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 НАКАЗИ  ДЕРЖАВНОЇ  АРХІВНОЇ  СЛУЖБИ  УКРАЇНИ

ХРОНІКА  АРХІВНОГО  ЖИТТЯ

В  УКРДЕРЖАРХІВІ

У ДЕРЖАВНИХ  АРХІВНИХ  УСТАНОВАХ

 

 



ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2017 Київ № 76

Про забезпечення інформаційно-
комунікаційного супроводження
суспільно  значущих  заходів  та
взаємодію  із  засобами  масової
інформації

На  виконання  доручення  Кабінету  Міністрів  України  від 14.11.2016
№ 40806/1/1-16  та  з  метою  посилення  координації  інформаційної  діяльності
Укрдержархіву та установ, що належать до його сфери управління,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  Регламент  організації  взаємодії  структурних  підрозділів
Державної  архівної  служби  із  засобами  масової  інформації  та  своєчасного
подання відповідної інформації державними архівними установами та Науково-
дослідним,  проектно-конструкторським  та  технологічним  інститутом
мікрографії (далі – НДІ мікрографії), що додається (далі – Регламент).

2. Управлінню  міжнародного  співробітництва  та  документального
забезпечення (Прилепішева Ю.А.) забезпечити:

1) спільно  зі  структурними  підрозділами  Укрдержархіву  дотримання
порядку  оприлюднення  у  мережі  Інтернет  інформації  про  діяльність
Укрдержархіву відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної
інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 “Про
Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації  про діяльність органів
виконавчої влади” (із змінами);

2) здійснення  постійного  моніторингу  матеріалів,  опублікованих  у
друкованих  та  електронних  засобах  масової  інформації  та  оприлюднених  у
телерадіоорганізаціях,  у  тому  числі  в  мережі  Інтернет,  та  підготовку
керівництву  Укрдержархіву  інформаційних  матеріалів  за  результатами
моніторингу;

3) оперативне, впродовж трьох годин після отримання від заступників
Голови  та  керівників  структурних  підрозділів  Укрдержархіву, направлення
засобам  масової  інформації  для  оприлюднення  роз’яснень  за  критичними
зауваженнями;

4) щоденне, за наявності матеріалів,  подання до Секретаріату Кабінету
Міністрів України у паперовому та електронному вигляді (editor@kmu.gov.ua,
anons@kmu.gov.ua) інформаційних матеріалів, анонсів подій та прес-релізів для
розміщення на Урядовому веб-порталі;

5) підготовку  і  розповсюдження  у  засобах  масової  інформації  за
матеріалами,  що  надаються  структурними  підрозділами,  відповідних  прес-
релізів  щодо  запланованих  інформаційних  та  іміджевих  заходів  та  проектів



нормативно-правових  актів,  підготовлених  Укрдержархівом,  із  викладенням
мети та очікуваного результату запровадження даного акта;

6) подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України у паперовому та
електронному  вигляді  (zvit@kmu.gov.ua,  anons365365@gmail.com)  планів
заходів,  що потребують  висвітлення  у  засобах  масової  інформації  у  строки,
визначені у пункті 8 Регламенту.

3. ДЕКС  ЦДАУ за  наданими  Укрдержархівом  та  центральними
державними  архівами  матеріалами  щодо  графіків  роботи,  правил  та  годин
прийому  громадян,  публічних  заходів,  прийнятих  рішень,  забезпечувати
підтримання  та  постійне  оновлення  інформаційних  стендів,  розміщених  у
головному  корпусі  споруд  центральних  державних  архівних  установ  та  в
приймальні громадян.

4. Керівникам  структурних  підрозділів  Укрдержархіву  забезпечити  у
межах  компетенції  чітке  та  своєчасне  виконання  Регламенту  у  частині
організації  взаємодії  структурних  підрозділів  Укрдержархіву  із  засобами
масової інформації та підпункту 1 пункту 2 цього наказу.

5. Директорам  державних  архівних  установ  та  НДІ  мікрографії
забезпечити:

1) у  межах  компетенції  своєчасне  виконання  пунктів  2,  5,  8,  9  10
Регламенту  щодо  подання  до  Укрдержархіву  (j.prilep@arch.gov.ua,
a.karapoziuk@arch.gov.ua)  інформації  про  взаємодію  із  засобами  масової
інформації та інформаційно-роз’яснювальних матеріалів про роботу державних
архівних установ та НДІ мікрографії;

2) до 20 жовтня  2017 року подати  управлінню  міжнародного
співробітництва  та  документального  забезпечення  Укрдержархіву  список
посадових осіб, які можуть надавати офіційні коментарі та інтерв’ю для засобів
масової інформації з питань діяльності архівних установ (установ СФД).

6. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ  Укрдержархіву
від  27.05.2014  № 63  “Про  забезпечення  інформаційно-комунікаційного
супроводження суспільно значущих заходів та взаємодію із засобами масової
інформації”.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                                                                                    Т.І. Баранова

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Укрдержархіву 
    09 .10.2017 р.  ______



Регламент організації взаємодії
структурних підрозділів Державної архівної служби із засобами

масової інформації та своєчасного подання відповідної інформації
державними архівними установами та НДІ мікрографії

№
з/п

Найменування заходу Строк
виконання

Відповідальний
підрозділ

1 2 3 4

1. Оприлюднення за допомогою засобів 
масової інформації у мережі Інтернет та
на офіційному веб-порталі Державної 
архівної служби інформації про 
діяльність Укрдержархіву, пріоритетні 
питання державної політики у сфері 
архівної справи, діловодства та 
створення і функціонування державної 
системи страхового фонду 
документації, проведення 
роз’яснювальної роботи щодо цілей, 
змісту, механізмів та очікуваних 
результатів цієї політики.

постійно Структурні 
підрозділи 
Укрдержархіву

2. Підготовка та подання Укрдержархіву
у паперовому та електронному вигляді 
для подальшого оперативного 
інформування Секретаріату Кабінету 
Міністрів (editor@kmu.gov.ua  ,  

anons  @   kmu.gov.ua):

1) інформаційних матеріалів, 
анонсів подій та прес-релізів для 
розміщення на Урядовому порталі
(за зразком, наведеним у     
додатку 1);

2) матеріалів для підготовки прес-
релізів в електронній формі.

щоденно, за
наявності
матеріалів

за тиждень до
проведення

запланованих
заходів

Структурні 
підрозділи
Укрдержархіву,
державні архівні
установи,
НДІ мікрографії 
спільно з 
управлінням 
міжнародного 
співробітництва 
та документаль-
ного 
забезпечення 
Укрдержархіву

mailto:editor@kmu.gov.ua


№
з/п

Найменування заходу Строк
виконання

Відповідальний
підрозділ

1 2 3 4

3. 1) Оперативна (відповідно до 
компетенції) підготовка 
коментарів та роз’яснень з 
кожного випадку критичних 
зауважень у засобах масової 
інформації щодо діяльності 
Укрдержархіву.

2) Розміщення узгоджених із 
заступниками Голови та 
керівниками структурних 
підрозділів інформаційних 
матеріалів на офіційному веб-
порталі Укрдержархіву у 
підрубриці “Реагування на 
критику у ЗМІ” рубрики “Прес-
центр”, у разі необхідності – 
направлення до Секретаріату 
Кабінету Міністрів України 
(editor@kmu.gov.ua, 
anons365365@gmail.com) для 
оприлюднення на Урядовому 
порталі (за зразком, наведеним у 
додатку 2).

3) Подання для розміщення 
спростувань у відомчих, 
державних і комунальних засобах 
масової інформації, а також у 
програмах Національної теле- та 
радіокомпанії, в Укрінформі, 
газеті “Урядовий кур’єр” та до 
Держкомтелерадіо для розміщен-
ня в ефірі державних телерадіо-
компаній (у випадку організації 
цілеспрямованої інформаційної 
кампанії з дискредитації 
Укрдержархіву).

упродовж
трьох годин

після
отримання 

Структурні 
підрозділи 
Укрдержархіву

Управління 
міжнародного 
співробітництва 
та документаль-
ного 
забезпечення 
Укрдержархіву,
відділ взаємодії 
із державними 
органами та 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення

Управління 
міжнародного 
співробітництва 
та документаль-
ного 
забезпечення 
спільно із 
відповідними 
структурними 
підрозділами 
Укрдержархіву

4. 1) Проведення перевірки (у разі 
необхідності) за оприлюдненими 
у ЗМІ критичними зауваженнями,
щодо поданих у них фактів.

постійно Структурні 
підрозділи 
Укрдержархіву 
спільно з 



№
з/п

Найменування заходу Строк
виконання

Відповідальний
підрозділ

1 2 3 4

2) У випадках поширення 
недостовірної інформації 
вживання конкретних заходів 
відповідно до законодавства з 
метою відновлення ділової 
репутації Укрдержархіву.

управлінням 
міжнародного 
співробітництва 
та документаль-
ного 
забезпечення 
Укрдержархіву

5. Підготовка та подання ДЕКС ЦДАУ 
інформаційно-роз’яснювальних 
матеріалів про роботу Укрдержархіву та
державних архівних установ, правил та 
годин прийому громадян, публічних 
заходів, прийнятих рішень для 
оновлення інформаційних стендів у 
головному корпусі споруд центральних 
державних архівних установ та в 
приймальні громадян.

постійно, у разі
змін протягом

п’яти днів

Структурні 
підрозділи 
Укрдержархіву,
директори 
УНДІАСД, 
ЦДАВО, 
ЦДІАК, 
ЦДКФФА, 
ЦДЕА, ДНАБ, 
ДЦЗД

6. Дотримання порядку оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про 
діяльність Укрдержархіву відповідно до
вимог Закону України “Про доступ до 
публічної інформації” та постанови 
Кабінету Міністрів України від 
04.01.2002 № 3 “Про Порядок 
оприлюднення у мережі Інтернет 
інформації про діяльність органів 
виконавчої влади” (із змінами).

постійно Структурні 
підрозділи 
Укрдержархіву

7. Підготовка за результатами 
моніторингу керівництву 
Укрдержархіву щотижневих оглядів 
матеріалів, оприлюднених у засобах 
масової  інформації.

щопонеділка
до 10.00

Управління 
міжнародного 
співробітництва 
та документаль-
ного 
забезпечення 
Укрдержархіву



№
з/п

Найменування заходу Строк
виконання

Відповідальний
підрозділ

1 2 3 4

8. 1) Підготовка та подання 
Укрдержархіву тижневих планів 
заходів, що потребують 
висвітлення у засобах масової 
інформації (за зразком, наведеним
у додатку 3).

2) Подання узагальненого 
тижневого плану заходів, що 
потребують висвітлення у засобах
масової інформації у паперовому 
та електронному вигляді до 
Секретаріату Кабінету Міністрів 
України (zvit@kmu.gov.ua, 
anons365365@gmail.com).

щотижнево,
щочетверга до

14.00

щотижнево,
щочетверга до

10.00 

Державні 
архівні 
установи,
НДІ мікрографії

Управління 
міжнародного 
співробітництва 
та документаль-
ного 
забезпечення 
Укрдержархіву

9. 1) Підготовка та подання 
Укрдержархіву щомісячних 
планів заходів, що потребують 
висвітлення у засобах масової 
інформації (за зразком, наведеним
у додатку 4).

2) Оприлюднення узагальненого 
місячного плану заходів, що 
потребують висвітлення у засобах
масової інформації на офіційному
веб-порталі Укрдержархіву в 
рубриці “Прес-центр”

до 20 числа
місяця, що

передує
запланованому

до 30 числа
місяця, що

передує
запланованому

Державні 
архівні 
установи,
НДІ мікрографії

Управління 
міжнародного 
співробітництва 
та документаль-
ного 
забезпечення 
Укрдержархіву

10. 1) Підготовка та подання 
Укрдержархіву щомісячних звітів
про проведену інформаційну 
діяльність (за зразком, наведеним 
у додатку 5).

2) Подання узагальненого 
щомісячного звіту про проведену 
інформаційну діяльність у 
паперовому та електронному 
вигляді до Секретаріату Кабінету 
Міністрів України 

до 25 числа
звітного місяця

до 3 числа
місяця,

наступного за
звітним

Державні 
архівні 
установи,
НДІ мікрографії

Управління 
міжнародного 
співробітництва 
та документаль-
ного 
забезпечення 



№
з/п

Найменування заходу Строк
виконання

Відповідальний
підрозділ

1 2 3 4

(zvit@kmu.gov.ua, 
anons365365@gmail.com).

Укрдержархіву

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

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

22.11.2017 Київ № 89

Про затвердження Регламенту
функціонування офіційного веб-порталу 
Укрдержархіву «Архіви України»
та Порядку інформаційного наповнення
офіційного веб-порталу
Укрдержархіву «Архіви України»

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (із
змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3
«Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність орга-
нів виконавчої влади» (із змінами) 

НАКАЗУЮ:

3) 1. Затвердити:

Регламент  функціонування  офіційного  веб-порталу  Державної  архівної
служби України «Архіви України» (далі - Регламент), що додається;

Порядок  інформаційного  наповнення  офіційного  веб-порталу
Укрдержархіву «Архіви України» (далі - Порядок), що додається.

4) 2. Призначити відповідальними:

5) за дотримання вимог щодо створення та функціонування веб-порталу
Державної архівної служби України «Архіви України» (далі – офіційний веб-
портал) − начальника відділу взаємодії  із  державними органами та інформа-
ційно-аналітичного забезпечення Сороку К.Г.;



6) за інформаційне наповнення офіційного веб-порталу Державної архі-
вної служби України «Архіви України» (далі – офіційний веб-портал), редагу-
вання поданих для розміщення інформаційних матеріалів − головного спеціалі-
ста  відділу  взаємодії  із  державними органами та  інформаційно-аналітичного
забезпечення Янішевського В.В.;

7) за технічне забезпечення функціонування офіційного веб-порталу −
головного спеціаліста відділу взаємодії  із  державними органами та  інформа-
ційно-аналітичного забезпечення Приймаченка Ю.О.; 

8) за дотриманням вимог захисту інформації від несанкціонованої моди-
фікації офіційного веб-порталу та надання необхідної допомоги з цих питань
державним архівним установам та спеціальним установам СФД –  головного
спеціаліста відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналіти-
чного забезпечення Безверхого В.О.

9) 3. Відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналі-
тичного  забезпечення  (Сорока  К.Г.)  забезпечити  контроль  за  інформаційним
наповненням офіційного веб-порталу Укрдержархіву «Архіви України» та на-
дання  методичної  допомоги  державним  архівним  установам  та  спеціальним
установам  СФД з  інформаційного  наповнення  ними власних  офіційних веб-
сайтів та розробки регламентів їх функціонування.

10) 4. Першому заступнику Голови  Укрдержархіву Кісілю І.М., заступни-
ку Голови  Укрдержархіву Бондарчуку І.В.,   керівникам структурних підроз-
ділів апарату Укрдержархіву:

3) забезпечити у межах компетенції і повноважень чітке та своєчасне ви-
конання Регламенту та Порядку, зазначених у пункті 1 цього наказу;

4) інформацію,  розміщену  на  офіційному  веб-порталі  Укрдержархіву
«Архіви України», оновлювати невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів
з  дня  затвердження  (ухвалення  документа),  після  створення  та/або  зміни
інформації із зазначенням дати оприлюднення, оновлення інформації;

5) новини та анонси надсилати для розміщення на офіційному веб-порта-
лі до відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного
забезпечення  на  електронну  адресу  v.yanishevsky@arch.gov.ua українською
мовою, а  також за потребою − англійською мовою;

6)  інформацію,  зазначену  у  підпунктах  2  та  3  цього  пункту  наказу,
подавати українською, а також за потребою − англійською мовами;

7) не пізніше двох робочих днів після проведення надавати фотоматері-
али основних іміджевих заходів Укрдержархіву, за організацію яких відповідає
структурний  підрозділ,  для  розміщення  на  офіційному  веб-порталі
Укрдержархіву «Архіви України».

11) 5. Керівникам державних архівних установ та спеціальних установ
СФД забезпечити:

12) оперативне (протягом двох робочих днів) надання відділу взаємодії
із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення інформа-



ційних та фотоматеріалів основних офіційних, іміджевих заходів, організованих
та проведених державними архівними установами та установами СФД, а також
інформації, необхідної для наповнення та підтримки відповідних рубрик офі-
ційного веб-порталу Укрдержархіву «Архіви України»;

передавання  матеріалів  українською  мовою, а  також  за  потребою  −
англійською мовами для розміщення на офіційному веб-порталі Укрдержархіву
«Архіви України» в електронній та паперовій  формах. 

13) 6.   Наказ  Укрдержархіву  від  05  жовтня  2016  р.  №  119  «Про
затвердження нової редакції Регламенту функціонування офіційного веб-порта-
лу Державної архівної служби України «Архіви України» визнати таким, що
втратив чинність.

14) 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                      Т.І.Баранова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укрдержархіву
22.11.2017 № 89

П О Р Я Д О К 
інформаційного наповнення офіційного веб-порталу Укрдержархіву
«Архіви України»

Назва частини
або розділу
офіційного

веб-порталу

Зміст основних заходів
Відповідальні

виконавці
Термін

виконання

1 2 3 4
«Головна 
сторінка»

Надання  інформації до розділів:

«Новини», «Анонси»: Янішевський В.В.,
профільні 
структурні підроз-
діли Укрдержархі-
ву

У міру
проведення

заходів

«Іменинники тижня» Відділ управління 
персоналом

Щотижня

«Укрдержархів» Забезпечення та підтримання в 
актуальному стані інформації роз-

http://www.archives.gov.ua/Archives/Kerivnyctvo.php


ділів:

«Керівництво» Відділ управління 
персоналом

У разі зміни
відомостей

«Про Укрдержархів»:

Мета діяльності

Місія

Пріоритетні завдання 
діяльності Укрдержархіву

Мережа архівних установ, 
наукових установ та 
спеціальних установ СФД

Історія організації архівної 
справи в Україні

Відділ взаємодії із 
державними орга-
нами влади та 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення

Постійно

http://www.archives.gov.ua/Archives/About_DASU.php#History
http://www.archives.gov.ua/Archives/About_DASU.php#History
http://www.archives.gov.ua/Archives/About_DASU.php#Merezha
http://www.archives.gov.ua/Archives/About_DASU.php#Merezha
http://www.archives.gov.ua/Archives/About_DASU.php#Merezha
http://www.archives.gov.ua/Archives/About_DASU.php#Prioritet
http://www.archives.gov.ua/Archives/About_DASU.php#Prioritet
http://www.archives.gov.ua/Archives/About_DASU.php#Misiya
http://www.archives.gov.ua/Archives/About_DASU.php#Meta
http://www.archives.gov.ua/Archives/About_DASU.php


«Структура Укрдержархіву» Відділ управління 
персоналом

У разі зміни 
відомостей

«Дорадчі органи Укрдержархіву»:

Колегія

Центральна експертно-
перевірна комісія

Нормативно-методична комісія

Науково-видавнича рада

Науково-експертна рада

Громадська рада при Державній
архівній службі України

Профільні 
структурні 
підрозділи апарату 
Укрдержархіву

Постійно

«Відомчі заохочувальні відзнаки 
Укрдержархіву»

Відділ управління 
персоналом

У разі зміни 
відомостей

«Архівні 
установи»

Надання та підтримання в 
актуальному стані інформації щодо:

центральних та місцевих державних 
архівних установ  (Державний архів в 
Автономній Республіці Крим, 
державні архіви областей, міст Києва 
та Севастополя), наукових установ 
Укрдержархіву

галузевих державних архівних 
установ;
архівних  та музейних установ інших
центральних органів виконавчої 
влади, Національної академії наук 
України, що зберігають документи 
Національного архівного фонду 

Головний 
виконавець:

відділ управління 
персоналом;

співвиконавці – 
керівники архівних 
установ

Постійно

департамент 
діловодства, 
формування, 
зберігання та 
обліку документів 
Національного 
архівного фонду та 
науково-
методологічного 
забезпечення

«Система СФД» Інформаційний та технічний супровід 
сайту департаменту страхового фонду 
документації

Департамент 
страхового фонду 
документації

Постійно

«Нормативна 
база»

Забезпечення інформаційного супро-
воду та підтримання у актуальному 
стані розділів:

«Закони України»;

«Постанови та розпорядження 
Верховної Ради України»;

«Укази, розпорядження Президента 
України»;

«Постанови та розпорядження 
Кабінету Міністрів України»;

«Накази Міністерства юстиції 

Головний 
виконавець:

сектор правової 
експертизи та 
юридичного 
забезпечення 
діяльності 
Укрдержархіву;
 
співвиконавці:

Постійно

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Minjust/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/KMU/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/KMU/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/President/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/President/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/VR/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/VR/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Laws/
http://www.archives.gov.ua/Archives/#Branch
http://www.archives.gov.ua/Archives/#Regional
http://www.archives.gov.ua/Archives/#Central
http://www.archives.gov.ua/Vidznaky/
http://www.archives.gov.ua/Archives/Doradchi_organy.php#Dep205
http://www.archives.gov.ua/Archives/Doradchi_organy.php#Dep205
http://www.archives.gov.ua/Archives/Doradchi_organy.php#Dep206
http://www.archives.gov.ua/Archives/Doradchi_organy.php#Dep203
http://www.archives.gov.ua/Archives/Doradchi_organy.php#Dep204
http://www.archives.gov.ua/Archives/Doradchi_organy.php#Dep202
http://www.archives.gov.ua/Archives/Doradchi_organy.php#Dep202
http://www.archives.gov.ua/Archives/Doradchi_organy.php#Dep201
http://www.archives.gov.ua/Archives/Doradchi_organy.php
http://www.archives.gov.ua/Archives/Struktura_DASU.php


України, розроблені Укрдержархівом»

«Накази Укрдержархіву 
(Держкомархіву України)»;

«Нормативно-правові акти інших 
центральних органів виконавчої 
влади»;

«Методичні документи та рекомен-
дації з архівної справи і діловодства»;

«Архівні стандарти»

профільні 
структурні 
підрозділи апарату 
Укрдержархіву

«Регуляторна 
діяльність»

Забезпечення підготовки:

повідомлень про оприлюднення 
регуляторних актів

проектів регуляторних актів;

аналізів регуляторних актів  тощо

Сектор правової 
експертизи та юри-
дичного забезпече-
ння діяльності 
Укрдержархіву;

профільні 
структурні підроз-
діли апарату 
Укрдержархіву

У разі 
підготовки 
проектів 
регулятор-
них 
нормативно-
правових 
актів

«Запобігання  
проявам 
корупції»

Підготовка інформаційних матеріалів 
стосовно нормативно-правової бази, 
планів заходів, спрямованих на 
запобігання корупції, аналітичної та 
звітної інформації,  забезпечення 
роботи прямої телефонної лінії з 
питань протидії корупції

Головний 
спеціаліст з питань 
запобігання і 
виявлення корупції

Постійно

«Державні 
закупівлі»

Забезпечення оприлюднення 
інформації про публічні закупівлі 
Укрдержархіву 

Відділ фінансового 
забезпечення та бу-
хгалтерського облі-
ку

Уразі 
проведення 
публічних 
закупівель

«Міжнародні 
контакти»

Підготовка для розміщення:

інформаційних матеріалів з міжнарод-
ної діяльності, європейської та євроат-
лантичної інтеграції Укрдержархіву; 

переліку міжнародних договорів 
міжвідомчого характеру, укладених 
Державною архівною службою 
України (Держкомархівом України);

міжнародних програм та міжнародних 
проектів;

мiжнародних зв'язків Укрдержархіву 
та державних архівних та установ

Головний ви-
конавець: 
управління між-
народного співробі-
тництва та доку-
ментального забез-
печення 

співвиконавці:

УНДІАСД, ЦДАЗУ

Постійно 

«Звернення 
громадян»

Підготовка інформаційних матеріалів 
стосовно:

нормативно-правових актів з питань 
звернень громадян;

роботи із зверненнями громадян в апа-

управління між-
народного співробі-
тництва та доку-
ментального забез-

http://www.archives.gov.ua/Quests/Zvernennya.php
http://www.archives.gov.ua/Quests/NPA.php
http://www.archives.gov.ua/?page=8#MZ
http://www.archives.gov.ua/?page=8#MProj
http://www.archives.gov.ua/?page=8#MProj
http://www.archives.gov.ua/?page=8#MP
http://www.archives.gov.ua/International/Int_agreement.php
http://www.archives.gov.ua/International/Int_agreement.php
http://www.archives.gov.ua/?page=5#Tel_l
http://www.archives.gov.ua/?page=5#Tel_l
http://www.archives.gov.ua/?page=5#Temat_m
http://www.archives.gov.ua/?page=5#Temat_m
http://www.archives.gov.ua/?page=5#Plan_zakh
http://www.archives.gov.ua/?page=5#Plan_zakh
http://www.archives.gov.ua/?page=5#NB
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Reg/#5
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Reg/#4
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Reg/pov.php
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Reg/pov.php
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Standards/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Minjust/
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Minjust/


раті Укрдержархіву;

діяльності Інтернет-приймальні;

організації особистого прийому 
громадян;

видів запитів до державних архівів

печення

«Адміністратив
ні  (платні) 
послуги»

Підготовка інформаційних матеріалів 
стосовно:

надання адміністративних послуг у 
сфері страхового фонду документації;

нормативних актів, якими регулюється
надання платних послуг архівними 
установами;

переліку платних послуг, які можуть 
надаватися державними архівними 
установами;

цін на роботи (послуги), що 
виконуються центральними 
державними архівними установами та 
спеціальними установами страхового 
фонду документації на договірних 
засадах  

Департамент 
страхового фонду 
документації;

департамент діло-
водства, формуван-
ня, зберігання та 
обліку документів 
Національного 
архівного фонду та 
науково-методоло-
гічного забезпечен-
ня ;

відділ фінансового 
забезпечення та бу-
хгалтерського облі-
ку

Постійно

«Прес-центр» Підготовка прес-релізів та 
інформаційних матеріалів стосовно:

планів роботи Укрдержархіву та 
державних архівних установ із 
засобами масової інформації та 
громадськістю;

інтерв'ю та виступів керівництва 
Укрдержархіву;

публікацій у ЗМІ про діяльність 
Укрдержархіву, державних архівних 
установ і спеціальних установ СФД

Головний ви-
конавець:

управління між-
народного співробі-
тництва та доку-
ментального забез-
печення;
співвиконавці:

керівники 
державних архі-
вних установ і 
спеціальних 
установ СФД

Постійно

http://www.archives.gov.ua/Archives/ZMI.php
http://www.archives.gov.ua/Archives/Intervju.php
http://www.archives.gov.ua/Archives/Intervju.php
http://www.archives.gov.ua/Archives/Plany_DASU_zmi.php
http://www.archives.gov.ua/Archives/Plany_DASU_zmi.php
http://www.archives.gov.ua/Archives/Plany_DASU_zmi.php
http://www.archives.gov.ua/Archives/press.php
http://www.archives.gov.ua/Archives/Ciny_2.pdf
http://www.archives.gov.ua/Archives/Ciny_2.pdf
http://www.archives.gov.ua/Archives/Ciny_2.pdf
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?list-2004-1608
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?list-2004-1608
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?list-2004-1608
http://www.archives.gov.ua/Archives/Poslugy/#3
http://www.archives.gov.ua/Archives/Poslugy/#3
http://www.archives.gov.ua/Archives/Poslugy/#3
http://www.archives.gov.ua/Quests/Vydy_zapytiv.php
http://www.archives.gov.ua/Quests/Osobysty_pyjom.php
http://www.archives.gov.ua/Quests/Osobysty_pyjom.php
http://www.archives.gov.ua/e-reception.php


«Вакансії» Інформаційний супровід розділу, 
підготовка повідомлень про 
наявність вакансій та оголошення 
конкурсів на зайняття вакантних 
посад

Відділ управління 
персоналом

У разі 
наявності 
вакансій

«Доступ до 
документів 
Національного 
архівного 
фонду»

Підготовка для розміщення 
інформації щодо умов доступу до 
документів Національного архівного 
фонду    Порядку користування   
документами Національного 
архівного фонду України, що 
належать державі та територіальним 
громадам та інших документів 

Департамент діло-
водства, формування, 
зберігання та обліку 
документів На-
ціонального архівного 
фонду та науково-
методологічного забез-
печення

Постійно

«Архівна 
україніка»

Інформаційне наповнення розділів:
«Нормативні документи»;
«Архіви, повернуті та передані в 
Україну»;
«Архівна україніка: матеріали до 
бібліографії»;
«Огляди зібрань архівної україніки в 
окремих країнах світу»

Головні виконавці:

управління 
міжнародного 
співробітництва та 
документального 
забезпечення;

департамент 
діловодства, 
формування, зберігання
та обліку документів 
Національного 
архівного фонду та 
науково-
методологічного 
забезпечення 

співвиконавці:
ЦДАЗУ, керівники 
державних архівних 
установ

У міру 
наявності 
нової 
інформації

«Електронні 
документи, 
електронні 
архіви»

Підготовка та подання інформації 
стосовно нормативної бази з 
електронного документообігу, 
використання електронних 
документів

Головний виконавець: 

департамент 
діловодства, 
формування, зберігання
та обліку документів 
Національного 
архівного фонду та 
науково-
методологічного 
забезпечення 

співвиконавець:
ЦДЕА України

У міру 
змін у 
законо-
давстві

http://www.archives.gov.ua/Archives/Returned_fonds_arkhiv.php
http://www.archives.gov.ua/Archives/Returned_fonds_arkhiv.php
http://www.archives.gov.ua/Archives/Oglyady/Norm_dok.php
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1983-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1983-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1983-13
http://www.archives.gov.ua/?page=16#Access
http://www.archives.gov.ua/?page=16#Access
http://www.archives.gov.ua/?page=16#Access


«Документальні 
виставки on-
line»

Підготовка для розміщення 
документальних виставок та їх 
тематичних покажчиків 

Головний виконавець:

управління між-
народного співробітни-
цтва та документально-
го забезпечення 
Укрдержархіву

співвиконавці:

профільні структурні 
підрозділи апарату 
Укрдержархіву, кері-
вники державних архі-
вних установ

У міру 
підготовки 
експози-цій
виставок

«Публікації на 
порталі»

Підготовка для публікації:

нових видань, в т.ч. 
довідкових; матеріалів 
конференцій, збірників 
наукових праць;|

періодичних видань та видань,
що продовжуються;

бібліографічних посібників; 

підручників, словників;

документів меморіального 
характеру; 

електронних видань тощо.

Головний виконавець:

управління між-
народного співробітни-
цтва та документально-
го забезпечення 
Укрдержархіву
співвиконавці:

профільні структурні 
підрозділи апарату 
Укрдержархіву, 
УНДІАСД, керівники 
державних архівних 
установ

У міру 
підготовки 
та випуску 
публікацій

«Архівна 
освіта»

Підготовка та підтримання в 
актуальному стані інформації щодо 
навчальних закладів, що готують 
архівістів та документознавців

УНДІАСД

Постійно

«Очищення 
влади»

Підготовка інформації щодо 
законодавства з питань очищення 
влади, повідомлень про початок та 
результати перевірок

відділ управління 
персоналом

Постійно

http://www.archives.gov.ua/?page=30
http://www.archives.gov.ua/?page=30
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Elektronni_vydannya.php
http://www.archives.gov.ua/News/Holod.php
http://www.archives.gov.ua/News/Holod.php
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Manuals/
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Pointers/
http://www.archives.gov.ua/Publicat/publishing.php
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Konferencii/
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Konferencii/
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Konferencii/
http://www.archives.gov.ua/Publicat/


«Консультації з 
громадськістю»

Підготовка для розміщення на 
офіційному веб-порталі:

орієнтовних планів Укрдержархіву 
консультацій з громадськістю;
планів заходів Укрдержархіву з 
реалізації нормативно-правових актів
щодо розвитку громадянського 
суспільства в Україні та звітів про їх 
виконання;
планів заходів Укрдержархіву з 
виконання Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України;
звітів про результати проведення 
електронних консультацій з 
громадськістю щодо проектів 
нормативно-правових актів
подань повідомлень про їх 
оприлюднення;

Управління між-
народного співробітни-
цтва та документально-
го забезпечення

Постійно

Підготовка та подання для 
розміщення проектів документів  для 
обговорення громадськістю
 

Профільні структурні 
підрозділи апарату 
Укрдержархіву

«Громадська 
рада при 
Укрдержархіві»

Підготовка інформаційних матеріалів
щодо діяльності Громадської ради, 
прийнятих нею рішень тощо

Управління між-
народного співробітни-
цтва та документально-
го забезпечення

Постійно

«Публічна 
інформація»

Підготовка інформаційних матеріалів
щодо:

законодавства про доступ до 
публічної інформації;

порядку подання та форм складання  
запиту на інформацію;

системи обліку публічної інформації;

переліку відомостей, що становлять 
службову інформацію;

діяльності Укрдержархіву;

відкритих даних

Управління між-
народного співробітни-
цтва та документально-
го забезпечення

Постійно

http://www.archives.gov.ua/?page=33
http://www.archives.gov.ua/?page=33
http://www.archives.gov.ua/?page=32
http://www.archives.gov.ua/?page=32
http://www.archives.gov.ua/?page=32
http://www.archives.gov.ua/?page=31
http://www.archives.gov.ua/?page=31


«Державний 
нагляд
   (контроль)  »

Підготовка інформаційних 
повідомлень про нормативно-правову 
базу щодо здійснення Укрдержархівом
державного нагляду (контролю)

Головний ви-
конавець:

департамент 
страхового фонду 
документації 
співвиконавець – 
сектор правової екс-
пертизи та юриди-
чного забезпечення 
діяльності 
Укрдержархіву

Постійно

«Захист 
інформації»

Підготовка інформаційних матеріалів 
щодо нормативно-правових актів, 
стандартів та методичних 
рекомендацій з питань захисту 
інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах 

Відділ взаємодії із 
державними 
органами та 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення

У міру змін
у 
законодав-
стві 

«Архів новин» Технічний  супровід та інформаційне 
наповнення розділу 

Головний 
виконавець:

відділ взаємодії із 
державними 
органами та 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення;

співвиконавці: 

профільні структурні
підрозділи апарату 
Укрдержархіву, 

державні архівні 
установи та 
спеціальні установи 
СФД 

Постійно

http://www.archives.gov.ua/?page=34
http://www.archives.gov.ua/?page=34
http://www.archives.gov.ua/?page=34


«Архіви в світі» Підготовка для розміщення інформа-
ційних матеріалів щодо:

 міжнародних організацій, що сприяють 
створенню, розвиткові та використанню
світової архівної спадщини
органів управління архівною справою за
кордоном, національних архівів і 
бібліотек тощо

Головний ви-
конавець:

управління між-
народного співробі-
тництва та доку-
ментального забез-
печення; 
співвиконавці:
департамент діло-
водства, формуван-
ня, зберігання та 
обліку документів 
Національного 
архівного фонду та 
науково-методоло-
гічного забезпечен-
ня;

УНДІАСД, ЦДАЗУ

Постійно

«Корисні 
посилання»

Підготовка інформаційних матеріалів 
щодо інтернет-проектів, пов’язаних з 
писемною історико-культурною 
спадщиною, баз даних  національних 
архівів інших країн

Головний ви-
конавець: 

управління між-
народного співробі-
тництва та доку-
ментального забез-
печення, 
співвиконавці: 
УНДІАСД, ЦДАЗУ

Постійно

«Контакти» Підготовка відомостей про юридичну 
поштову та офіційну електронну адреси
Укрдержархіву, контактні телефони

Відділ управління 
персоналом

У разі 
зміни 
відомостей

«Карта порталу» Підготовка та розміщення переліку назв
структурних складових офіційного веб-
порталу  Укрдержархіву; частин, 
розділів тощо

Відділ взаємодії із 
державними орга-
нами та інформа-
ційно-аналітичного
забезпечення

У разі 
зміни 
структури 
веб-
порталу

Начальник відділу взаємодії 
із державними органами та 
інформаційно-аналітичного забезпечення                             К.Г. Сорока

Додаток
до Регламенту

 

http://www.archives.gov.ua/?page=25#ArchsAndLibs
http://www.archives.gov.ua/?page=25#ArchsAndLibs
http://www.archives.gov.ua/?page=25#ArchsAndLibs
http://www.archives.gov.ua/?page=25#IntOrgs


Технічні вимоги

на створення (модернізацію) офіційного веб-порталу Укрдержархіву, 
що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху

Інформація повинна бути доступною для користувачів з вадами зору та
слуху, а також передбачати можливість використання комп’ютерних програм
екранного доступу, які забезпечують виведення даних у звуковій або рельєфно-
крапковій формі.

Аудіо-  та  відеоматеріали  повинні  супроводжуватися  текстом,
еквівалентним  інформації,  що  містить  аудіо-  та  відеозапис.  Інформація,
розміщена  в  рухомій  стрічці,  графічні  та  мультимедійні  матеріали  повинні
дублюватися за допомогою звичайного тексту.

Розмір шрифту тексту, за винятком титрів, повинен змінюватися в межах
до  200  відсотків  без  використання  допоміжних  технологій  та  втрати
інформаційного наповнення або функціональності офіційного веб-сайту.

Візуальне представлення тексту повинно мати коефіцієнт контрастності
не менше 5:1.

На  офіційному веб-сайті  повинна бути  реалізована  зручна  навігація  за
допомогою клавіатури комп’ютера.

Не  допускається  застосування  часових  обмежень  щодо  виконання
функцій навігації та/або інтерактивної взаємодії користувача з офіційним веб-
сайтом,  а також об’єктів,  що спалахують на екрані  частіше ніж три рази на
секунду.

За  наявності  значної  кількості  елементів,  доступ  до  яких  може  бути
ускладнений для користувачів з вадами зору та слуху, рекомендується створити
альтернативну версію офіційного веб-сайту з більш простою структурою, яка
дублюватиме інформацію на основному офіційному веб-сайті та відповідатиме
встановленим вимогам.

Для переходу до альтернативної версії офіційного веб-сайту на головній
сторінці розміщується відповідне гіпертекстове посилання.

 

 
ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

В УКРДЕРЖАРХІВІ

        

20 жовтня відбулися урочисті заходи з нагоди 25-річчя від дня утворення
державної системи страхового фонду документації України 



23 жовтня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
та заступник Голови Державної архівної служби України Ігор Бондарчук взяли 
участь у зустрічі з Віце-прем'єром і міністром культури та національної 
спадщини Польщі Пьотром Глінським, який перебуває в Україні з офіційним 
візитом. У ході зустрічі обговорено питання подальшої співпраці між Україною
та Польщею у сфері архівної справи

25 жовтня  за ініціативи Голови Державної архівної служби України 
Тетяни Баранової відбулася розширена нарада з питань діяльності Українського
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 

31 жовтня  за дорученням Голови Державної архівної служби України 
Тетяни Баранової директор департаменту страхового фонду документації 
Укрдержархіву Меленець А. В. представив колективу Науково-дослідного, 
проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії нового 
директора інституту – Кривулькіна Ігоря Михайловича 

14 листопада  у конференц-залі комплексу споруд центральних 
державних архівних установ України відбулося засідання Експертної комісії 
Укрдержархіву з оцінки робіт наукових праць імені Василя Веретенникова у 
галузі архівознавства, археографії і документознавства, що надійшли на 
конкурс

15 листопада  під головуванням Голови Укрдержархіву Тетяни Баранової
відбулося засідання Науково-видавничої ради при Державній архівній службі 
України 

15 листопада  Голова Державної архівної служби України Тетяна 
Баранова виступила на щорічній науковій конференції "Всеукраїнські 
Вісімнадцяті джерелознавчі читання", присвяченій 100-річчю Української 
революції і 100-річчю розвитку архівної системи в Україні

17 листопада  під головуванням Голови Державної архівної служби 
України Тетяни Баранової, головного редактора науково-практичного журналу 
«Архіви України», відбулося урочисте засідання редакційної колегії, 
присвячене 70-річчю друкованого видання українських архівістів 

24 листопада  Всеукраїнська щоденна газета «Сегодня» зацікавилася 
реставрацією Бурси Національного заповідника «Софія Київська» і розповіла 
мільйонам читачів про ситуацію довкола можливого «переселення» унікальної 
установи – Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 
України, який розміщується тут понад 50 років 

28 листопада  Голова Державної архівної служби України Тетяна 
Баранова привітала учасників урочистої церемонії відкриття виставки 
«Українська дипломатія 1917-1924 рр.: зародження національних традицій», що
відбулося в рамках Міжнародної наукової конференції «Сучасна українська 
дипломатична служба: шлях тривалістю 100 років» 



29 листопада  Голова Державної архівної служби України Тетяна 
Баранова взяла участь і виступила на засіданні круглого столу на тему 
«Забезпечення безпеки кіберпростору у системі національної безпеки України»,
організованому Комітетом Верховної Ради України з питань національної 
безпеки і оборони

7 грудня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
звернулася з вітальним словом до українських і зарубіжних архівістів на 
урочистому відкритті Міжнародної науково-практичної конференції «Архіви в 
сучасному світі: виклики та завдання»

13 грудня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
зустрілася з майбутніми фахівцями архівної галузі - студентами Навчально-
наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного уні-
верситету ім. М.П. Драгоманова та Гуманітарного інституту Національного 
авіаційного університету

20 грудня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова, 
начальник відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналіти-
чного забезпечення Укрдержархіву Костянтин Сорока та директор 
Центрального державного електронного архіву України Юрій Ковтанюк взяли 
участь у нараді під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра України - 
Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва 

22 грудня  відбулося засідання громадської ради при Державній архівній 
службі України 

26 грудня  у Колонній залі Київської міської державної адміністрації від-
булися урочисті заходи з нагоди 100-річчя створення архівної системи в Украї-
ні та професійного свята українських архівістів 

У ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВАХ

 В Українському науково-дослідному інституті архівної
справи та документознавства

4  жовтня заступник  директора  УНДІАСД  Н. М.  Христова  взяла  участь  у
засіданні  Центральної  комісії  Державної  архівної  служби  з  контролю  за
наявністю, станом та розшуком документів НАФ.

4 жовтня директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у засіданні Комітету
Верховної ради з питань культури і духовності, на якому розглядався  проект



Закону  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2018  рік»  в  частині
асигнувань на культуру.

6 жовтня директор УНІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі Круглого столу,
присвяченого  25-річчю  кафедри  джерелознавства  Білоруського  державного
університету,  де  виступив  з  доповіддю  «Інституціоналізація  навчальних
дисциплін «електронне документознавство та архівознавство в Україні».

11  жовтня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  разом  з  директором  ЦДЕА
України  Ю. С. Ковтанюком  зустрілися  з  колективом  ЦДАМЛМ  України  на
«Дні інформації», що проводився в архіві в рамках заходів на відзначення 100-
річчя  створення  в  Україні  першого  органу  державного  управління  архівною
справою.

18  жовтня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  взяв  участь  у  презентації
наукового  видання  «Документи  С. Я. Парамонова  у  фондах  Національної
бібліотеки  України  імені  В. І. Вернадського,  що  проводилась  Інститутом
архівознавства НБУВ.

25  жовтня колектив  УНДІАСД  на  виконання  наказу  Укрдержархіву  від  5
вересня 2017 р. № 63 «Про відзначення 100-річчя від дня створення системи
архівних установ України»взяв участь у зустрічі  з  керівництвом та апаратом
Укрдержархіву з нагоди обговорення питань, пов’язаних з визначенням місця,
ролі та значення УНДІАСД в системі державних архівних установ України.

У  жовтні в  Республіці  Білорусь  вийшов  друком  методичний  посібник
завідувача  кафедри  джерелознавства  БДУ  М. Ф. Шумейка  «Публікація
документів  архівно-слідчих  справ  радянського  періоду»,  рецензентом  якого
виступив директор УНДІАСД О. Я. Гаранін.

15 листопада співробітники УНДІАСД взяли участь  у роботі  Вісімнадцятих
джерелознавчих читань, присвячених 100-річчю української революції та 100-
річчю  розвитку  архівної  системи  в  Україні,  що  проходили  в  Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка.

15 листопада директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі Науково-
видавничої ради Укрдержархіву та озвучив позицію інституту щодо наданих на
розгляд ради проектів документів та проекту архівного довідника.

17  листопада директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  взяв  участь  в  урочистому
засіданні  редакційної  колегії  журналу  «Архіви  України»,  присвяченому  70-
річчю часопису.

29  листопада відбулося  засідання  вченої  ради  УНДІАСД,  на  якому  було
атестовано  аспірантів  інституту  та  схвалено  тематичний  план  науково-
дослідних  робіт,  що  виконуються  УНДІАСД  за  рахунок  коштів  державного
бюджету, у 2018 р.



7-8 грудня відбулась  міжнародна науково-практична конференція  «Архіви у
сучасному  світі:  виклики  та  перспективи»,  організаторами  якої  виступили
Укрдержархів,  Спілка  архівістів  України,  Національна  академія  державного
управління при Президентові України, УНДІАСД, ЦДЕА України, ЦДАЗУ. В
конференції взяли участь архівісти з України, Польщі, Білорусі, Азербайджану.

21 грудня відбулося засідання вченої ради інституту, на якому були схвалені
проекти  НДР  та  розглянуті  заключні  звіти  про  НДР,  що  виконувались
УНДІАСД у 2017 р. за рахунок коштів державного бюджету.

У Центральному державному архіві вищих органів влади та
управління України

1 жовтня на  веб-сайті  ЦДАВО України розміщено виставку  документів
“...Для того, щоб зберегти архівні скарби...”, присвячену 100-річчю створення в
Україні системи державних архівних установ.

2 жовтня у  рамках  проекту  “Українська  революція:  архівні  хроніки” на
веб-сайті  та  в  приміщенні  ЦДАВО  України  розміщено  добірку  документів
“Календар Української революції. Жовтень”.

5 жовтня директор архіву Н. В. Маковська провела презентацію проекту
“Українська революція: архівні хроніки” на історичному факультеті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Презентація відбувалася в
рамках започаткованої на факультеті кафедрою архівознавства та спеціальних
галузей  історичної  науки  Творчої  майстерні  історика  та  архівіста  “Архіви
історії”.

11  жовтня директор  архіву  Н.  В.  Маковська  провела  екскурсію  та
практичне заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації - співробітників
режимно-секретних органів, які проходять стажування в Навчально-науковому
інституті  інформаційної  безпеки  Національної  академії  Служби  безпеки
України.  Слухачі  також  ознайомились  з  проектом  “Українська  революція:
архівні хроніки”.

12  жовтня заступник  директора  архіву  С.  А.  Савлук  взяла  участь  у
засіданні тематичної підгрупи робочої групи Секретаріату Кабінету Міністрів з
питань  електронного  погодження  нормативно-правових  актів,  на  якому
обговорювались  проекти  Типової  інструкції  з  документування  управлінської
інформації  в  електронній  формі,  організації  роботи  з  електронними
документами  в  діловодстві,  електронного  міжвідомчого  обміну  та  Типової
інструкції з діловодства.



13 жовтня в читальному залі ЦДАВО України в рамках серії “Гортаючи
архівні  сторінки”  представлено  електронну  презентацію  документів  до  Дня
захисника України. 

17  жовтня заступник  директора  архіву  С.  А.  Савлук  взяла  участь  у
засіданні тематичної підгрупи робочої групи Секретаріату Кабінету Міністрів
України  з  питань  електронного  погодження  нормативно-правових  актів,  на
якому обговорювався проект концепції нового Регламенту Кабінету Міністрів
України.

17  жовтня до  Дня  захисника  України  на  веб-сайті  ЦДАВО  в  рубриці
“Виставки”  розміщено  документальну  виставку  он-лайн  “Ми щастя  Вкраїни
кували мечем...”.

18  жовтня на  офіційному  веб-сайті  ЦДАВО  України  розміщено
документальну  виставку  он-лайн  “Україно,  несемо  твій  стяг!”  до  75-річчя
створення Української Повстанської Армії.

19 жовтня в читальному залі ЦДАВО України в рамках проекту “Гортаючи
архівні  сторінки”  відбулася  електронна  презентація  документів  “До  75-річчя
створення Української Повстанської Армії”.

19  жовтня заступник  директора  архіву  С.  А.  Савлук  взяла  участь  у
засіданні  робочої  групи  Секретаріату  Кабінету  Міністрів  України  з  питань
впровадження електронного документообігу в Секретаріаті Кабінету Міністрів
України,  центральних  та  місцевих  органах  виконавчої  влади,  на  якому
обговорювався  проект  постанови  Кабміну  “Деякі  питання  документування
управлінської діяльності”.

31  жовтня відбулося  засідання  колегії  ЦДАВО  України,  на  якому
розглянуто питання про хід виконання планових завдань у ІІІ кварталі 2017 р. та
про підготовку звітів про роботу за 2017 рік і планування на 2018 рік. 

У жовтні на державне зберігання до ЦДАВО України прийнято документи
Національного  наукового  центру  “Інститут  механізації  і  електрифікації
сільського  господарства”  (ННЦ  “ІМЕСГ”)  за  1986–2001  роки  та  документи
Державного  комітету  України  з  питань  регуляторної  політики  та
підприємництва за 1997–2014 роки.

Упродовж  жовтня заступник  директора  ЦДАВО  України  С. А. Савлук
брала участь у засіданнях експертних комісій Генеральної прокуратури України
та Адміністрації морських портів України.

7 листопада до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки,
в  рамках  виконання  Указу  Президента  “Про  заходи  з  відзначення  100-річчя
подій Української революції 1917–1921 років” у приміщенні ЦДАВО України
розміщено  виставку  “Віднині  Україна  стає  Українською  Народною
Республікою…”.



8 листопада в рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки” на
офіційному  веб-сайті  та  в  приміщенні  ЦДАВО  України  розміщено  добірку
“Календар Української революції. Листопад”.

21  листопада документи  ЦДАВО  України  увійшли  до  документальної
виставки  он-лайн,  презентованої  Укрдержархівом  з  нагоди  відзначення  Дня
Гідності та Свободи.  

22 листопада відбулася   робоча нарада з підготовки збірника документів
“Україна  в  Другій  світовій  війні:  погляд  з  ХХІ  ст.  Збірник  документів  та
матеріалів”.  У  нараді  взяли  участь  О. Лисенко,  доктор  історичних  наук,
завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії
України  НАН  України,  Н. Маковська,  кандидат  історичних  наук,  директор
ЦДАВО  України,  О. Берковська,  заступник  директора  ЦДАВО  України  та
Н. Григорчук, завідувач сектору публікації документів ЦДАВО України.

22-24 листопада в читальному залі архіву в рамках серії “Гортаючи архівні
сторінки”  було представлено  тематичну добірку  документів  до  85-х  роковин
Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу.

23  листопада архівіст  І  категорії  відділу  використання  інформації
документів  К. І. Криворучко  виступила  на  презентації  двотомного
документально-публіцистичного дослідження Миколи Тимошика “Село. Зійти з
безпам’ятства”  і  “Село.  Трудний  шлях  відмосковлення”,  яка  відбулася  у
Національному музеї літератури України (м. Київ).

24 листопада до 85-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні на
веб-сайті ЦДАВО України та на сторінці архіву в соціальній мережі  Facebook
розміщено документальну виставку он-лайн “Хліба вже давно немає...”.

24  листопада документи  ЦДАВО  України  увійшли  до  експозиції
документально-публіцистичної  виставки  “Нас  вбивали,  бо  ми  українці”,  що
була відкрита в Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору”.

У  листопаді на  державне  зберігання  до  ЦДАВО  України  надійшли
документи Національної  акціонерної  компанії  «Нафтогаз  України» за  2006 –
2009 рр., Міністерства фінансів України за 2001 р., Українського промислового
об’єднання з виробництва спеціального та робочого одягу (Укрпромспецодяг )
Міністерства  легкої  промисловості  за  1976–1988  рр.,  Українського
промислового  об'єднання  з  виробництва  вовняних  тканин  та  валяльно-
повстяних виробів Міністерства легкої промисловості УРСР (Укрпромвовна) за
1965–1988 рр. та Міністерства лісової і деревообробної промисловості УССР.

5 грудня архівіст І категорії відділу використання інформації документів
К. І. Криворучко  виступила  на  акції  вшанування  пам'яті  поета  О. Олеся,  що
відбулася біля Пам'ятного хреста на території Меморіального комплексу “Бабин



Яр” та на Лук'янівському кладовищі. 

7-8  грудня директор  ЦДАВО  України  Н. В. Маковська  взяла  участь  у
Міжнародній  науково-практичній  конференції  “Архіви  в  сучасному  світі:
виклики та завдання”,  організованій до 100-річчя від дня створення системи
архівних установ України та виступила з доповіддю “Нова епоха – нові архіви?”
на секції “Доступ до документів НАФ: між традицією та сучасністю”.

8  грудня в  рамках  проекту  “Українська  революція:  архівні  хроніки”  на
офіційному  веб-сайті  та  в  приміщенні  ЦДАВО  України  розміщено  добірку
“Календар Української революції. Грудень”.

26 грудня  директор та працівники архіву взяли участь в урочистих зборах,
присвячених 100-річчю від дня створення системи архівних установ України та
Дню працівників архівних установ України. Під час заходу було презентовано
фотовиставку “Архіви 2017”.  

У Центральному державному архіві громадських об’єднань
України

7  жовтня   до  95-річчя  створення  в  еміграції  Центрального  союзу
українського  студентства  в  газеті  Верховної  Ради  України  «Голос  України»
вийшла друком добірка документів із фондів ЦДАГО України «Від “Юнацьких
братств” до ЦеСУСу», підготовлена провідним науковим співробітником архіву
В.О. Тихомировим.

11 жовтня  з  нагоди відзначення 100-річчя від дня створення системи
архівних  установ  та  в  рамках  освітньо-пізнавального  проекту  «Архівна
аудиторія історика» в ЦДАГО України проведено практичне заняття на тему
«Фонди  особового  походження  в  документальній  колекції  ЦДАГО України»
для  студентів  2 курсу  історико-філософського  факультету  Київського
університету імені Бориса Грінченка.

12  жовтня   відбулося  чергове  засідання  Науково-методичної  ради
ЦДАГО України,  на  якому  розглянуто  питання  про  підготовку  добірки
документів  з  історії  архівної  системи  України  та  документальних  виставок,
присвячених  75-й  річниці  створення  Української  повстанської  армії,  80-м
роковинам Голодомору 1932-1933 років та виставки «Українська революція в
особах» (частина ІІІ) із серії «До 100-річчя Української революції».

13 жовтня  до 75-ї річниці створення Української повстанської армії на
веб-сайті  ЦДАГО України  у  рубриці  «Виставки»  розміщено  виставку
документів із фондів архіву.



18-19  жовтня   співробітники  ЦДАГО України –  державні  службовці
Л.В. Батрак та Н.С. Божук взяли участь у навчанні за програмою тематичного
короткострокового  семінару  з  питань  запобігання  і  протидії  корупції  в
Інституті  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів  Національної  академії
державного управління при Президентові України.

20  жовтня   відбулося  чергове  засідання  Експертно-перевірної  комісії
ЦДАГО України,  на  якому  розглянуто,  схвалено  та  погоджено  документи
Всеукраїнської громадської організації «Діаспора чеченського народу», Комісії
допомоги  українському  студентству  (КоДУС),  Центрального  комітету
Професійної спілки авіапрацівників України, громадських організацій «Спілка
вірмен України» та «Всеукраїнська асамблея татар».

26 жовтня   на виконання наказу Укрдержархіву «Про відзначення 100-
річчя від дня створення системи архівних установ України» та з нагоди річниці
заснування ЦДАГО України відбувся семінар на тему «Історія  Центрального
державного архіву громадських об’єднань України в питаннях та відповідях» за
участі  першого  директора  ЦДАГО України  Р.Я. Пирога.  В  ході  семінару
обговорювались  питання  про  розвиток  архівної  системи  в  перші  роки
незалежності, заснування ЦДАГО України, поповнення його фондів та колекцій
профільними  документами,  розсекречення  компартійних  документів  та
введення їх до наукового обігу, приймання на зберігання кримінальних справ
репресованих громадян.

28 жовтня   у газеті Верховної Ради України «Голос України» , до Дня
вигнання нацистських окупантів, вийшла друком стаття – добірка документів із
фондів  ЦДАГО України  «Соболєв  підривав  мости,  експропріював  і  вимагав
конспірації»,  підготовлена  провідним  науковим  співробітником  архіву
В.О. Тихомировим.

31  жовтня   відбулося  засідання  колегії  ЦДАГО України,  на  якому
розглянуто  питання  про  стан  і  перспективи  організаційно-кадрового
забезпечення архіву,  про роботу із  зверненнями громадян,  а  також про стан
організації  роботи  з  надання  консультаційно-методичної  допомоги
організаціям –  джерелам  формування  НАФ  у  зоні  комплектування
ЦДАГО України.

1 листопада у газеті Верховної Ради України «Голос України» (стор. 5), в
рубриці  «До  100-річчя  Української  революції»,  вийшла  друком  стаття
начальника відділу використання інформації  документів  архіву С.І. Власенко
«Розірвані імперіями – об’єднані спільною історією», присвячена 99-й річниці
створення Західноукраїнської Народної Республіки.

15  листопада   у  ЦДАГО України  відбувся  семінар  на  тему
«Впровадження  нормативних  актів  з  питань  діловодства  та  забезпечення
збереженості  документів  у  практику  роботи  спортивних  громадських
організацій».



16  листопада   працівники  ЦДАГО України  взяли  участь  у  роботі
семінару  з  питань  нормативно-правового  та  методичного  забезпечення
організації  діловодства  та  архівного  зберігання  документів  в  об’єднаних  і
первинних організаціях Професійної спілки працівників атомної енергетики та
промисловості України.

20 листопада  у рубриці «До 100-річчя Української революції» на веб-
сайті ЦДАГО України розміщено третю частину виставки документів із фондів
архіву «Українська революція в особах».

24 листопада   до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. Центральний
державний архів громадських об’єднань України спільно з кафедрою новітньої
історії  України  історичного  факультету  та  Музеєм  історії  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  презентували  виставку
документів із  фондів ЦДАГО України «Голодомор 1932-1933 років:  трагедія
народу  мовою  документів».  Відкриття  виставки  відбулось  за  участі
представників Київського національного університету імені Тараса Шевченка –
декана  історичного  факультету  І.К. Патриляка,  завідувача  кафедри  новітньої
історії  України  А.М. Пижика,  голови  Київської  обласної  організації
Національної  спілки  краєзнавців  України  Г.П. Савченка,  директора  Музею
історії  університету  Л.Б. Круглової,  викладачів  кафедри  новітньої  історії
України,  студентів  історичного  факультету,  а  також  представників
Центрального державного архіву громадських об’єднань України – заступника
директора  Т.М. Красавіної,  начальника  відділу  використання  інформації
документів  С.І. Власенко,  завідувача  сектору  використання  інформації  та
довідкового апарату І.В. Журжи.

24  листопада   заступник  директора –  головний  зберігач  фондів
ЦДАГО України  І.К. Коваленко  та  співробітники  архіву  взяли  участь  у
відкритті  документально-публіцистичної  виставки  «Нас  вбивали,  бо  ми
українці», до якої залучені документи із фондів ЦДАГО України, що відбулось
у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору».

24 листопада   на виконання Указу Президента України «Про заходи у
зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду
Українського  народу»  на  веб-сайті  ЦДАГО України  у  рубриці  «Виставки»
розміщено виставку документів із фондів архіву.

25 листопада  в газеті Верховної Ради України «Голос України» (стор. 3)
вийшла друком стаття – добірка документів із фондів ЦДАГО України «Хіба
так можна будувати соціалізм?..» Архівні документи про Голодомор 1932-1933
років», підготовлена начальником відділу використання інформації документів
архіву С.І. Власенко.

28  листопада   директор  ЦДАГО України  О.В. Бажан  взяла  участь  у
відкритті виставки архівних документів «Українська дипломатія 1917-1924 рр.:



зародження  національних  традицій»,  в  якій  репрезентовано  документи  із
фондів ЦДАГО України. Виставка експонувалась у приміщенні Дипломатичної
академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України.

29 листопада   директор ЦДАГО України О.В. Бажан провела практичні
заняття  для  студентів  3  курсу  спеціальності  «Інформаційна,  бібліотечна  та
архівна  справа»  факультету  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
Національного  педагогічного  університету  імені  М.П. Драгоманова.  Теми
занять:  «Завдання,  функції  та  організація  діяльності  центральних  державних
архівів:  Центральний  державний  архів  громадських  об’єднань  України»  та
«Архівне описування».

30  листопада   відбулося  засідання  Експертно-перевірної  комісії
ЦДАГО України,  на  якому  розглянуто  документи  Центрального  комітету
Профспілки працівників споживчої кооперації України, Центрального комітету
Профспілки  працівників  енергетики  та  електротехнічної  промисловості
України, Центральної ради Професійної спілки працівників автомобільного та
сільськогосподарського  машинобудування  України,  Національної  спілки
краєзнавців  України,  Всеукраїнської  громадської  організації  «Діаспора
чеченського  народу»,  Політичної  партії  «Партія  промисловців  і  підприємців
України».

У  листопаді  на  постійне  зберігання  до  ЦДАГО України  надійшли
документи  Всеукраїнського  громадського  об’єднання  «Діаспора  чеченського
народу» та Партії промисловців і підприємців України.

12  грудня   відбулося  засідання  Науково-методичної  ради
ЦДАГО України,  на  якому  розглянуто  питання  про  підготовку  тематичних
покажчиків  про  голоди  1921-1923  та  1946-1947 рр.,  збірника  документів
«Нацистський  окупаційний  режим  на  території  України  1941-1944 рр.»,
виставки документів «Українська революція в особах» (частина ІV) із серії «До
100-річчя Української революції», а також проекти планів науково-дослідної,
методичної,  науково-видавничої  та  виставкової  роботи  ЦДАГО України  на
2018 рік.

13  грудня   директор  ЦДАГО України  О.В. Бажан  в  рамках  освітньо-
пізнавального проекту «Архівна аудиторія історика» провела практичне заняття
на  тему  «Архівно-слідчі  справи  репресованих  як  джерело  вивчення  історії
політичних репресій  в Україні  1920-х – 1950-х  років» для студентів  3 курсу
спеціальності  «Історія  та  археологія»  історико-філософського  факультету
Київського університету імені Бориса Грінченка.

20  грудня   відбулося  засідання  колегії  ЦДАГО України,  на  якому
розглянуто питання про співпрацю архіву із засобами масової інформації, про
стан функціонування та інформаційного супроводу веб-сайту, сторінки архіву у
соціальній  мережі  Facebook  у  2017 р.,  про  стан  виконання  рішень  колегії



ЦДАГО України, прийнятих протягом 2017 р., а також про план роботи колегії
на 2018 р.

22 грудня  до 100-річчя від дня створення архівної системи України та з
нагоди  Дня  працівників  архівних  установ  на  офіційному  веб-сайті
ЦДАГО України розміщено рубрику «До 100-річчя системи архівних установ
України». В ній оприлюднено добірку документів із фондів ЦДАГО України,
що  відтворюють  історію  українських  архівів;  публікації  працівників
ЦДАГО України про історію архіву, його діяльність тощо; заходи, проведені
ЦДАГО України у зв’язку з відзначенням 100-річчя архівної системи України.

26 грудня  працівники ЦДАГО України взяли участь в урочистих зборах,
присвячених 100-річчю від дня створення системи архівних установ України та
Дню працівників архівних установ України.

28  грудня  2017 р. відбулося  чергове  засідання  Експертно-перевірної
комісії  ЦДАГО України,  на  якому  розглянуто  документи  Української
республіканської  партії  «Собор», Політичної партії  «Українська платформа»,
Всеукраїнського  фізкультурно-спортивного  товариства  «Колос»
агропромислового комплексу України, Громадської організації «Всеукраїнська
федерація  кінологічного  спорту»,  Народного  руху  України,  а  також  план
роботи ЕПК ЦДАГО України на 2018 р.

У грудні  на постійне зберігання до ЦДАГО України надійшла чергова
частина  документів  політичної  партії  «Народний  рух  України»,  які  будуть
включені до вже існуючого фонду партії.

У Центральному державному історичному архіві України, м. Київ

 

12 жовтня  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.Також було підписано Угоду про співробітництво 



між Вишгородським історико-культурним заповідником та Центральним 
державним історичним архівом України, м. Київ.

13 жовтня  у рамках ініціативи "Архів Alive" та до відзначення Дня 
захисника України відбулася традиційна зустріч колективу ЦДІАК України з 
учасниками АТО, волонтерами, медиками.Гості ознайомилися з історією 
архіву, складом його документальної бази, основними засадами та напрямами 
діяльності. Окрасою заходу стала презентація найцікавіших документів з 
фондів ЦДІАК України: найдавніших документів з колекції архіву, універсалів 
українських гетьманів, документів Коша Нової Запорозької Січі та Генеральної 
військової канцелярії, автографів відомих діячів історії та культури Європи й 
України, картографічних матеріалів, а також тематичної добірки документів з 
воєнної історії від козацької доби до часів визвольних змагань УПА.

25 жовтня завідувач сектору відділу довідкового апарату та обліку 
документів ЦДІАК України Олексій Кузьмук взяв участь в ефірі радіопередачі 
Культура.Live на Українському радіо з презентацією дослідження історії 
Києво-Межигірського чоловічого монастиря за архівними документами.

1 листопада на відзначення 100-річчя Української революції та  
прийняття Третього універсалу Української Центральної Ради на офіційному 
веб-сайті та у читальному залі ЦДІАК України відкрито документальну 
виставку, присвячену питанням реформування шкільної освіти в революційну 
добу.

1 листопада  для учнів 9-го класу київської гімназії "Троєщина"
влаштовано ознайомчу екскурсію, під час якої гімназисти мали змогу 

довідатися  про історію ЦДІАК України, склад його документальної бази, 
основні напрями діяльності установи.

1 листопада відбулася така  екскурсія  для студентів 1 курсу магістратури
факультету магістратури, аспірантури і докторантури Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

9 листопада начальник відділу давніх актів ЦДІАК України Ольга Вовк 
взяла участь у VIII науково-практичній конференції "Українська писемність та 
мова в манускриптах і друкарстві" і виступила з доповіддю про склад та 
особливості колекції стародруків з фондів архіву.

10 листопада  на офіційному сайті ЦДІАК України представлено 
документальну виставку до 160-річчя від дня народження видатного 
українського історика, джерелознавця та громадсько-політичного діяча Дмитра 
Івановича Багалія.



21 листопада на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 04.06.2015 № 586-р Центральний державний історичний архів України, 
м. Київ став учасником міжвідомчого інформаційного проекту "Електронний 
архів Михайла Грушевського".Під час засідання Вченої ради Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України підписано Договір про співробітництво між Інститутом та 
ЦДІАК України, відповідно до якого з метою популяризації масиву архівних 
джерел про життя і діяльність визначного українського вченого, громадського, 
політичного та державного діяча буде створено подокументний покажчик 
документальних матеріалів, що знаходяться на зберіганні в архіві.

У Центральному державному історичному архіві, м.Львів

26  жовтня завідувач  сектору  відділу  давніх  актів  Богдана  Петришак
виступила  офіційним  опонентом  на  захисті  дисертації  Марії  Євгенівни
Гарасимчук «Актові книги Самбірської економії кінця XVI–XVIII ст.: історико-
джерелознавче  дослідження»  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата
історичних наук.  Захист відбувся в Києві  на засіданні  спеціалізованої  вченої
ради  в  Інституті  української  археографії  та  джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАНУ. 

30-31 жовтня  16  посадових осіб  архіву,  до  обов’язків  яких  належить
забезпечення  виконання  заходів  з  пожежної  безпеки,  пройшли  16-годинний
курс  навчання   з  пожежної  безпеки  у  Львівському державному університеті
безпеки життєдіяльності..

1  листопада надано  інтерв’ю  директору  архіву  "Польського  радіо"  у
Варшаві Катажині Францісковській про історію створення польського радіо у
Львові у міжвоєнний час на підставі документів архіву.

3, 17 листопада начальник відділу використання інформації документів
Ігор Смольський прочитав лекцію з історії архіву та провів ознайомлювальну
екскурсію для студентів ІІ, ІІІ курсів спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» та «Діловодство» Львівського коледжу культури і мистецтв. 

4  листопада начальник  відділу  давніх  актів  Ростислав  Мельник  взяв
участь  у  круглому  столі  у  рамках  міжнародного  симпозіуму  «Ex  umbra  in
solem», який проходив у Львові з 2 до 5 листопада 2017 р. й був присвячений
проблемам  зберігання  і  використання  документів  із  музичними  творами  в
архівах і бібліотеках. 

9 листопада відбулася  презентація  збірника  статей  «Unia  Brzeska  i  jej
konsekwencje. W 420 rocznice synodu unijnego» під редакцією Анни Крохмаль та
Анни Новак, який підсумував діяльність міжнародної наукової конференції, що



відбулася 8-10 червня 2016 р. у Перемишлі та Львові. У збірнику опублікована
наукова стаття завідувача сектору релігієзнавства Оксани Гайової та начальника
відділу давніх актів Ростислава Мельника «Андрей Шептицький як творець і
організатор митрополичого архіву церковної Унії: штрихи до діяльності». 

21 листопада начальник відділу використання інформації документів Ігор
Смольський  прочитав  лекцію  з  історії  архіву  та  провів  ознайомлювальну
екскурсію для  студентів  І курсу  спеціальності  «Інформаційна,  бібліотечна  та
архівна  справа» та  спеціальності  «Соціальна робота»  Педагогічного коледжу
Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

20–24  листопада  заступник  директора  архіву  Олеся  Стефаник  взяла
участь у  Міжнародному архівному конгресі з Османських земель». 

У Центральному державному науково-технічному архіві України

4 жовтня на офіційному веб-сайті ЦДНТА України розміщено виставку
документів на тему: «Транспортне та встановлювальне обладнання балістичних
ракет конструкції Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ)», яку
присвячено 60-річчю запуску першого штучного супутника Землі «Супутник-
1», який поклав початок епохи освоєння космосу. Для експонування відібрано
конструкторську документацію декількох зразків агрегатів для встановлення і
транспортування  перших  балістичних  ракет  Сергія  Корольова,  розроблену
спеціалістами НКМЗ, що зберігається у ЦДНТА України у   фонді цього під-
приємства (ф. Р-50).

 : http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/140-exhibitions-2017-10-04

27  жовтня працівники  відділу  використання  інформації  документів
ЦДНТА  України  були  запрошені  на  національну  прем'єру фільму "Будинок
"Слово" режисера Тараса Томенка.

Це документальна повнометражна стрічка, яка показує життя поетів "роз-
стріляного відродження", які жили в будинку "Слово". Фільм є поєднанням до
цього небачених архівних фото і відео-матеріалів з прямою мовою самих ге-
роїв, начитаною сучасними київськими акторами кіно. Між іншими у фільмі ви-
користані документи  ЦДНТА України з проекту будівлі (фонд Р-32, комплекс
1-24, одиниця зберігання 7).

http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/140-exhibitions-2017-10-04


4 листопада у газеті «Харьковские известия» вийшла стаття начальника
відділу  використання  інформації  документів  Анни  Алєксєєнко  на  тему:
«Гордость  Харькова,  безопасность  страны».  Матеріал  присвячено  ювілею
фондоутворювача архіву Українського науково-дослідного інституту вогнетри-
вів імені А. С. Бережного (фонд Р-15, комплекс 3-7). Для написання викори-
стано науково-дослідну документацію ЦДНТА України.

Зі статтею можна ознайомитися на сайті газети за посиланням:
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1254264.html.

11  листопада у  навчальному  центрі  "ЛандауЦентр"  ХНУ  імені  В.  Н.
Каразіна  відкрито  виставку  архівних  документів  ЦДНТА  України  на  тему:
«Ювілейні і пам’ятні дати 2017 року з історії науки і техніки (за документами
ЦДНТА України)». На виставці представлено науково-технічну документацію
та  документи  з  фондів  особового  походження,  фондоутворювачі  яких  цього
року відзначають ювілеї. Для всіх бажаючих екскурсію виставковою експозиці-
єю провела провідний спеціаліст відділу використання інформації документів
Юлія Коваль.

11  листопада у  навчальному  центрі  «ЛандауЦентр»  Харківського  на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна у рамках комплексної виставки
"Геометрія  навколо  нас"  пройшов  майстер-клас  "Геометрія  в  креслениках  і
макетах: механізми майбутнього" за участі  ЦДНТА України та Харківського
обласного палацу дитячої  та  юнацької  творчості. Науковий співробітник від-
ділу використання інформації документів ЦДНТА України Дмитро Ожиганов
взяв участь у заході.

11  листопада  у  газеті  «Время»  вийшла  стаття  з  циклу  «Харьковские
стройки века», для написання якої науковий співробітник відділу використання
інформації документів Дмитро Ожиганов надав фаховий коментар журналісту.
Статтю присвячено будівництву штучної ковзанки харківського Палацу спорту
(фонд Р-34, комплекс 1-448).

Зі статтею можна познайомитися на сайті газети за посиланням:
http://timeua.info/post/kharkov/har-kovskie-strojki-veka-09622.html.

17  листопада  начальник  відділу  використання  інформації  документів
ЦДНТА  України  Анна  Алєксєєнко  взяла  участь  у  засіданні  круглого  столу
«Українська національна революція 1917-1921 років: шляхи побудови модерної
української держави», присвяченого відзначенню 100-річчя подій Української
революції 1917–1921 років, який проходив у Харківському національному уні-
верситеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Вона виступила із доповіддю
«Початок державного архівного будівництва в Україні: ідеї архівної реформи за
часів Української Центральної Ради».

http://timeua.info/post/kharkov/har-kovskie-strojki-veka-09622.html
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1254264.html


23  листопада  у  газеті  «Время»  вийшла  стаття  з  циклу  «Харьковские
стройки века», присвячена реконструкції мосту через р. Лопань. Науковий спів-
робітник відділу використання інформації документів Дмитро Ожиганов роз-
повів про долю Лопанського мосту під час окупації  та  після звільнення Ха-
ркова. Для написання статті використовувалися документи з фонду Державного
проектного «Інститут Харківський Промтранспроект» (фонд Р-156, комплекс 1-
233).

Зі  статтею  можна  познайомитися  на  сайті  газети  за посиланням:http://
timeua.info/post/kharkov/har-kovskie-strojki-veka-09766.html

30 листопада  у ЦДНТА України пройшов день архівної інформації для
студентів  IV курсу  історичного  факультету  Харківського  національного  уні-
верситету імені В. Н. Каразіна на тему: «Колекції документів у складі архівних
фондів».  Науковий співробітник відділу використання інформації  документів
Ганна Голубкіна розповіла присутнім про архівні колекції, які зберігаються у
ЦДНТА України та в інших установах у складі Національного архівного фонду.
Заняття завершилося обговоренням сучасних проблем колекціонування.

2 грудня у газеті «Харьковские известия» вийшла стаття начальника від-
ділу використання  інформації  документів  Анни Алєксєєнко на  тему «Жизнь
архива на пороге веков (как встречает 100-летие архивной системы Украины
Центральный  государственный  научно-технический  архив  Украины»).  У  ній
описано  особливості  архівного  будівництва  в  Харкові;  повідомлено  про
ювілейні  заходи,  які  організували  архівісти  та  про ідею відродження Харкі-
вського обласного осередку Спілки архівістів України; перелічено найцікавіші
запити, з якими зверталися громадяни та організації до ЦДНТА України.

Зі статтею можна познайомитися на сайті газети за посиланням:
http://izvestia.kharkov.ua/officially/1256681.html.

* * *

7–8  грудня  начальник  відділу  використання  інформації  документів
ЦДНТА України Анна Алєксєєнко взяла участь у роботі Міжнародної науково-
практичної конференції «Архіви в сучасному світі: виклики та завдання», що
пройшла у м. Києві. 

Захід було організовано з нагоди 100-ліття розвитку архівної системи в
Україні  з  метою обговорення  нагальних проблем,  що виникають  у  практиці
роботи сучасних архівів та окреслення способів (шляхів) їх вирішення. Орга-
нізатори: Державна архівна служба України, Національна академія державного
управління  при  Президентові  України,  Український  науково-дослідний  ін-
ститут  архівної  справи  та  документознавства,  Центральний  державний
електронний архів України, Центральний державний архів зарубіжної україніки
та Спілка архівістів України.

Секційні заняття тривали протягом двох днів. У перший день конференції
найбільшу кількість учасників зібрала секція “Доступ до документів НАФ: між
традицією  та  сучасністю".  Про  документи  з  історії  науки,  техніки  та  архі-
тектури України у фондах Білоруського державного архіву науково-технічної
документації (БДАНТД) розповів завідувач відділу інформації та використання

http://izvestia.kharkov.ua/officially/1256681.html
http://timeua.info/post/kharkov/har-kovskie-strojki-veka-09766.html
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документів  БДАНТД  Святослав  Кулінок.  Досвідом  реалізації  виставкових
проектів архівами Київщини поділилася директор Державного архіву Київської
області Софія Каменєва. Свої напрацювання щодо розробки електронної пошу-
кової системи «Архівні фонди України» представили працівники Центрального
державного електронного архіву України.

Алєксєєнко  Анна  виступила  з  доповіддю  «Ретроспективна  інформація
архівної науково-технічної документації: специфіка змісту та особливості пред-
ставлення у Web». Вона звернула увагу на роботу, яку виконує Науково-дослі-
дний,  проектно-конструкторський  та  технологічний  інститут  мікрографії  з
метою  надання  користувачам  віддаленого  доступу  до  документів  ЦДНТА
України.

8  грудня  співробітники  відділу  використання  інформації  документів
ЦДНТА України Тетяна Лупай та Дмитро Ожиганов взяли участь у роботі у 35-
ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Краєзнавство у вимі-
рах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б. П. Зайцева)», яка проходи-
ла  на  базі  історичного  факультету  Харківського  національного  університету
імені В. Н. Каразіна.

12 грудня у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Коро-
ленка відбувся круглий стіл «Ескізи дивовижного життя», присвячений 155-річ-
чю від дня народження українського архітектора і педагога, заслуженого діяча
мистецтв  України  Олексія  Миколайовича  Бекетова  та  160-річчю  від  дня
народження  українського  історика,  вченого  та  громадського  діяча  Дмитра
Івановича Багалія.

У заході взяли участь нащадки Д. І. Багалія – О. Ю. Багалій, О. М. Беке-
това  –  О. Ф. Рофе-Бекетова,  фотохудожник,  член  Спілки  фотохудожників
України В. А. Оглоблін, співробітники ЦДНТА України, Харківського істори-
чного музею ім. М. Ф. Сумцова, ХДНБ імені В. Г. Короленка. Науковий спів-
робітник  ЦДНТА  України  Г. С. Голубкіна  виступила  з  доповіддю  «Архівна
спадщина О. М. Бекетова у фондах ЦДНТА України», представила електронну
презентацію. 

На заході здійснено екскурс в історію архівної спадщини О. М. Бекетова,
харківської фотографії кінця ХІХ – початку ХХ ст., висвітлено значення родини
Бекетових для Харківської громадської бібліотеки та відкриття будівлі бібліо-
теки за проектом О. М. Бекетова,  обговорено питання збереження історичної
пам’яті шляхом оцифрування документів та світлин з родинних архівів, збере-
ження історичної пам’яті.

14 грудня у газеті «Время» вийшла стаття з циклу «Харьковские стройки
века»,  присвячена  післявоєнній  відбудові  кондитерської  фабрики  «Жовтень»
(Ф.  Р-10.  К.  1-241).  Науковий співробітник  відділу  використання  інформації
документів Дмитро Ожиганов надав фаховий коментар, який було використано
при написанні статті.

Зі статтею можна познайомитися на сайті газети за посиланням: 
http://timeua.info/post/kharkov/har-kovskie-strojki-veka-10055.html
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20  грудня  на  офіційному  веб-сайті  ЦДНТА  України  розміщено
електронну презентаційну версію виставки документів на тему «До 100-річчя
від дня створення системи архівних установ України». Вона відображає основні
віхи  створення  архіву  науково-технічної  документації,  його  становлення,
принципи та напрями роботи. 

З  документами  можна  познайомитися  за  посиланням:
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/173-exhibitions-2017-12-21

 

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

 
9  жовтня до  Дня захисника  України  та  75-ї  річниці  Української  Пов-

станської Армії  на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшени-
чного  презентовано  відеодобірку,  створену з  фрагментів  документального
фільму «УПА. Невідомі сторінки» з архівної колекції.

 27 жовтня  директор архіву В. Г. Берковський взяв участь у телепрограмі
«Ранок по-київськи» на ТРК «Київ» з нагоди  Всесвітнього дня аудіовізуа-
льної спадщини.

     1 листопада директор архіву В. Г. Берковський  взяв участь у програмі
«На злобу дня з Миколою Матвієвим» на радіостанції «Голос Столиці».

 2 листопада на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшени-
чного розміщено виставку фотодокументів «УНР. Портрет епохи», присвя-
чену 100-річчю створення Української Народної Республіки.

 17 листопада заступник директора архіву Т. О. Ємельянова взяла участь
в  урочистому  засіданні  редакційної  колегії  науково-практичного  журналу
«Архіви  України»,  присвяченому  70-річчю  друкованого  видання  украї-
нських архівістів,  що відбулось  в приміщенні ЦДАМЛМ України, та пре-
зентувала архівні кіно- і фотодокументи з історії часопису.

 18 листопада у рамках міжнародного проекту «Bauhaus – Zaporizhzhia»,
організованого  з  метою збереження  модерністської  архітектури  в  партне-
рстві з Генеральним консульством Німеччини в Донецьку (офіс у Дніпрі) та
Urban Forms Center, фотодокументи з колекції ЦДКФФА України ім. Г. С.
Пшеничного представлені в експозиції виставки з історії забудови Запоріж-
жя, що відкрилась  у Галереї Barannik. Під час урочистої церемонії відкриття
виставки презентовано тематичну відеодобірку з фондів архіву.

http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/173-exhibitions-2017-12-21


 19  листопада  директор  архіву  В. Г. Берковський  взяв  участь  у  між-
народній  науково-практичній  конференції  «Універсальність  явищ  запорі-
зького модернізму і школи Баухаус.  Проблеми збереження модерністської
спадщини», де виступив із доповіддю на тему «Запоріжжя в кінодокументах
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного».

     21 листопада до Дня пам’яті жертв голодоморів  на офіційному веб-
сайті  ЦДКФФА  України  ім. Г. С. Пшеничного  розміщено  виставку  фо-
тодокументів «А його могло і не бути…».

 22 листопада завідувач сектору публікації документів С. Анахов і провід-
ний науковий співробітник сектору  публікації  документів  Л.  Касян  взяли
участь у V Міжнародному щорічному науково-практичному семінарі «Оци-
фроване надбання: збереження, доступ, репрезентація».  У рамках Дігіталі-
Фест-2017 презентовано архівні інтерактивні документальні видання «Ше-
вченкове слово голосом ХХ століття» та «Микола Вінграновський у проекції
аудіовізуальних документів». За активну участь та підтримку семінарів ЦД-
КФФА України ім. Г. С. Пшеничного нагороджено Подякою оргкомітету.

 24  листопада заступник директора архіву Т. О. Ємельянова та на-
чальник відділу використання інформації документів Т. О. Макарова взяли
участь у відкритті документально-публіцистичної виставки до Дня пам’яті
жертв голодоморів «Нас вбивали, бо ми українці», співорганізатором якої
виступив ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, в Національному му-
зеї «Меморіал жертв Голодомору».

 28  листопада  начальник  відділу  використання  інформації  доку-
ментів Т. О. Макарова та провідний спеціаліст відділу І. М. Закринична взя-
ли участь у відкритті виставки архівних документів «Українська дипломатія
1917  –  1924  рр.:  зародження  національних  традицій»,  створену  за  доку-
ментами  ЦДКФФА  України  ім. Г. С. Пшеничного,  що  експонувалась  в
приміщенні  Дипломатичної  академії  імені  Геннадія  Удовенка  при  МЗС
України.

 29 листопада в приміщенні ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенично-
го проведено семінар з представниками Об’єднання кінематографістів «Кі-
нологос» на тему «Порядок передавання відеодокументів на постійне збері-
гання».

        7-8     грудня заступник директора архіву Т. О. Ємельянова та
провідний  спеціаліст  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
В. В. Покляцька взяли участь у Міжнародній науково-практичній конфе-
ренції «Архіви в сучасному світі: виклики та завдання». 

 
 13 грудня  на базі ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного відбувся
семінар-практикум для працівників бухгалтерських служб державних архі-
вних установ України. 



                 13 грудня до 140-річчя від дня народження видатного українсько-
го композитора, М. Д. Леонтовича на офіційному веб-сайті ЦДКФФА Украї-
ни ім. Г. С. Пшеничного розміщено тематичний огляд аудіовізуальних доку-
ментів, присвячених життю і творчості митця та добірку аудіозаписів його
творів.

 16  грудня заступник  директора  архіву  Т. О. Ємельянова  та  нача-
льник відділу використання інформації документів Т. О. Макарова на запро-
шення  електронного  журналу  урбаністичних  студій  «Місто:  історія,  ку-
льтура, суспільство» взяли участь в урбаністичній секції популярно-істори-
чного  фестивалю  LEGIO  Historica,  що  відбулась  на  базі  Київського  на-
ціонального  університету  імені  Тараса  Шевченка.  У  рамках  заходу  пре-
зентовано відеодобірку з архівних кінодокументів «Місто сонця» про забу-
дову міст України в 1920 – 1930-х рр. 

У Центральному державному архіві-музеї  літератури і
мистецтва України

6 жовтня відбулася зустріч директора ЦДАМЛМ України Олени Чижової
та  начальника  відділу  формування  НАФ  Олени  Рачковської  з  істориком,
джерелознавцем, доктором історичних наук Сергієм Івановичем Білоконем. Під
час  зустрічі  були  передані  на  постійне  зберігання  до  Архіву-музею  архівні
документи та друковані видання.

9  жовтня  у  меморіальному  кабінеті  О.П.Довженка   пройшли  зйомки
нового  випуску  передачі  «Територія  кіно»  (ТО «Канал  Культура»)  відомого
кінознавця та сценариста Сергія Васильовича Тримбача за участю племінника
О.П.Довженка Тараса Миколайовича Дудка.

11  жовтня  директор  ЦДАМЛМ  України  О.  В.  Чижова,  заступник
директора  Т. М. Малярчук  та  співробітники відділу використання  інформації
документів відвідали урочисте відкриття документальної виставки «Загартовані
безсмертям», що відбулося у Київському міському будинку учителя.

24 жовтня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 150-річчя від дня народження відомого українського археолога, мистец-
твознавця і громадського діяча Миколи Біляшівського (1867 – 1926) на інфор-
маційних ресурсах Архіву-музею в мережі Інтернет представлено документи з
особового фонду митця.



8  листопада  у  приміщенні  Національної  опери  України  ЦДАМЛМ
України  презентував  нову  художньо-документальну  виставку  «150-річчю
Національної опери України присвячується… »

15  листопада  провідний  науковий  співробітник  відділу  довідкового
апарату  документів  ЦДАМЛМ  України  Р.О.Загорулько  взяв  участь  у
Вісімнадцятих джерелознавчих читаннях, присвячених 100-річчю Української
революції.

 
15 листопада  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА»

та  з  нагоди  105-ї  річниці  від  дня  народження  українського  поета,  автора
численних  поетичних  збірок,  поем,  пісень  Андрія  Самійловича  Малишка
(1912–1970) на  інформаційних  ресурсах  Архіву-музею  в  мережі  Інтернет
представлено документи з особового фонду митця.

17 листопада у Зеленій залі ЦДАМЛМ України під головуванням Голови
Державної  архівної  служби  України  Тетяни  Баранової  відбулося  урочисте
засідання редакційної колегії науково-практичного журналу «Архіви України»,
присвячене 70-річчю видання.

24 листопада завідувач сектору зберігання друкованих видань ЦДАМЛМ
України Олена  Алексєєнко взяла участь в XX Ювілейній міжнародній науково-
практичній конференції «Творчий вклад у світову культуру родини Реріхів та
діячів мистецтва і науки», яка проходила у Будинку-Музеї ім.М.К.Реріха у м.
Одеса. 

30  листопада  у  ЦДАМЛМ  України  відбувся  другий  день  Семінару  з
питань  авторських  прав  і  сучасної  драматургії.  У  заході  узяли  участь  15
завідувачів  літературно-драматичними  частинами  театрів  із  різних  міст
України, члени Національної спілки театральних діячів України, організатори
літературного конкурсу «Коронація слова», драматурги, театрознавці.

Упродовж  листопада  у  ЦДАМЛМ  України  були  проведені  оглядові
екскурсії  для  груп  студентів  Київського  національного  університету  театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 

1  грудня  у  ЦДАМЛМ  України  відбулася  прем’єра  художньо-
документального  фільму  «Театральні  шляхи  Володимира  Дальського»
(режисер-постановник  Валерій  Степанян-Григоренко,  кіношкола  «Світ  Кіно»
Культурологічного центру Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури).  Було  представлено  виставку  цінних  архівних  документів  із
особового фонду Володимира Михайловича Дальського (Нестеренка) та фондів
інших видатних діячів українського мистецтва,  які зберігаються у ЦДАМЛМ
України.



6 грудня  із  благословення Патріарха Київського і  всієї  Русі  – України
Святішого Філарета  у  ЦДАМЛМ України відбувся 13-й Міжнародний дитячий
та юнацький фестиваль-конкурс «Духовні джерела» у номінації «академічний
вокал». Організатором заходу виступив Культурологічний центр Українського
товариства  охорони  пам’яток  історії  та  культури,  співорганізаторами  –
ЦДАМЛМ  України,  Київська  обласна  державна  адміністрація,  Національна
спілка  кінематографістів,  Національна  спілка  письменників  України,
Грузинсько-український інститут соціальних відносин. Участь у конкурсі узяли
92 учасники із Кам’янця-Подільського, Кривого Рогу, Сум, Ужгорода та інших
міст України.

7  грудня  співробітники  ЦДАМЛМ  України  відвідали   виставку
«БОЙЧУКІЗМ. Проект «великого стилю» у Мистецькому арсеналі. На виставці
представлено понад 300 живописних, графічних, мозаїчних творів у тому числі
і з фондів ЦДАМЛМ України.

8 грудня  ЦДАМЛМ України відвідали учасники Міжнародної науково-
практичної  конференції  «Архіви  в  сучасному  світі:  виклики  та  завдання».
Колеги-архівісти  із  Азербайджану,  Білорусі,  Вірменії,  Польщі,  України
ознайомилися із роботою ЦДАМЛМ України, цінними архівними документами
із  фондів  Архіву-музею,  оглянули  меморіальні  кабінети  видатних  діячів
української  культури  та  експозицію  художньо-документальної  виставки
«Книжкові раритети ЦДАМЛМ України».

14  грудня  у  рамках  відзначення  100-річчя  з  часу  створення  системи
архівних установ України  у  ЦДАМЛМ України відбулася  нарада–семінар  з
представниками установ  та  організацій  джерел формування  НАФ ЦДАМЛМ
України «Робота з електронними документами у діловодстві та їх підготовка до
передавання на архівне зберігання».

14 грудня у ЦДАМЛМ України відбулася презентація видання «Дивлюся
на небо та й думку гадаю» в перекладах мовами світу» (книга одного вірша),
що побачило світ з нагоди 200-річчя від дня народження автора твору Михайла
Петренка.

28  грудня  відбулося  засідання  колегії  ЦДАМЛМ  України,  на  якому
розглянуто   питання:  про  стан  виконання  структурними  підрозділами
ЦДАМЛМ  України  планових  завдань  за  9  місяців  2017  року,  про  стан  та
перспективи  розвитку  відділу  довідкового  апарату  документів(у  порядку
контролю),  про результати комплектування ЦДАМЛМ України профільними
документами у 2017 році, про роботу дорадчих органів ЦДАМЛМ України, про
контроль  за  виконанням  рішень  колегії  ЦДАМЛМ  України.6.  Про  стан
виконання  доручень  вищих  органів  державної  влади,  наказів  Державної
архівної  служби  України,  адміністрації  ЦДАМЛМ  України,  виконавську
дисципліну,  про  концепцію  розвитку   архівно-музейного  комплексу
«Літературно-мистецькі Плюти».



У Центральному державному архіві зарубіжної україніки

3 жовтня з нагоди відзначення 100-річчя  з часу створення системи архів-
них установ України у ЦДАЗУ відбувся день відкритих дверей. У рамках захо-
ду  архів  відвідали  студенти  історико-філософського  факультету  Київського
університету імені Бориса Грінченка. Директор архіву І. Мага ознайомила сту-
дентів з історією архівної справи в Україні, роботою ЦДАЗУ, його структурою,
напрямами діяльності та фондами.

11 жовтня у Київському міському будинку учителя відбулося відкриття
документальної  виставки  ЦДАЗУ  «Загартовані  безсмертям»,  приуроченої  до
сторіччя створення армії УНР та Дня захисника України.  Покладені в основу
експозиції  документи української еміграції висвітлюють маловідомі широкому
загалу події 1917–1921 рр. Виставка розповідає про формування національних
військових сил часів Української Революції, ініціаторів створення української
армії,  її  генералів,  старшин  і  простих  вояків,  про  деякі  військові  операції
упродовж зазначеного періоду. 

17 жовтня у приміщенні Верховної Ради України відбулося відкриття му-
льтимедійної виставки з нагоди 50-ліття Світового Конгресу Українців «Сві-
товий Конґрес Українців: вчора, сьогодні, завтра», одним із співорганізаторів
якої  виступив  ЦДАЗУ.  Участь  у  відкритті  виставки  взяли  директор  ЦДАЗУ
І. Мага та головний архівіст відділу використання інформації документів Н. Ли-
холоб. Представлені в експозиції архівні документи стосувалися історії утворе-
ння та 50-річної діяльності СКУ.

18 жовтня на сайті ЦДАЗУ  розміщено документальну виставку «До 85-
річчя створення Українського  національного  об’єднання  Канади»,  яка
висвітлює  управлінську та культурно-просвітницьку працю УНО Канади та
його внесок у підтримку національно-визвольних змагань українського народу
у XX ст.

18 жовтня заступник директора ЦДАЗУ І. Сінченко та начальник відділу
формування НАФ Д. Решетченко взяли участь у презентації наукового видання
«Документи  С. Я. Парамонова  у  фондах  Національної  бібліотеки  імені
В. І. Вернадського»,  підготовленого  Інститутом  архівознавства  Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського.



19  жовтня головний  науковий  співробітник  відділу  використання
інформації  документів  ЦДАЗУ  К. Романова  взяла  участь  у  науковій
конференції  Музею  історії  міста  Києва  «Київ  і  кияни»,  де  виступила  з
доповіддю  «Батьківщина  за  ґратами:  українці-емігранти  у  Лук’янівській
в’язниці Києва».

20 жовтня в Центрі підтримки і розвитку культурної спадщини «Трембі-
та» (Афіни) під егідою Посольства України в Грецькій Республіці відбулася ре-
презентація мандрівної документальної виставки «З піснею через світ», підго-
товленої  працівниками  ЦДАЗУ.  Виставку присвячено музичному  мистецтву
української діаспори, яка в умовах життя на чужині зберегла свою національну
ідентичність та популяризувала українську ідею у світі.

2 листопада у Київському міському будинку вчителя в рамках тижневого
освітнього фестивалю управлінської майстерності «Kyiv EdFest» відбулася ви-
ставка-лекція директора ЦДАЗУ І. Маги на тему «Документи зарубіжної украї-
ніки в контексті 100-річчя створення системи архівних установ України». 

 

2 листопада головний  науковий  співробітник  відділу  використання
інформації  документів  ЦДАЗУ К. Романова  в  рамках  освітнього  фестивалю
управлінської майстерності «Kyiv EdFest» представила документальну виставку
«Загартовані  безсмертям»,  підготовлену за документами ЦДАЗУ. Захід,  який
проходив у Київському міському будинку вчителя, було приурочено до 100-річ-
чя створення системи архівних установ в Україні.

9 листопада у рамках відзначення 100-річчя створення системи архівних
установ в Україні директор ЦДАЗУ І. Мага виступила перед студентами І курсу
Київського  національного  університету  імені Тараса  Шевченка  з  доповіддю
«Сучасний архівіст: переваги та перспективи». 

15 листопада у ЦДАЗУ відбулося практичне заняття для студентів ІІІ ку-
рсу спеціальності  «Інформаційна,  бібліотечна та  архівна справа» Навчально-
наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного універси-
тету імені М. П. Драгоманова. Директор архіву І. Мага прочитала слухачам лек-
цію «Архівна україніка як складова Національного архівного фонду України».

У рамках заходу начальник відділу використання інформації  документів
Г. Горбунова ознайомила студентів із роботою відділу, зокрема, розповіла про
сучасні підходи  щодо організації та проведення архівних документальних ви-
ставок,  а  головний  науковий  співробітник відділу  використання  інформації
документів К. Романова провела  екскурсію  за документами виставки ЦДАЗУ
«Загартовані безсмертям».



15  листопада директор  ЦДАЗУ  І. Мага  взяла  участь  у Вісімнадцятих
джерелознавчих читаннях,  присвячених 100-річчю Української революції,  які
проходили у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, та
виступила з доповіддю «Документи Української революції у фондах ЦДАЗУ:
джерельно-інформаційний потенціал».

17 листопада директор ЦДАЗУ І. Мага взяла участь в урочистому засідан-
ні редакційної колегії журналу «Архіви України», присвяченому 70-річчю дру-
кованого видання українських архівістів.

20 листопада на сайті ЦДАЗУ було розміщено документальну виставку
«Ніхто  не  перекреслить  мій  народ!»,  приурочену  до  50-ліття  Світового
Конгресу  Українців.  Виставка  ознайомлює  з  історією  створення  Світового
Конгресу  Вільних  Українців  (з  1993 р.  –  Світового  Конгресу  Українців),
розповідає  про  проведення  І-го  Конгресу  СКВУ  в  Нью-Йорку  у листопаді
1967 р.,  внесок  української  діаспори  у  відновлення  незалежної  Української
держави та найвагоміші проекти СКУ в обороні прав і свобод українців у світі.

24 листопада до Дня пам’яті жертв голодоморів на сайті ЦДАЗУ  було
розміщено документальну виставку «Ні забуття, ні прощення!». Представлені
документи  демонструють  реакцію  світової  громадськості  на  Голодомор
в Україні,  участь  представників  української  діаспори  в  організації  допомоги
голодуючим  українцям  у  той  нелегкий  період,  інформують  про  заходи
українських громад за кордоном  із вшанування та увічнення жертв Великого
Голоду в Україні.

30 листопада на базі ЦДАЗУ у рамках відзначення 100-річчя створення
системи архівних установ України та 10-річчя ЦДАЗУ к. і. н., доцент кафедри
історії  України  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка  Олена  Гу-
менюк прочитала лекцію «Українські молодіжні організації в Європі в 1920–
1933  рр.:  спроба  порівняльного  аналізу».  У  заході  взяли  участь  працівники
ЦДАЗУ, ЦДЕА України, УНДІАСД, представники Спілки архівістів України та
студенти історико-філософського факультету Київського університету імені Бо-
риса Грінченка.

7–8 грудня з нагоди 100-ліття архівної системи в Україні відбулася Між-
народна науково-практична конференція «Архіви в сучасному світі: виклики та
завдання», співорганізатором якої виступив ЦДАЗУ. На заході обговорювалися
нагальні проблеми з питань архівної практики та шляхи їх вирішення.

http://www.tsdazu.gov.ua/index.php/ua/component/content/article/1194


У конференції взяли участь представники органів влади, науковці та архі-
вісти-практики не  тільки з  центральних державних і  обласних архівів,  а  й з
архівних  установ  Азербайджану,  Білорусі,  Вірменії  та  Польщі.  Також серед
учасників  заходу  були  представники  вищих  навчальних  закладів,  наукових
центрів, ІТ та банківської сфери тощо.

8 грудня у рамках конференції працювала секція «Архівна україніка в суча-
сному інформаційному просторі», на якій було заслухано доповіді провідних
науковців та архівістів, що окреслили сучасні тенденції комплектування НАФ
документами зарубіжної україніки та законодавчого врегулювання цього про-
цесу, особливостей зберігання, використання, реєстрації та концентрації зарубі-
жної україніки. У роботі секції взяли участь працівники ЦДАЗУ: директор архі-
ву, к. і. н. І. Мага виступила із доповіддю «Роль інформаційних технологій в ін-
ституціональному оформленні архівної україніки та розвитку ЦДАЗУ», нача-
льник  відділу  формування  НАФ,  к. і. н.  Д. Решетченко  представив  доповідь
«Документи громадсько-політичних організацій української діаспори у фондах
ЦДАЗУ  як  об’єкт  архівознавчих  та  джерелознавчих  досліджень»,  головний
науковий співробітник відділу використання інформації документів, к. і. н. К.
Романова – «Соціокультурні практики збереження/конструювання ідентичності
в  умовах  інонаціонального  оточення  в  документах  зарубіжної  україніки»,
провідний науковий співробітник відділу використання інформації документів,
к. і. н.  Л. Ващук  –  «Виставкова  діяльність  ЦДАЗУ:  специфіка,  сучасні
тенденції, нові підходи».

12 грудня начальник відділу формування НАФ Д. Решетченко та головний
науковий співробітник відділу використання інформації документів К. Романо-
ва взяли участь у круглому столі «Актуальні проблеми архівознавства та архів-
ної справи в Україні і  світі», який проходив на базі Кам’янець-Подільського
національного університету ім. Івана Огієнка.Д. Решетченко виступив із лекці-
єю, присвяченою проблемам формування НАФ документами зарубіжної украї-
ніки. К. Романова репрезентувала виставку «Загартовані безсмертям», підготов-
лену архівом до 100-річчя армії УНР.

13 грудня директор  ЦДАЗУ І. Мага  та  головний науковий співробітник
відділу  формування  НАФ  В. Тихенко  взяли  участь  у роботі  круглого  столу
«Складні аспекти повернення та реституції культурних цінностей і законодавчі
механізми цього  процесу»,  що відбувся  за  ініціативи  Міністерства  культури
України.

Захід було присвячено обговоренню актуальних проблем повернення, ре-
ституції та захисту культурних цінностей, створення електронного інформацій-
ного ресурсу культурної спадщини тощо.

21–22 грудня директор ЦДАЗУ І. Мага та головний науковий співробітник
відділу  формування  НАФ  В. Тихенко  взяли  участь  у  роботі  круглого  столу



«Актуальні  питання  поповнення  НАФ  документами  зарубіжного  українства
Словаччини», який проходив на базі Державного архіву Закарпатської області в
м. Ужгород. Представники архівів обмінялися досвідом співпраці з зарубіжним
українством  щодо  формування  НАФ  документами  особового  походження
українців діаспори, обговорили питання архівної евристики та пошуку україні-
ки в архівах Словаччини, оцифрування архівної україніки Словаччини, забезпе-
чення збереження документів закордонного українства як невід’ємної складової
культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства тощо.

У рамках заходу представники ЦДАЗУ репрезентували виставку за доку-
ментами архіву «З піснею через  світ»,  присвячену музичному мистецтву сві-
тового українства.

У Центральному державному електронному архіві України

4 жовтня  провідний архівіст відділу інформаційних технологій та захи-
сту  інформації  Горбач О. С.  взяв  участь  у  черговому  бізнес-форумі
«MUK EXPO 2017»,  який відбувся на базі  виставкового центру АККО Инте-
рнешнл.

4 жовтня  провідний архівіст відділу інформаційних технологій та захи-
сту інформації Сухомлин О. В. взяв участь у черговому «РКІ Forum UA-2017»,
організованому Всеукраїнською асоціацією «Інформаційна безпека та інформа-
ційні технології», що відбувся у   Конференц-залі Coworking Platforma, БЦ «Ле-
онардо».

 6 жовтня  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. разом з директором
Українського  науково-дослідного  інституту  архівної  справи  та
документознавства (далі − УНДІАСД) Гараніним О. Я. взяли участь у засіданні
круглого  столу  «Вища  освіта  в  сфері  джерелознавства,  архівознавства  та
документознавства  в  Білорусі:досягнення і перспективи», присвяченому
святкуванню 25-річчя кафедри та Дня архівіста Білорусі».

 11 жовтня  працівники ЦДЕА України взяли участь у відкритті  доку-
ментальної  виставки  «Загартовані  безсмертям»,  підготовленої  Центральним
державним архівом зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗУ) до 100-річчя створен-
ня армії УНР та Дня захисника України, що відбулася у Київському міському
будинку учителя.

11 жовтня  з  нагоди  відзначення  100-річчя  від  дня  створення  системи
архівних установ, у рамках «Дня інформації», директор ЦДЕА України Ковта-
нюк Ю. С. провів лекцію в Центральному державному архіві – музеї літератури
і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України) на тему: «Приймання-передава-
ння документів в електронній формі на постійне зберігання до державних архі-
вів».



19 жовтня  завідувач сектору управління персоналом Аблаєва Н. О. під-
вищила кваліфікацію на тематичному короткотерміновому семінарі  з  питань
запобігання корупції, який проходив в Інституті підвищення кваліфікації кері-
вних  кадрів  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

15 листопада директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. та начальник від-
ділу забезпечення збереженості та обліку документів Чернятинська Ю. Г. взяли
участь у Всеукраїнській науковій конференції «Вісімнадцяті джерелознавчі чи-
тання, присвячені 100-річчю Української революції», що відбулася на істори-
чному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

16 листопада  директор  ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у
роботі Третього національного форуму IT-директорів органів влади «Взаємодія
і електронні послуги», організаторами якого виступили Державне агентство з
питань електронного урядування України та Академія електронного урядуван-
ня Естонії.

17 листопада  директор  ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  в
урочистому засіданні редакційної колегії науково-практичного журналу «Архі-
ви України»,  присвяченому 70-річчю друкованого видання українських архі-
вістів, що відбулося в приміщенні ЦДАМЛМ України.

30 листопада  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  та  провідний
архівіст  відділу  забезпечення  збереженості  та  обліку  документів  Пере-
дерій Н. В. прослухали лекцію доцента кафедри історії України Київського уні-
верситету імені Б. Грінченка Гуменюк О. А. «Українські молодіжні організації
в  Європі  в  1920-1933  рр.:  спроба  порівняльного  аналізу»,  що  відбулася  у
Центральному державному  архіві зарубіжної україніки.

1 грудня  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у
прем’єрному  показі  художньо-документального  фільму  «Театральні  шляхи
Володимира  Дальського»  (режисер-постановник  Валерій  Степанян-Гри-
горенко), який відбувся у Центральному державному архіві-музеї  літератури і
мистецтва України.

7-8 грудня  працівники ЦДЕА України під керівництвом директора архіву
Ковтанюка  Ю.  С.  взяли  участь  в  організації  та  проведенні  Міжнародної
науково-практичної конференції «Архіви в сучасному світі: виклики та завдан-
ня», що проходила в приміщенні Національної академії державного управління
при Президентові України та Комплексі споруд центральних державних архі-
вних установ України. Організаторами заходу виступили Державна архівна слу-
жба України, Національна академія державного управління при Президентові
України, ЦДЕА України, ЦДАЗУ та Спілка архівістів України.

13 грудня  заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л. В., нача-
льник відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДЕА України
Чернятинська Ю. Г. та заступник директора ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-
ничного Ємельянова Т. О. виступили перед студентами І курсу факультету ку-
льтурології  Київського  Національного  університету  культури  і  мистецтв  зі
спільною лекцією на тему: «Нові архіви: виклики та завдання», яка відбулася в



приміщенні  Центрального  державного  кінофотофоноархіву  України
імені Г. С. Пшеничного.

14 грудня  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. взяв участь у нараді-
семінарі «Робота з електронними документами у діловодстві та їх підготовка до
передавання на архівне зберігання», організовану ЦДАМЛМ України.

20 грудня  Голова Укрдержархіву Баранова Т. І., начальник відділу взає-
модії  із  державними  органами  та  інформаційно-аналітичного  забезпечення
Сорока К. Г. та директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. взяли участь у нараді
під головуванням Першого віце-прем’єр міністра – Міністра економічного роз-
витку і  торгівлі  України Кубіва С. І.,  що відбулася в залі  засідань Урядових
комітетів  Кабінету Міністрів України.

26 грудня  колектив ЦДЕА України взяв  участь в урочистому заході з
нагоди 100-річчя створення архівної системи в Україні та професійного свята
українських архівістів – Дня працівників архівних установ, що відбувся у Ко-
лонній залі Київської міської державної адміністрації.

У Державному архіві Дніпропетровської області

17 жовтня на веб-сайті архіву розміщено статтю головного 
наукового співробітника архіву Н.В.Киструської «До 100-річчя створення
системи архівних установ України та 95-ї річниці заснування Державного
архіву Дніпропетровської області».

23-27 жовтня у  держархіві працювали курси підвищення 
кваліфікації для працівників діловодних, архівних служб та експертних 
комісій підприємств, установ,організацій – джерел формування 
Національного архівного фонду.

31 жовтня в.о.директора держархіву області О.О.Легостаєва, 
головний науковий співробітник  Н.В.Киструська взяли участь у 
презентації видання: Валентин Старостін.Дніпро:символ міста.Будинок 
Хрінникова , серія «Пам’ять міста», що відбулася в рамках програми 
міського голови м.Дніпра Бориса Філатова «Культурна столиця».

15 листопада в архіві відкрито документальну виставку 
«Катеринославщина в полум’ї Української революції». Електронний 
варіант виставки розміщено на веб-сайті архіву.

21 листопада у радіопрограмі «Ранкова панорама» ДОДТРК 
прозвучав виступ провідного консультантиа відділу інформації та 
використання документів О.С.Щербини з нагоди Дня Гідності і Свободи.

24 листопада до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. у 
приміщенні облдержадміністрації відкрито документальну 



виставку.Подія висвітлена у новинних передачах телебачення, на 
електронних сайтах. Головний науковий співробітник  архіву 
Н.В.Киструська розповіла про це місцевим ЗМІ.

14 грудня на вшанування учасників лікідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС прозвучав виступ провідного консультанта відділу 
інформації та використання документів О.С.Щербини.

У Державному архіві Житомирської області

2  жовтня начальник  відділу  обліку  документів  НАФ
Корнатовська Н.Ф взяла участь у проведенні обласного профспілкового форуму
«Гідна  праця  –  продуктивна  зайнятість,  достойна  зарплата,  сучасні  безпечні
робочі  місця»  з  нагоди  відзначення  Всесвітнього  дня  дій  за  гідну  працю та
Міжнародного  дня  боротьби  з  бідністю,  який  проводився  Житомирською
обласною профспілковою організацією працівників держустанов України.

10  жовтня   у  приміщенні  Державного  архіву  Житомирської  області
розгорнуто стендову виставку  копій архівних документів з фондів держархіву
області «До дня козацтва».

        20  жовтня провідний  інспектор  Житомирського  міського  відділу
управління  Державної  служби  з  надзвичайних  ситуацій  України  у
Житомирській  області  Макарчук  В.  О.  провів  з   працівниками  держархіву
області   навчання на тему:  «Вимоги законодавства з пожежної безпеки» та
відповідне тренування щодо порядку дій у разі виникнення пожежі у будівлі
архіву за адресою   м. Житомир, вул. Охрімова Гора, 2/20.

21 жовтня  працівники архіву взяли участь у роботі наукового семінару
Пам'ять і відповідальність: «Польська операція НКВС на Житомирщині 1937-
1938 рр.», який проводився у рамках Міжнародного заходу «Х Дні польської
культури»  та  експонували  оригінали  документів  архіву,  що  були  надані  у
тимчасове  користування  в  рамках  укладеної  угоди  між  Громадською
організацією «Житомирська обласна Спілка  поляків  України» та  Державним
архівом  Житомирської  області.  Захід відбувся  в  приміщенні  Житомирської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Ольжича.

23  жовтня    Державний  архів  Житомирської  області у  рамках   «Днів
відкритих  дверей» для  керівників   архівних  установ  Андрушівської,
Бердичівської,  Брусилівської,  Ємільчинської,  Малинської,  Народицької,
Овруцької,  Попільнянської,  Романівської,  Ружинської,  Черняхівської
райдержадміністрацій  проведено  перший  зональний  семінар  з  метою
роз’яснення основних напрямків діяльності державних архівів, обміну досвідом
і підвищення кваліфікаційного рівня. 



23  жовтня   у  приміщенні  Державного  архіву  Житомирської  області
розгорнуто стендову виставку  копій архівних документів з фондів держархіву
області «До дня заснування Житомирського агротехнічного коледжу».

27  жовтня у  рамках  проведення  Всеукраїнського  семінару  для  освітян,
організованого  Міністерством освіти  і  науки України,  Українським науково-
дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору Інституту історії України
НАН  України,  Житомирським  обласним  інститутом  післядипломної
педагогічної освіти на базі Державного архіву Житомирської області відбулася
зустріч  учасників  семінару  та  практичне  заняття  за  темою:  «Вийти  за  межі
підручників: Архівні документи з проблематики Голодомору 1932-1933 рр.». 

30 жовтня  у  Державному архіві Житомирської області, з нагоди відзначення 100-ї
річниці від дня створення Української Народної Республіки розгорнуто стендову виставку
«100-річчя проголошення Української Народної Республіки».

31 жовтня   у  приміщенні  Державного  архіву  Житомирської  області в
рамках  проведення «Днів відкритих дверей» відбулася  оглядова екскурсія до
архівосховищ  та   робочих  кабінетів  для  студентів  І  та  ІІ  курсів
спеціальності:«Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа»  Житомирського
коледжу культури і мистецтв ім. Івана Огієнка. 

3  листопада  заступник директора-головний зберігач фондів,  начальник
відділу зберігання документів НАФ Шимченко Н.Г. взяла участь у роботі ІХ
Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, яка відбулась на
базі  історичного  факультету  Житомирського  державного  університету
ім.І.Франка.

6 листопада   у  приміщенні  Державного архіву Житомирської  області в
рамках   «Днів  відкритих  дверей» для  керівників   архівних  установ
Житомирської,  Коростенської,  Коростишівської,  Лугинської,  Любарської,
Новогорад-Волинської, Олевської, Пулинської, Радомишльської, Хорошівської
райдержадміністрацій  організовано  другий   зональний  семінар  з  метою
роз’яснення основних напрямків діяльності державних архівів, обміну досвідом
і підвищення кваліфікаційного рівня.

10  листопада   в  обласній  офіційній  громадсько-політичній  газеті
«Житомирщина»  надруковано  статтю  «Вадим  Модзалевський  –  видатний
архівіст України» (до 100-річчя створення системи архівних установ України),
підготовлену головним спеціалістом сектору організації і координації архівної
справи Будішевською В.В.

13 листопада  у приміщенні Державного архіву Житомирської області в
рамках   «Днів  відкритих  дверей» для  керівників   архівних  відділів
Бердичівської,  Житомирської,  Коростенської,  Малинської,  Новоград-
Волинської міських рад, архівного сектору Баранівської райдержадміністрації в



проведено третій  зональний семінар з метою роз’яснення основних напрямків
діяльності державних архівів, обміну досвідом і підвищення кваліфікаційного
рівня.  

16  листопада   у  програмі  «Відкрита  студія»,  на  Житомирському
обласному  радіо,  відбувся  прямий  ефір  заступника  директора,  головного
зберігача  фондів-начальника  відділу  зберігання  документів  НАФ  Шимченко
Н.Г.,  з  нагоди  відзначення  100-річчя  створення  системи  архівних  установ
України. 

21 листопада  працівники держархіву області  взяли участь  у  заходах  з
нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи в Україні.

21  листопада   в  обласній  офіційній  громадсько-політичній  газеті
«Житомирщина» надруковано статтю «Семен Данилович Пількевич, науковець
та  організатор» (до 100-річчя  створення  системи архівних установ  України),
підготовлену головним спеціалістом сектору організації і координації архівної
справи Будішевською В.В.

24  листопада   журналісти  телеканалу  «Житомир»  філії  ПАТ
«Національної суспільної телерадіокомпанії України» провели зйомки архівних
документів за коментарями заступника директора Мироненко Л.В., начальника
відділу використання документів НАФ та довідкового апарату Гуменюк Г.О.,
завідувача  сектору  користування  документами  НАФ  та  взаємодії  із  ЗМІ
Ковальчук  А.В.  в  рамках  проведення  телемарафону  із  вшанування  жертв
Голодоморів 1932-1933 років в Україні.

26 листопада  працівники держархіву області  взяли участь  у заходах  із
вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932 - 1933 років  в Україні.

27 листопада  у держархіві області у рамках проведення  «Днів відкритих
дверей» відбулася оглядова екскурсія для учнів Житомирського професійного
ліцею легкої промисловості.

5 грудня  на Житомирському обласному радіо в рубриці «У центрі подій»
прозвучала  радіопередача підготовлена начальником відділу обліку документів
НАФ Корнатовською Н.Ф.  та  провідним  спеціалістом  сектору  користування
документами НАФ та взаємодії із ЗМІ Кальчук О.В. до відзначення 100-річчя
створення системи архівних установ України.

З  нагоди  110-річчя  заснування  Житомирського  обласного  об'єднання
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, працівниками архіву
підготовлено  стендову  пересувну  виставку документів  НАФ,  яку  було
розгорнуто  13-14  грудня у  приміщенні  обласної  універсальної  наукової
бібліотеки ім.О.Ольжича та  15 грудня 2017 року в приміщенні комунального
закладу «Житомирська обласна філармонія ім.С.М. Ріхтера».



13  грудня  делегація  працівників  архіву  взяла  участь  у  заходах  із
вшанування  подвигу  ліквідаторів  аварії  на  ЧАЕС,  що  пройшли  у
смт  Новогуйвинське  Житомирського  району  за  участю  громадськості.
Директора  Державного  архіву  Житомирської  області  А.М.Михайлова
нагороджено орденом «За заслуги».

14  грудня   у  держархіві  області працівниками редакції журналістських
розслідувань програми «ШУСТРОВА LIVE» телеканалу  «Еспресо» проходили
зйомки телепередачі на тему: «Цінність українських архівів».

19 грудня   у  приміщенні  Державного  архіву  Житомирської  області в
рамках  проведення «Днів відкритих дверей» відбулася  оглядова екскурсія до
архівосховищ та робочих кабінетів для працівників  Житомирського обласного
краєзнавчого музею. 

19   грудня   на  Житомирському  обласному  радіо   прозвучала
радіопередача  підготовлена  заступником  директора-начальником  відділу
контролю та  організації  роботи ЕПК Мироненко Л.В.  і  начальником відділу
використання  інформації  документів  НАФ  та  довідкового  апарату  Гуменюк
Г.О.  з  нагоди  відзначення  100-річчя  створення  системи  архівних  установ
України.

19  грудня   начальник  відділу  обліку  документів  НАФ
Корнатовська  Н.Ф.  (голова  профспілки  архіву)  взяла  участь  у  проведенні
пленуму  Житомирської  обласної  профспілкової  організації  працівників
держустанов України.  

20  грудня   у держархіві  області   розгорнуто  стендову  виставку  копій
архівних документів під назвою: «100-річчя від дня створення системи архівних
установ України».

22 грудня  в держархіві області відбудулися урочисті збори,  присвячені
Дню працівників архівних установ та 100 – річчю з часу створення системи
архівних  установ  України.  Кращих  архівістів   нагороджено  Грамотами
Державної  архівної  Служби   України,  Житомирської  обласної  державної
адміністрації,  Житомирської  обласної  ради,  обкому  профспілки  працівників
державних установ України, держархіву  області.

У Державному архіві Закарпатської області

4-5 жовтня  з благословення Блаженнійшого Онуфрія, митрополита 
Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви у 
Мукачеві в готельному комплексі «Червона Гора» відбулася Міжнародна 



наукова конференція, присвячена 140-річчю від дня народження та 70-річчю від
дня смерті преподобного Олексія (Кабалюка) на тему: «Життя та благословенні 
труди преподобного Олексія (Кабалюка). З доповіддю: «Документи Державного
архіву Закарпатської області про діяльність архімандрита Олексія (Кабалюка) 
на території Підкарпатської Русі в 20 – 30-х рр. ХХ століття», – виступив 
директор архіву М.Д. Місюк.

12 жовтня з нагоди Дня захисника України  у  Закарпатській обласній 
державній адміністрації працівниками держархіву організовано та відкрито 
тематичну виставку копій архівних документів на тему: „Захисники Карпатської
України”.

25 листопада  працівники архіву взяли участь у ході від площі Поштової 
набережною Незалежності до місця спорудження пам’ятника «Жертвам 
голодоморів в Україні».  За результатами Всеукраїнського конкурсу таємним 
голосуванням перемогу здобула робота Ігоря Гречаника «Свіча пам’яті». Висота
скульптурної композиції складатиме 5 метрів. Як вона виглядатиме, можна було
побачити на банері, який розгорнули біля пам’ятного знаку.

21-22 грудня у приміщенні Державного архіву Закарпатської області  від-
бувся  круглий  стіл  на  тему:  «Актуальні  питання  поповнення  Національного
архівного фонду  документами зарубіжного українства Словаччини».

Мета заходу: забезпечення збереження документів закордонного українства
як  невід’ємної  складової  культурної  спадщини  та  інформаційних  ресурсів
суспільства; поглиблення співпраці архівів із закордонними українцями, їхніми
громадськими організаціями та відкриття і повернення із забуття імен видатних
діячів української діаспори в галузі культури, мистецтва, науки тощо.

Під  час  проведення  «круглого  столу»  обговорювалися  наступні  теми:
напрями співпраці Державного архіву Закарпатської області з громадськими ор-
ганізаціями  закордонних  українців  Словаччини;  архівна  евристика  та  пошук
україніки в архівах Словаччини; проблеми оцифровки архівної україніки Сло-
ваччини,  її  збереження  та  статусу;  специфіка  роботи  архівних установ  з  за-
рубіжним українством Словаччини; особливості формування НАФ документа-
ми особового походження зарубіжного українства; культурно-інформаційні за-
ходи (виставки архівних документів, семінари, практичні заняття, зустрічі з фо-
доутворювачами),  що  проводяться  в  Закарпатській  області  як  фактор  ак-
тивізації  діяльності,  спрямованої  на  збереження  та  примноження документів
української діаспори, що представляють історико-культурну цінність тощо.

У рамках заходу у фойє держархіву відкрито документальну виставку «З
піснею через світ», яка підготовлена працівниками Центрального державного
архіву зарубіжної україніки і присвячена музичному мистецтву української емі-
грації, що в умовах життя на чужині дозволило нашим співвітчизникам зберег-
ти свою національну ідентичність,  зробити неоцінений внесок у формування



історичної пам`яті українського народу та популяризацію національної україн-
ської ідеї у світі.

Представлені  маловідомі  широкому загалу  документи Центрального дер-
жавного архіву зарубіжної україніки, що висвітлюють діяльність українських
митців,  колективів,  музичних  товариств  у  Польщі,  Чехословаччині,  Франції,
Нідерландах, Австрії, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Канаді, США та ін-
ших країнах світу за період з 20-х років ХХ ст. до початку ХХІ століття.

У Державному архіві Запорізької області

18  жовтня було  відбулося засідання  колегії  Державного  архіву
Запорізької  області,  на  якому  розглянуто  питання:  про  підсумки  роботи
Державного архіву Запорізької  області  за  9 місяців 2017 року; про підсумки
роботи місцевих державних архівних установ та архівних відділів міських (міст
обласного значення) рад, трудових архівів за 9 місяців 2017 року; про підсумки
роботи Державного архіву Запорізької  області  зі  зверненнями громадян за 9
місяців 2017 року; про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької
області за 9 місяців 2017 року; про стан виконавської дисципліни та контролю
за виконанням документів у Державному архіві Запорізької області за 9 місяців
2017  року;  про  стан  підготовки  Державного  архіву  Запорізької  області  до
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.; про стан підготовки архівних
установ Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.

19  жовтня  у  читальному  залі  архііву  до  100-річчя  від  дня  створення
системи  архівних  установ  України  відкрито  виставку  архівних  документів
«Я.П.Новицький – запорізький краєзнавець, історик, архівіст».

25 жовтня у Державному архіві Запорізької області  проведено урочисті
збори з нагоди 100-річчя від дня створення системи архівних установ України
за  участю  працівників  Державного  архіву  Запорізької  області  та  архівних
установ  -  учасників  тематичного  короткострокового  семінару  з  актуальних
питань діяльності архівних установ області для працівників архівних установ
райдержадміністрацій,  міських  (міст  обласного  значення)  рад  та  трудових
архівів. 

З вітальним словом до учасників  зборів звернувся Тедєєв О.С., директор
Державного архіву Запорізької області. Перед учасниками виступила заступник
директора  Державного  архіву  Запорізької  області  -  начальник  відділу  підго-
товки  аналітичних  матеріалів  та  документаційного  забезпечення  Ядловська
О.Л.  з  доповіддю  про  найстаріші  документи,  що  зберігаються  в  архівних
установах України і, зокрема, у Державному архіві Запорізької області. 

Було  проведене  нагородження  співробітників  архівних  установ
Запорізької  області.  Почесними  грамотами  нагороджені  Зарецька  В.М.,
начальник архівного відділу Вільнянської  райдержадміністрації,  Коваль Л.В.,
начальник  архівного  відділу  Кам’янсько-Дніпровської  райдержадміністрації,
Бажан  С.В.,  начальник  архівного  відділу  Приморської  райдержадміністрації,



Барабанова О.В., начальник архівного відділу Токмацької райдержадміністрації,
Кохан  Н. Л.,  завідувач  комунальної  установи  «Об’єднаний   Трудовий  архів
міської, селищної та сільських рад Оріхівського району», Чуб Ю. В., головний
спеціаліст організаційно-правового відділу Чернігівської райради (по роботі з
документами ліквідованих установ).

25 жовтня  відбувся  тематичний короткостроковий семінар з актуальних
питань діяльності архівних установ області для працівників архівних установ
райдержадміністрацій,  міських  (міст  обласного  значення)  рад  та  трудових
архівів.  Учасники семінару  ознайомилися  з  виставкою архівних документів
«Я.П. Новицький – запорізький краєзнавець, історик, архівіст», підготовленою
співробітниками Державного архіву Запорізької області.

27 жовтня відбувся семінар для працівників діловодних служб і архівних
підрозділів  підприємств,  установ  та  організацій  –  джерел  формування
Національного  архівного  фонду  у  зоні  комплектування  Державного  архіву
Запорізької  області. У рамках  семінару  був  проведений  круглий  стіл,
присвячений 100-річчю від дня створення системи архівних установ України. 

З  вітальним  словом  та  з  доповіддю  про  найстаріші  документи,  що
зберігаються  в  архівних установах  України  і,  зокрема,  у  Державному архіві
Запорізької  області  до  учасників  круглого  столу  звернувся  Тедєєв  О.С.,
директор Державного архіву Запорізької області. 

Учасники  семінару   ознайомилися  з  виставкою  архівних  документів
«Я.П. Новицький – запорізький краєзнавець, історик, архівіст».

2  листопада  відбулася  презентація  брошури-проспекту  «До  100-річчя
подій  Української  революції  1917  –  1921  років.  Архіви  свідчать.  Розбудова
Української держави на Запоріжжі 1917 – 1919 рр.».

3 листопада  у читальному залі  відкрито виставку архівних документів
«Репресовані  за  віру.  З  історії  Жеребецьких  баптистів  у  першій  половині
ХХ ст.»

7 листопада на веб-сайті архіву відкрито виставку архівних документів
«Симфонічний оркестр  Запорізької  державної  обласної  філармонії.  (До  60  –
річчя від дня заснування оркестру.)»

10 листопада на веб-сайті архіву до 100-річчя проголошення Української
Народної  Республіки  відкрито  виставку  архівних  документів  «Розбудова
Української держави на Запоріжжі (1917 – 1919 рр.)».

20 листопада до 190-річчя від дня заснування м. Бердянськ на веб-сайті
архіву відкрито виставку «Перлина Північного Приазов’я».
 

22 листопада на веб-сайті архіву відкрито виставку архівних документів
«40 років з початку будівництва Запорізької атомної електростанції».
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8  грудня  у  читальному  залі  Державного  архіву  Запорізької  області
відкрито  виставку  архівних  документів  «З  історії  створення  та  діяльності
Олександрівської міської думи».

18  грудня  у  читальному  залі  Державного  архіву  Запорізької  області
відкрито виставку архівних документів «Біля витоків створення ПАТ «Мотор
Січ».

20  грудня  відбулося  засідання  колегії  Державного  архіву  Запорізької
області,  на  якому  розглянуто  питання  про  план  роботи  колегії  Державного
архіву  Запорізької  області  на  2018 рік;  про  план  роботи  Державного  архіву
Запорізької  області  на  І  квартал  2018  року;  про  стан  пожежної  безпеки  у
Державному  архіві  Запорізької  області;  про  виконання  Державним  архівом
Запорізької області у 2009-2017 роках заходів Програми здійснення контролю
за  наявністю,  станом  і  рухом  документів  НАФ  на  2009-2019  роки;  про
виконання архівними установами Запорізької області у 2009-2017 роках заходів
Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ
на 2009-2019 роки; про висвітлення діяльності у ЗМІ, співпрацю з інститутами
громадянського суспільства та супровід й інформаційне наповнення офіційного
веб-сайту Державного архіву Запорізької області у 2017 році; про контроль за
виконанням рішень колегії Державного архіву Запорізької області  за 2017 рік;
про  здійснення  контролю  за  дотриманням  законодавства  про  Національний
архівний  фонд  та  архівні  установи,  станом  архівної  справи  і  діловодства,
забезпеченням  формування,  комплектування,  збереженості,  обліку  та
використання  документів  Національного  архівного  фонду  України,  їх
упорядкуванням  в  установах-джерелах  формування  НАФ  архівного  відділу
Запорізької райдержадміністрації за період з липня 2016 року до грудня 2017
року.

У  Державному архіву Івано-Франківської  області

11 жовтня директор Державного архіву області Гриник І. І. взяв участь у
засіданні інтелектуально-філософського  клубу  «Вершини»  на  тему:  «УПА.
Армія нескорених у часопросторі (1942–2017)». 

12 жовтня  директор  архіву  Гриник І. І. взяв участь у презентації книги
Степана Лесіва та Петра Ганцюка «Курінь УПА «Промінь» історія формування
та  бойовий  шлях»,  яка  відбувалась  в  читальному  залі  бібліотеки  При-
карпатського національного університету ім. В. Стефаника.

13 жовтня в Державному архіву Івано-Франківської області відкрилася
тематична виставка архівних документів,  присвячена 75-й річниці створення
Української Повстанської Армії, до Дня захисника України та Дня українського
козацтва.



Захід відбувся за участі керівника апарату облдержадміністрації Романа
Маланія,  студентів  коледжу  електронних приладів  національного  технічного
університету  нафти  і  газу,  працівників  держархіву  області,  представників
засобів масової інформації та громадських організацій.

31 жовтня  директор  архіву  Гриник І. І. взяв участь у засіданні інтелек-
туально-філософського клубу «Вершини» на тему: «Лицарство Листопадового
чину. Роздуми над спадщиною історії та реаліями сьогодення».

31 жовтня  в державному архіві  відкрилася тематична виставка архівних
документів, присвячена 99-й річниці створення Західно-Української Народної
Республіки.

У відкритті виставки взяли участь дослідники, науковці, студенти, праців-
ники держархіву області.

Директор Державного архіву області Ігор Гриник підкреслив, що історія
української державності багата на славні державотворчі традиції від Київської
Русі і Галицько-Волинського князівства через Українську козацьку республіку
до державності ЗУНР і УНР на початку ХХ століття.

Проголошення  державності  на  західноукраїнських  землях,  1  листопада
1918 року після більш ніж п’яти століть неволі, це втілення мрій багатьох поко-
лінь українців, які здійснила Листопадова національно-демократична револю-
ція 1918 року.

Головний спеціаліст відділу використання інформації документів Андрій
Сміжак поінформував присутніх про документи представлені на виставці, оха-
рактеризував окремі документи про фактичний перебіг подій того буремного
часу.

Провідний науковий співробітник  Державного  архіву області  Катерина
Мицан розповіла про роботу над унікальним виданням збірних документів і ма-
теріалів «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923 рр.». Документи і
матеріали у 5-ти томах, 8 книгах, укладачами якого є доктор історичних наук,
професор Олександр Карпенко і Заслужений працівник культури України Кате-
рина Мицан.

 

2 листопада на виконання Указу Президента України від 22.01.2016 року
№17/2016 «Про заходи з  відзначення  100-річчя  подій  Української  революції
1917-1921 років» в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцево-
го  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і  організацій  відбулись
наукові  читання  «Століття  революційних  перетворень  і  державотворення  в
Україні (1917-2017 рр.)». В наукових читаннях взяв участь директор Державно-
го архіву області І. І. Гриник.

Доповідь про державно-політичну систему Західно-Української Народної
Республіки,  99-річчя  проголошення  якої  відзначалося  напередодні,  зробив
доктор історичних наук Володимир Великочий, а про політичне значення 100-
ліття Української революції – доктор політичних наук Іван Монолатій. Темати-
ка інших доповідей у програмі читань відобразила аналіз як історичних подій,
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так і актуальних проблем сучасного процесу державотворення з урахуванням
історичного досвіду.

23 листопада в Державному архіві Івано-Франківської області була  від-
крита тематична виставка архівних документів «Голодомор 1932-1933 років –
геноцид українського народу». 
Директор Державного архіву області Ігор Гриник у своєму виступі наголосив,
що  Голодомор  1932-1933  років  в  Україні  став  національною  катастрофою,
наслідки якої (демографічні, соціально-економічні, історико-культурні) Україна
відчуває до сьогодні.

 

7-8  грудня  в  місті  Києві  відбулася  Міжнародна  науково-практична
конференція «Архіви в сучасному світі: виклики та завдання», на якій виступив
директор  Державного  архіву  Івано-Франківської  області  Гриник  І. І.
з доповіддю «Організація дослідницької роботи на  прикладі Державного архіву
Івано-Франківської області».

 

В архівних установах Київської області

Упродовж жовтня-грудня  2017 року у шести районах та містах Київської 
області експонувалася виставка копій оригінальних карт «Київщина на 
картах XVI-XIX століття», присвячена 85-річчю утворення Київської області.

1 -  12 жовтня  у Державному архіві Київської області експонувалася 
виставка «Трагедія Бабиного Яру в архівних документах».

10 жовтня  у Державному архіві Київської області проведена тематична
зустріч  «Трагедія  Бабиного  Яру»  для  учнів  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 4 (м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області).

17  жовтня  головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів  та  інформаційних  технологій  Р.Я.  Коваленко  взяла  участь  у
засіданні  круглого  столу  «Микола  Федотович  Біляшівський  –  перший
бібліотекар  Київської  політехніки.  До  150-річчя  від  дня  народження»,  що
відбувся  у  приміщенні  науково-технічної  бібліотеки  імені  Г.І.  Денисенка
Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського».

24  жовтня  головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів  та  інформаційних  технологій  Р.Я.  Коваленко  взяла  участь  у
Всеукраїнській науковій конференції «У полі й кабінеті: експедиції українських
музейників» у Національному художньому музеї України до 150-річчя від дня
народження Миколи Біляшівського та  140-річчя від  дня народження Данила



Щербаківського,  де  виступила  із  доповіддю  «Між  рядків  анкети  М.Ф.
Біляшівського. Спроба документальної реконструкції».

15 листопада  заступник директора-головний зберігач фондів державного
архіву Г.В. Бойко взяла участь у Вісімнадцятих джерелознавчих читаннях, при-
свячених 100-річчю Української  революції у Київському національному уні-
верситеті  імені  Тараса  Шевченка,  де виступила з  презентаційною доповіддю
про діяльність Державного архіву Київської області.

15  листопада у  Національному  університеті  біоресурсів  та
природокористування  в  рамках  святкування  Дня  працівників  сільського
господарства України відбулося відкриття документальної виставки «Аграрна
Київщина  (1932  –  2017):  цифри,  події,  люди»,  підготовленої  Державним
архівом Київської області.

17  листопада у  Державному  архіві  Київської  області  відкрилася
книжкова виставка «Біль і смуток Київщини», приурочена до Дня пам’яті жертв
Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

20-24 листопада  директор державного архіву С.А. Каменєва взяла участь
у 2-му міжнародному конгресі Османських земель (м. Стамбул, Турецька 
Республіка).

21 листопада у Державному архіві Київської області проведено оглядову 
екскурсію для студентів першого курсу Білоцерківського коледжу сервісу та 
дизайну. 

22 листопада  у Державному архіві Київської області відкрилася 
документальна виставка «Україна пам’ятає – світ визнає» до Дня пам’яті 
жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

23 листопада  у Державному архіві Київської області відбулася 
тематична зустріч з працівниками освіти Київської області на тему 
«Використання архівних документів на уроках та лекціях, присвячених 
Голодомору 1932-1933 років в Україні».

24 листопада  начальник відділу використання інформації документів та
інформаційних технологій, кандидат історичних наук О.М. Бєлая  у прямому
ефірі  надала  інтерв’ю  програмі  «Інформаційний  вечір»  на  першому  каналі
українського  радіо  «Голос  Києва».  Інтерв’ю  було  присвячене  Дню  пам’яті
жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

30 листопада для учнів 9-11 класів спеціалізованої природничо-
математичної школи І-ІІІ ступенів ім. М.О.Кириленка (м. Біла Церква 



Київської області) головний спеціаліст відділу використання інформації 
документів та інформаційних технологій державного архіву Р.Я. Коваленко 
виступила з лекцією з презентацією екранізованої виставки архівних 
документів «Українська революція (1917-1921). Уроки. Надбання. Втрати».

5 - 19 грудня  у Державному архіві Київської області експонувалась 
документальна виставка «І пензлем чарівним, і словом високим світ 
подивувала…» до дня народження Народної художниці України Катерини 
Білокур.

7-8 грудня директор Державного архіву Київської області С.А. Каменєва 
взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Архіви в 
сучасному світі: виклики та завдання», на якій у секції «Доступ до 
документів НАФ: між традицією та сучасністю» виступила з доповіддю 
«Виставкові проекти архівів Київщини: від ідеї до реалізації» та розповіла 
про досвід Державного архіву Київської області в організації 2-х пересувних 
виставок у 2017 році: «Київщина на картах XVI-XIX століття» та «Героїчне 
та трагічне в історії Київської області. Літопис подій».

12 грудня начальник відділу використання інформації документів, канди-
дат історичних наук О.М. Бєлая провела тематичну зустріч із слухачами Уні-
верситету третього віку «Ознайомлення з  історією та колекцією Державного
архіву Київської області». Для слухачів університету була проведена екскурсія
по документальній виставці «І пензлем чарівним, і словом високим світ поди-
вувала…»

13 грудня  директор державного архіву С.А. Каменєва та начальник від-
ділу використання інформації документів, кандидат історичних наук О.М. Бє-
лая у місті Узині Білоцерківського району презентували виставку, підготовлену
Державним архівом Київської області «Узинська земля. На перехресті століть».

14 грудня  головний спеціаліст архіву Р.Я. Коваленко у Національному
музеї  історії  України  виступила  з   лекцією  «Між  рядків  анкети  М.Ф.
Біляшівського. Спроба документальної реконструкції».

14  грудня  директор  державного  архіву  С.А.  Каменєва  та  начальник
відділу використання інформації  документів,  кандидат історичних наук О.М.
Бєлая  у  селі  Студеники  Переяслав-Хмельницького  району  презентували
виставку,  підготовлену  Державним  архівом  Київської  області  «Подорож  у
минуле. Сторінки історії».

15  грудня  директор  державного  архіву  С.А.  Каменєва  та  начальник
відділу використання інформації  документів,  кандидат історичних наук О.М.



Бєлая у місті Тетієві презентували виставку, підготовлену Державним архівом
Київської області «Тетіївщина. Погляд крізь століття».

У Державному архіві м. Києва

6 жовтня  відбулося засідання Експертно-перевірної комісії архіву.

11  жовтня  архівіст I  категорії відділу формування НАФ та діловодства

Г. К. Стринжа виступила з доповіддю «Формування справ постійного

зберігання»  на семінарі щотижневих «Економічних навчань»  для керівників

структурних підрозділів Головного управління державної казначейської служби

України у м. Києві та управлінь ДКСУ у районах м. Києва.

11  жовтня  у Київському міському будинку вчителя працівники архіву

взяли участь у відкритті виставки «Загартовані безсмертям»,  підготовлену

Центральним державним архівом зарубіжної україніки спільно з Державною

архівною службою України,  Фундацією імені Олега Ольжича,  Спілкою

архівістів України.  Для працівників архіву провели екскурсію в музеї

«Української революції 1917–1921 років».

13  жовтня   у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних

документів «До Дня захисника України та Дня Українського козацтва».

19 жовтня  на розширеному засіданні колегії Державного архіву м. Києва

підбили підсумки роботи архіву та архівних відділів районних у місті  Києві

державних адміністрацій за 9 місяців 2017 року та організації виконання усіх

запланованих показників у 2017 році.

23  жовтня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства

А. П. Дмитренко взяв участь у засіданні Комісії з питань роботи зі службовою

інформацією  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської

державної адміністрації).

26 жовтня в. о. директора архіву О. Я. Панченко в інтерв’ю Українському

національному інформаційному агентству «Укрінформ» розповів про діяльність

та  основні  напрями  розвитку  Державного  архіву  м. Києва



(https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2360701-oleksandr-pancenko-vo-direktora-

derzavnogo-arhivu-mista-kieva.html).

30  жовтня   до  500-річчя  Реформації на  офіційному  сайті  архіву

розміщено виставку архівних документів.

2 листопада  начальник відділу інформації та використання документів

І.П. Дубок прочитала лекцію про основні напрями діяльності та склад фондів

архіву для студентів Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти

Національної академії педагогічних наук України.

3 листопада  відбулося засідання Експертно-перевірної комісії архіву.

7 листопада  архівіст I категорії відділу формування НАФ та діловодства

Г. К. Стринжа виступила з доповіддю на семінарі щотижневих «Економічних

навчань»  для  керівників  структурних  підрозділів  Головного  управління

державної  казначейської  служби  України  у  м.  Києві  та  управлінь  ДКСУ  у

районах м. Києва.

7 листопада   начальник відділу формування НАФ та діловодства А. П.

Дмитренко  взяв  участь  у  засіданні  Комісії  з  питань  роботи  зі  службовою

інформацією  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської

державної адміністрації).

7 листопада в. о. директора архіву О. Я. Панченко разом із працівниками

архіву взяли участь у  церемонії відкриття пам’ятного знаку на місці побудови

літака «Кудашев-1» та в засіданні круглого столу в Національному технічному

університеті  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря

Сікорського».

10 листопада  начальник відділу інформації та використання документів

І. П. Дубок взяла участь у роботі Київської міської науково-редакційної групи

для  підготовки  матеріалів  до  проекту  «Місця  пам’яті  Української  революції

1917-1921 років».

15 листопада   в. о. директора архіву О. Я. Панченко, начальник відділу

інформації та використання документів І. П. Дубок виступили з доповідями на

«Всеукраїнських  Вісімнадцятих  джерелознавчих  читаннях,  присвячених  100-



річчю Української революції» у Київському національному університеті імені

Тараса Шевченка.

16  листопада   з  нагоди  100-річчя   ухвалення  ІІІ Універсалу  в  архіві

презентовано  виставку  «До  100-річчя  проголошення  Української  Народної

Республіки».

17 листопада начальник відділу інформації та використання документів

І.  П. Дубок  взяла  участь  у  роботі  круглого  столу  з  нагоди  100-річчя

проголошення  Української  Народної  Республіки  «100  років  УНР  –  досвід  і

пам’ять», що відбувся у Колонній залі Київської міської ради.

20  листопада  у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  «До  Дня

Гідності та свободи».

21 листопада   в.  о.  директора  архіву О. Я. Панченко у  Міжнародному

центрі  культури  і  мистецтва  (колишній  Жовтневий  палац)  взяв  участь  в

урочистому  заході  до  «Дня  Гідності  і  Свободи»,  проведеного  за  підтримки

Міністерства  культури  України,  Національного  меморіального  комплексу

Героїв  Небесної  Сотні  –  Музею  Революції  Гідності,  Українського  інституту

національної пам’яті, Львівської обласної державної адміністрації, Печерської

районної у місті Києві державної адміністрації.

21  листопада   в. о. директора  архіву  О.Я.Панченко,  працівники архіву

взяли  участь  у  святкуванні  Дня  Ангела  та  презентації  нової  виставки  в

літературно-меморіальному музеї М. Булгакова.

23 листопада  у приміщенні Київської  міської державної адміністрації

в. о. директора архіву О. Я. Панченко, головний методист відділу формування

НАФ  та  діловодства  О. С.  Закрасняна  провели  заняття  для  начальників

режимно-секретних органів підприємств, установ та організацій міста на тему:

«Складання номенклатури секретних справ. Складання та оформлення описів

справ  постійного  зберігання.  Складання  актів  про  вилучення  для  знищення

секретних документів, не внесених до Національного архівного фонду».

25 листопада  біля Михайлівського собору та на території Національного

музею  «Меморіал  жертв  Голодомору»  працівники  архіву  взяли  участь  у

жалобних заходах з ушанування жертв Голодомору.



25  листопада   у  випуску  новин  на  радіо  «Голос  Києва»  архівіст  I

категорії С. Ю. Карамаш розповів про факти голодомору у Києві і області на

основі збірника документів, упорядкованого працівниками Державного архіву

м. Києва.

30  листопада   у  читальному  залі  архіву  проводилося  фільмування

епізодів  документального  кіно  «Чорний  квадрат»  про  мистецтво  Казимира

Малевича (з використанням архівних документів).

30 листопада  відбулося засідання Експертно-перевірної комісії архіву.

4  грудня   працівники  архіву  взяли  участь  у  презентації  книги  А.

Третьякова  «Купцы города  Киева»  з  нагоди  135-річчя  від  дня  спорудження

будівлі  Купецького  зібрання  в  Києві  (нині  –  приміщення  Національної

філармонії України). 

7-8  грудня   в. о.  директора  архіву  О. Я. Панченко,  працівники  архіву

взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Архіви в

сучасному світі: виклики та завдання».

11 грудня   у читальному залі архіву відкрилася книжкова виставка «До

Міжнародного Дня захисту прав людини».

14 та 19 грудня  працівники архіву відвідали  Державне  підприємство

«Антонов», яке є одним із джерел комплектування Державного архіву м. Києва.

У  музеї  підприємства  архівісти  ознайомилися  з  його  історією,  відвідали

виробничі цехи, побачили «зсередини» гордість українського літакобудування

– один з найкращих транспортних літаків світу Ан-124 (Руслан).

21 грудня  відбулося засідання Експертно-перевірної комісії архіву.

22  грудня  у  Державному  архіві  м. Києва  відбулися  урочисті  збори

колективу з  нагоди 100-річчя від дня створення першого державного органу

управління системою архівних установ України та Дня працівників архівних

установ.  З  доповіддю  виступила  заступник  директора  архіву  –  начальник

відділу забезпечення збереженості  документів, обліку та довідкового апарату

О. В. Спольнік. 

В. о. директора архіву О. Я. Панченко привітав усіх присутніх зі святом.

Найкращих  працівників  нагородили  подяками  Київського  міського  голови,



почесними грамотами Київського міського голови, Київської міської державної

адміністрації,  Спілки  архівістів  України,  Профспілки  працівників  державних

установ  міста  Києва, Об’єднання  первинних  профспілкових  організацій

Київради та КМДА.

Перед  працівниками  архіву  виступив  музичний  колектив  «Мелодія

серця».

26  грудня   у  Колонній  залі  Київської  міської  державної  адміністрації

працівники  архіву  взяли  участь  в  урочистих  заходах  з  нагоди  100-річчя

створення  архівної  системи  в  Україні  та  професійного  свята  українських

архівістів. 

27  грудня   відбулася  виїзна  нарада  з  начальниками  архівних  відділів

районних у місті Києві державних адміністрацій з нагоди 100-річчя створення

системи архівних установ та планування розвитку архівної справи у місті Києві.

28 грудня   працівники архіву взяли участь у підготовці  та проведенні

зйомок у читальному залі  архіву історико-документального фільму в рамках

проекту  «Історична  правда  з  Вахтангом  Кіпіані».  Зокрема,  було  записано

інтерв’ю  з  істориком  Віталієм  Скальським  про  бій  під  Крутами  (з

використанням архівних документів).

 

У Державному архіві Кіровоградської області 

4 жовтня директор Державного архіву Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко  взяв
участь  у  зустрічі  громадськості  міста  з  відомим  дослідником  творчості
М.Л. Кропивницького  –  завідувачем  кафедри  української  літератури
Глухівського  національного  педагогічного  університету  імені  О. Довженка,
доктором  філологічних  наук,  професором  А. Новиковим  (захід  відбувся  у
Меморіальному музеї М.Л. Кропивницького).

5  жовтня на  офіційному  сайті  Державного  архіву  Кіровоградської
області розміщено  виставку  архівних  документів  та  матеріалів «Мужність  і
звитяга українського воїнства» до Дня захисника України.

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2017/10-03/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2017/10-03/exh.php


7 жовтня директор Державного архіву Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко  взяв
участь у зустрічі із генеральним директором Національного художнього музею
України, куратором виставки «Спецфонд 1937-1939  з колекції НХМУ», нашою
землячкою  Ю. Литвинець  (зустріч  відбулася  у  Кіровоградському  обласному
художньому музеї, де експонується  виставка). 

12 жовтня з  нагоди 75-річчя створення Української повстанської армії
відкрито  спільну  виставку  архівних  документів  Державного  архіву
Кіровоградської  області,  Галузевого  державного  архіву  СБУ  та  Управління
Служби безпеки України в Кіровоградській області «УПА на теренах нашого
краю» (захід відбувся у приміщенні виставкової зали корпусу № 2 архіву). 

Директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова  обласної
організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко  взяв участь у
Дні  пам’яті  відомого  педагога,  еколога,  краєзнавця,  нашого  земляка
І.Т. Бабанського (захід відбувся у Кіровоградському обласному краєзнавчому
музеї).

13  жовтня в  приміщенні  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації відкрилася пересувна виставка «Герої не вмирають». У заході взяв
участь директор  Державного архіву Кіровоградської  області,  голова обласної
організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко.

18  жовтня у  Державному  архіві  Кіровоградської  області  з  нагоди
відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних утсанов України та
90-річчя  журналу  «Краєзнавство»  відбулася  відкрита  обласна  науково-
краєзнавча  конференція  «Благословенні  ви,  сліди…»,  присвячена  життю  та
діяльності видатних земляків.

 
24  жовтня  на  офіційному  сайті  Державного  архіву  Кіровоградської

області  розміщено статтю  директора  Державного  архіву  Кіровоградської
області  О. Бабенка  «HISTORY  OF  THE  CONSTRUCTION  OF  THE
KREMENCHUG HYDRAULIC POWER STATION IN THE DOCUMENTS OF
THE  STATE  ARCHIVES  OF  KIROVOGRAD  REGION»  (за  матеріалами
Державного  архіву  Кіровоградської  області),  що  вийшла  друком  у  збірнику
«International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE» № 10 (26),
Vol.4, October 2017. 

Директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова  обласної
організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко  взяв участь у
заходах  семінару  вчителів  української  мови  і  літератури  Кіровоградського
району,  що  відбулися  в  Аджамській  ЗОШ,  зокрема,  у  відкритому  уроці-
дослідженні «М. Смоленчук очима сучасників: «Він належав степу».

 
25 жовтня директор Державного архіву Кіровоградської області, голова

обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України  О. Бабенко
виступив  на  пленарному  засіданні  Всеукраїнської  наукової  конференції



«Проблеми  історичної  регіоналістики.  Наукові  студії  пам’яті  Н. Бокій»
з доповіддю «Археологічні дослідження в чаші Кременчуцького водосховища»
(захід  відбувся  у  Центральноукраїнському  державному  педагогічному
університеті імені В. Винниченка). 

30  жовтня відбулося  засідання  колегії  Державного  архіву  Кірово-
градської області, присвячене підбиттю підсумків роботи державних архівних
установ області та архівних відділів міських рад у січні-вересні 2017 року. На
засіданні  колегії  також розглянуто  питання  про стан архівної  справи і  діло-
водства у Новгородківському,  Новомиргородському,  Новоукраїнському, Ону-
фріївському, Устинівському районах, Центральноукраїнському національному
технічному університеті, про роботу трудового архіву Онуфріївського району,
стан забезпечення інформаційного наповнення і підтримку веб-сайту архіву.

Державний архів Кіровоградської області розмістив тематичний стенд до
100-річчя Української революції 1917-1921 років. 

31 жовтня директор Державного архіву Кіровоградської області, голова
обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України  О. Бабенко
з нагоди  відзначення  100-річчя  від  дня  створення  системи  архівних  установ
України провів тематичну зустріч зі  студентами 2-го курсу Кіровоградського
інституту  розвитку  людини Відкритого  міжнародного  університету  розвитку
людини  «Україна»  «Система  архівних  установ  області:  завдання  та  засади
функціонування».  Для  студентів  також  проведено  оглядову  екскурсію
корпусом № 2 архіву та меморіальною кімнатою-музеєм М. Смоленчука.

 
6  листопада головний  археограф  Державного  архіву  Кіровоградської

області, кандидат історичних наук В. Колєчкін взяв  участь  у круглому столі
«Сучасна історична наука: проблеми методології, дидактики та популяризації»,
присвяченому 75-річчю нашої землячки – відомого історика Н. Яковенко, що
був організований Музеєм історії освіти Кіровоградщини комунального закладу
«Кіровоградський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти
імені В. Сухомлинського». 

8  листопада  на  офіційному сайті  Державного  архіву Кіровоградської
області розміщено  статтю  директора  Державного  архіву  Кіровоградської
області  О. Бабенка «Переселення мешканців із  зони затоплення Кременчуць-
кого водосховища», що вийшла друком у збірнику «International Scientific and
Practical  Conference  «Science  of  the  XXI  century:  problems  and  prospects  of
researches» Vol.4, October 17, 2017 Warsaw, Poland. 

У  Кіровоградській  обласній  універсальній  науковій  бібліотеці
імені Д. Чижевського презентовано виставку документів «Жовтневий переворот
1917:  наслідки  для  України»,  підготовлену  зазначеним  закладом  спільно  з
Державним архівом Кіровоградської області та обласним краєзнавчим музеєм.

 
17 листопада у рамках відзначення 100-річчя від дня створення системи

архівних  установ  України  в  Державному  архіві  Кіровоградської  області



відбулася  презентація  книги  директора  Державного  архіву  Кіровоградської
області  О. Бабенка  та  головного  архівіста  І. Петренка  «Нове  наше  море…
Сторінками історії будівництва Кременчуцького гідровузла». 

21 листопада Державним архівом Кіровоградської області презентовано
добірку архівних документів та матеріалів «Два Майдани. Дві революції» до
Дня Гідності та Свободи.

 
23 листопада  на офіційному сайті  Державного архіву Кіровоградської

області розміщено статті співробітників архіву, що вийшли друком у збірнику
Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара (м. Дніпро)
за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в умовах
глобальних  трансформацій»:  «Людські  сльози  в  штучному  Кременчуцькому
морі  (за  матеріалами  Державного  архіву  Кіровоградської  області)» (автор  –
директор  архіву  О.Бабенко);  «Примеры  преследования  представителей
интеллигенции в 30-40-е годы ХХ столетия (по материалам Государственного
архива Кировоградской области)  (співавтори – директор архіву О.Бабенко та
провідний  науковий  співробітник  В.Білоус);  «Прорив  оборони  на  напрямку
головного  удару  Кіровоградської  наступальної  операції  5 січня  1944  року»
(автор – головний археограф архіву В. Колєчкін);  «Типологічна система преси
Кіровоградщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (автор – науковий співробітник
архіву Р. Базака).

24  листопада на  офіційному сайті  Державного  архіву  Кіровоградської
області розміщено  виставку  архівних  документів  та  матеріалів «Голодомор
мовою фактів» до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів.

У  розділі «Документальні  виставки  on-line» офіційного  сайту  архіву
розміщено виставку архівних документів та матеріалів «З історії лікарні, що на
Фортечних валах» (до 240-річчя від дня створення медичного закладу).

27 листопада в ефірі каналу «Кіровоград» транслювалася телепередача
О. Роміциної «Лінія захисту» про Голодомор 1932-1933 років на Україні, в якій
взяли участь О. Бабенко, директор Державного архіву Кіровоградської області
та  В. Колєчкін,  головний  археограф  відділу  археографії  та  використання
документів, кандидат історичних наук.

 
4  грудня у  ДНЗ  «Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації

працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних  підприємств,  установ  та  організацій  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації» відбулося засідання «круглого столу», присвячене  80-
м роковинам Великого терору – масових політичних репресій 1937- 1938 років,
у  якому  взяли  участь  директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області
О.Бабенко,  головний  археограф,  кандидат  історичних  наук  В. Колєчкін  та
провідний науковий співробітник, кандидат філологічних наук В. Білоус.

 
15  грудня  проведено  одноденну  нараду-семінар  з  підвищення

кваліфікації  працівників  діловодних,  експертних  та  архівних  служб

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2017/11-30/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2017/11-30/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/exhibition.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2017/11-24/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2017/11-24/exh.php


підприємств, установ та організацій усіх форм власності міста Кропивницького
з метою вивчення основних питань роботи з документами у діловодстві  та в
архівних  підрозділах,  освоєння  сучасних  вимог  до  документування
управлінської діяльності. 

У  ДНЗ «Центр  перепідготовки  та  підвищення кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств,  установ  та  організацій  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації»,  у  рамках  відзначення  100-річчя  від  дня  створення  системи
архівних  установ  України,  Державним  архівом  Кіровоградської  області
проведено  засідання  «круглого  столу»  «Сторінками  історії  лікарні,  що  на
Фортечних  валах»  (до  240-річчя  від  дня  створення  медичного  закладу).
Модерував  захід  О. Бабенко,  директор  Державного  архіву  Кіровоградської
області.

18 грудня  директор Державного архіву Кіровоградської області, голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь у відкритті виставки в обласному художньому музеї, присвяченої пам'яті
відомого  краєзнавця  В. Петракова,  фондоутворювача  фонду  особового
походження в архіві.

19  грудня  на  офіційному  сайті  Державного  архіву  Кіровоградської
області розміщено наукові праці директора Державного архіву Кіровоградської
області  О.Бабенка  «Фонди  Державного  архіву  Кіровоградської  області  як
джерело  вивчення  історії  будівництва  Кременчуцької  ГЕС»  та  провідного
наукового співробітника Р.Базаки «Фонди Державного архіву Кіровоградської
області  як  джерело  вивчення  історії  розвитку  офіційної  преси  краю  другої
половини  XIX  -  початку  XX  століття»,  що  вийшли  друком  у  збірнику
«Історико-культурна  спадщина:  збереження,  доступ,  використання»  збірка
наукових  праць  (Historical  and  cultural  heritage:  preservation,  access,  use  The
collection of scientific papers). 

   У Державному архіві Львівської області

10  жовтня   у  виставковому  центрі  архіву розміщено  тематичну  виставку
документів архіву та Фонду «Літопис УПА» під назвою « Коли ми вмирали, нам сурми
не грали » до 75-річчя створення УПА та Дня захисника України. Он-лайновий варіант
тематичної виставки та  прес-реліз розміщено на офіційному веб-сайті архіву та на
офіційних сторінках архіву у мережі Facebook.

27  жовтня   підготовлено  он-лайновий  варіант  тематичної  виставки  архівних
фото-та  інших матеріалів  «  В народній  пам’яті  -  до  73-річчя  визволення  території
України від нацистського окупаційного режиму» і  розміщено на офіційному веб-сайті
ДАЛО та на офіційних сторінках ДАЛО у мережі Facebook.



6 листопада 2017 року працівники Державного архіву Львівської області  взяли
участь у  презентації  книги  Василя  Романюка,  відомого  на  Прикарпатті  культурно-
громадського  діяча,  педагога,  письменника-пудліциста,  лауреата  премії
ім.І.Вагилевича,  члена НСЖУ під назвою «Сіймо, а  збирати будем…», присвяченої
180-річчю «Русалки Дністрової», де були використані документи  Державного архіву
Львівської області.

10 - 11 листопада   заступник директора Державного архіву Львівської області
Кордіяка  Г.О.  взяла  участь  у  промоції  книги  «  Берестейська  унія  та  її  наслідки»,
виданої  за  матеріалами  міжнародної  наукової  конференції,  організованої  в  рамках
1050-ліття  хрещення  Польщі  та  присвяченої  420-літтю  Берестейської  Унії,  м.
Перемишль  (Республіка  Польща),  за  участю  польських  та  українських  науковців,
архівістів, духовенства, а також у робочій зустрічі з директором Державного архіву у
м.  Перемишлі  (Республіка  Польща)  п.  Анною  Новак  щодо  перспектив  співпраці
відповідно до договору про співробітництво від 20 квітня 2017 року.

17 листопада  підготовлено он-лайновий варіант тематичної виставки архівних
фото-та інших матеріалів « Україна – країна нескорених. До Дня Гідності та свободи.
(за документами Державного архіву Львівської області, архівного відділу Яворівської
райдержадміністрації та Народного музею історії ЛНУ імені  Івана Франка).

22 листопада   директор Державного архіву Львівської області  взяла участь у
засіданні  комісії  з  питань  встановлення  статусу  ветеранів  УПА  Львівської  міської
ради.

  

27  листопада   заступник  директора  –  начальник  організаційно-аналітичного
відділу  Білас  Л.П.  взяла  участь  у  нараді  першого  заступника  голови
облдержадміністрації  Р.  Т.  Замлинського  з  керівниками  структурних
підрозділів облдержадміністрації,  обласних структур  та  головами постійних комісій
Громадської ради при облдержадміністрації.

7 грудня   директор Державного архіву Львівської  області  Мартенс І.Є.  взяла
участь  у  круглому  столі на  відзначення  100-ї  річниці  української  дипломатичної
служби в Україні та за її межами, організованому у Львівській облдержадміністрації,
та  презентації  виставки  фото-та  архівних  документів  «Сучасна  українська
дипломатична служба: шлях тривалістю 100 років».

7-8 грудня начальник відділу обліку та довідкового апарату Жук Н.Б. і начальник
відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Заліська О.В. взяли



участь у  Міжнародній науково-практичній конференції  «Архіви в сучасному світі:
виклики  та  завдання»,  яка  відбулася  у  Києві  за  участю  представників  органів
державної  влади,  керівників  і  працівників  архівних  установ  і  науковців  країн
Центральної і Східної Європи, Середньої  Азії та Кавказу.   

 11 грудня  заступник директора – начальник організаційно - аналітичного відділу
Білас Л.П. взяла участь у засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків Львівської
облдержадміністрації.

18 грудня  на апаратній нараді голови Львівської облдержадміністрації  заслухано
звіт  директора  Державного  архіву  Львівської  області  Мартенс  І.Є.  про  роботу
Державного архіву Львівської області у 2017 році.

22 грудня  он-лайновий варіант виставки архівних документів до 80-річчя від дня
народження В’ячеслава Чорновола розміщений на офіційних сторінках архіву у ме-
режі  Facebook:  «Державний  архів  Львівської  області»,  «Архіви  Львівщини»  та  на
сторінці  офіційної  групи «Державний архів Львівської  області»  розміщена на офі-
ційному веб-сайті ДАЛО www.archive.lviv.ua та сторінці «Державний архів Львівської
області» у мережі Facebook.

У Державному архіві Одеської області

 

2 жовтня  на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської 

області оновлено розділі «Архівна Одісея», у якому представлено 41 

випуск (48 серій) спільного телевізійного проекту держархіву, 

телерадіокомпанії «Град» і Громадської ініціативи «Друзі Архіву» за 2016

рік та три квартали 2017 року. Телепередачі присвячено маловідомим 

сторінкам історії Одеси та регіону, що знайшли своє відображення в 

унікальних документах з фондів Державного архіву Одеської області. Про

власні архівні пошуки та цікаві знахідки розповідають дослідники архіву:

  4 жовтня  з метою збереження пам'яті про героїв-учасників 

антитерористичної операції  на території Донецької та Луганської областей

та їх подвигів Державний архів Одеської області ініціював створення 

колекції документів про учасників АТО «Одещина в АТО: спогади, 

свідчення, фотографії» (ф. 8302). 



Колекція комплектується документами про військовослужбовців-учасників

АТО, жителів Одеської області та тих чия службова діяльність пов'язана із 

Одещиною. За 2014-2016 роки до колекції були включені спогади про 

учасників АТО В.Булавенка та О.Друзя, власні спогади учасника АТО 

І.Шелепйонка, біографічні документи (копії свідоцтв про народження та 

смерть, біографії), документи службової діяльності (посвідчення, довідки, 

копії наказів), документи особистого характеру (спогади) та фотокартки 

загиблих учасників АТО: К.Ковальчука, Є.Кравця, О.Лисоконя, 

О.Світличного, О.Сироти, В.Ткача, матеріали преси та монографічні 

видання. Матеріали колекції доповнює особова справа українського 

каноїста, багаторазового чемпіона України з веслування та учасника АТО 

І.Присяжнюка.

13 жовтня  Державний архів Одеської області прийняв на державне 

зберігання від відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

управління державної реєстрації Головного територіального управління 

юстиції в Одеській області документи Саратського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану (ф.915) за 1930-1941 роки: 

метричні книги примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до 

них в кількості 4 од. зб.

 12-13 жовтня  Державний архів Одеської області за підтримки 

Одеської облдержадміністрації, Одеської обласної ради та Управління 

культури, національностей, релігій та охорони культурної спадщини 

провели Третю Міжнародну науково-практичну конференцію «Архів. 

Історія. Сучасність»,  присвячену визначним ювілейним датам - 100-річчю 

Української Народної Революції 1917-1921 років і 100-річчю державної 

архівної служби України. Співорганізаторами конференції стали Громадська 

рада при Держархіві, Грецький Фонд Культури (Одеська філія), 

Овідіопольська райдержадміністрація, громадські організації «Берег Овідія» і



«Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин».  

Інформаційну підтримку забезпечували  ТРК «Град», ТРК «Арт 24».  

 

 17 жовтня  Державний архів Одеської області прийняв на державне

зберігання документи Державного підприємства «Одеський регіональний

центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ф. Р-7141) за 1998-2006

роки в кількості 94 справ, серед яких: накази з основної діяльності, штатні

розписи, річні статистичні звіти з основної діяльності, річні звіти з праці,

баланси  виконання  кошторису  видатків,  розрахункові  відомості  про

нарахування  і  перерахування  страхових  внесків  та  витрачання  Фонду

соціального  страхування  від  нещасних  випадків  на  виробництві  та

профзахворювань,  звіти  до  фондів  соціального  страхування  у  зв'язку  з

тимчасовою втратою працездатності,  страхування від нещасних випадків

на  виробництві  та  профзахворювань,  на  випадок  безробіття,  розрахунки

сум  страхових  внесків  на  загальнообов'язкове  державне  пенсійне

страхування.

 6 листопада відповідно до графіка проведення виїзних прийомів 

громадян керівниками структурних підрозділів Одеської обласної 

державної адміністрації на ІV квартал 2017 року з 10.00 до 12.00 у 

приміщені Ізмаїльської районної державної адміністрації було проведено 

виїзний прийом громадян керівництвом Державного архіву Одеської 

області.  

 

10 листопада  відділом науково-довідкового апарату Державного 

архіву Одеської області була проведена робота з удосконалення описів 

наступних фондів: особові фонди С. Ф. Штерна (ф. 156, 128 од. зб.), 

Архієпископа Інокентія (ф. 167, 4 од. зб.), О. М. Клітіна (ф. 170, 

17 од. зб.), П. З. Рябкова (ф. 173, 4 од. зб.), М. Ф. Аноєва (ф. 177, 



10 од. зд.), сімейний фонд Назимових (ф. 168, 9 од. зб.) і фонд Банкірської

контори С. М. Барбаша (ф. 175, 45 од. зб.).

 

20 листопада  Державний архів Одеської області прийняв на 

державне зберігання від Відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Управління державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції в Одеській області документи за 1941 рік: метричні та

реєстраційні книги церков і примарій про народження, шлюб, смерть, 

розлучення, усиновлення, встановлення батьківства та інше, а також 

алфавіти до них по Арцизькому району (Ф.897) в кількості 12 од. зб., по 

Білгород-Дністровському району (Ф. 900) в кількості 14 од. зб., по 

м.Білгород-Дністровську (Ф.901) в кількості 22 од. зб., по Болградському 

району (Ф.903) в кількості 24 од. зб., по Ізмаїльському району (Ф.906) в 

кількості 38 од. зб., по м.Ізмаїлу (Ф.907) в кількості 6 од. зб., по 

Кілійському району (Ф. 908) в кількості 55 од. зб., по Ренійському району

(Ф. 914) в кількості 45 од. зб., по Тарутинському району (Ф.916) в 

кількості 26 од. зб., по Татарбунарському району (Ф.917) в кількості 6 од. 

зб.

 21 листопада  відділом науково-довідкового апарату Державного 

архіву Одеської області була проведена робота з удосконалення описів 

наступних фондів: особові фонди С. Ф. Штерна (ф. 156, 128 од. зб.), 

Архієпископа Інокентія (ф. 167, 4 од. зб.), О. М. Клітіна (ф. 170, 17 од. зб.), 

П. З. Рябкова (ф. 173, 4 од. зб.), М. Ф. Аноєва (ф. 177, 10 од. зд.), сімейний 

фонд Назимових (ф. 168, 9 од. зб.) і фонд Банкірської контори 

С. М. Барбаша (ф. 175, 45 од. зб.). 

 21 листопада  Державний архів Одеської області прийняв на 

державне зберігання від Відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Управління державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції в Одеській області документи за 1941 рік (радянський 



період): книги реєстрації актів цивільного стану та алфавіти до них по 

Балтському району (ф.Р-8218) в кількості 10 од. зб., по Іванівському 

району (Р-8222) в кількості 4 од. зб., по Кодимському району (Р-8223) в 

кількості 6 од. зб., по Любашівському району (Р-8227) в кількості 4 од. зб., 

по Овідіопольському району (ф.Р-8229) в кількості 6 од. зб., по 

Ширяївському району (Р-8232) в кількості 4 од. зб., по Кілійському району 

(Р-8301) в кількості 8 од. зб., по Татарбунарському району (Р-8311) в 

кількості 3 од. зб., по м.Ізмаїлу (Р-8312) в кількості 8 од. зб., по 

Болградському району (Р-8313) в кількості 7 од. зб.

 24 листопада  видано друком публікацію головного наукового 

співробітника відділу науково-довідкового апарату Держархіву 

О. О. Феденко у фаховому виданні «Гілея: науковий вісник»: Роль 

італійської громади у розбудові харчової промисловості Одеси наприкінці 

XVIII – початку XX ст.  

 

24-25 листопада  головний науковий співробітник відділу НДА 

Державного архіву Одеської області О. О. Феденко взяла участь у роботі 

Всеукраїнської наукової конференції “Читання імені академіка 

М. Є. Слабченка”, організаторами якої виступила кафедра історії України 

історичного факультету Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова 

 28-30 листопада головний науковий співробітник відділу науково-

довідкового апарату, член-засновник Наукового товариства історії 

дипломатії та міжнародних відносин О. О. Феденко взяла участь у 

Міжнародній науковій конференції “Сучасна українська дипломатична 

служба: шлях, тривалістю 100 років”, що відбулася у м. Києві.  

 У своїй доповіді О. О. Феденко виклала історію відкриття сардинського 

генерального консульства в Одесі, особливості його функціонування і 

діяльності, розглянула біографію найбільш визначних консулів (Л. Даттілі 



дель Торре, Г. Міланта, А. д’Андрейс, Г. Галатері). Доповідач наголосила, 

що посада генерального консула в Одесі була дуже почесною, про що 

свідчить боротьба за це місце між П. Джованетті і Л. Мілантою у 1838-

1840 рр. та між Г. Джерболіні і А. Репетто у 1848-1850 рр. Також 

О. О. Феденко звернула увагу на роль, яку зіграли сардинські консули в 

організації допомоги армії П’ємонту в боротьбі за незалежність Італії. 

Доповідь стала результатом значного роботи, проведеною О. О. Феденко, з 

виявлення, перекладу і опрацювання документів Державного архіву 

Турина (м. Турин, Італія).

У Державному архіві Полтавської області

 12,18 жовтня до відзначення Дня захисника України працівники відділу
інформації  та  використання  документів  провели  тематичні  уроки  для
студентської та учнівської  молоді. 

13 жовтня для працівників державного архіву проведено урочисті 
збори з нагоди відзначення Дня захисника України.

             14 жовтня колектив державного  архіву взяв участь в обласних заходах 
з нагоди відзначення Дня захисника України.

  30 жовтня директор державного архіву Гудим В.В. до 100-річчя 
створення системи архівних установ України для студентів Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка провела урок 
„Архіви: минуле, сьогодення і сучасні виклики до архівної справи”. 

  31 жовтня Державний архів Полтавської області у приміщенні корпусу
№ 1 державного архіву відкрив документальну виставку „Архіви і суспільство”
(до 100-річчя створення системи архівних установ України).

 31 жовтня  на офіційному веб-сайті  державного архіву розміщено он-
лайн виставку до 50-річчя виходу в світ Полтавського тому „Історія міст і сіл
УРСР. Полтавська область”.

 31 жовтня на офіційному веб-сайті державного архіву розміщено статтю
старшого  наукового  співробітника  відділу  інформації  та  використання
документів           Сушка В.С. „Приклади літературних засобів антисемітизму на
сторінках  окупаційної  періодики”  („Голос  Полтавщини”)  як  вияв  агресії
стосовно єврейської національної меншини нашого краю”. 



           2, 16 листопада, 1 грудня старший науковий співробітник Сушко В.С. та
головний архівіст     Воскобійник Т. В. відділу інформації та використання 
документів           провели лекції за темою „Державний архів Полтавської 
області – духовна скарбниця та цінне джерело з історії краю” для студентів 
заочного відділення історичного факультету Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка та студентів Коледжу 
управління, економіки і права.

  7 листопад у газеті „Зоря Полтавщини” опубліковано статтю заступника
директора-начальника  відділу  інформації  та  використання  документів
Пустовіта  Т.П.  „Жовтневий  заколот  у  Петрограді,  ІІІ  Універсал  у  Києві,
резолюції у Полтаві й Кременчуці” (до 100-річчя Української революції 1917-
1921 рр.). 

9 листопада до Дня української писемності та мови старший науковий 
співробітник відділу інформації та використання документів Коротенко В.В. 
взяв участь у телепередачі „Акценти”  Національної телекомпанії України 
„Полтавська регіональна дирекція „Лтава” (НТКУ).

10 листопада заступник директора-начальник відділу інформації та 
використання документів Пустовіт Т.П. взяв участь  в обласному конкурсі 
„Краща книга Полтавщини”, де презентовано наукове видання „Полтавщина. 
Шлях до незалежності. 1985-1991 рр.” (співвидавець -  державний архів), 
видання отримало Гран-прі.

 18 листопада старший науковий співробітник відділу інформації та 
використання документів Сушко В.С. взяв участь у телепередачі „Розмова в 
студії” на студії ІРТ-Полтава до Дня Гідності та Свободи.

20 листопада На офіційному веб-сайті державного архіву розміщено 
он-лайн виставку „Революція Гідності в документах і матеріалах (до 4-ї річниці 
початку Євромайдану) до Дня Гідності та Свободи.

 22 листопада 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
працівників  державного  архіву   спільно  із  Полтавським  обласним  центром
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій проведено лекцію з елементом квесту за темою „Толерантність в
українському суспільстві: міжнародно-правове регулювання та сучасні реалії”.
Для проведення лекції запрошено кандидата історичних наук, доцента  кафедри
правознавства,  докторанта  Полтавського  національного  педагогічного
університету імені В. Г. Короленка Жалій Т.В. 

http://poltava.archives.gov.ua/exposition/revolyutsiya-gidnosti-v-dokumentakh-i-materialakh-do-4-i-richnitsi-pochatku-evromaidanu
http://poltava.archives.gov.ua/exposition/revolyutsiya-gidnosti-v-dokumentakh-i-materialakh-do-4-i-richnitsi-pochatku-evromaidanu


23  листопада  заступник  директора-начальник  відділу  інформації  та
використання документів Пустовіт Т.П. взяв участь  у роботі круглого столу
„Пам'ять про Голодомор 1932-1933 років як чинник консолідації Української
нації”,  співорганізатором  якого  був  державний  архів.  Захід  проведено  у
приміщенні   Полтавського  національного  педагогічного  університету  імені
В.  Г.  Короленка.  Під  час   круглого  столу  державним архівом  презентовано
документальну виставку  до Дня пам’яті жертв Голодоморів.

25 листопада колектив державного архіву взяв участь в обласних  
заходах щодо вшанування пам’яті жертв Голодоморів.

25  листопада  заступник  директора-начальник  відділу  інформації  та
використання  документів  Пустовіт  Т.П.,  старший  науковий  співробітник
відділу  інформації  та  використання  документів  Сушко  В.С.  взяли  участь  у
телепередачі  на  Національній  телекомпанії  України „Полтавська  регіональна
дирекція „Лтава” (НТКУ) за темою „Нові фабрики та заводи – ціна Голодомору
в Україні 1932-1933 рр.”.
             
          27 листопада  заступник директора-начальник відділу інформації та
використання документів Пустовіт  Т.П взяв  участь  у розширеному засіданні
Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації.

 
12 грудня колектив державного  архіву взяв участь в обласних заходах

до  Дня  вшанування  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській
АЄС.

          19 грудня у газеті „Зоря Полтавщини” опубліковано статтю заступника
директора-начальник відділу інформації та використання документів Пустовіта
Т.П. „Невідомий спогад полковника армії УНР Степана Лазуренка про події у
Полтаві у грудні 1917 року.

22  грудня  у  державному архіві  проведено  урочисті  заходи  з  нагоди
відзначення Дня працівників архівних установ.

У Державному архіві Рівненської області

2  -  3  жовтня начальник  відділу  використання  інформації  документів
Леонова Л.А. провела лекції-екскурсії про склад і зміст документів держархіву
області для учнів 8-го класу Української гімназії.

3  жовтня  керівництво  та працівники  Державного  архіву  Рівненської
області  відвідали  виставку  у  Рівненському  обласному  краєзнавчому  музеї
«Українська Повстанська Армія. Історія нескорених», присвячена 75-й річниці
створення УПА .

 



3  жовтня    головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів, кандидат історичних наук Самсонюк Т.М. дала інтерв’ю для новин
телеканалу РТБ щодо змісту документів держархіву області, що представлені
на виставці «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених».

4  жовтня  головний  спеціаліст  відділу  управлінської  документації
Червінська О.М. записала інтерв’ю для телепередачі РДТРК «Повороти долі»,
присвячена рівненським краєзнавцям. 

5 жовтня  здійснено контрольну перевірку роботи архівного підрозділу
Апеляційного суду.

6  жовтня  начальник  відділу  використання  інформації  документів
Леонова  Л.А.,  головний  спеціаліст  відділу  управлінської  документації
Червінська  О.М.  взяли  участь  в  роботі  історично-краєзнавчої  конференції:
«Волинь в Українській революції 1917-1920 роках».

10 жовтня начальник  відділу  використання  інформації  документів
Леонова  Л.А.  виступила з  лекцією про  склад  і  зміст  документів  держархіву
області для студентів 2-го курсу РДГУ кафедри культорології.

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський монітор № 17 від 12.10.2017 для рубрики "Повернуті із забуття:
Міхал Токажевський – Карашевич: свідчення з Лубянки (частина І).

13 жовтня  здійснено контрольну перевірку роботи архівного підрозділу
Рівненської обласної державної адміністрації.

19 жовтня  здійснено контрольну перевірку роботи архівного підрозділу
КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер».

23  жовтня  здійснено  комплексну  перевірку  архівного  підрозділу
Рівненського обласного краєзнавчого музею.

25 жовтня  начальник відділу формування НАФ і діловодства, кандидат
історичних  наук  Галамай  О.М.,  керівник  сектору  РСО  держархіву  області
провели семінар-навчання з керівниками РСО райдержадміністрацій.

 
26 жовтня у Рівненському обласному центрі перепідготовки та підвищен-

ня  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій  відбудося роз-
ширене засідання колегії Державного архіву Рівненської області під головуван-
ням директора держархіву області Дзецька О.В.

 



26  жовтня відбулося  засідання  експертно-перевірної  комісії  держархіву
області.

27  жовтня у  приміщенні  Рівненського  обласного  краєзнавчого  музею
відбулося  відкриття  виставки  «Реформація:  від  витоків  до  сьогодення»,
присвяченої  500-літтю  Реформації.  На  виставці  висвітлюється   історія
протестантизму  на  теренах  Рівненщини,  особливості  розвитку  та  напрямки
діяльності  протестантських  спільнот.  Основу  експозиції  складають  унікальні
фото, рідкісні книги, меблі та картини з молитовних будинків, богослужбовий
одяг,  друкарські  апарати,  архівні  документи,  надані  для  експонування
Державним архівом Рівненської області. Відкриття виставки відвідав директор
Державного архіву Олег Дзецько та головний спеціаліст відділу використання
інформації документів к.і.н. Тетяна Самсонюк.

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський монітор № 20 від 26.10.2017 для рубрики "Повернуті із забуття:
Міхал Токажевський – Карашевич: свідчення з Луб’янки (частина ІІ)".

31  жовтня здійснено  контрольну  перевірку  роботи  Головного
територіального управління юстиції у Рівненській області.

7 листопада  в Державному архіві Рівненської області з робочим візитом
перебував  Томаш  Матушак,  директор  державного  архіву  в  м.  Пьотркув
Трибунальський  (Польща).  Під  час  зустрічі  з  керівництвом  і  працівниками
архіву було обговорено перспективи співпраці між двома архівами і підготовку
проекту угоди про співпрацю. Було порушено питання співробітництва у сфері
оцифровування архівних документів,  підготовки спільних наукових проектів,
обміну виставками документів, стажування архівістів Рівненщини в Польщі.

9  листопада  директор  та  працівники  Державного  архіву  Рівненської
області відвідали презентацію книги американського історика Джеффрі Бердза
«Голокост  у  Рівному:  масове  вбивство  в  Сосонках,  листопад  1941  р.».   Це
перше  україномовне  видання  книги  здійснене  ГО  «ЦСПП  «Мнемоніка»  в
рамках реалізації проекту «Відповідальність за пам'ять». Захід приурочено до
76-ї  річниці  трагедії  у  Сосонках.  Книга  є  чи не  єдиною спробою наукового
аналізу подій Голокосту у м. Рівне 1941-1942 рр.

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський монітор № 21 від 09.11.2017 для рубрики "Повернуті із забуття:
діяльність Союзу збройної боротьби на Рівненщині".

17  листопада  на  офіційному  веб-сайті  Державного  архіву  Рівненської
області до Дня Гідності і Свободи підготовлено on-line виставку  «Революція
Гідності:  пишемо  історію  разом»,  на  якій  представлено  всі  номери  газети
«Вартові  Майдану»,  які  архіву  передала  Вікторія  Серветник,  прес-секретар

http://rv.archives.gov.ua/index.php/dokumentalni-vystavky-on-line/category/17-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%BE-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.html
http://rv.archives.gov.ua/index.php/dokumentalni-vystavky-on-line/category/17-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%BE-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.html
http://rv.archives.gov.ua/index.php/dokumentalni-vystavky-on-line/category/17-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%BE-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.html


Рівненського Євромайдану. Газета виходила в Рівному під час подій Революції
Гідності.

17  листопада  начальник  відділу  використання  інформації  документів
взяла  участь  у  відкритті  виставки  в  Рівненському  обласному  краєзнавчому
музеї «Діячі УНР, які мешкали на Рівненщині у 20-30-ті роки  ХХ сторіччя». (За
документами   Держархіву  Рівненської  області  та  Рівненського  обласного
краєзнавчого музею).

22  листопада здійснено  комплексну  перевірку  роботи  архівного
підрозділу ДФС України у Рівненській області.

21 листопада  на сайті Державного архіву Рівненської області відкрито
он-лайн  виставку  архівних  документів  "До  500-річчя  Реформації".(за
документами Державного архіву Рівненської області). 

23 листопада  відбулося засідання колегії держархіву області.

 
Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,

кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський монітор № 22 від 23.11.2017 для рубрики "Повернуті із забуття:
Юзеф Відавський".

24  листопада  відбулося  засідання  експертно-перевірної  комісії
держархіву області.

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський монітор № 23 від 02.12.2017 для рубрики "Повернуті із забуття:
Казіміш Язвінський".

15 грудня  проведено засідання експертно-перевірної комісії держархіву
області.

         У Державному архіві Сумської області

 27 жовтня  директор Державного архіву Сумської області Олійник Ю.О. і
головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання  документів
Клюєва О.О.  взяли  участь  у  роботі  Всеукраїнської  науково-практичної
конференції: «Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції», яка відбулася
у Конгрес-центрі Сумського державного університету.

http://rv.archives.gov.ua/index.php/dokumentalni-vystavky-on-line/category/18-%D0%B4%D0%BE-500-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%83-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.html
http://rv.archives.gov.ua/index.php/dokumentalni-vystavky-on-line/category/18-%D0%B4%D0%BE-500-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%83-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.html


           3 листопада  директор Державного архіву Сумської області Олійник Ю.О.
взяв участь у засіданні у форматі «круглого столу», присвяченому 80-річчю від
початку Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років, що
відбулося  в  Сумській  міській  центральній  бібліотеці  ім.  Т.Г.Шевченка.
Учасники «круглого столу» згадували про репресованих: засновника Сумського
історично-художнього  музею  Никанора  Онацького,  уродженця  Роменщини
мистецтвознавця  Миколу  Макаренка,  гумориста  Остапа  Вишню,  вчителів  та
викладачів університетів Сумщини, яких також переслідували за їх погляди.
     
          5 листопада  директор Державного архіву Сумської області Олійник
Ю.О.  взяв  участь  у  засіданні  «круглого  столу»  з  нагоди  100-річчя  подій
Української революції 1917-1921 років.  Науковці зазначали, що сто років тому
у відродженні нашої держави брали активну участь і вихідці із Сумщини.

7  листопада з  нагоди  100-річчя  проголошення  Української  Народної
Республіки на веб-сайті Державного архіву Сумської області  архів презентував
виставку  архівних  документів.  В  експозиції  представлені  документи
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України,
Державного архіву Сумської області.

14 листопада  у приміщенні Сумської обласної державної адміністрації
розгорнуто  фотодокументальну  виставку  до  100-річчя  подій  Української
революції  1917-1921  років.  В  експозиції - Третій  та  Четвертий  Універсали
Української  Центральної  Ради,  листівки-звернення до громадян,  публікації  у
тодішній пресі.

          23 листопада  директор Державного архіву Сумської області Олійник
Ю.О. та начальник відділу інформації та використання документів Гончарова
І.Є.  взяли  участь  в  інформаційно-просвітницькому  заході  «Голодомор  1932-
1933 років – злочин проти нації,  що боролась за свободу»,  який відбувся за
участю  представників  Сумської  обласної  державної  адміністрації,  істориків,
краєзнавців  в  обласній  науковій  бібліотеці.  Екскурсію  виставкою  архівних
документів  «Спротив  геноциду»,  яка  створена  Українським  інститутом
національної пам’яті, провела начальник відділу держархіву області Гончарова
І.Є.

          23 листопада  директор архіву Олійник Ю.О. взяв участь у відкритті
Центру  досліджень  голодоморів  20-го  століття,  яке  відбулося  в  Сумському
регіональному вищому профтехучилищі. Він розповів про наявність документів
та  матеріалів  про  Голодомор  1932-33  років,  1921-22  років,  1946-47  років  у
фондах  Державного архіву Сумської області.
 



           4  листопада у  приміщенні  Державному  архіву  Сумської  області
розгорнуто фотодокументальну виставку до  85-х  роковин Голодомору 1932-
1933 років – геноциду українського народу. Архівні документи розповідають
про  організацію  штурмових  бригад  по  хлібозаготівлі,  покарання  зривників
заготівлі  хліба,  занесення  на  «чорні  дошки»,  випадки  голодування  та  ріст
смертності як серед жителів сіл, так і дітей в дитячих будинках та садках.

          14 грудня  директор Державного архіву Сумської області Олійник Ю.О.
та  начальник  відділу  інформації  та  використання  документів  Гончарова  І.Є.
взяли  участь  у  презентації  книги  відомих  дослідників  історії  визвольної
боротьби українського народу Коваля Р., Моренця В., Юзича Ю. «Сумщина в
боротьбі», що відбулася в Сумській обласній філармонії. У заході взяли участь
представники  обласної  державної  адміністрації,  краєзнавці,  широка
громадськість. У виданні подано 120 біографій козаків і старшин Армії УНР,
які  народилися  на  території  Сумської  області,  понад  50
спогадів  про їхню участь у визвольній боротьбі. Книгу-дослідження  було
видано  за  кошти  обласного  бюджету  в  рамках  Програми  економічного  і
соціального розвитку Сумської області.

У Державному архіві Тернопільської області

12 жовтня  у Державному архіві  Тернопільської  області  відбулося відкриття
виставки до 75-ї річниці створення УПА – «В нас єдина мета – Україна свята» 

13 жовтня у Тернопільському національному педагогічному університеті імені
Володимира Гнатюка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція,
приурочена 75-річчю заснування Української Повстанської армії «Український
національно-визвольний  рух  у  ХХ ст.:  історія,  теорія,  практика»,
співорганізатором якої виступив Державний архів Тернопільської області

14 жовтня працівники архіву взяли участь  в урочистих заходах до 75-річчя
заснування Української Повстанської армії в с. Антонівці Шумського району,
де  експонувалась  банерна  виставка  «УПА.  Тернопільщина»,  підготовлена  за
документами Державного архіву Тернопільської області

20 жовтня коментар директора архіву Ф. Полянського для випуску новин 
телеканалу ІНТБ на тему: «Операція «Захід» : наймасовіша депортація 
населення Західної України до Сибіру»

У  газеті  «Свобода»  опубліковано  статтю  заступника  начальника  відділу
інформації  та  використання  документів  Дишлюк О.М.  «В нас  єдина  мета  –
Україна свята»

26 жовтня заступник начальника відділу інформації та використання 
документів Дишлюк О.М. взяла участь в історичних читаннях, присвячених 75-



річчю від часу створення Української Повстанської армії «Тернопільщина у 
визвольній боротьбі ОУН та УПА» в Тернопільській обласній універсальній 
науковій бібліотеці

31 жовтня  на сайті держархіву області представлено документальну виставку
on-line «Операція «Захід» 

13 листопада головний спеціаліст відділу інформації та використання 
документів Сулима О.Я. взяла участь у радіопередачі обласного радіо 
«Особистості» (до дня народження вченого-правника Станіслава 
Дністрянського)
16 листопада у Державному архіві Тернопільської області відбулося відкриття
виставки до Дня Гідності та Свободи «Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і
подих, останній тобі»

21  листопада  директор  архіву  Ф.І. Полянський  взяв  участь  у  роботі
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції,  приуроченої  до  100-річчя
проголошення ІІІ Універсалу Української Центральної Ради «Події української
національно-демократичної  революції  крізь  призму  світогляду  людини  ІІІ
тисячоліття»  в  Тернопільському  обласному  комунальному  інституті
післядипломної  педагогічної  освіти,  співорганізатором  якої  виступив
Державний архів Тернопільської області

22 листопада у  Державному архіві Тернопільської області відбулося відкриття
виставки.«Голодомору  сльози  та  могили…»  (до  85-их  роковин  Голодомору
1932-1933 років в Україні)

24 листопада працівники архіву взяли участь у заходах із вшанування пам’яті
жертв Голодомору та акції «Засвіти свічку!»

1  грудня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відбулося  відкриття
виставки «Життя, віддане науці» (до 140-ї річниці від дня народження Степана
Рудницького – академіка, організатора науково-дослідного інституту географії
та картографії у Харкові)

7-8 грудня директор архіву Ф.І. Полянський взяв участь у роботі Міжнародної
науково-практичної  конференції  «Архіви  у  сучасному  світі:  виклики  та
завдання» (до 100-ї річниці з дня створення системи архівних установ України)

8  грудня  працівники  архіву  відвідали  виставку-форум  «ПРАВА  ЛЮДИНИ:
ЗНАТИ, РОЗУМІТИ,  ЗАХИЩАТИ!»,  організовану Головним територіальним
управлінням юстиції у Тернопільській області за участю Регіонального центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  Тернопільській  області,
Головного  управління  Національної  поліції  у  Тернопільській  області,
Управління  забезпечення  прав  людини  Національної  поліції  України,
юридичного  факультету  Тернопільського  національного  економічного
університету  та  представників  громадських  організацій  в  тому числі  такі  як



«Джерела  громадського  здоров’я»,  «Тернопільський  міський  жіночий  клуб
«Відродження нації»

26  грудня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відбулась  Урочиста
академія  з  нагоди  Дня  працівника  архівних  установ  і  100-річчя  створення
архівних установ України.

28  грудня  директор  архіву  Ф.І. Полянський  взяв  участь  у  підготовці
радіопередачі обласного радіо до Дня працівників архівних установ України та
до 100-річчя створення системи архівних установ України.

29  грудня  у   газеті  «Свобода»  опубліковано  статтю  заступника  начальника
відділу інформації та використання документів Дишлюк О.М. «Тут в кожному
документі  наша  історія…» (про  урочисту  академію,  приурочену  Дню
працівників архівних установ і 100-річчю створення архівних установ України)

 У Державному архіві Харківської області

 2-10 жовтня   з метою підвищення фахового рівня працівників діловод-
них служб та архівних підрозділів установ, підприємств та організацій – джерел
комплектування документами НАФ Державного архіву на його базі  відбувся
семінар із підвищення кваліфікації. На семінарі розглядалися основні питання
роботи архівного підрозділу установ, а саме: забезпечення збереженості доку-
ментів,  складання  номенклатур  справ,  проведення  експертизи  цінності  доку-
ментів та інші.

 

11 жовтня  начальник відділу організації та координації архівної справи,
обліку та довідкового апарату Державного архіву О.С. Гнезділо на запрошення
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім.
В.Н. Каразіна взяла участь у презентації VIII-го випуску «Польського Альмана-
ху»: «1915 рік: війна, провінція, людина – українсько-польські акценти» як член
редакційної колегії  вказаного видання. Захід відбувся за участі Генерального
Консула Республіки Польща в Україні Януша Яблонського та Віце-консула Яна
Здановського.

 

 13 жовтня головний спеціаліст відділу інформації та використання доку-
ментів Державного архіву О.В. Сафонова провела оглядову екскурсію по дер-
жархіву області для студентів ІV курсу українського мовно-літературного фа-
культету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 
Сковороди з метою ознайомлення студентів з історією архіву та різними 
напрямками його діяльності, в тому числі публікаційною роботою, організацією
виставок архівних документів.



Того ж дня у приміщенні архіву відбулось відкриття виставки документів
та матеріалів «До Дня захисника України».На виставці представлено документи
з  фондів  державних архівів  Харківської,  Волинської,  Чернівецької  областей,
Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України. Експозиція ви-
ставки розкриває тему звитяжної історії українського козацтва – національного
символу мужності, честі та людської гідності, основної рушійної консолідуючої
сили на різних етапах творення та відстоювання української державності.Ви-
ставку відвідали кореспонденти газети «Слобідський край» та українського ін-
формаційного телеканалу «ПравдаТУТ».

Начальник відділу інформації, використання документів та документального за-
безпечення Державного архіву М.І. Ельксніт надала інтерв’ю журналістам про
документи  виставки.

7 листопада   на веб-сайті  держархіву відкрилася on-line виставка доку-
ментів і матеріалів «Видатний український історик та архівіст Д.І. Багалій (до
160- річчя від дня народження)».Матеріали виставки містять інформацію про
життя та діяльність українського історика, архівіста, громадського діяча, ака-
деміка АН УСРР Дмитра Івановича Багалія.Виставка висвітлює, зокрема, такі
напрямки діяльності Д.І. Багалія, як написання та підготовка до видання «Исто-
рии г. Харькова за 250 лет его существования (с 1655 по 1905 год)», участь у
підготовці ХІІ Археологічного з’їзду у м. Харкові та збір етнографічних ма-
теріалів для майбутнього музею, організація  археологічних та етнографічних
експедицій у Харківській губернії та інше.

10 листопада   головний спеціаліст  відділу інформації  та  використання
документів  архіву В.А. Плисак провела ознайомчу  для студентів ІІ курсу теат-
рального факультету Харківської національного університету мистецтв ім. І.П.
Котляревського у рамках проходження ними одноденної архівно-бібліографіч-
ної практики.У ході екскурсії студенти дізналися про історію архіву, основні
напрямки  його  діяльності,  ознайомилися  зі  складом  документів,  зокрема,  із
фондами  культурно-освітніх  установ  та  організацій  мистецтва.Заступник  на-
чальника відділу забезпечення збереженості та реставрації документів Держав-
ного архіву Н.Б. Мирошниченко під час відвідування студентами реставрацій-
ної майстерні та архівосховища розповіла про особливості реставрації докумен-
тів та умови їх зберігання.

15-16 листопада відбувся семінар з підвищення кваліфікації для праців-
ників місцевих архівних установ Харківської області на тему: «Організація ро-
боти архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад Харківської області».

17 листопада  на веб-сайті Державного архіву відкрилася on-line виставка
документів  і  матеріалів  «Латиші  на  Харківщині».Документи  виставки  роз-
повідають про життя та діяльність латишів, які навчалися та працювали у м.
Харкові.На виставці було представлено матеріали з особової справи викладача
Харківського  технологічного  інституту  Юлія  Семеновича  Цауне,  з  особової



справи студента Харківського технологічного інституту Івана Яковича Пуре, а
також з карних справи репресованих у 1937-1938 роках Карла Петровича Бітте
та Карла Яковича Розенталя.

24 листопада  у приміщенні  архіву відкрилася виставка документів «До
Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні».

 

Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації, використання доку-
ментів та документального забезпечення архіву О.В. Сафонова взяла участь у
засіданні клубу «Краєзнавець», що відбулося у Державній науковій бібліотеці
ім. В.Г. Короленка, та виступила з доповіддю «З історії архівної справи на Хар-
ківщині (до 100-річчя від дня створення системи архівних установ в Україні)» й
відповіла на актуальні питання щодо правил роботи архіву.

25 листопада  відбулася церемонія вшанування пам’яті жертв Голодомо-
ру 1932 − 1933 років в Україні, в якій разом із керівництвом обласної державної
адміністрації,  обласної  та  міської  рад,  структурними  підрозділами облдерж-
адміністрації та громадськістю взяли участь заступник директора  архіву Є.О.
Кущ, начальник відділу інформації, використання документів та документаль-
ного забезпечення Державного архіву М.І. Ельксніт: у церемонії вшанування
пам’яті жертв голодоморів на Меморіальному комплексі пам’яті жертв Голодо-
мору  в  Україні;  у  церемонії  вшанування  пам’яті  жертв  голодоморів  біля
Пам’ятного знака – Хреста жертвам Голодомору 1932 − 1933 років в Молодіж-
ному парку та в акції пам’яті «Запали свічку» на майдані Свободи.

1 грудня архівний відділ Барвінківської районної державної адміністрації
Харківської  області  провів семінар-навчання  для  відповідальних  за  ведення
архівної справи та діловодства в установах і організаціях, які є джерелами фор-
мування  Національного  архівного  фонду.На  семінарі  розглядалися  питання
проведення  впорядкування  та  передачі  на  державне  зберігання  документів
Національного архівного фонду України, забезпечення їх збереженості, поряд-
ку  користування  ними  та  відповідальності  за  порушення  законодавства  про
Національний  архівний  фонд  та  архівні  установи.У  роботі  семінару  взяли
участь представники державних органів, органів місцевого самоврядування та
інших установ Барвінківського району.

8 грудня   у рамках проведення Всеукраїнського тижня права головним
спеціалістом-юрисконсультом  відділу  з  майнових  та  земельних  питань
управління судової роботи та земельних питань Юридичного департаменту об-
ласної  державної  адміністрації  Н.  Забродовською та  головним  спеціалістом-
юрисконсультом відділу вирішення майнових спорів управління судової роботи
та  земельних  питань  Юридичного  департаменту  обласної  державної
адміністрації О. Зиничем проведено лекцію для працівників Державного архіву
на тему «Досягнення  рівності:  принципи  антидискримінаційної  політики
України».



14 грудня відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника жертвам
Чорнобильської катастрофи у Молодіжному парку, в  якій разом з керів-
ництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, струк-
турними  підрозділами  облдержадміністрації та  громадськістю  взяли
участь заступник директора держархіву області Є.О. Кущ, начальник від-
ділу інформації,  використання  документів  та  документального забезпе-
чення держархіву області М.І. Ельксніт.

 У Державному архіві Хмельницької області

4 жовтня заступник директора К. Бурдуваліс провела семінар для від-
повідальних за діловодство та архівну справу в організаціях,  установах,  під-
приємствах різних форм власності  Деражнянського  району на  тему ,,Норма-
тивно-правове,  науково-методичне  та  інформаційне  забезпечення  організації
діловодства та архівної справи в установах, підприємствах та організаціях різ-
ної форми власності”.

6 жовтня відбулося засідання  колегії  Державного архіву Хмельницької
області.

11 - 13 жовтня директор архіву В. Байдич, начальник відділу інформа-
ційних  технологій  Ю.Олійник  та   головний  науковий  співробітник  відділу
інформаційних технологій В. Галатир виступили з науковими доповідями на 3-
ій Міжнародній науково-практичній конференції “Архів. Історія. Сучасність”.

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

20 жовтня  директор архіву В. Байдич взяв участь в Міжнародній конфе-
ренції на тему: “VІI Українсько-Польські наукові діалоги”.

26  жовтня  директор  архіву  В.  Байдич  взяв  участь  в  розширеному
засіданні колегії облдержадміністрації.

26-30 жовтня  у  держархіві  області  експонувалася  тематична виставка
архівних документів присвячена річниці  звільнення України від нацистських
загарбників.

2 листопада у приміщені Хмельницького центру перепідготовки та під-
вищення кваліфікації державних службовців, органів місцевого самоврядування
відбулася  спільна  колегія  Державного  архіву  Хмельницької  області  та  Де-
партаменту охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації, на якій роз-
глянуто питання про підсумки  огляду  кращого забезпечення  збереженості
документів НАФ та стану діловодства в Хмельницькій області.



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

14  листопада директор  архіву  В.  Байдич,  начальник  відділу  інформа-
ційних  технологій  Ю.Олійник  та  головний  науковий  співробітник  відділу
інформаційних  технологій  В.  Галатир  взяли  участь  в  історико-краєзнавчій
конференції “Історія Ярмолинеччини”.

17-18 листопада  директор архіву В. Байдич, начальник відділу інформа-
ційних  технологій  Ю.Олійник  та  головний  науковий  співробітник  відділу
інформаційних технологій В. Галатир виступили з  науковими доповідями на
Подільській Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції, присвя-
ченій 100-річчю Української революції 1917 – 1921 рр.

17  листопада  директор архіву В.  Байдич,  начальник відділу інформа-
ційних технологій Ю.Олійник взяли участь у V Міжнародній конференції “Ду-
ховні історичні засади розвитку Української нації”.

20-30 листопада у держархіві області експонувалася тематична виставка
архівних документів приурочена до Дня пам'яті жертв голодоморів.

21  листопада  працівники держархіву   взяли участь в покладанні квітів
до пам'ятника героям Небесної Сотні.

21  листопада  працівники держархіву області взяли участь  у відкритті
фото- виставки позивного “фотографа” Юрія Величка на тему: “Життя на нулі”.

23  листопада директор  архіву  В.  Байдич,  начальник  відділу  інформа-
ційних  технологій  Ю.Олійник  та  головний  науковий  співробітник  відділу
інформаційних технологій В. Галатир взяли виступили з науковими доповідями
на  XVI Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  “Збереження  на-
ціональної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті
трагічних подій  XX-XXI століть”  (до 100-річчя  подій  Української  революції
1917–1921 років).

27-29 листопада  головний науковий співробітник відділу інформаційних
технологій  В.  Галатир  виступив  з  науковою  доповіддю  на  Міжнародній
науковій  конференції  «Сучасна  українська  дипломатична  служба:  шлях  три-
валістю 100 років», що відбулася в Дипломатичній академії України імені Ген-
надія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України.

29 листопада  у держархіві області відбулося засідання круглого столу на
тему: “Репресоване духовенство Поділля у XX столітті”.



7-8 грудня директор архіву В. Байдич, начальник відділу інформаційних
технологій  Ю.Олійник  та  головний  науковий  співробітник  відділу  інформа-
ційних  технологій  В.  Галатир  виступили  з  науковими  доповідями  на  Між-
народній науково-практичній конференції “Архіви в сучасному світі: виклики
та завдання”.

7-8 грудня у приміщенні  Хмельницького Центру перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування,  керівників  державних  підприємств,  установ  і  організацій
провідний та головний спеціалісти архіву - П`янкова Т.Ю. та Ткаченко Н.П.
взяли  участь  в  тематичному  короткотерміновому  семінарі  “Організація  та
основні напрями роботи з документами в органах виконавчої влади”.

13 грудня  директор архіву В. Байдич, начальник відділу інформаційних
технологій  Ю.Олійник  та  головний  науковий  співробітник  відділу  інформа-
ційних технологій В. Галатир взяли участь в II-й обласній молодіжній науково-
практичній конференції  “Хмельниччина в роки Української  революції  (1917-
1921 рр.)” та презентації збірника документів «Красилівщина в роки Другої сві-
тової війни».

14 грудня  у держархіві області колектив установи взяв участь у відкритті
пам’ятної  дошки  Клименка  Пилипа  Васильовича(1887-1955)  -  дослідника
соціально-економічної  історії  України  XVII-XIX ст.,  архівознавця,  джерело-
знавця, організатора архівної справи в Україні періоду УНР.

14 грудня директор архіву В. Байдич, начальник відділу інформаційних
технологій  Ю.Олійник  та  головний  науковий  співробітник  відділу  інформа-
ційних технологій В. Галатир взяли участь у презентації книги “Архівна справа
на Хмельниччині: історія та сучасність”.

15 грудня відбулося засідання колегії  Державного архіву Хмельницької
області.

18-31  грудня  у  держархіві  області  експонувалася  тематична  виставка
архівних документів, присвячена  Дню працівників архівних установ: “З історії
архівної справи на Поділлі, до 95-річчя архівної справи”; “Очільники архівної
справи на Хмельниччині”.

20 грудня у культурно-оздоровчому закладі «СВ» відбулися урочистості
з нагоди професійного свята – Дня працівників архівних установ

26 грудня  заступника директора К. Бурдуваліс взяла участь у святковому
заході, присвяченому 100-річчю від дня створення системи архівних установ 
України  та Дню працівників архівних установ, що відбувся  у приміщенні 
Киїської міської ради.



У Державному архіві Херсонської області

4-5  жовтня  групою  фахівців  державного  архіву  області  проведено
комплексну перевірку стану архівної справи в Чаплинському районі,  під час
якої вивчено роботу архівного відділу, відділу економічного розвитку, торгівлі
та  туризму  райдержадміністрації,  Чаплинської  селищної  ради  (об’єднана
територіальна громада).

За підсумками перевірки відбулася зустріч керівника групи, заступника
директора державного архіву області – начальника організаційно-аналітичного
відділу Проценко Г.Б. з головою Чаплинської районної державної адміністрації
Бурейком  О.А.  та  керівником  апарату  районної  державної  адміністрації
Білоущенко Н.В., на якій обговорено нагальні питання розвитку галузі, зокрема
забезпечення  збереженості  архівних  документів  в  умовах  реформування
адміністративно-територіального  устрою  району  та  функціонування
новостворених об’єднаних територіальних громад.

13 жовтня у приміщенні державного архіву області відкрилася виставка
архівних  документів  «Козацькому  роду  –  нема  переводу»,  присвячена  Дню
захисника України та Дню українського козацтва.

У  відкритті  виставки  взяли  участь  Лебідь  В.О.  –  директор  архіву,
Гавриш П.О.  –  заступник  директора  Департаменту  з  питань  внутрішньої  та
інформаційної  політики  обласної  державної  адміністрації,  Рилєєв  В.П.  –
заслужений діяч мистецтв України, фондоутворювач архіву,  Паталах О.Ю. –
краєзнавець,  дослідник,  Віденко  А.С.  –  учасник  АТО,  дослідник,
військовослужбовці обласного військкомату, бригади армійської авіації.

В експозиції виставки представлені документи з історії козацької доби,
козацькі  пам'ятки,  документи про збереження історичної  пам'яті  українськім
народом.  Використані  документи  з  фондів  особового  походження  з  цієї
тематики.

27  жовтня відбулося  чергове  засідання  експертно-перевірної  комісії
Державного архіву Херсонської області. Розглядалися описи справ постійного
зберігання,  з  кадрових  питань  (особового  складу),  акти  про  вилучення  для
знищення  документів,  не  включених  до  складу  НАФ,  положення  про  архів,
номенклатури справ підприємств, установ і організацій у зоні комплектування
держархіву  області,  архівних  відділів  і  секторів  райдержадміністрацій,
міськрад.

 
10  листопада у  приміщенні  Херсонського  державного  університету

відкрито  виставку  архівних  документів  «Воскресіння  "Розстріляного
відродження"  до  125-річчя  від  дня  народження  Миколи  Куліша».
В  експозиції  представлені  документи  із  фондів  архіву,  фондів  особового
походження та науково-довідкової бібліотеки. Це документи, що відтворювали
життєвий  і  творчий  шлях  М.Куліша  на  Херсонщині,  документи  написані
власноруч  і  офіційні  документи  за  підписами  М.Куліша.  Матеріали



дослідників:  Я.Голобородька.  С.Сухопарова,  копії  ескізів  та  декорацій
В.Балаша, публікації у періодичних виданнях справи репресованого М.Куліша,
спогади сина, Володимира Куліша. Офіційні документи про присвоєння імені
М.Куліша  Херсонському  обласному  музично-драматичному  театру,
 перейменування вулиці Паркової на вул. Миколи Куліша, надання житла сестрі
М.Куліша Л.Трудрій.

На  відкритті  виставки  були  присутні  учасники  Міжнародної  наукової
конференції  «Творчість  Миколи  Куліша  у  світовому  історико-літературному
контексті» та студенти Херсонського державного університету.

16 листопада у  приміщенні  Державного  архіву  Херсонської  області
відбулося відкриття виставки архівних документів «Почесні громадяни міста
Херсона»,  присвяченої  50-річчю  запровадження  цього  звання.  На  виставці
представлені  документи виключно із  фондів Державного  архіву Херсонської
області.

Виставка  хронологічно  охоплює  період  з  1967 року  до  2017 року.  До
уваги  глядачів  представлене  свідоцтво  № 1  Почесного  громадянина  міста
Херсона, видане 31 жовтня 1967 року С.Д.Лисогорову, викладачу Херсонського
сільськогосподарського  інституту,  учаснику  ІІ світової  війни.
Основна  частина  документів,  що  експонується,  знаходиться  на  зберіганні  у
фондах  особового  походження.  Зокрема,  мовознавця  М.І.Пентилюк,
краєзнавців  Є.В.Горностаєва  та  А.Е.Вірлича,  письменника  М.О.Василенка,
науковця  і  режисера  О.В.Мішукова  та  ін.  Зокрема,  це  фото,  наукові  праці,
рукописи тощо.

Всього за 50 років це звання отримало 72 особи – мешканці та уродженці
міста  Херсона,  що  своєю  діяльністю  внесли  значний  вклад  у  розвиток
економіки,  промисловості,  культури,  науки  та  спорту  міста.  
На виставці були присутні Почесні громадяни міста Херсона  А.І.Кичинський,
В.М.Громихін,  В.А.Бронштейн,  А.О.Альперт,  А.Л.Сліпич.  Свої  документи на
зберігання передали Ю.І.Бєляєв та О.А.Книга.

6-17 листопада на базі державного архіву області для новопризначених
осіб,  відповідальних  за  діловодство  та  архіви  установ,  проведено  семінари-
практикуми зі складання і оформлення підсумкового запису до номенклатури
про кількість справ, заведених впродовж року та паспорта архівного підрозділу
державного  органу  та  органу  місцевого  самоврядування,  іншої  установи,
підприємства та організації.

На  семінарі  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, та Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх
підготовки  до  передавання  на  архівне  зберігання,  затвердженого  наказом
Міністерства  юстиції  України  від  11 листопада  2014  року  №  1886/5.
Проведені практичні заняття з складання паспорта архіву установи та надані
індивідуальні консультації з удосконалення номенклатур справ.



22 листопада до  Дня  пам’яті  жертв  голодоморів  у  приміщенні
Державного архіву Херсонської області відкрито виставку архівних документів
«Трагічні голодні роки».

В експозиції висвітлені події, котрі хронологічно охоплюють 1921-1922,
1932-1933 та 1946-1947 рр. До уваги відвідувачів - документи із фондів архіву
та  науково-довідкової  бібліотеки.  Це  листування  з  міжнародними
організаціями,  котрі  допомагали  подолати  наслідки  голоду  1921-1922 рр.
Витяги із газет, фотографії, доповідні записки, копії актових записів про смерть
та хлібних карток, відомості про кількість безпритульних дітей розповідають
про  події  1932-1933 рр.,документи  про  відкриття  дитячих  ясел  та  дитячих
будинків, додаткових пунктів харчування характеризують голод 1946-1947 рр.

29 листопада у приміщенні музею історії Херсонської багатопрофільної
гімназії  № 20 імені Б. Лавреньова Державний архів Херсонської області  взяв
участь в обласному семінарі-практикумі завідувачів музеїв при закладах освіти
«Діяльність музею в сучасному освітньому просторі».

 
17  та  30  листопада відбулися  чергові  засідання  експертно-перевірної

комісії  державного  архіву  області.  На  них,  у  зв’язку  з  внесенням  змін  до
структури Херсонської обласної державної адміністрації, повторно розглянуті
списки установ-джерел формування НАФ у зоні комплектування державного
архіву області і доповідні записки про обстеження установ з метою включення/
виключення  зі  списків,  про  роботу  зі  списками  установ  та  осіб-джерел
формування  НАФ  у  зоні  комплектування  архівного  сектору  Бериславської,
Великоолександрівської,  Олешківської  районних  державної  адміністрації,
Новокаховської міської ради.

Також  розглядалися  описи  справ  постійного  зберігання,  з  кадрових
питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не
включених  до  складу  НАФ,  положення  про  архіви  та  експертні  комісії,
номенклатури  справ,  інструкції  з  діловодства  підприємств,  установ  і
організацій  у  зоні  комплектування  держархіву  області,  архівних  відділів  і
секторів  райдержадміністрацій,  міськрад,  перелік  проектів  тем  науково-
технічної  документації,  що  є  складовою  НАФ,  підготовлений  Херсонським
державним університетом.

У Державному архіві Черкаської області

3  жовтня  відбувся  семінар  з  підвищення  кваліфікації  працівників
діловодних,  експертних  та  архівних  служб  обласних  установ  на  теми:
"Нормативно-правові акти з  питань діловодства,  архівної справи та роботи з
електронними  документами.  Порядок  проведення  експертизи  цінності
документів,  підготовка  і  передавання  справ  до  архіву  установи.  Організація
роботи  експертної  комісії  та  архіву  установи.  Користування  документами
архіву установи. Порядок проведення перевіряння наявності  та стану справ і
приймання-передавання документів під час зміни особи, відповідальної за архів



установи.  Вимоги  до  передавання  документів  у  випадку  реорганізації  або
ліквідації установи."

4  жовтня  спільно  з  Черкаським обласним центром перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і  організацій
відбувся  семінар  із  керівниками  архівних  відділів  (секторів)
райдержадміністрацій, міських рад на тему «Організація роботи державних та
міських архівних установ».

5 жовтня  відбулося засідання «Круглого столу» з нагоди 100-річчя від
дня  створення  першого  державного  органу  управління  системою  архівних
установ  України за  участю  працівників  держархіву  області  та  керівників
архівних  відділів  (секторів)  райдержадміністрацій  та  міських  рад  на  тему:
«Архіви в сучасному світі: виклики та завдання».

11-13 жовтня  директор архіву Т.А. Клименко взяла участь у роботі  ІІІ
Міжнародної  науково-практичної  конференції «Архів.  Історія.  Сучасність»,
присвяченої  визначним ювілейним  датам  –  100-річчю  Української  Народної
Революції 1917 – 1921 років і 100-річчю створення системи  архівної служби (м.
Одеса).

13 жовтня  у читальному залі Державного архіву Черкаської області до
уваги громадськості відкрито виставку архівних документів «До Дня захисника
України та до Дня Українського козацтва».

25 жовтня  експонування виставки архівних та фотодокументів у зв’язку
з 85-роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні «Відновлюймо правду
тих днів, відкриваймо трагічну історію народу».

30 жовтня  експонування виставки архівних документів та друкованих
видань «Без права на віру» (до відзначення в Україні 500-річчя Реформації). 

2  листопада  директор  Державного  архіву  Черкаської  області
Т.А.Клименко  взяла  у  часть  у  роботі  Науково-практичної  конференції
«Великий терор 1937-1938 років» (м. Черкаси).

24  листопада у  Черкаському  обласному  краєзнавчому  музеї
експонувалася виставка архівних та фотодокументів держархіву області до Дня
визволення України від нацистських загарбників.

28-30  листопада директор  архіву,  кандидат  історичних  наук
Т.А.Клименко  взяла  участь  у  роботі  Міжнародної  наукової  конференції
«Сучасна  українська  дипломатична  служба:  шлях  тривалістю 100  років»  (м.
Київ).



30  листопада  експонування   виставки  архівних,  фотодокументів  та
друкованих  видань «Україна  починається  з  тебе» (до  80-річчя  від  дня
народження В’ячеслава Максимовича Чорновола, Героя України, уродженця с.
Єрки Катеринопільського району Черкаської області).

5 грудня директор архіву Т.А.Клименко взяла участь у засіданні 
Круглого столу, присвяченого 100-річчю української дипломатії   (м. Черкаси).

12 грудня  в обласному центрі відбулася Всеукраїнська науково-
практична конференція «Гендерна ідентичність: між традиційністю і 
постсучасністю», у роботі якої взяла участь директор архіву Т.А.Клименко.

19 грудня  у держархіві проведено День відкритих дверей . Відвідувачів
ознайомлено  з  історією  архівного  закладу,  основними  віхами  архівного
будівництва на Черкащині та діяльністю установи

.
20 грудня розпочалося експонування  виставки архівних, фотодокументів

та  друкованих  видань   «Державний  архів   Черкаської  області:історія   та
сучасність»  (до  100-річчя від  дня  створення  системи архівних установ».

 
19 грудня відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної

адміністрації  від  24.05.2017  №  247  «Про  організацію  в  області  надання
шефської  допомоги інтернатним закладам для дітей та закладам соціального
захисту  дітей»   директор  держархіву  області  Т.  А.  Клименко  передала
подарунки до Дня Святого Миколая  дітям Монастирищенської спеціалізованої
загальноосвітньої  школи –інтернату І-ІІІ ступеню  «Обдарованість»

 
 

 У Державному архіві Чернівецької області

30  жовтня  розпочалося  експонування  тематичної  документальної
виставки,  присвяченої  100-річчю  від  проголошення  Української  Народної
Республіки.  

1  листопада  розпочалося  експонування  тематичної  документальної  ви-
ставки, присвяченої 100-річчю від створення системи архівних установ України та
110-річчю від створення Державного архіву Чернівецької області. Експозиція ви-
ставки підготовлена  за  документами архіву,  відображає процес становлення  та
діяльності  Крайового архіву Буковини (1907 - 1914), Комісії  державних архівів
Буковини  (1924  -  1940),  роботу  Чернівецького  облдержархіву  за  1940 рік,  дія-
льність архіву в період тимчасової нацистської окупації краю (1941 - 1944), а та-



кож повідомляє про стан архівних органів  Чернівецької  області  у  1945 році  та
заходи, які вживалися архівом на покращення стану збереження та впорядкування
архівних документів у перше повоєнне десятиліття.  

21  листопада у  приміщенні  Державного  архіву  Чернівецької  області
проведено  екскурсію  для  групи  студентів  2  курсу  спеціальності
«Документознавство» факультету історії,  політології  та міжнародних відносин
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Екскурсія  була  присвячена  огляду  документів  з  історії  становлення,
розвитку  та  діяльності  регіонального  архіву,  приурочена  до  100-річчя  від
створення  системи  архівних  установ  України  та  110-річчя  від  створення
Державного архіву Чернівецької області. 

 
22 листопада  з метою вшанування подвигу учасників Революції Гідності

та  увічнення  пам'яті  Героїв  Небесної  Сотні  Державний  архів  Чернівецької
області організував та провів  тематичну годину спілкування з громадськістю
«Україна  –  територія  гідності  і  свободи».  Проведено  також  екскурсію  для
групи  студентів-магістрантів  кафедри  екології  та  біомоніторингу  6  курсу
навчання Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича.

24 листопада  в  Герцаївській районній  румуномовній газеті  «Gazeta  de
Herza»   опубліковано  статтю  за  документами  архіву  «Мовою  архівних
документів про голод 1946 – 1947 рр.».

1  грудня  розпочалося  експонування  тематичної  документальної
виставки, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного буковинського
політика та громадського діяча Миколи Спинула.  

 

 

 

 



 

 

 

 


	
	ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
	 6 жовтня директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. разом з директором Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (далі − УНДІАСД) Гараніним О. Я. взяли участь у засіданні круглого столу «Вища освіта в сфері джерелознавства, архівознавства та документознавства в Білорусі:досягнення і перспективи», присвяченому святкуванню 25-річчя кафедри та Дня архівіста Білорусі».


