вечірня  студія»
за участі  головного  археографа  Державного  архіву  Кіровоградської  області,
кандидата історичних наук В. Колєчкіна.

9-10  травня в  ефірі  радіостанції  «Скіфія-Центр»  прозвучала  програма
«Радіомайдан» на теми «Білі плями чорної війни» та «Це  моя Україна», у якій
взяли  участь  директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова
обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України  О. Бабенко  та
головний архівіст І. Петренко.

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2017/05-05/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/exhibition.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonks/sukhomlinsky/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonk.php


12 травня директор  Державного архіву Кіровоградської області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О.Бабенком взяв
участь  у  презентації  історичних  романів  відомого  українського  прозаїка  і
літературознавця  М. Смоленчука,  яка  відбулася  в  обласній  універсальній
науковій бібліотеці імені Д.І.Чижевського.

16  травня головний  археограф  Державного  архіву  Кіровоградської
області,  кандидат  історичних наук  В. Колєчкін взяв  участь  у круглому столі
«Українська  революція  1917-1921 рр.  на  території  Центральної  України:
передумови,  процеси,  наслідки,  уроки»,   який  відбувся в  обласному
краєзнавчому музеї.

18  травня у  Державному  архіві  Кіровоградської  області  відбулася
презентація  виставки  архівних  матеріалів  (предметів),  вилучених  під  час
арешту  жертв  політичних  репресій  «Все,  що  залишилося…»:  випадкова
знахідка і доля репресованого»; директор Державного архіву Кіровоградської
області  О.Бабенко  та  провідні   фахівці  взяли   участь  у  круглому  столі  до
80-х роковин Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років,
організованому  у  ДНЗ «Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації». 

19 травня у розділі «Архіви у ЗМІ» офіційного сайту Державного архіву
Кіровоградської  області  розміщено  опубліковану   у  газеті  «Народне  слово»
статтю  головного  спеціаліста  архіву  Л.Пасічник  «Залишилися
переможеними…».  

20 травня у розділі «Документальні виставки on-line» офіційного сайту
Державного  архіву  Кіровоградської  області  розміщено  он-лайн  добірку
архівних  документів  та  матеріалів  «Був  архівістом  за  покликанням...»
(до 90-річчя колишнього директора архіву О. Нагорного).

25 травня до 80-річчя Великого терору – масових політичних репресій
1937-1938 рр. у Державному архіві Кіровоградської області відбулася зустріч зі
студентами ІІІ курсу факультету історії та права Кіровоградського державного
педагогічного університету імені В. Винниченка.

26 травня директор Державного архіву Кіровоградської області, голова
обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України  О.Бабенко  та
провідні  фахівці  взяли участь у краєзнавчій експедиції «Від скіфів – до героїв
Холодного Яру».

27 травня директор Державного архіву Кіровоградської області, голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь  у  засіданні  краєзнавчих  студій,  під  час  яких  було  презентовано  два
випуски  альманаху  «Інгульський  Степ:  історія  –  краєзнавство  –  родовід  –

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2017/05-20/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/exhibition.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/zmi/2017/2017-st3.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/zmi/2017/2017-st3.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/zmi.php


джерела  –  спадщина»  (захід  проведено  в  обласній  універсальній  науковій
бібліотеці імені Д.Чижевського). 

29 травня директор Державного архіву Кіровоградської області, голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь  у  ток-шоу  «Ми» філії  ПАТ «НСТУ»  (Кропивницька  регіональна
дирекція), присвяченому Дню пам’яті жертв політичних репресій. 

31 травня в ефірі передачі «День за днем» від 22 травня 2017 року філії
ПАТ «НСТУ» (Кропивницька регіональна дирекція) продемонстровано сюжет
про презентацію виставки «Все, що залишилося…»: випадкова знахідка і доля
репресованого» (до Дня пам’яті жертв Великого терору – масових політичних
репресій 1937-1938 років). 

1  червня проведено  перевірку  стану  архівної  справи  та  діловодства  у
Компаніївському районі.

4 червня директор Державного  архіву Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь  у  програмі  «Мистецький  салон»,  яка  прозвучала  в  ефірі  радіостанції
«Скіфія-Центр». 

У Державному архіві Луганської області

 

5  квітня  у  приміщенні  Луганської  обласної  військово-цивільної
адміністрації  за  адресою:  м.  Сєвєродонецьк,  проспект  Центральний  59,
відбулося засідання  Науково-методичної  ради Державного  архіву Луганської
області  під  керівництвом  директора  Державного  архіву  Луганської  області
К.М.Безгинської   за  участю  заступника  голови  облдержадміністрації  О.П.
Лішик.  Розглянуто  та  прийнято  відповідні  рішення  щодо  внесення  змін  до
Плану  роботи  Науково-методичної  ради  Держархіву  на  2017  рік,  змісту
Методичних  рекомендацій  щодо  оформлення  та  порядку  передавання
документів Національного архівного фонду до Державного архіву Луганської
області. Розглянуто також експозиційний  план документальних виставок он-
лайн  з  нагоди  31–ї  річниці  вшанування  пам’яті  Чорнобильської  катастрофи,
Дня пам’яті жертв політичних репресій та  відзначення 72-ї річниці Перемоги у
Другій світовій війні.



У Державному архіві Львівської області

21 квітня  відбулася зустріч директора Державного архіву Львівської області І.
Мартенс  з  головою  організаційного  комітету  громадської  організації  Асоціація
бібліотек  та  архівів  Західної  України  Гаріком  Вардгесяном  і  керівником  відділу
реставрації  Університету  штату  Делавер  (США) професором Мелісою Тедон щодо
ознайомлення  і  обговорення  співпраці  з  питань  реставрації,  відновлення  та
оцифрування архівних документів та друкованих видань.

26  квітня   до  31-ї  річниці  Чорнобильської  катастрофи  підготовлено  он  –
лайновий варіант тематичної виставки «Пам’ять безсмертна», яка розміщена на веб –
сайті держархіву та  на сторінках у мережі Facebook.

 26 квітня відбулася зустріч директора Державного архіву Львівської області І.
Мартенс з делегацією  Республіки Польща:  головою Відділення Асоціації польських
електриків  Палацем  Болеславом,  м.  Жешів  (Республіка  Польща),  професором
Політехніки  Хіцкєвічем  Єжи,  м.  Ополє  (Республіка  Польща)  у  супроводі   Івахіва
Ореста Васильовича, професора, доктора технічних наук Національного університету
«Львівська політехніка»,  щодо попередніх домовленостей до трьохсторонньої угоди
Державного архіву Львівської області, Відділення Асоціації польських електриків, м.
Жешів(Республіка Польща) та Національного університету «Львівська політехніка» з
нагоди  125-річчя  Кафедри  електротехніки  Національного  університету  «Львівська
політехніка».

5  травня  підготовлено  он  -  лайновий  варіант  тематичної  виставки  «Гортаю
пам’яті своєї сторінки» до Дня Пам’яті і Примирення та Дня Перемоги» і  розміщено
на веб – сайті ДАЛО та на сторінках у мережі Facebook.

7-8  травня директор  Державного  архіву  Львівської  області  І.Мартенс   взяла
участь  у  заходах  облдержадміністрації  з  нагоди  відзначення  Дня  Пам’яті  та
Примирення.

11 травня Державний архів Львівської області відвідала «Чеська інформаційна
група» при Національному архіві Чеської Республіки  (м. Прага, Чеська Республіка),
для якої було проведено оглядову екскурсію виставковим центром Державного архіву
Львівської області та Державним архівом Львівської області.

 
18 травня  на відзначення в Україні - 500 річчя Реформації ( Указ Президента

України від 26.08.2016, №357/2016) підготовлено он – лайновий варіант тематичної



виставки « До 500-річчя Реформації» і розміщено на веб – сайті ДАЛО та  на сторінках
ДАЛО у мережі Facebook.

  
26 травня  підготовлено  он – лайновий варіант тематичної виставки «З історії

Львівської політехніки (1900-1939)» і розміщено на веб – сайті архіву та  на сторінках
установи у мережі Facebook.

28 травня керівництво та працівники архіву взяли участь у заходах Львівської
облдержадміністрації із відзначення Свята Героїв.

31 травня та 2 червня в приміщенні читального залу архіву проведено наради -
семінари з керівниками архівних відділів райдержадміністрацій та відповідальних осіб
за архів об’єднаних територіальних громад Львівської області.

7 червня науковий співробітник відділу використання інформації О.Бондар  дав
інтерв’ю кореспонденту  часопису «Аудиторія» НУ «Львівська політехніка» І. Мартин
про найцікавіші архівні документи з історії Львівської політехніки, які зберігаються у
фондах держархіву.

8 червня розміщено он – лайновий варіант тематичної виставки на веб – сайті
архіву та  на його  сторінках  у мережі Facebook з історії Академічного українського
драматичного театру імені М. Заньковецької (1944-1990).

14 червня - інтерв’ю директора Державного архіву Львівської області І.Мартенс
і заступника директора Г.Кордіяки  у програмі «Новини» на телеканалі  «Правда ТУТ
Львів»: «Архівні документи у небезпеці» ( про аварійний стан будівель архіву).  

15 червня - інтерв’ю наукового співробітника відділу використання інформації
О.Бондара   кореспондентам  прес-служби  НУ  «Львівська  політехніка»  щодо
найцікавіших архівних документів з історії Львівської політехніки, які зберігаються у
фондах архіву.

  
17 червня  науковий співробітник відділу використання інформації О.Бондар

взяв  участь  у  LXXI Оссолінських  зустрічах,  які  відбулися  у  головному  корпусі
Львівської Національної Наукової бібліотеки НАН України ім. Стефаника. Вони були
присвяченні  святкуванню  200-річчю  Національного  закладу  ім.  Оссолінських,  у
рамках якого відбулось відкриття кількох ювілейних виставок під загальною назвою
«Оссолінеум: львівські збірки». У відкритті виставок взяли участь: Міністр культури
і національної спадщини, віце – прем’єр - міністр Республіки Польща Піотр Глінські,
Надзвичайний  і  Повноважний  Посол  Республіки  Польща  в  Україні  Ян  Пєкло,
Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольскі, директор Центру



Східно європейських досліджень Варшавського університету Ян Маліцкі, заступник
Львівської обласної державної адміністрації Оксана Стоколос – Ворончук, заступник
директора Львівської Національної Наукової бібліотеки НАН України ім. Стефаника
Василь  Ферштейн  та  директор  Національного  закладу  ім.  Оссолінських  Адольф
Юзвенко.

  

 

У Державному архіві Миколаївської області

4  квітня   на  радіоканалі  «Миколаїв»  начальник  відділу  інформації  та
використання документів М.О.Мельник  провела радіопередачу «Петро і Віктор
Скаржинські – славетні військові та землевласники».

11  квітня  на  радіоканалі  «Миколаїв»  начальник  відділу  інформації  та
використання документів М.О. Мельник   провела радіопередачу «Національна
політика в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.»

21 квітня   у краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми»  у рамках заходів,
присвячених  ювілейному  святкуванню  з  нагоди  150-річчя  від  заснування
Південнослов’янського  пансіону,  відбулося  відкриття  тематичної  виставки
архівних документів Державного архіву Миколаївської області.

21-25 квітня   делегація співробітників держархіву  працювала у Державному
архіві Пьотркува Трибунальського та відвідала Державний архів Ченстохови й
Національний  архів  давніх  актів  у  Кракові  (Республіка  Польща)  з  метою
вивчення досвіду роботи польських архівістів.

8 травня  на виконання Указу Президента України від 28 березня 2017
року № 84/2017 «Про відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї
річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовоій  війні»  підготовлено
фотодокументальну  он-лайнову  виставку «Обличчя  війни:  захисники  й
визволителі», розміщену у рубриці «Документальні виставки on-line»;

       9 травня  на радіоканалі «Миколаїв» начальник відділу інформації та
використання  документів  М.О.Мельник   провела  радіопередачу  на тему
«Визволителі Миколаївщини (національний склад)».
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      23 травня    на радіоканалі «Миколаїв» начальник відділу інформації та
використання  документів  М.О.Мельник   провела  радіопередачу  «Болгари
Миколаївщини (за документами Державного архіву Миколаївської області)».

     25  травня   директор  держархіву  Л.Л.Левченко  та  начальники  відділів
М.О.Мельник,Г.І.Хозяшева, О.Д. Індикова, головний спеціаліст відділу обліку,
та  зберігання   В.В.  Нечитайло   взяли  участь  у  телепередачі  «гаряча  лінія»,
присвяченій  робочому  візиту  миколаївських  архівістів  до  державних  архівів
Республіки Польща.

     31 травня   комісія  держархіву  у  складі  директора   Л.Л.Левченко ,
заступника  директора  з  питань  зберігання,  обліку  та  довідкового  апарату
Н.В.Кузьменко  ,  начальника  відділу  інформації  та  використання  документів
М.О.  Мельник,  начальника  відділу  формування  НАФ  і  діловодства
Г.І.Хозяшевої  провела  комплексну  перевірку  роботи  архівного  відділу
Первомайської  райдержадміністрації,  відвідала  інші  архівні  установи
Первомайщини,  а  саме  архівний  відділ  Первомайської  міської  ради  та
Об’єднаний трудовий архів Первомайського району.

31 травня  у рубриці «Публікації на сайті» розміщено публікацію «Юрій
Бойко-Блохін  –  український  літературознавець,  театрознавець,  професор
Українського  Вільного  університету  у  Мюнхені,  член  проводу  ОУН,
уродженець м. Миколаїв».

      8-11  червня   директор  держархіву  Л.Л.Левченко   взяла  участь  у
міжнародній науково-практичній конференції «Ольвійський Форум. Повстання
і революції в Україні: історичний, політичний і міжнародний аспекти» (до 100-
річчя  Української  революції  1917-1921  рр.)»  і  виступила  з  доповіддю
«Проблема Чорноморського флоту і суднобудівних заводів у роки Української
революції: Миколаївські візії».

     13 червня   на радіоканалі  «Миколаїв» начальник відділу інформації  та
використання  документів  М.О.Мельник   провела  радіопередачу  «З  історії
Миколаївської мечеті».

     22  червня  у  рубриці «Документальні  виставки  on-line» оприлюднено
документальну  виставку «Документи  держархіву  Миколаївської  області  про
діяльність  підпільних  груп  М.І.Тайожного  («медиків»),  Ю.М.Тарасова  і
В.М.Дорохольської,  І.Г.Шапошнікова  (військовополонених  концтабору
«Шталаг-364») у м. Миколаїв під час Другої світової війни».

     29 червня  під головуванням директора держархіву Л.Л.Левченко  відбулося
попереднє  засідання  обласної  науково-редакційної  групи  для  підготовки
матеріалів до проекту «Місця пам’яті Української революції».
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    30  червня  у  рубриці «Документальні  виставки  on-line» оприлюднено
документальну  виставку «Документи  Миколаївського  губернського  комітету
допомоги хворим і пораненим червоноармійцям».

У Державному архіві Одеської  області

 
10  квітня  у  рамках  урочистих  заходів  з  відзначення 73-ї  річниці
визволення  Одеси  від  фашистських  загарбників  на  офіційному  веб-
сайті  Державного  архіву  Одеської  області  розміщено  оновлену
тематичну  виставку  он-лайн,  на  якій  представлені  фрагменти
пересувних  виставок  документів  і  матеріалів  з  фондів  Державного
архіву  Одеської  області,  які  експонувалися  у  приміщенні  Одеської
обласної  державної  адміністрації  в  2011-2012  роках  та  довідкова
інформація  про  фонди  окупаційного  періоду,  що  зберігаються  в
держархіві (1941-1944).

   18  квітня   на  зберігання  до  Державного  архіву  Одеської  області
надійшли  нагородні  документи  «Одеського  ордена  “Знак  Пошани”
заводу “Продмаш”.  

   20 квітня  Державний архів Одеської області відвідали представники
Наукового  архіву  Болгарської  академії  наук -  директор  архіву  Валері
Кацунов  та  спеціаліст  Дарина  Ілієва-Петрова.  Директор  Держархіву
В.В.Левчук та заступник начальника відділу інформації С.А.Желясков
обговорили  з  болгарськими  колегами  низку  актуальних  питань  щодо
налагодження  двосторонніх  науково-дослідницьких  зв’язків,  з
перспективою  оформлення  офіційного  договору  про
співробітництво,залучення  до  нього  архівних  установ  та  профільних
вузів Софії і Одеси.

    20 квітня  Державний архів Одеської області відвідали гості з Чеської
Республіки:  всесвітньо  відомий  скрипаль-віртуоз  Павел  Шпорцл та
творча  група  чеського  телебачення для  зйомок  сюжетів
документального фільму про скрипалів-чехів XVIII - ХХ століть.
Ініціатор  створення  фільму  -  Павел  Шпорцл  (Pavel  Šporcl),  який  з
успіхом  виступив  18  квітня  із  сольним  концертом  в  Одеському
національному академічному театрі опери та балету, та навіть здивував
городян  і  гостей  нашого  міста  імпровізованим  концертом  класичної
музики...  в  одеському трамваї.  Директор Державного архіву Одеської
області В.В.Левчук та багаторічний дослідник фондів архіву, кандидат
мистецтвознавства,  доцент  Одеської  національної  музичної  академії
імені А.В.Нежданової Наталія Остроухова ознайомили чеських гостей з
унікальними  документами  держархіву,  в  яких  відображені  яскраві
сторінки участі чехів у культурному житті Одеси.
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    20 квітня заступник начальника відділу інформації  С.А.Желясков
взяв участь у презентації видання д.і.н.,  професора Станчева Михайла
Георгійовича «Болгары в Российской империи, СССР, странах  Балтии и
СНГ.  Биографическая  энциклопедия.-т.2.-Харьков,  2016.  Презентація
відбулася у Всеукраїнському центрі болгарської культури.

 
27-28  квітня   головний  науковий  співробітник  Державного  архіву
Одеської області Сергій Березін перебував у відрядженні в місті Ніжині,
під час якого взяв участь у роботі Міжнародної наукової конференції
«Грецька  громада  Ніжина:  історія  та  сучасність»,  яка  відбулася  в
Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і відвідав
Бібліотеку  імені  Миколи  Лавровського  НДУ  та Відділ  забезпечення
збереженості  документів  Державного  архіву  Чернігівської  області  в
місті Ніжині.
 
    4 травня на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області
оновлено  розділ  «АРХІВНА  ОДІССЕЯ»,  в  якому розміщено  сім
чергових  випусків (Вип.  23-29)  спільного  телевізійного  проекту
Держархіву,  ТРК  «ГРАД»  та  Громадської  ініціативи  «Друзі  Архіву»:
«Інна  Арутюнова  та  її  сімейний  архів»;  «Поляки  в  Одесі.  Пошук
репресованих  родичів»;  «Історія  жіночих  об’єднань  в  Одесі»;
«Презентація  видання  шедевру  грецької  літератури  –  віршованого
роману  “Еротокрит”»;  «Скільки  років  Одесі?  Теорія  Ігоря
Сапожникова»;  «Фортеці  Одеси»;  «Бродські  євреї  Одеси.  Сім’я  купця
Бера Бернштейна».

    5 травня у рамках урочистих заходів до Дня пам’яті та примирення і
72-ї  річниці  Перемоги  на  офіційному  веб-сайті  Державного  архіву
Одеської  області  розміщено  оновлену  тематичну  виставку  он-лайн
«Герої Одещини».

     16 травня   Державний архів Одеської області відвідали учасники
Міжнародного наукового проекту «Чорне море» /  «Black Sea Research
Project»,  дослідники  Інституту  Середземноморських
досліджень  / Ινστιτούτο  Μεσογειακών  Σπουδών(м.  Ретимно,  Греція)  –
керівник дослідницького проекту «Мореплавство в перехідний період,
1850-1920»,  доктор  історичних  наук Апостолос  Деліс та  доктор
історичних  наук Анна  Сидоренко.Грецькі  науковці  брали  участь у
роботі  Міжнародної  наукової  конференції  «Економічний  і  соціальний
розвиток  портових  міст  Північного  Причорномор’я (кінець  XVIII  -
початок XX сторіч)», яка відбулася в Одесі за організаційної підтримки
Держархіву 22-26 вересня 2013 року.
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    16-17  травня  головні  наукові  співробітники  Державного  архіву
Одеської  області  С.М.Герасимова  та  С.Є.Березін  взяли  участь  в
урочистих заходах з нагоди 200-річчя Рішельєвського ліцею: презентації
наукового  видання  «Крізь  призму  пам’яті  і  часу:  Одеський
Рішельєвський  ліцей  у  спогадах  сучасників»,  відкритті  виставки
«Рішельєвський  ліцей  в  документах  та  матеріалах»  і  роботі  круглого
столу «Рішельєвський ліцей: історія та сучасність».
 
    23  травня  співробітники  Державного  архіву  Одеської  області  –
начальник  відділу  зберігання  та  обліку  документів  Національного
архівного  фонду Світлана  Володимирівна  Виногловська та  начальник
відділу науково-довідкового апарату к.і.н. Олена  Штепко взяли участь у
роботі  семінару-практикуму  «Основи  експертизи  стародруків,
рукописів, документів», який відбувся у Національному музеї літератури
України (м. Київ). 
 
     25 травня  унікальні матеріали з фондів Державного архіву Одеської
області  стали  підґрунтям  для  змістовної  публікації  наших  друзів-
журналістів: на  інформаційному  ресурсі«Маяк»  розміщено  longread
«Путеводитель: где жить, есть и развлекаться туристу в Одессе 100 лет
назад».
У квітні-травні  цього року Держархів відвідав  випускник історичного
факультету  Одеського  національного  університету  імені
І.І.Мечникова, редактор  інтернет-видання «Маяк» Сергій  Марін,  який
опрацював матеріали з фондів Держархіву з історії повсякденного життя
нашого міста сторічної давнини. Також при підготовці публікації були
залучені  матеріали  Одеського  літературного  музею  та  Одеської
національної наукової бібліотеки.
Нова  публікація  є  одним  з  багатьох  яскравих  прикладів  творчої
співпраці  одеських  архівістів  із  засобами  масової  інформації  та
безперечно, зацікавить усіх, хто має інтерес до історії нашого міста.

    30 травня  Державний архів Одеської області прийняв на державне
зберігання  документи  особового  походження  фонду  «Авербух  Леонід
Григорович,  заслужений  лікар  України,  кандидат  медичних  наук,
фтизіатр  вищої  категорії,  літератор,  член  Національної  спілки
журналістів  України,  Почесний  член  Всесвітнього  клубу  одеситів»,  а
саме  -  Колекцію  «Odessica  Personalia»  /  «Одеські  персоналії»,  яка
складається  з  газетних  вирізок,  примірників  наукових  та  популярних
статей,  копій  архівних  документів,  оригіналів  документів  особового
походження, автографів, малюнків, фотографій та інших матеріалів до
біографій  поетів,  письменників,  художників,  акторів,  музикантів,
військових, політичних діячів, – загалом, 229 відомих осіб - уродженців
нашого  міста  та  тих,  чиї  життєві  шляхи  та  творча  діяльність  були
пов’язані з історією Одеси.
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   7  червня Державний архів Одеської  області  у  творчій  співпраці  з
друзями  та  багаторічними  партнерами  - КП «Обласний  інформаційно-
аналітичний  центр»  продовжує  роботу  над  проектом  «Електронний
архів».  Враховуючи  величезний  інтерес  громадськості  до  родинної
історії  та  генеалогічних пошуків,  на офіційному веб-сайті  Держархіву
вперше в Україні  вже розміщено 900 цифрових копій справ у розділі
«Метрика»;  наступним  кроком  є  оприлюднення  матеріалів  перепису
населення 1897 року по місту Одесі.

У Державному архіві Полтавської області

 20 квітня  на на веб-сайті газети „Телеграф” (м. Кременчук) розміщено
статтю старшого наукового співробітника відділу інформації та використання
документів В.С.Сушка   „У Кременчуці проїзд у трамваї здорожчав майже в два
рази (про комунальні проблеми м. Кременчука у 1917 році)” .

21 квітня  у газеті   „Зоря Полтавщини” опубліковано статтю старшого
наукового  співробітника  відділу  інформації  та  використання  документів
В.В.Коротенка  „Історик з Божої ласки” (про Д. Дорошенка).

5-6  травня  директор  держархіву  В.В.Гудим, заступник  директора-
начальник відділу інформації та використання документів Т.П.Пустовіт  взяли
участь  у  телепередачі  студії  „Місто”  та  телепередачі  „Уроки  історії”  на
Національній телекомпанії України „Полтавська регіональна дирекція „Лтава”
(НТКУ) на тему „72-річниця Перемоги над нацизмом у Європі.
                      

5  травня  у  Державному  архіві  Полтавської  області  відкрито
документальну  виставку „Життя  обпалене  війною”  до  Дня  пам’яті  та
примирення і 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.

5 травня  на офіційному веб-сайті газети „Вечірня Полтава” розміщено
статтю  старшого наукового співробітника відділу інформації та використання
документів  В.С.Сушка  „Літописець Української  Революції  1917-1921 років”
(про відомого лікаря та громадського діяча Олександра Несвіцького).
 

9  травня  директор  державного  архіву  В.В.  Гудим   взяла  участь  у
телепередачі  „Акценти”  на  Національній  телекомпанії  України  „Полтавська
регіональна дирекція „Лтава” (НТКУ) на тему „Друга світова війна – окупація
Полтавщини”.

9  травня  керівництво Державного  архіву  Полтавської  області  та
працівники  установи  взяли  участь  в  обласних  заходах  з   відзначення  Дня
пам’яті та примирення і 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.
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11 травня  на офіційному веб-сайті  газети „Телеграфа” (м.  Кременчук)
розміщено  статтю  старшого  наукового  співробітника  відділу  інформації  та
використання  документів  В.С.Сушка   „Завербовані  на  роботу  в  Німеччину
кременчуцькі  медики  „зникали”  (про  реформи  німців  під  час  окупації  м.
Кременчука).

 
19 травня  у газеті  „Зоря Полтавщини”  опубліковано статтю  заступника

директора-начальника  відділу  інформації  та  використання  документів
Т.П.Пустовіта    „…Архів був розсадником націоналістичної культури”   (про
долю  колишнього  директора  Полтавського  історичного  архіву  Федора
Герасименка);.

19  травня  у  Державному  архіві  Полтавської  області  відкрито
документальну виставку „Політика кремля – війна проти власного  народу” (до
80-річчя Великого терору – Дня пам’яті жертв політичних репресій).

19  травня  старший  науковий  співробітник  відділу  інформації  та
використання  документів  В.В.Коротенко  взяв  участь  у  радіопередачі  на
Національній телекомпанії України „Полтавська регіональна дирекція „Лтава”
(НТКУ)  „Батьківські  збори”  (про  виявлення  генеалогічних  матеріалів  у
державному архіві).

 23 травня  Державний архів Полтавської області спільно із Полтавським
обласним  центром  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств,  установ  і  організацій  провели  тематичний  короткостроковий
семінар  на  тему  „Актуальні  питання  реалізації  державної  політики  у  галузі
архівної справи” для працівників апаратів та структурних підрозділів обласної
та районних державних адміністрацій, відповідальних за ведення архівів на базі
Центру  перепідготовки.На  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів
України від 23 листопада 2015 року № 1393-р „Про затвердження плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року”
для присутніх проведено лекцію щодо реалізації Національної стратегії у сфері
прав людини на період до 2020 року.

23  травня  старший  науковий  співробітник  відділу  інформації  та
використання документів В.С. Сушко  взяв участь у радіопередачі „Часомір” на
Національній телекомпанії України „Полтавська регіональна дирекція „Лтава”
(НТКУ) на тему „З історії реклами на Полтавщині”.
 

23  травня  старший  науковий  співробітник  відділу  інформації  та
використання  документів  В.В.  Коротенко   взяв  участь  у  радіопередачі  на
Національній телекомпанії України „Полтавська регіональна дирекція „Лтава”
(НТКУ) до Дня героїв Крут.



25  травня  заступник  директора-начальник  відділу  інформації  та
використання документів  Т.П.Пустовіт   взяв  участь у роботі  круглого столу
„Полтавський внесок в Українську революцію 1917-1921 рр.”, який відбувся у
приміщенні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

26  травня  на  офіційному  веб-сайті  газети  „Телеграф”  (м.  Кременчук)
розміщено  статтю  старшого  наукового  співробітника  відділу  інформації  та
використання  документів  В.С.Сушка  „У Кременчуці 
прохають замість гімнастики  увести  співи”  (про  шкільні  справи
Кременчуцького земства у кінці ХІХ століття).

26  травня  на  офіційному  веб-сайті  Державного  архіву  Полтавської
області розміщено статтю старшого наукового співробітника відділу інформації
та  використання  документів  В.С.Сушка„Відлуння „Великого 
терору” на Полтавщині (за документами державного архіву).

1 червня  на регіональному розважальному порталі  „Семенівські  вісті”
розміщено  статтю  старшого  наукового  співробітника  відділу  інформації  та
використання  документів  В.С.Сушка   „Стежками  наших  предків.  Стан  та
відновлення  транспортної  інфраструктури  на  території  сучасного
Семенівського району у перші післявоєнні роки”.
 

20 червня у Державному архіві Полтавської області  відбулося засідання
колегії.

 
22 червня  у приміщенні  Полтавської  обласної  державної  адміністрації

відкрито  документальну  виставку  до  21-ї  річниці  Конституції  України,  яку
підготовлено  Державним архівом Полтавської області.
 

  23  червня  на  офіційному  веб-сайті  Державного  архіву  Полтавської
області  розміщено  он-лайн  виставку  до  120-річчя  від  дня  народження
видатного вченого-теоретика сучасної космонавтики  Кандратюка (О. Шаргея).

26  червня  старший  науковий  співробітник  відділу  інформації  та
використання документів  В.С.Сушко  взяв участь у засіданні круглого столу,
присвяченому 21-й річниці Конституції України, який проведено у приміщенні
Полтавської обласної державної адміністрації.

28 червня  колектив  Державного  архіву  Полтавської  області   взяв
участь в обласних заходах з відзначення 21-ї річниці Конституції
України.



У Державному архіві Рівненської області

6  квітня  підготовлено  ініціативну  інформацію  на  адресу  управління
культури і туризму виконкому Рівненської міської ради про комплекс князів
Любомирських на території парку Шевченко м. Рівне.

6  квітня  начальник  відділу  використання  інформації  документів
Л.А.Леонова  підготувала  статтю  для  газети  «Сім  днів»  Рівненської  міської
ради: «Діяльність Рівненської міської управи у 1900- роках». 

14  квітня  головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів, кандидат історичних наук Т.М. Самсонюк  записала радіопередачу
для  філії  ПАТ  НТСУ  «Рівненська  регіональна  дирекція»  програма
«Минувшина»:  «Дмитро  Дорошенко.  Політичний  діяч  періоду  Української
революції 1919-1921 рр.»

18  квітня  головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів, кандидат історичних наук Т.М.Самсонюк  записала радіопередачу
«500  років  Реформації»  для  філії  ПАТ  НТСУ  «Рівненська  регіональна
дирекція» програма «Минувшина». 

18  квітня  начальник  відділу  використання  інформації  документів
Л.А.Леонова   записала  телепередачу  «Пантелеймон  Куліш»  для  філії  ПАТ
НТСУ «Рівненська регіональна дирекція» програма «Так було». 

26  квітня  головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів  Н.Л.Трусік  записала  радіопередачу  для  філії  ПАТ  НТСУ
«Рівненська регіональна дирекція» програма «Минувшина»: «Операція Вісла».

27   квітня  начальник  відділу  використання  інформації  документів
Леонова  Л.А.   прочитала  лекцію  для  студентів  економіко-технологічного
коледжу про склад і зміст документів, що зберігаються в держархіві області.

 27   квітня  відбулося  засідання  колегії  держархіву  області,  на  якому
розглянуто питання про підсумки роботи державних архівних установ області
за  І квартал 2017 року, про стан виконання законодавства про Національний
архівний  фонд  та  архівні  установи  в  архівному  відділі  Рівненської
райдержадміністрації.

5 травня  в корпусі № 2 держархіву області    експонувалася  виставка
архівних документів «Виплакані сльози Перемоги». 

5 травня  на веб-сайті  держархіву області  розміщено он-лайн виставку
архівних  фотодокументів  «Рівненська  обласна  сільськогосподарська  і
промислова виставка 1950 року».



11  травня  здійснено  комплексну  перевірку  роботи  архівного  відділу
Дубенської райдержадміністрації.

 18  травня у  приміщенні  Рівненського  обласного  краєзнавчого  музею
відбулася  презентація  6-ї  книги  серії  «Реабілітовані  історією.  Рівненська
область»,  приуроченої  до  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій.  З  нагоди
презентації головним спеціалістом відділу використання інформації документів
держархіву  області  кандидатом  історичних  наук  Тетяною  Самсонюк  було
підготовлено добірку архівно-слідчих справ та виступ на тему : «Кримінальні
справи – джерело дослідження маловідомих сторінок історії України».

30  травня  відбулося  засідання  колегії  держархіву  області,  на  якому
розглянуто  питання  про  стан  виконання  законодавства  про  Національний
архівний  фонд  та  архівні  установи  в  архівному  відділі  Дубенської
райдержадміністрації,  про  роботу   щодо  функціонування  та  інформаційного
супроводу веб - сайту Державного архіву Рівненської області.

  
5 червня  архівіст відділу формування НАФ і діловодства О.І.Гумінська

підготувала статтю для газети  «Рівне  вечірнє»:  «Красива  ера.  Як рівняни за
Польщі розважались і відпочивали», а також  для  газети Волинський монітор
"Модна індустрія у міжвоєнному Рівному ".

 6-9 червня  в держархіві області проведено практику для студентів ІІ
курсу історико-соціологічного факультету РДГУ.

7  червня  у  Рівненському  центрі  підвищення  кваліфікації  та
перепідготовки  працівників  культури  Національної  академії  керівних  кадрів
культури і  мистецтв директорам навчальних закладів  культурно-мистецького
спрямування восьми областей західного регіону України заступник директора-
начальник відділу управлінської документації Г.І.Плахотнюк  прочитала лекцію
на  тему:  «Документаційне  забезпечення  управління.  Вимоги  до  складання
організаційно-розпорядчої документації».

 

               У Державному архіві Сумської області 

          11 квітня  начальник і головний спеціаліст відділу формування НАФ та
діловодства Кузьміна Н.М.,  Пєшкова Т.О. взяли участь у короткостроковому
семінарі  «Документоведення в управлінській діяльності» на базі  Державного
закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого



самоврядування, державних підприємств, установ і організацій». Для посадових
осіб  місцевого  самоврядування,  відповідальних  за  ведення  діловодства  в
районних  радах,  об’єднаних  територіальних  громадах  була  проведена
тематична зустріч на тему: «Основні вимоги до формування справ для передачі
в архів. Складання опису справ. Складання номенклатури справ». 

          21 квітня у Державному архіві Сумської області відбулося чергове
засідання колегії за підсумками роботи архівних відділів районних державних
адміністрацій  і  міських рад,  структурних підрозділів  Держархіву  області  у  І
кварталі  2017  року.  Обговорювалися  результати  перевірок  роботи  архівних
відділів  Лебединської  міської  ради  та  Роменської  районної  державної
адміністрації,  усунення  недоліків,  виявлених  комплексною  перевіркою  в
архівному  відділі  Недригайлівської  РДА.  Особливу  увагу  було  приділено
питанням охорони праці в держархіві області.

          28 квітня  відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії
Державного  архіву  Сумської  області  з  порядком  денним:  внесення  змін  до
списків № 1 – джерел формування Національного архівного фонду, розгляд та
схвалення  описів,  що  надійшли  в  ЕПК,  погодження  номенклатур  справ
підвідомчих  організацій,  актів  про  вилучення  для  знищення  документів,  не
внесених до НАФ, інструкцій з діловодства. 

        5 травня  на офіційному веб-сайті Державного архіву Сумської області у
рубриці  «Виставки»  та  у  приміщенні  читального  залу  архіву  розгорнуто
фотодокументальну  виставку  «Документи  звинувачують»  до  Дня  пам’яті  та
примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До
експозиції  увійшли  документи  Сумської  обласної  надзвичайної  державної
комісії  по  встановленню  злодіянь  загарбників  та  заподіяних  ними  збитків
громадянам, державним підприємствам, колгоспам, громадським організаціям,
описові довідки по населеним пунктам області, фотографії, які дають уявлення
про масштаби матеріальних та людських втрат Сумської області в період 1941-
1943 років.

          18 травня  на сайті держархіву у рубриці «Виставки» розміщено виставку
до Дня Європи в Україні за матеріалами періодичної преси. Представлені статті
засвідчують вибір євроінтеграційного курсу України на прикладі  співпраці  з
європейськими  країнами  та  засвоєння  європейського  культурного  надбання
бізнес-колами, навчальними закладами Сумщини.

          19 травня  на сайті Державного архіву Сумської області у рубриці
«Виставки»  розміщено  фотодокументальну  виставку  «Дзвони  Пам’яті»,
присвячену  пам’яті  жертв  Великого  терору  –  масових  політичних  репресій
1937-1938  років.  На  виставці  експонуються  документи  органів  радянської
влади,  партійних  органів  20-30  років  ХХ століття,  що  носили   репресивний



характер  стосовно  різних  категорій  населення;  документи  з  позасудових
кримінальних  справ  –  витяги  з  протоколів  засідань  трійок,  звинувачувальні
висновки, акти виконання вироків, свідчення працівників слідчих органів про
методи  та  прийоми  отримання  показань  арештованих,  фото  репресованих.
Представлені  на  виставці  спогади колишнього в’язня  ГУЛАГу та  документи
1989 року про початок відновлення історичної правди та масової реабілітації
жертв сталінських репресій.

 

У Державному архіві Тернопільської області

       11 квітня у Державному архіві Тернопільської області відбулося відкриття
виставки дерев’яних ікон Заслуженого майстра народної творчості Володимира
Шерстія «З вірою і надією».

       13  квітня  директор  архіву  Ф. Полянський  взяв  участь  у  роботі
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції,  приуроченої  50-річчю  від
утворення  Світового  Конгресу  Українців  «Еволюція  національного
світобачення українців на зламі тисячоліть».

       25  квітня  директор  архіву  Ф. Полянський  взяв  участь  у  роботі  І-ї
Регіональної науково-практичної конференції, приуроченої до Дня заснування
м. Тернополя «Тернопіль і Тернопільщина в особах, подіях, документах».

      27  квітня  директор  архіву  Ф. Полянський  та  головні  спеціалісти
Т.Маркевич  і  О.  Ковальчук  взяли  участь  у  роботі  науково-краєзнавчої
конференції  «Духовні  велети  нації»:  Йосиф  Сліпий  –  Патріарх  Української
греко-католицької  церкви (до 125-річчя від  дня народження),  Лесь Курбас –
режисер, актор, педагог (до 130-річчя від дня народження), Никита Будка  –
перший  український  єпископ  у  Канаді  (до  140-річчя  від  дня  народження),
Григорій Хомишин – Кардинал Української греко-католицької церкви (до 150-
річчя від дня народження).
  
      27-28 квітня  директор архіву Ф. Полянський та  заступник начальника
відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Л.Волоцюга  взяли участь у
роботі  IV  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  «Протестантські
церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій» : до 500-
ліття Реформації.

      28  квітня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито
документальну виставку «Мій шлях додому заснував спориш» : до 70 -ї річниці
від з часу проведення операції «Вісла».

      5 травня у Державному архіві Тернопільської області відбулося відкриття
книжкової виставки з фондів науково-довідкової бібліотеки архіву «Незагоєні



рани  війни…» :  до  Дня  пам’яті  та  примирення  і  72-ї  річниці  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні.

       8 травня колектив держархіву області взяв участь у заходах до Дня пам’яті
та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

        11 травня  відбулося засідання колегії  держархіву області  за  участю
начальників архівних відділів райдержадміністрацій, де розглядались питання
зберігання  документів  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  та  стан
завершення будівництва нового приміщення держархіву 
.
       18 травня працівники архіву взяли участь у флешмобі до Дня вишиванки.

       19 травня у Державному архіві Тернопільської області відбулося відкриття
книжкової  виставки  з  фондів  науково-довідкової  бібліотеки  архіву
«Реабілітовані  історією» :  до  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій  та  у
зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій
1937-1938 років в Україні.
 
      25 травня  головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства
М.Романишин  прочитала  лекцію  у  Тернопільському  регіональному  центрі
підвищення  кваліфікації  держслужбовців  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування для діловодів райдержадміністрацій та міських рад «Складення
зведених номенклатур справ,  формування справ відповідно до номенклатури
справ. Забезпечення їх збереженості».

    25 травня директор архіву Ф. Полянський взяв участь у презентації книги
Володимира  Собчука  «Історична  Волинь.  Північний  захід  України  в
регіональному та локальному вимірах минулого» в ТОУНБ.

    26 травня у газеті «Свобода» опубліковано статтю заступника начальника
відділу О.Дишлюк  «Мій шлях додому заснував спориш…» та повідомлення
Г. Вандзеляк «Сайт-меморіал про героїв з Тернопільщини».

    29-31  травня  директор  архіву  Ф. Полянський  та  начальник  відділу
формування  НАФ  та  діловодства  Т.Малиміна-Базиляк   взяли  участь  у
проведенні  курсів  підвищення  кваліфікації  «Фондова  робота  краєзнавчого
музею»  спільно  з  Рівненським  центром  підвищення  кваліфікації  та
перепідготовки  працівників  культури  Національної  академії  керівних  кадрів
культури  і  мистецтв,  управління  культури  Тернопільської
облдержадміністрації,  Тернопільським  краєзнавчим  музеєм,  Тернопільською
обласною організацією Національної спілки краєзнавців України.

     6-7  червня директор архіву Ф. Полянський та  працівники архіву взяли
участь у роботі Перших Ґеретівських читань, приурочених до Дня пам’яті Ігоря
Ґерети.



     7 червня працівники держархіву області відвідали Тернопільський обласний
краєзнавчий музей, де переглянули виставку творчого тандему Ігоря Хороша,
селекціонера та художниці Наталі Басараб «На перехресті двох мистецтв».
 
     9 червня директор архіву Ф. Полянський та заступник директора О. Савчин
взяли  участь  у  радіопередачі  Тернопільського  обласного  державного  радіо,
приуроченої до Міжнародного дня архівів.

     16 червня у газеті «Свобода» опубліковано повідомлення про будівництво
обласного  архіву  «Степан  Барна:  «Архів-довгобуд  хочемо  завершити
якнайшвидше».

     16  червня  директор  архіву  Ф. Полянський  взяв  участь  у  презентації
історико-документального  альбому  «Блаженний  архімандрит  Климентій
(Казимир  граф  Шептицький).  Листи  до  рідного  брата  Станіслава  графа
Шептицького та родини 1881-1945рр». 

    26  червня Державний  архів  Тернопільської  області  спільно  з
Тернопільським  регіональним  центром  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій організували та
провели навчання для осіб, відповідальних за діловодство та архівну справу в
органах  виконавчої  влади,  установах,  організаціях  і  підприємствах  області
(всього  104  особи)  у  рамках  щорічного  короткотермінового  тематичного
семінару за темою «Організація діловодства та архівної справи в установі».

     27 червня  директор архіву Ф. Полянський взяв участь в ефірі телеканалу
ТТБ  у  програмі  «Крізь  призму  часу»  (тема   -  «Формування  повстанських
архівів»).

    27 червня у Державному архіві Тернопільської області відбулося відкриття
документальної виставки «Конституція – Основний Закон держави»: до 21-ої
річниці прийняття Конституції.

   29 червня  директор архіву Ф. Полянський взяв участь у презентації книги
о. доктора Віталія Козака «Архикатедральний собор у Тернополі».

             У Державному архіві Харківської області  

 



11 квітня  в урочистостях з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів
фашистських  концтаборів  разом  з  керівництвом  обласної  державної
адміністрації,  обласної  та  міської  рад,  структурними  підрозділами  ХОДА,
військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора
Державного архіву Харківської області Є.О. Кущ, начальник відділу інформації
та використання документів М.І. Ельксніт.

20 квітня  на сайті Держаного архіву Харківської області розміщено on-
line виставку документів «З історії  грецької діаспори».  Подано документи із
фондів Харківський окружний виконавчий комітет рад робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів, Карні справи репресованих громадян м. Харкові
та  Харківської  області,  Харківський  обласний  комітет  Компартії  України,
Петіно-Журавлівський  районний  комітет  Компартії  України,  Харківський
технологічний інститут.

 

24  квітня   у  приміщенні  архівного  відділу  Харківської  районної
державної адміністрації  відкрито виставку архівних документів, присвячених
Дню  Перемоги  над  нацизмом  «Перемогу  забути  неможливо».  Архівні
документи висвітлюють події війни, життя населення за часів окупації, хроніку
захоплення  сіл,  селищ  та  міст  району  нацистськими  окупантами  та  їх
визволення, біль і надії жителів в роки неволі, зведені відомості про збитки,
нанесені  громадянам  Харківського  району,  спогади  партизанів  та  ветеранів
війни, вшанування пам’яті загиблих воїнів. Використано документи архівних
фондів  Державного  архіву  Харківської  області  та  публікації  місцевих  газет,
документи  та  фотокартки  учасників  війни  та  книги  з  особистих  архівів
працівників відділу.

Того  ж  дня  в  архівному  відділі  Чугуївської  районної  державної
адміністрації  відкрито виставку, присвячену 25-річчю утворення Чугуївської
районної  державної  адміністрації  Харківської  області.  Архівний  відділ
підготував добірку документів, що зберігаються у фондах архіву. Документи
висвітлюють відомості про створення, завдання та функції Чугуївської районної
державної адміністрації Харківської області впродовж 1992-2007 років. Серед
архівних  документів  є  розпорядження  Чугуївської  районної  державної
адміністрації щодо виконання Конституції, законів України, актів Президента
України,  Кабінету  Міністрів  України,  Харківської  обласної  державної
адміністрації,  що  стосуються  соціально-економічної,  житлово-комунальної,
культурної  та  інших  сфер,  відзначення  знаменних  та  пам’ятних  дат  у
Чугуївському районі.

26 квітня  у заходах з нагоди 31-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС
разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад,
структурними  підрозділами  ХОДА,  військовими,  духовенством  та
громадськістю  взяли  участь  заступник  директора  держархіву  області  Євген
Кущ,  начальник  відділу  інформації  та  використання  документів  держархіву
області Марія Ельксніт.



Того  ж  дня    архівний  відділ  Сахновщинської  районної  державної
адміністрації підготував для експонування на виставці до 31-ї річниці  трагедії
на ЧАЕС добірку копій розсекречених архівних документів з матеріалів ГДА
СБУ, ЦДАГО України стосовно аварії на Чорнобильські АЕС, які долучені до
матеріалів  постійно  діючої  експозиції  в  Сахновщинському  історико-
краєзнавчому музеї «Чорнобиль, трагедія, подвиг, застереження, пам’ять…».

 
10 травня  у приміщенні  архіву  відкрилася виставка документів «До 72-ї

річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні».
 
11 травня   у рамках заходів з нагоди відзначення в Харківській області

Дня Європи, в урочистій церемонії підняття Державного Прапору України та
Прапору  ЄС,  яка  відбулася  у  м.  Харкові  на  майдані  Свободи,  разом  з
керівництвом  обласної  державної  адміністрації,  обласної  та  міської  рад,
структурними підрозділами ХОДА та  громадськістю взяли  участь  заступник
директора  Державного  архіву  Харківської  області  Є.О.  Кущ  та  начальник
відділу інформації та використання документів М.І. Ельксніт.

12  травня   головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання
документів  Державного  архіву  Харківської  області  О.В. Сафонова  провела
оглядову  екскурсію  по  архіву  для  слухачів  Харківського  регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

17 травня  на веб-сайті Державного архіву Харківської області у рубриці
«Документальні  виставки  on-line»  відкрито  on-line  виставку  архівних
документів «Німецька «національна операція» НКВС».

Того  ж  дня   начальник  архівного  відділу  Близнюківської  районної
державної  адміністрації  Л.М.  Оробченко  та  провідний  інспектор  цього  ж
відділу В. Михайліченко провели оглядову екскурсію по архіву для учнів 10
класу Близнюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

18  травня   на  базі  НДІ  мікрографії  відбулася  X  Науково-технічна
конференція НДІ мікрографії “Сучасний стан та проблемні питання страхового
фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії”. У роботі секції № 4
«Сучасний  стан,  проблеми  та  перспективи  розвитку  архівної  справи»  взяли
участь головний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи,
обліку та  довідкового апарату Державного архіву О.С.  Коптєва  та архівіст I
категорії того  А.А. Аляб’єва.  

 
19  травня   в  архівному  відділі  Чугуївської  районної  державної

адміністрації  проведено оглядову екскурсію для учнів 8-9 класів Кочетоцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів.Школярів  ознайомлено  з  основними
завданнями  та  функціями  архівного  відділу,  зокрема,  напрямами  взаємодії
архіву з  юридичними особами та  порядком приймання архівних документів,
також  вони  дізналися  про  склад  та  зміст  документів,  що  зберігаються  в
архівному  відділі  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  Харківської



областіУ  ході  екскурсії  учні  відвідали  виставки  архівних  документів:
«Чугуївська  РДА  в  архівних  документах»  та  «Життя  населених  пунктів
Чугуївського району після визволення»,  які  розміщені  в  читальному залі,  та
ознайомилися з документами, що зберігаються у сховищах архівного відділу
Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області.

21  травня   у  траурній  церемонії  покладання  квітів  на  Українсько-
польському  Меморіалі  жертвам  тоталітаризму  у  Лісопарку  з  нагоди
відзначення   Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій  в  Україні  разом  з
керівництвом  обласної  державної  адміністрації,  обласної  та  міської  рад,
структурними  підрозділами  ХОДА,  військовими,  духовенством  та
громадськістю  взяли  участь  заступник  директора  Державного  архіву
Харківської області Є.О. Кущ, начальник відділу інформації та використання
документів М.І. Ельксніт.

9  червня   Президент  Литовської  республіки  Д.  Грібаускайтє  разом  з
головою  Харківської  обласної  державної  адміністрації  Ю.О. Світличною
відкрили  у  Харкові  в  парку  ім.  Горького  Дні  Литви  в  Україні.  Разом  з
керівництвом  обласної  державної  адміністрації,  структурними  підрозділами
ХОДА  та  громадськістю  у  святкуванні  взяли  участь  заступник  директора
Державного архіву Є.О. Кущ та начальник відділу інформації та використання
документів М.І. Ельксніт.

Того  ж  дня  головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання
документів  Державного  архіву  Харківської  області  О.В.  Сафонова  провела
оглядову екскурсію по архіву для студентів ІІ курсу історичного факультету
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з
метою ознайомлення студентів з історією архіву та різними напрямками його
діяльності.

У Державному архіві Херсонської області

5 квітня  у приміщенні державного архіву області за участю студентів
Херсонського  музичного  училища,  учнів  Академічного  ліцею  імені
О.В.Мішукова,  засобів  масової  інформації  відбулось  урочисте  відкриття
виставки  архівних  документів  «Українська  революція  1917-1921 рр.:
документальні пам’ятки».

В експозиції виставки було представлено документи з фондів державного
архіву області та центральних державних архівних установ України. Документи
створюють цілісну картину революційних подій на Херсонщині, як складової
частини  Української  революції  1917-1921 рр.  Представлені  документальні
пам’ятки, що характеризують як дії центральних органів влади, так і місцевих
установ  і  організацій  доби  національних  змагань:  універсали,  закони,
постанови, накази, обіжники, телеграми, які відображують першочергові заходи



уряду щодо введення в обіг українських грошових одиниць, зняття символів
Російської  імперії,  визнання  української  мови  державною,  випуск  власних
поштових  марок  тощо,  протоколи  регіональних  з’їздів,  що  відображують
розвиток  національної  ідеї  від  культурно-територіальної  автономії  до
самостійної  держави.  Представлено  документи  місцевих  органів  влади,
урочисті обітниці службовців на вірність Українській Державі, документи про
вивчення  української  мови,  діловодства.  Архівні  документи  характеризують
діяльність  Херсонської  української  громади  і  її  активних  представників.
Представлено фотографії та автографи діячів української громади, відображено
грандіозний  видавничий  проект  Херсонського  товариства  «Українська
книгарня» із  друкування Українського Євангелія,  яке  розповсюджувалось по
всій  Україні.  Багато  інших  документів  демонструють  події  Української
революції  1917-1921 років  на  Херсонщині,  що  стали  підставою  сучасного
національно-державного відродження України.

13 квітня працівники державного архіву області  взяли участь у роботі
круглого столу «Туристичне краєзнавство Херсонщини:  стан та  перспективи
розвитку»,  організованого  Херсонським  державним  університетом  та
Херсонською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України.
Учасники  заходу  ознайомились  із  інноваційними  туристично-екскурсійними
маршрутами  у  регіоні,  розглянули  шляхи  популяризації  туристичного
краєзнавства  на  Херсонщині  та  визначились  із  концептуальними  засадами
підготовки довідника туристичних ресурсів Херсонщини, серед яких важливе
місце посідає підготовка історичних довідок туристичних об’єктів на підставі
документів архівних установ області.

27 квітня працівники  державного  архіву  Херсонської  області  взяли
участь у роботі обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Україна
починається  з  тебе»,  яку  проводив  Центр  туристично-краєзнавчої  творчості
учнівської  молоді  Херсонської  обласної  ради.  Заступник  начальника  відділу
використання  інформації  документів  І.Ю.Сінкевич ознайомила  учасників
конференції із документами державного архіву області, які відображають події
Української  революції  1917-1921 рр.  на  Херсонщині.  Увагу  присутніх
дослідників історії краю та їх наукових керівників також було акцентовано на
використанні  у  наукових  дослідженнях  науково-довідкового  видання
державного  архіву  «З  історії  українського  державотворення  на  Херсонщині.
1917-1921: анотований перелік справ» та архівних документів, розміщених на
сайті державного архіву області.

5 травня   у  приміщенні  Державного  архіву  Херсонської  області
відбулося  відкриття  виставки  архівних  документів  «У  полум’ї  війни»,
присвяченої 72-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  На
виставці   представлено  документи  із  фондів  держархіву  області  та  науково-
довідкової  бібліотеки.  Виставка  розповідає  про  окупацію  та  звільнення
Херсонщини; основна увага присвячена херсонцям,  що воювали на фронтах,
були в окупації та відновлювали мирне життя. Окремо виділені документи, що
розповідають  про  примусове  вивезення  на  роботи  до  Німеччини  мешканців



Херсонщини, появу «фольксдойче» та розстріли мирних жителів. Представлені
агітаційні  листівки  як  радянської,  так  і  нацистської  пропаганди.  Увага
зосереджена  також на  місцях,  де  відбувались  найбільші  бойові  дії,  а  також
увічненню пам’яті про ці роки та їх учасників.

12  травня працівники  відділу  використання  інформації  документів
Державного  архіву  Херсонської  області  ознайомили  учасників  краєзнавчої
конференції учнівської молоді «Херсонщина у роки революції» із документами
державного архіву, що відображають події Української революції 1917-1921 рр.
на Херсонщині. Конференція проводилась на базі Херсонської спеціалізованої
школи І-ІІІ  ступенів  № 30 з  поглибленим вивченням предметів  природничо-
математичного циклу та англійської мови.

16  травня відбулося  засідання  колегії  державного  архіву  області,  на
якому розглянуто стан  архівної  справи у  місті  Херсоні.  Колегія   відзначила
низку  позитивних  зрушень  у   збереженості  документів  архівним  відділом
міської  ради,  покращення  роботи  з  комплектування  документами  особового
походження,  організаційно-методичного  керівництва  діяльністю  архівних
підрозділів установ та організацій. Водночас зверталася увага на недоліки та
порушення, що потребують вирішення: архівному відділу доручено підготувати
матеріали на  отримання статусу  юридичної  особи,  організувати  передавання
документів з  кадрових питань до Трудового архіву.  Вказано на необхідність
приведення  розпорядчих  документів  стосовно  діяльності  Трудового  архіву  у
відповідність до чинного законодавства.

18 травня в  приміщенні  Державного  архіву  Херсонської  області  за
участю  студентів  Херсонського  державного  університету  та  засобів  масової
інформації відбулося урочисте відкриття виставки архівних документів до 100-
річчя  Херсонського  державного  університету.  Захід  відкрили  заступник
директора – начальник організаційно-аналітичного відділу архіву Г.Б.Проценко
та керівник музейно-архівного центру університету І.В.Самсакова. На виставці
були  представлені  архівні  справи  із  фондів  державного  архіву  області
«Юр’ївський учительський інститут»,  «Херсонський державний педагогічний
інститут»,  «Відділ  народної  освіти  Херсонського  повітового  виконавчого
комітету  ради  робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів»  та
фондів  особового  походження.  Документи  висвітлюють  історію  заснування
Херсонського  державного  університету  на  базі  евакуйованого  до  Херсону  у
жовтні  1917  року  з  естонського  міста  Тарту  Юр’ївського  учительського
інституту та охоплюють період Української революції 1917-1921 рр. Особливе
зацікавлення  відвідувачів  виставки  викликали  особисті  документи  та
фотографії викладачів і випускників навчального закладу.

24  –  25  травня  фахівці  державного  архіву  області  провели  планову
комплексну перевірку стану архівної справи в Генічеському районі, під час якої
вивчено  роботу  архівного  сектору,  відділу  освіти  райдержадміністрації,
трудового архіву Генічеської міської ради. За підсумками перевірки відбулася
зустріч  керівника  групи,  заступника  директора  державного  архіву  області  –



начальника  організаційно-аналітичного  відділу  Г.Б.Проценко,  заступника
голови Генічеської районної державної адміністрації Г.Р.Бекірової, працівників
сектору,  на  якій  обговорено  нагальні  питання  розвитку  галузі,  зокрема,  про
важливість  спрямування  діяльності  архівного  сектору  у  правове  русло  та
відновлення організаційно-правового статусу архівного відділу.

26 травня представник  державного  архіву  Херсонської  області  взяв
участь у щорічній конференції Херсонської обласної організації Національної
спілки  краєзнавців  України,  яка  проходила  в  конференц-залі  факультету
природознавства,  здоров’я  людини  і  туризму  Херсонського  державного
університету.  На  зібранні  херсонських  краєзнавців,  окрім  поточних  питань,
були розглянуті концепція Обласної програми розвитку краєзнавства на період
до  2025  року,  проекти  Положення  про  Херсонську  обласну  організацію
Національної  спілки  краєзнавців  України  та  Обласної  премії  у  галузі
краєзнавства  імені  Віктора  Гошкевича.  Ухвалено  рішення  про  заснування
електронного періодичного видання з проблем краєзнавства та туризму, основу
джерельної  бази  публікацій  якого  складуть  документи  державного  архіву
області.

31  травня  та  2  червня на  базі  управління  освіти  науки  та  молоді
обласної  державної  адміністрації  і  Державної  екологічної  інспекції  у
Херсонській області для працівників установ проведено семінари-практикуми з
питань  самостійного  науково-технічного  упорядкування  документів.Під  час
семінарів 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.

7 червня у  приміщенні  Державного  архіву  Херсонської  області
відбувалась  виставка  архівних  документів  з  історії  проживання  євреїв  на
території Херсонщини у ХІХ-ХХ ст. На виставці були представлені оригінали
документів, що розповідали про переселення на територію Херсонської губернії
євреїв-землеробів,  висвітлювали  діяльність  ОЗЕТ.  Окрема  увага  приділялась
метричним книгам синагог  с. Бобровий Кут,  Генічеськ  та  Херсон,  ревізьким
сказкам євреїв-поселенців Херсонської губернії  та ін.Зацікавлення викликали
описи майна синагог м. Херсона та Олешок. Окремо були виділені документи
про відновлення діяльності у 90-х рр. ХХ ст. синагоги, єврейського культурного
товариства та школи. На виставці були присутніми учні спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів „ХАБАД”.



8 червня у  Державному архіві Херсонської області відбувалась оглядова
екскурсія  для  студентів  факультету  іноземної  філології  Херсонського
державного  університету.Відвідувачам  розповіли  про  особливості  архівної
роботи, представлені цікаві документи. Студенти мали змогу ознайомитись із
правилами роботи у читальному залі та науково-довідковій бібліотеці архіву.
Увагу викликала виставка публікацій, підготовлених архівістами.

16  червня у  Державному  архіві  Херсонської  області  відбулася
презентація  документальної  виставки  «Синь  Славути  –  снага  полям»,
приуроченої  50-річчю  від  початку  будівництва  Каховського  магістрального
каналу.  Її  відкрили  заступник  голови  обласної  державної  адміністрації
Чабан В.І.,  директор  державного  архіву  області  Лебідь В.О.,  заступник
директора  Департаменту  агропромислового  розвитку  обласної  державної
адміністрації  Неделько А.М.,  заступник  начальника  обласного  управління
водних ресурсів Палієнко Н.О.

Представлені  на  виставці  маловідомі  широкому  загалу  документи  із
фондів  державного  архіву  області  за  період  1951  –  1983  рр.  є  яскравим
свідченням масштабності проекту з заводнення і зрошення посушливих земель
Херсонщини  і  Півдня  України,  реалізованого  у  50-70-их  роках  минулого
століття. Це постанова Ради Міністрів СРСР про заходи щодо зрошення земель
на півдні України, будівництва комплексу споруд Каховської ГЕС, Північно-
Кримського  каналу,  розпорядчі  акти,  листування  центральних  органів  влади
УРСР, галузевих міністерств СРСР та УРСР, керівних органів обласного рівня
про  організацію  та  хід  будівництва  Каховського  магістрального  каналу,
впровадження  новітніх  технологій,  виконання  планових завдань  будівництва
об’єкту та розвитку інфраструктури, залучення трудових ресурсів, у тому числі
молоді,  відзначення  кращих  працівників.  Демонструються  документи
управління «Укрводбуду», що безпосередньо опікувалось будівництвом каналу
та зрошувальних систем Херсонщини, про організацію виробництва, введення
об’єктів  в  експлуатацію.  На  окрему  увагу  заслуговують  світлини
фотокореспондентів,  що  зафіксували  етапи  будівництва.  Під  час  презентації
окремим  блоком  демонструвались  оригінали  документів  НАФ,  зокрема,
картографічні  документи  про  затоплення  русла  р. Дніпро  під  Каховське
водосховище,  протоколи  виробничих  нарад  при  дирекції  Каховської
зрошувальної  системи,  документи  з  фонду  особового  походження  першого
секретаря  обкому  КПУ  Мозгового І.О.  про  застосування  зрошення  на
Херсонщині, Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоєння звання Героя
Соціалістичної Праці за високі виробничі показники, забезпечення введення в
дію  Каховського  магістрального  каналу  Боні М.М.  –  начальнику  управління
будівництва «Укрводбуд».

У  заході  взяли  участь  працівники  профільних  структурних  підрозділів
обласної  державної  адміністрації,  представники  громадськості  та  засобів
масової інформації.



 У Державному архіві Хмельницької області

5 квітня  організаційним комітетом Держархіву області проведено огляд
закладів  охорони  здоров’я,  з  метою  кращого  забезпечення   збереженості
документів НАФ та стану діловодства в Теофіпольському районі.

6 квітня організаційним комітетом Держархіву області  проведено огляд
закладів  охорони  здоров’я,  з  метою  кращого  забезпечення   збереженості
документів НАФ та стану діловодства в Славутському районі.

12  квітня  заступник  директора  архіву  К.  Бурдуваліс  взяла  участь  у
семінарі  для  керівників  малих  підприємств  та  бухгалтерів  на  тему:
“Нормативно-правове  та  методично-інформаційне  забезпечення  організації
діловодства  та  архівної  справи  в  установах,  організаціях  приватної  форми
власності”, що відбувся в Хмельницькому університеті управління та права.

13 квітня  в держархіві області відбулось засідання Експертно-перевірної
комісії, на якому розглянуто питання внесення документів органів державної
влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій області
до Національного архівного фонду України.

25 квітня  директор архіву В. Байдич та головний науковий співробітник
відділу  інформаційних  технологій  В.  Галатир  взяли  участь  і  виступили  з
науковими доповідями на VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Духовні витоки Поділля: церква та релігійні діячі в історії краю».

25 квітня  у приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
експонувалася виставка архівних документів на тему: “Духовні витоки Поділля:
релігійні установи в історії краю”. 

26-30 квітня в Держархіві області експонувалася  тематична виставка до
95-річчя архівної справи на Хмельниччині.

27 квітня у Держархіві області проведено семінар для новопризначених
відповідальних  за  архівну  справу  та  діловодство  в  установах,  організаціях,
підприємствах різної форми власності обласного значення.

10-14  травня у  Держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних
документів до Дня пам'яті жертв політичних репресій.

11  травня  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 .



18 травня  директор архіву В. Байдич, начальник відділу інформаційних
технологій  Ю.  Олійник,  головний  науковий  співробітник  відділу
інформаційних технологій В. Галатир взяли участь у засіданні круглого столу
«Магдебурське право та розвиток місцевого самоврядування на Поділлі», що
відбулося в Хмельницькому університеті управління та права.

    19  травня  Державний  архів  Хмельницької  області  з  виданням
«Красилівщина в роки Другої світової війни: збірник документів та матеріалів»
здобув  першу  премію  на  обласному  конкурсі  науково-дослідних  робіт  в
номінації  «Гуманітарні  науково-дослідні  роботи»,  який щорічно проводиться
Хмельницькою  обласною  радою  до  Дня  науки. На  урочистій  церемонії
нагородження,  що  відбулась  у  сесійній  залі  Хмельницької  обласної  ради,
переможну  першу  премію  від  голови  обласної  ради  Михайла  Загородного
отримали директор Державного архіву області  Володимир Байдич,  професор
Кам’янець-Подільського  національного  університету  Олександр  Завальнюк,
науковці   Державного архіву області  Юрій Олійник, Віталій Галатир, Тетяна
Павлунішена,  директор школи с.  Кузьмин Красилівського району Олександр
Байдич.

20 травня  начальник відділу інформаційних технологій Ю.В.Олійник  та
головний науковий співробітник В.В.Галатир  виступили з інформацією до Дня
Європи  на  радіо  FM  104,6  філії  Публічного  Акціонерного  Товариства
„Національна  суспільна  Телерадіокомпанія  України”  „Хмельницька
регіональна дирекція „Поділля-центр” ХОДТРК „Поділля-Центр”. 

      25 травня на засіданні  колегії Хмельницької облдержадміністрації голова
облдержадміністрації  Олександр  Корнійчук  вручив  директору  Державного
архіву  Хмельницької  області  Володимиру  Байдичу  Подяку  Прем’єр-міністра
України  за  багаторічну  сумлінну  працю,  високий  професіоналізм,  вагомий
особистий  внесок  у  забезпечення  реалізації  державної  політики  в  галузі
архівної справи.

25 травня  директор архіву В.Г.Байдич  начальник відділу інформаційних
технологій  Олійник  Ю.В.  та  головний  науковий  співробітник  В.В.Галатир
взяли  участь  у  презентації  11  випуску  збірника  Хмельницьких  краєзнавчих
студій,  що  відбулася  в  Хмельницькій  обласній  універсальній  науковій
бібліотеці.

26  травня  директор  архіву  В.Г.Байдич  та  головний  науковий
співробітник  відділу  інформаційних технологій  В.В.Галатир   взяли  участь  у
Всеукраїнській  науково-практичній  конференції:  “Князі  Острозькі  в  історії
Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність” у м. Старокостянтинові.



12 червня  керівництвом Держархіву області було здійснено  тематичну
перевірку архівних установ Старокостянтинівського району.

16 червня  відбулося виїзне засідання колегії Держархіву Хмельницької
області.

У Державному архіві Черкаської області

4 квітня  до уваги громадськості в читальному залі Державного архіву
Черкаської  області  представлено    виставку архівних  та  фотодокументів
«Розвиток  поштового  зв’язку  на  Черкащині»  (до  50-річчя  Черкаського
поштамту).  

13 квітня    відбулося експонування     виставки архівних  документів
«Сторінки людських трагедій тоталітарного режиму» (до 80-роковин Великого
терору – масових політичних репресій 1937-1938 років).

 
 20  квітня директор  Державного  архіву  Черкаської  області   
Т.А.  Клименко   взяла  участь  у  VII науково-краєзнавчій  конференції
«Черкащина в контексті  історії України», присвяченої 100-річчю Української
революції 1917-1921 рр. 

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

28 квітня  відбулося засідання колегії держархіву області.

4  травня  розпочалося експонування   виставки  архівних документів  з
нагоди  72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

 5 травня  експонування  документальної виставки  до 40-річчя  з часу
відкриття в Черкасах меморіального комплексу «Пагорб Слави».  

    
18  травня  директор  Державного  архіву  Черкаської  області  Т.А.

Клименко  взяла участь у відкритті музейної експозиції «100-річчя Української
революції  1917-1921  рр.»,  яка  відбулася  в  Черкаському  обласному
краєзнавчому  музеї.   В експозиції - документи Державного архіву Черкаської
області.



25  травня  директор  Державного  архіву  Черкаської  області  
Т.А.Клименко   взяла  участь  у  засіданні  краєзнавчого  клубу,  присвяченого
встановленню 28 травня Всеукраїнського Дня краєзнавства.

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

26 травня відбулося засідання колегії держархіву області.

21 червня відбулося експонування  виставки архівних та фотодокументів
«Незабутні сторінки війни» (до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
в Україні).

23  червня відбулося  відкриття  документальної  виставки   до  Дня
Конституції України.   

 

У Державному архіві Чернівецької області

28  квітня  в  приміщенні  Чернівецького  обласного  художнього  музею
проведено спільний захід з  одноденним експонуванням архівних документів,
присвячений 160-річчю від  народження видатного буковинського художника
Євгена Максимовича. 

        1-5 травня  начальник  відділу  використання  інформації  документів
держархіву Н.Б. Масіян   перебувала у відрядженні у м. Аугсбург (Німеччина),
яке  організовали  з ініціативи уряду округу Швабія (Німеччина) з нагоди 20-
річчя партнерства між регіонами Буковина (Україна) та Швабія (Німеччина). 

10 травня  в приміщенні держархіву для членів організації «Чеської
інформаційної  групи»,  яка  опікується  співдружністю працівників  архівів,
бібліотекарів,  фотографів,  що  працюють  у  різних  архівних  установах
Чеської  Республіки,  було  проведено  екскурсію,  під  час  якої  її  учасники
ознайомилися зі  складом та  змістом документів  держархіву  Чернівецької
області, обговорили питання доступності до архівних фондів, наявності та
різновиду довідкового апарату,  реставрації документів. 

11  травня у  рамках  німецько-українського  проекту  «Цифрова
типографія мультикуртурної Буковини» проведено оглядову екскурсію по
архіву  для  групи  учасників  проекту  під  керівництвом  д-ра  Маркуса
Вінклера та проф. Штеффена Гьоне (м. Веймар, Німеччина). 



18  травня для  групи  доцентів,  студентів  Карлового  університету
(м. Прага,  Чехія)  під  керівництвом  д-ра  Зденека  Гожди   проведено
оглядову  екскурсію,  під  час  якої  відбулося  ознайомлення  зі  складом  та
змістом  документів  держархіву  Чернівецької  області,  окрема  частина
екскурсії була присвячена документам з історії чехів на Буковині.   

 28  травня у  румунському  центрі  «Eudoxiu  Hurmuzachi»  (м. Чернівці)
відбулася міжнародна конференція з нагоди відзначення 90-річчя від дня смерті
видатного  буковинського  вченого  Дімітрія  Дана.  З  доповіддю  на  тему:
«Дімітріє Дан – священик, громадський діяч, історик і етнограф в документах
Державного  архіву  Чернівецької  області»  виступила  заступник  начальника
відділу зберігання, обліку документів та довідкового апарату держархіву М.М.
Гуцу.

 

У Державному архіві Чернігівської області

       24 квітня в ефірі філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція»
прозвучала  інформація  про  початок  експонування  фотодокументальної
виставки «Наш біль – Чорнобиль» (до 31-ї річниці аварії  на Чорнобильській
АЕС).
 

      25 квітня  розпочалося експонування фотодокументальної виставки «Наш
біль – Чорнобиль».  Виставку відвідали та підготували теле-  й радіо сюжети
журналісти філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція», ЗАТ «ТРК
«Дитинець»,  представники  Департаменту  інформаційної  діяльності  та
комунікацій  з  громадськістю  Чернігівської  обласної  державної  адміністрації
для розміщення у випусках новин та на власних веб-сайтах.
       

     4 травня в ефірі філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція»
прозвучала  інформація  про  відкриття  фотодокументальної  виставки,
присвяченої 72-ій річниці Перемоги у Другій світовій війні 1939–   1945 років.

    5 травня   розгорнуто фотодокументальну виставку «До Дня перемоги над
нацизмом  у  Другій  світовій  війні  1939–1945  років».  Захід  відвідали  та
підготували теле- й радіо сюжети журналісти філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська
регіональна  дирекція»,  ЗАТ  «ТРК  «Дитинець»,  представник  Департаменту
інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю  Чернігівської
обласної  державної  адміністрації  для  розміщення  у  випусках  новин  та  на
власних веб-сайтах .
      



     18 травня в ефірі філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція»
прозвучала інформація щодо відкриття фотодокументальної виставки «Великий
терор:  документи  свідчать»  (до  80-х  роковин  Великого  терору  –  масових
політичних репресій 1937–1938 років).

     19  травня   відкрито  фотодокументальну  виставку  «Великий  терор:
документи свідчать». Виставку відвідали та підготували теле- й радіо сюжети
журналісти  філії  ПАТ  «НСТУ»  «Чернігівська  регіональна  дирекція»,  ТРА
«Новий  Чернігів»,  представники  Департаменту  інформаційної  діяльності  та
комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації та
сайту ЧЕline (Чесні новини Чернігова та області) для розміщення у випусках
новин та на власних веб-сайтах.
       
 
 23 червня  в ефірі  філії  ПАТ «НСТУ» «Чернігівська  регіональна дирекція»
прозвучала  інформація  про  відкриття  початку  фотодокументальної  виставки
«До Дня Конституції України». 
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