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З ДОСВІДУ РОБОТИ

Лариса Юдіна, Ольга Гнезділо

Про стан розвитку архівної справи  
в Харківській області у 2013 – 2014 роках

Архівна справа є однією з галузей життєдіяльності суспіль-
ства, що охоплює наукові, політико-правові, культурологічні та 
техніко-економічні аспекти організації зберігання архівних доку-
ментів та використання їх інформації. Саме від того, наскільки її 
рівень відповідає сучасним вимогам організації зберігання архів-
них документів як джерела інформації, що має історичну, наукову 
та культурну цінність, залежить кількість та стан збереженості 
документів, що є надбанням нації, яке передається з покоління 
в покоління. Роль архівного документа в розвитку суспільства 
неперевершена. Він є підставою для вивчення історії, здійснення 
аналізу її періодів, досягнень та кризових явищ, прогнозування та 
планування етапів подальшого розвитку певного регіону, країни 
та світу в цілому. Отже, завдання архівістів – забезпечити збере-
женість документального надбання, сприяти його поповненню та 
активному використанню інформації, що в ньому міститься. 

Діяльність Державного архіву Харківської області та 
архівних установ області (архівні відділи районних держав-
них адміністрацій та міських рад міст обласного значення) 
упродовж 2013–2014 років була спрямована та здійснювалася 
на виконання завдань, передбачених Планами розвитку архів-
ної справи в області на вказані роки, Планом заходів Держав-
ного архіву щодо здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ та таких, що підлягають включенню до 
нього, на 2009–2019 роки, та відповідно до указів Президента 
України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міні-
стрів України, наказів та доручень Державної архівної служби 
України, розпоряджень та доручень місцевих державних адмі-
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ністрацій, наказів та доручень заступника директора Держав-
ного архіву.

Здійснювалися заходи, спрямовані на вирішення найна-
гальнішої проблеми в архівній галузі області – проблеми від-
сутності вільних площ для комплектування Державного архіву 
документами Національного архівного фонду (далі – НАФ), 
зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ області, 
розгалуження мережі трудових архівів тощо.

Зокрема, з метою вирішення питання щодо будівництва 
окремої будівлі для розміщення в ній Державного архіву, облас-
ною державною адміністрацією спільно з Державним архівом 
проведено низку заходів, у результаті яких рішенням XXIIІ сесії 
Харківської міської ради VI скликання від 17 квітня 2013 року 
№ 1094/13 «Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування 
об’єктів» Державний архів одержав дозвіл на розроблення про-
екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пло-
щею, орієнтовно, 1,3800 га, яка належить територіальній гро-
маді м. Харкова, для будівництва архіву по вул. Лосівська, 21 та 
подальшої експлуатації об’єкту. 

Рішенням XXII сесії Харківської обласної ради VI скли-
кання від 20 червня 2013 року затверджено Програму розвитку 
архівної справи на 2013–2016 роки, в якій передбачено заходи 
з розроблення проекту відведення земельної ділянки під будів-
ництво архівного комплексу, техніко-економічного обґрунту-
вання, проектно-кошторисної документації, проведення експер-
тизи цінності техніко-економічного обґрунтування (орієнтовна 
вартість – 10 млн. грн.) та будівельних робіт (орієнтовна вар-
тість – 198 млн. грн.) за рахунок коштів державного бюджету. 

За рахунок коштів спеціального фонду державного 
бюджету землеустрою був розроблений проект землеустрою 
для будівництва спеціалізованої споруди для розмішення в ній 
Державного архіву. Його затверджено рішенням XXVI сесії 
Харківської міської ради VI скликання від 25 грудня 2013 року.
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Вищевказаною Програмою передбачено заходи з реаліза-
ції проекту будівництва окремої споруди для розміщення в ній 
Державного архіву (орієнтовна вартість – 208 млн. грн. з дер-
жавного бюджету) та заходи зі створення сприятливих умов для 
забезпечення якісного надання архівних послуг громадянам, 
які звертаються до архівних установ (орієнтовна вартість для їх 
реалізації – 3 432 тис. грн. з обласного бюджету).

2013 року на кошти (62 тис. грн.), виділені за Програмою, 
Державним архівом придбано: меблі (26 столів та 85 стільців) 
та 4 багатофункціональних пристрої Xerox: 2 формату А-3, один 
із них – кольоровий, та 2 формату А-4.

Протягом 2014 року продовжувалася робота з пошуку 
шляхів фінансування проекту будівництва спеціалізованої спо-
руди для розміщення Державного архіву. Обласна державна 
адміністрація неодноразово зверталася до Міністерства фінан-
сів України з порушеного питання. Законом України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2014 рік» передбачено бюджетні 
асигнування за програмою «Державні капітальні видатки, що 
розподіляються Кабінетом Міністрів України» у сумі 3 461,5 
млн. грн. Питання можливості спрямування державних капі-
тальних видатків на будівництво спеціалізованої споруди для 
розміщення Державного архіву може бути розглянуто в уста-
новленому порядку під час їх розподілу між головними розпо-
рядниками бюджетних коштів. Також Державний архів підготу-
вав проектну пропозицію «Будівництво спеціалізованої архів-
ної споруди для розміщення Державного архіву Харківської 
області», яку направив на адресу Департаменту з підвищення 
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної держав-
ної адміністрації для розгляду можливого її фінансування у рам-
ках міжнародної технічної допомоги.

Особлива увага архівними установами області у період 
2013-2014 років приділялася виконанню низки розпоряджень 
Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Укрдержархіву 
щодо участі державних архівів у заходах з підготовки та відзна-
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чення 70-ї річниці визволення України від нацистських загарб-
ників та 70-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.

У Державному архіві та архівних установах області три-
вали роботи з виявлення документів із воєнної тематики. За під-
сумками проведеної роботи Державним архівом підготовлено 
переліки документів на тему: «Місто Харків: від початку окупа-
ції до визволення (1941–1943 роки)» про події перших місяців 
війни, життя населення міста під час окупації, наступальні дії 
Червоної Армії на харківському напрямку; тематичну добірку 
та перелік документів з історії партизанського руху в Харків-
ській області тощо. 

Серед заходів найбільш значущим став спільний із Цен-
тральним державним науково-технічним архівом України 
виставковий проект «Харків у період окупації 1941–1943 років: 
до 70-річчя визволення». Дана виставка пройшла у рамках уро-
чистих заходів, присвячених 70-річчю визволення м. Харкова 
від нацистських загарбників, які відбулися в Харківському істо-
ричному музеї. 

На виконання низки доручень Укрдержархіву Держав-
ним архівом було підготовлено переліки та цифрові копії вияв-
лених документів, що стосуються підготовки та ведення бойо-
вих дій, громадської діяльності по допомозі фронту для підго-
товки фотоальбому до 100-річчя початку Першої світової війни 
1914-1918 років; карт та планів м. Харкова з найдавніших часів 
до його визволення від німецько-фашистських загарбників.

У березні-квітні 2014 року, з метою підготовки співробіт-
никами Меморіального комплексу «Національний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» видання «Україна. 
Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення», до зга-
даного музею підготовлені і направлені довідка про дати окупа-
ції м. Харкова, дані про дати окупації населених пунктів частини 
районів Харківської області та цифрові копії виявлених докумен-
тів, що стосуються злочинів німецько-фашистських окупантів в 
окремих населених пунктах м. Харкова та Харківської області.
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Керівництво музею надіслало подяку співробітникам від-
ділу інформації та використання документів Державного архіву 
за надані матеріали.

У 2013 році відбулися дві зустрічі заступника голови-
керівника апарату Харківської обласної державної адміні-
страції В.В. Хоми з колективом архіву, у ході яких обговорю-
валися досягнення та пріоритети Державного архіву. Певна 
увага приділялася питанням забезпечення збереженості 
документів, розгалуження мережі трудових архівів в області, 
зміцнення їх матеріально-технічної бази, будівництва нового 
архівного комплексу у м. Харкові тощо. Одна із цих зустрі-
чей проходила у рамках прес-туру з представниками харків-
ських ЗМІ. У ході даного заходу Василь Хома представив 
Державний архів, основні напрями його роботи та відповів 
на запитання журналістів місцевих телеканалів: ОТБ, Tonis, 
Харьковские известия та газети «Слобідський край». Пред-
ставники ЗМІ ознайомилися з роботою читального залу, умо-
вами зберігання документів, роботою та наповненням сайту 
Державного архіву, з роботою відділу виготовлення копій та 
реставрації документів. Учасникам заходу були представлені 
документальні раритети архіву та його видання. Репортажі 
про проведення прес-туру вийшли в ефір 29 листопада на 7 
телеканалі в передачі «Харьковские известия» та 03 грудня 
2013 року на каналі «ОТБ».

Одним із пріоритетних завдань у роботі архівних уста-
нов України у вказаний період було завершення створення сис-
теми трудових архівів на території області як необхідного еле-
менту системи соціального захисту громадян. З метою реаліза-
ції даного пріоритету Державним архівом здійснено низку захо-
дів. Так, 27 червня 2014 року в малій залі Харківської обласної 
державної адміністрації відбулася обласна селекторна нарада 
під головуванням заступника директора Державного архіву Є.О. 
Куща, у рамках якої обговорювалися питання про стан вико-
нання архівними відділами РДА та міськрад області у 2014 році 
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Плану-графіку на 2012-2016 роки першочергового приймання 
документів, що належать до НАФ, та стан виконання архівними 
відділами РДА і міськрад області Плану передавання докумен-
тів тривалого зберігання до трудових архівів на 2014 рік.

За підсумками наради прийнято протокольне рішення, яке 
доведено до відома голів РДА та міських голів міст обласного 
значення. На виконання даного рішення керівництвом РДА та 
міськрад було двічі поінформовано Державний архів про резуль-
тати проведеної роботи. 

Питання створення нових трудових архівів та діяльності 
існуючих обговорювалося на апаратній нараді у голови Кегичів-
ської РДА та засіданні адміністративно-господарського активу 
району, оперативних нарадах Первомайської та Коломацької 
РДА. Архівним відділом Барвінківської РДА проведено нараду 
з головами міської та сільських рад з даного питання.

Протягом 2014 року на Слобожанщині було створено 31 
трудовий архів, а саме: 3 – при районних радах, 2 – при міських 
радах, 25 – при сільських радах та 1 – при комунальній установі.

Загалом станом на 01.01.2015 року на території Харків-
ської області існує 145 трудових архівів.

Питання розгалуження в Харківській області мережі тру-
дових архівів знаходиться під постійним контролем Харківської 
обласної державної адміністрації та Адміністрації Президента 
України.

Тривала співпраця з науковими установами. 22 травня 
2014 року заступник директора Державного архіву 
Л.М. Юдіна, начальник відділу організації та координації 
архівної справи О.С. Гнезділо та головний спеціаліст цього 
ж відділу О.С. Коптєва взяли участь у роботі VII Науково-
технічної конференції НДІ мікрографії «Сучасний стан та 
проблемні питання страхового фонду документації, перспек-
тиви розвитку та взаємодії», організаторами якої виступили 
Державний департамент страхового фонду документації та 
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та техноло-
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гічний інститут мікрографіі. Під час проведення конферен-
ції Л.М. Юдіна та О.С. Коптєва виступили з доповідями від-
повідно: «Методи здійснення контролю за додержанням під-
приємствами, установами та організаціями законодавства 
про Національний архівний фонд та архівні установи» та 
«Веб-сайт Державного архіву Харківської області як важли-
вий інструмент інформаційної політики архіву».

Досить плідно у 2013-2014 роках працювали дорадчі 
органи Державного архіву. Проведено 12 розширених засідань 
колегії, на яких розглянуто усі 55 запланованих питань та 1 
питання позапланово, у порядку контролю (про стан організації 
діловодства та збереженості документів НАФ в архівному під-
розділі Департаменту у справах молоді та спорту Харківської 
обласної державної адміністрації). 

Серед них, зокрема, питання про підсумки роботи Дер-
жавного архіву та місцевих архівних установ області, структур-
них підрозділів Державного архіву за 2012 та 2013 роки, про 
виконання Програми перевіряння наявності документів (2009—
2019 рр.), про стан розгалуження мережі трудових архівів, про 
стан розсекречення документів тощо. 

Частину питань розглянуто двічі на рік. Це, зокрема, про 
стан роботи зі зверненнями громадян у Державному архіві та 
архівних відділах РДА й міськрад області, стан охорони праці 
та протипожежної безпеки, стан виконавської дисципліни, про 
організацію роботи з кадровим резервом тощо.

Поряд із цим розглянуто питання про стан організації 
діловодства та збереженості документів НАФ в архівному під-
розділі Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту ХОДА.

На колегії Державного архіву також були заслухані допо-
віді чотирьох начальників архівних відділів: Краснокутської 
РДА – Дубинки О. Л., Коломацької РДА – Дубінки Л. Г., Кегичів-
ської РДА – Ялової З.В. та Сахновщинської РДА – Легуші В.Ю. 
про роботу цих відділів, а також відповідальної за архів управ-
ління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської 
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обласної державної адміністрації Нурматової Л.В. з питання 
про стан організації діловодства та збереженості документів 
НАФ в архівному підрозділі вказаного управління управління.

26 грудня 2013 року вперше в історії Державного архіву 
проведено виїзне засідання колегії ДАХО (спільне із колегією 
Богодухівської райдержадміністрації Харківської області) у 
м. Богодухові, на якому розглянуто питання «Про стан розвитку 
архівної справи в Богодухівському районі у 2011–2013 роках».

У 2013-2014 роках відбулося 15 засідань Науково-
методичної ради Державного архіву (НМР), з яких 1 – позапла-
нове. На засіданнях НМР розглянуто та схвалено 25 тематичних 
переліків документів і матеріалів, підготовлених для експону-
вання на виставках та на сайті Державного архіву; розглянуто 
та схвалено макети періодичного видання «Харківський архі-
віст» за 2013 та 2014 роки та рукопису «Історія архівної справи 
на Харківщині», 7 методичних розробок та статті, підготовлені 
співробітниками Державного архіву. 

Проведено 26 засідань експертно-перевірної комі-
сії (ЕПК) Державного архіву, на яких розглядалися планові 
питання, зокрема, про результати роботи комісії у 2012 та 2013 
роках, пропозиції експертних комісій (ЕК) юридичних осіб 
щодо визначення строків зберігання документів, не передба-
чених діючими переліками документів; про визначення кате-
горій фондів, що надійшли до Державного архіву; про стан 
науково-технічного впорядкування документів на підприєм-
ствах, в організаціях та установах; про зміни у списку юри-
дичних осіб – джерел формування НАФ, які передають доку-
менти на зберігання до Державного архіву, та розгляд списків, 
з якими працюють архівні відділи районних державних адмі-
ністрацій та міських рад Харківської області; описів справ, 
номенклатур справ, положень про ЕК та архівні підрозділи 
(архіви), інструкцій з діловодства, актів про вилучення для 
знищення документів, не внесених до НАФ, установ, підпри-
ємств та організацій міста й області, тощо.



14

З ДОСВІДУ РОБОТИ

З метою здійснення контролю за діяльністю архівних від-
ділів РДА та міськрад області Державним архівом проведено 
35 перевірок (33 тематичні та 2 комплексні). Із них 28 тематич-
них перевірянь стану роботи архівних відділів РДА здійснено 
у складі робочої групи спеціалістів – представників структур-
них підрозділів і апарату Харківської обласної державної адмі-
ністрації. Також проведено 6 тематичних перевірянь архів-
них відділів міськрад міст обласного значення – на виконання 
Плану контролю за здійсненням органами місцевого самовря-
дування області делегованих повноважень органів виконав-
чої влади на 2013 рік, затвердженого розпорядженням голови 
ХОДА 26.12.2012 року.

Здійснювався контроль за діяльністю архівних підрозді-
лів (архівів) установ, організацій та підприємств списку № 1 – 
юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають доку-
менти на постійне зберігання до Державного архіву, у ході якого 
проведено 212 перевірок, а саме: 97 комплексних, 111 тематич-
них перевірки стану збереження документів НАФ та 4 контро-
льних перевіряння роботи архівних підрозділів та служб діло-
водства.

Архівними відділами РДА та міськрад області проводи-
лися такі перевіряння в установах підконтрольної мережі. Ними 
здійснено перевірок: 232 комплексних (найбільше архівними 
відділами Красноградської (25), Краснокутської (11), Нововодо-
лазької (10) РДА та Харківської (10) міськради); 253 тематичних 
(найбільше архівними відділами Дергачівської (12), Валківської 
(10), Первомайської (9), Борівської (8) РДА та Харківської (6) 
міськради); 164 контрольних (найбільше архівними відділами 
Дергачівської (15), Богодухівської (6), Краснокутської (5) РДА 
та Люботинської міськради(11)). 

2014 року Державним архівом Харківської області про-
ведено огляд забезпечення збереженості документів у закладах 
культури (у двох музеях та шести театрах) м. Харкова – дже-
релах формування документів Національного архівного фонду, 
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а саме: Обласному комунальному закладі «Харківський худож-
ній музей», Обласному комунальному закладі Харківський 
історичний музей, Харківський державний академічний театр 
ляльок імені В.А. Афанасьєва, Обласному комунальному закладі 
Харківський театр для дітей та юнацтва, Обласному комуналь-
ному закладі Харківський академічний театр музичної комедії, 
Обласному комунальному закладі «Харківський державний ака-
демічний український драматичний театр імені Т.Г. Шевченка», 
Комунальному закладі Ордена Трудового Червоного Прапору 
Академічний російський драматичний театр імені О.С. Пуш-
кіна та Державному підприємстві «Харківський національний 
академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».

У вказаний період на базі Державного архіву проведено 3 
семиденні семінари з підвищення кваліфікації для працівників 
діловодних, архівних та експертних служб підприємств, уста-
нов і організацій, одноденний практичний семінар – для пред-
ставників джерел комплектування Державного архіву. 

Поза межами архіву проведено 3 одноденні семінарські 
заняття з підвищення кваліфікації: на базі Харківського наці-
онального університету імені В.Н. Каразіна для спеціалістів, 
відповідальних за архів та діловодство університету (взяло 
участь 70 осіб), на базі Нововодолазької РДА для 34 керівників 
навчальних та навчально-виховних закладів району та на базі 
Обласного навчально-методичного центру підвищення квалі-
фікації працівників культосвітніх закладів для 30 директорів 
шкіл естетичного виховання Харківської області з питань про-
ведення експертизи цінності документів та складання номен-
клатури справ.  

Регулярно проводилися семінари з підвищення кваліфіка-
ції та обміну досвідом для працівників архівних відділів РДА, 
міськрад та трудових архівів: усього проведено 8 таких семіна-
рів, у тому разі 1 виїзний – з обміну досвідом на базі Чугуївської 
РДА та її Архівного відділу. В означених семінарах взяли участь 
319 слухачів.
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Аналогічна робота проводилася архівними відділами РДА 
та міськрад області. У 2013-2014 роки ними проведено 157 семі-
нарів з працівниками діловодних служб і архівних підрозділів 
підприємств, установ та організацій, у яких взяли участь 35 911 
слухачів. Найбільшу кількість семінарів організували та про-
вели архівні відділи Балаклійської, Зміївської, Краснокутської, 
Красноградської, Чугуївської РДА та Куп’янської і Харківської  
міськрад.

Значна увага, як і в попередні роки, приділялась питанням 
забезпечення збереженості документів НАФ. Здійснено низку 
заходів, спрямованих на покращення їх фізичного стану.

У Державному архіві проведено складну реставрацію 61 
866 аркушів справ дорадянського та радянського періоду, відре-
монтовано 25 311 аркушів справ, 30,5 м² карт, 1 201 аркуш газет; 
оправлено 1 319 од. зб. та підшито 348 од. зб.; оправлено описів 
справ та підшито справ фондів в загальній кількості 583 од. зб., 
оправлено 15 газет бібліотечного фонду Державного архіву. 
Крім того, відремонтовано 30 коробок та виготовлено 30 карто-
течних коробок. 

Протягом 2013–2014 років архівними відділами РДА та 
міськрад області відремонтовано 4 772 аркушів справ, оправ-
лено та підшито 1 366 од. зб. управлінської документації. 

Тривали роботи з виготовлення цифрових копій докумен-
тів. На замовлення користувачів читального залу виготовлено 
8 006 цифрових копій описів справ 7 фондів, з метою поповне-
ння фонду користування архіву – 85 968 цифрових копій доку-
ментів із 103 справ дорадянського періоду.

Для забезпечення виконання Регіональної програми здій-
снення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ 
на 2010–2014 рр. у 2013 році перевірено наявність та фізичний 
стан 104 фондів загальною кількістю 138 150 справ, з них 14 635 
справ страхового фонду, проведена перевірка наявності основних 
та допоміжних облікових документів: книги обліку надходжень 
документів на постійне зберігання; книги обліку руху фондів та 
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справ; книги вибуття документів, книги обліку фондів і справ з 
особового складу; списків фондів дорадянського, радянського 
періодів та колишнього партійного архіву; реєстрів описів дора-
дянського, радянського періодів та колишнього партійного архіву. 
Всі основні та допоміжні облікові документи в наявності.

На виконання наказу Державної архівної служби Укра-
їни від 21.06.2012 № 104 «Про організацію роботи із науково-
технічного опрацювання документів фондів у Державному 
архіві Харківської області та інших державних архівах» три-
вали роботи з науково-технічного опрацювання документів 
фондів № 4 Харківське губернське правління, та № 3 Канцеля-
рія Харківського губернатора. За підсумками виконаної роботи 
визначено та уточнено фондову належність, систематизовано та 
підготовлено для ремонту, реставрації, брошурування та оправ-
лення 40 019 аркушів, що складає 600 справ. 

За цим напрямом роботи реставровано, відремонтовано, 
зброшуровано 24 470 аркушів і оправлено 218 справ, які повер-
нені з відділу виготовлення копій та реставрації документів 
Державного архіву до його архівосховищ.

Архівними установами області здійснювалися заходи з 
поліпшення умов зберігання документів, забезпечення проти-
пожежної безпеки та охорони архівосховищ.

З метою забезпечення належного протипожежного 
режиму в будівлі по пр. Московському, 7 проведено капіталь-
ний ремонт електросилового устаткування, електроосвітлення 
та мереж (витрачено 296 168,18 грн. за рахунок коштів субвен-
ції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання про-
грам соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, 
виділених згідно з рішенням сесії Харківської обласної ради від 
05.03.2013 р. № 658-VI).

Отримано додаткові приміщення архівними відділами 
Богодухівської (62,8 кв. м) та Коломацької (13 кв. м) РДА.

На 274,25 пог. м. збільшилася протяжність стелажного 
обладнання в 8 архівних відділах: Балаклійської (16,65 пог. м.), 
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Барвінківської (17,6 пог. м.) Близнюківської (30 пог. м.), Змі-
ївської (52,4 пог. м.), Краснокутської (92,4 пог. м.), Лозівської 
(15 пог. м.) РДА та в 2-х архівних відділах Ізюмської (7 пог. м.) 
і Куп’янської (43,2 пог. м.) міських рад. 

Проведено ремонт архівними відділами Богодухівської, 
Куп’янської та Лозівської РДА в 3-х приміщеннях загальною 
площею 413 кв. м.

В архівних відділах Близнюківської РДА та Куп’янської 
міськради встановлено протипожежну сигналізацію; в Архів-
ному відділі Харківської РДА – автономну охоронну сигналіза-
цію, в Архівному відділі Куп’янської РДА – систему автоматич-
ної охоронної сигналізації, підключеної до центрального пульту.

В архівних відділах Борівської та Кегичівської РДА прове-
дено обробку дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином 
(оброблено 235 пог. м.).

На зберігання у 2013–2014 рр. до Державного архіву від 
установ, підприємств та організацій, що перебувають у зоні його 
комплектування, надійшло 4 нових, 17 частини управлінських 
фондів та  частини фондів особового походження об’єднаного 
архівного фонду Р-6529 (Видатні історики Харківщини): це 
документи доцента, заслуженого викладача Харківського Наці-
онального університету ім. В.Н. Каразіна Зайцева Бориса 
Петровича за 1948–2012 роки, та фонду Р-6536, доктора архі-
тектури, професора, члена-кореспондента Української Академії 
архітектури Божка Юрія Григоровича за 1972 – 2005 рр.Також 
надійшов 1 новий фонд особового походження Р-6559 (Ломакін 
Геннадій Іванович, учасник бойових дій в Афганістані, заступ-
ник голови Харківської міської Спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів)) за 1979 – 2014 рр. 

Усього у 2013-2014 роках взято на облік 17357 справ на 
паперовій основі, з яких 17202 справи управлінської докумен-
тації та 130 справ особового походження.

Крім того Держархів області прийняв на зберігання від 
Окружних виборчих комісій з виборів Президента України на 
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позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
Територіальних виборчих округів 1175 справ тимчасового збе-
рігання за 2014 рік, з них 258 управлінських справ тимчасового 
зберігання, бюлетені та списки виборців в кількості 917 оплом-
бованих коробок та пакунків. 

Також на державне зберігання надійшли документи зі спе-
ціальними носіями: 20 од. обл./20 од. зб. фонодокументів за 
2012–2013 роки;

120 од. обл./ 120 од. зб. фотодокументів за 1984 рік;
73 од. обл./10 од. зб. відеодокументів за 2012 рік;
1244 од. обл./35 од. зб. фонду користування кінодоку-

ментів.
На виконання п. 2 наказу Укрдержархіву від 29 грудня 

2011 № 139 «Про вжиття заходів щодо упорядкування та при-
ймання документів НАФ на постійне зберігання, що знахо-
дяться в архівних підрозділах підприємств, установ і організа-
цій понад встановлені роки» та Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про Національний архівний фонд та 
архівні установи» в частині 10 статті 6, до Комунального під-
приємства «Міський архів» передано 12 759 справ з особового 
складу підприємств, установ та організацій, які надійшли до 
Державного архіву упродовж 1991–2011 років.

До архівних відділів РДА та міськрад області у 2013–
2014 рр. роки надійшло 464 фонди та 226 частин фондів загаль-
ною кількістю 52 170 од. зб.

Тривали роботи зі створення та розвитку науково-
довідкового апарату до документів НАФ. У Державному архіві 
упродовж двох років вдосконалено 43 описи справ дорадян-
ського періоду, що становить 3 253 справи управлінської доку-
ментації. Тематично розроблено 2 управлінських фонди та скла-
дено 2 467 карток. Подокументно розроблено 313 справ. Поо-
динично розроблено 130 справ особового походження та скла-
дено 130 каталожних карток на особисті документи доцента, 
заслуженого викладача Харківського Національного універси-
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тету ім. В.Н. Каразіна Зайцева Бориса Петровича, доктора архі-
тектури, професора, члена-кореспондента Української Академії 
архітектури Ю.Г. Божка, учасника бойових дій в Афганістані, 
заступника голови Харківської міської спілки ветеранів Афга-
ністану (воїнів-інтернаціоналістів) Г.І. Ломакіна.

Тривали роботи з каталогізації нефондових документів. 
Складено 120 каталожних карток на фотодокументи, 20 ката-
ложних карток на фонодокументи, 73 каталожні картки на віде-
одокументи. 

Всі каталожні картки індексовані, систематизовані та 
включені до відповідних каталогів.

Здійснювалися роботи з поповнення систематичного ката-
логу: індексовано 23 511 каталожних карток, систематизовано 
та включено до систематичного каталогу 29 576 каталожних 
карток. 

Продовжувалася робота з удосконалення систематичного 
та фотокаталогів Державного архіву: пересистематизовано та 
уточнено анотацій на 21 524 тематичних картках.

В архівних відділах РДА та міськрад області проводилася 
каталогізація фондів міських, районних, сільських та селищних 
рад. Всього складено 5 351 картку. 

Досить активно у Державному архіві велася робота з попу-
ляризації архівних документів: підготовлено 40 інформаційних 
листів з повідомленнями про відомості, виявлені в документах 
та друкованих виданнях Державного архіву, за воєнною та релі-
гійною тематикою. 

Зокрема, підготовлені переліки документів із фондів Дер-
жавного архіву: «Місто Харків: від початку окупації до визво-
лення (1941–1943 роки)» (про події перших місяців війни, життя 
населення міста під час окупації, наступальні дії Червоної Армії 
на харківському напрямку) та про діяльність партизанських 
загонів на окупованій території Харківській області, про коман-
дирів та комісарів партизанських загонів, спогади колишніх 
партизан та учасників Харківського підпілля були направлені до 



21

З ДОСВІДУ РОБОТИ

Головного управління освіти та науки Харківської обласної дер-
жавної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської 
ради, 9 районних відділів освіти м. Харкова. 

Інформаційні листи з переліком архівних документів 
за темою: «Жертвам Голодомору 1932–1933 років на Харків-
щині присвячується» були направлені до Головного управління 
освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації та 
Департаменту освіти Харківської міської ради.

Підготовлена тематична добірка документів з історії пар-
тизанського руху в Харківській області, про організацію пар-
тизанських з’єднань, загонів та їх діяльність на Харківщині 
направлена до Комісії у справах колишніх партизан Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років при Верховній Раді України.

Підготовлено також 9 інформаційних листів із Переліку 
документів для експозиційної виставки «Скорботна пам’ять 
поколінь» (до 81-річниці вшанування пам’яті жертв Голодомору 
1932-1933 років).

У березні 2013 року, з метою підготовки Каталогу зруй-
нованих храмів та монастирів України, підготовлено та направ-
лено до Українського інституту національної пам’яті перелік 
архівних документів щодо зруйнованих у період з 1914 по 1991 
роки на території Харківської області православних храмів та 
монастирів. 

Цифрові копії та переліки архівних документів, виявле-
них у Державному архіві щодо висвітлення діяльності геть-
мана П. Скоропадського; вшанування пам’яті Тараса Шевченка 
та подій, пов’язаних із його іменем; про учасників бойових дій 
на території інших держав, про бойові подвиги ветеранів війни 
та праці направлені до Укрдержархіву з метою їх подальшого 
використання в підготовці експозиції виставок. 

Досить активною була виставкова діяльність архівних 
установ області. Державним архівом підготовлено та відкрито 
40 виставок архівних документів, серед яких 9 – у режимі 
on-line. 
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Тематика виставок була наступною: 
– «Засновнику Харківського університету присвячується 

(до 240-річчя з дня народження В. Н. Каразіна)» (проводилася 
спільно з музеєм історії ХНУ ім. В. Н. Каразіна);

– «Життя, присвячене дітям» (до 125-річчя з дня наро-
дження А. С. Макаренка);

– on-line виставка: «Дробицький Яр: де пам’ять і туга 
зійшлися навіки (до Дня пам’яті жертв Голокосту)»;

– on-line виставка: «Великій Перемозі присвячується (до 68-ї 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років)»;

– «Славна Україно! Маєш вільний рід» (до Дня україн-
ського козацтва);

– on-line виставка: «До 85-річчя закінчення будівництва 
Держпрому».

– «До 80-річчя створення Харківського державного акаде-
мічного театру ім. О. С. Пушкіна»;

– on-line виставка: «Репресовані письменники (до Дня 
пам’яті жертв політичних репресій в Україні)»;

– «Видатний прозаїк Г. Ф. Квітка-Основ’яненко» (до 235-
річчя з дня народження);

– «Життя заради життя» (до 95-річчя від дня народження 
видатного кардіолога Л.Т. Малої);

– «До Дня Соборності України»;
– «Живу та пам’ятаю» (до Дня пам’яті жертв Голокосту);
– спільний виставковий проект Державного архіву Харківської 

області та Харківської міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) «Афганистан болит в моей душе…» та ін.

З експозиціями виставок ознайомилися представники міс-
цевих ЗМІ, студенти вищих навчальних закладів Харкова, від-
відувачі та дослідники. Сюжети про них висвітлювалися в ефірі 
у вечірніх новинах місцевих теле-радіокампаній: телекомпанії 
«Фаворит ТВ», телекомпанії «Фора ТК», Харківської обласної 
державної ТРК «ОТБ», 7 каналу «Харьковские известия» та роз-
міщені на Інтернет-порталах.
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Архівні відділи РДА та міськрад області підготували та про-
вели 95 виставок документів за такими темами: «До 90-річчя утво-
рення Близнюківського району», «До 90-річчя утворення Богоду-
хівського району», «Повернення правди» (до 80-ї річниці Голодо-
мору 1932–1933 років на Україні), «Голодомор – біль без строку 
давності», «Не згасне свічка пам’яті. Сахновщани пам’ятають», 
«Народна пам’ять не згасає» (до 70-річчя визволення Валків-
щини», «Післявоєнна Дворічанщина», «До дня визволення Заче-
пилівського району від німецько-фашистських загарбників», 
«Золочів у період окупації», «22 вересня – День партизанської 
слави», «Стежками Великої Вітчизняної війни» «Герої Кегичів-
щини», «Мій краю, Зміївщино!», «День Державного прапору 
України і 22-а річниця незалежності України» та ін.

Найбільше виставок підготували архівні відділи Вовчан-
ської, Кегичівської, Харківської РДА та Харківської міськради.

Тематика телерадіопередач та статей, підготовлених спів-
робітниками Державного архіву та архівних відділів РДА і місь-
крад області, була присвячена, здебільшого, подіям Великої 
Вітчизняної війни, голодоморів в Україні та знаменним датам. 

У вказаний період у Державному архіві відбулися 3 
читацькі конференції за темами «Харківщина в період окупації 
(1941–1943 рр.)», «Мій рідний краю, Слобожанщино!» та «Куль-
тура Слобожанщини», у роботі яких взяли участь викладачі та 
студенти вишів м. Харкова, представники Харківського істо-
ричного музею, Харківської обласної редакції «Книга Пам’яті 
України», редакційно-видавничої групи Харківського тому серії 
«Реабілітовані історією», Харківського музею Холокосту, краєз-
навці, дослідники тощо.

13 грудня 2013 року в Державному архіві відбулася пре-
зентація збірника архівних документів «Війна очима дітей», 
підготовленого його авторським колективом.

У презентації взяли участь представники Центру краєз-
навства ім. академіка П.Т. Тронька Харківського національ-
ного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківської державної 
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наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, Центрального держав-
ного науково-технічного архіву України, Харківського історич-
ного музею, Харківської обласної державної телерадіокомпанії, 
викладачі та студенти Харківського національного педагогіч-
ного університету ім. Г.С. Сковороди.

У 2014 році в Державному архіві завершена підготовка 
довідково-інформаційного видання «Анотований реєстр описів 
Державного архіву Харківської області дорадянського періоду», 
проект якого направлено на розгляд до Науково-видавничої 
ради Укрдержархіву, та підготовлено до друку макет видання 
«Архівне будівництво на Харківщині».

Також підготовлені до друку два випуски періодичного 
інформаційного видання «Харківський архівіст» (за 2013 та 
2014 роки), збірник архівних документів «Листи з неволі» та 
макет видання «Архівне будівництво на Харківщині». 

Певна увага приділялась просвітницькій роботі серед 
молоді. 

Для студентів вишів м. Харкова проведено 24 навчально-
ознайомчих екскурсії та практичних занять, під час яких поін-
формовано про структуру Державного архіву, організацію його 
роботи, склад і зміст документів, умови їх зберігання, здій-
снення реставраційних робіт, публікаторську діяльність тощо. 

Протягом 2014 року було проведено 3 навчально-виробничі 
практики для студентів Архівному відділі Харківської міськради 
проведено 4 практики для студентів Харківської державної ака-
демії культури, в яких взяли участь 10 осіб, та 1 екскурсія для 
студентів Харківського педагогічного університету за темою: 
«Великі люди минулого століття», в якій взяли участь 20 осіб.

Плідною була співпраця із ЗМІ.
Упродовж 2013-2014 років Державний архів взяв участь у 

14 радіо та 13 телепередачах.
Начальники архівних відділів Красноградської, Чугуїв-

ської РДА та Харківської міськради виступили з інформацією 
про роботу своїх архівних відділів на місцевих телеканалах. 
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Також архівними відділами області проведено 14 висту-
пів на радіо. Серед них такі: «Про розвиток архівної справи в 
Балаклійському районі за 2013 рік та про необхідність ство-
рення КП “Балаклійський трудовий архів”», «Прийом громадян 
та надання довідок соціально-правового характеру», «Упоряд-
кування документів», «До Дня працівників архівних установ».

Найбільше радіопередач підготували архівні відділи Бала-
клійської, Дворічанської та Чугуївської РДА.

Співробітниками Державного архіву підготовлено 
20 статей.

В архівних відділах РДА та міськрад області, з метою 
популяризації архівних документів, тривала робота з підго-
товки публікацій для преси: в районних та міських газетах опу-
бліковано 99 статей за такими темами:

– «Сховище пам’яті» (Архівний відділ Близнюківської 
РДА);

– «Їх імена вписані в історію району», «Борівщина… від 
батька до сина» (Архівний відділ Борівської РДА);

– «Архів працює для потреб громадян» (Архівний відділ 
Великобурлуцької РДА);

– «Окупанти-грабіжники» (Архівний відділ Золочівської 
РДА);

– «Зберегти для майбутніх поколінь» (Архівний відділ 
Первомайської РДА);

– «70-ти річчя визволення Лозівщини від фашистських 
загарбників» (Архівний відділ Лозівської міськради);

– «Немецкий Сталинград не удался» (Архівний відділ 
Харківської міськради) та ін.

Найбільшу кількість статей підготували архівні відділи 
Балаклійської, Дворічанської, Золочівської, Новодолазької, 
Печенізької РДА та Харківської міськради.

Певна увага приділялась питанням задоволення потреб 
громадян в одержанні ними інформації за архівними доку-
ментами.
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У читальних залах Державного архіву працювало 718 
користувачів, з них 38 – іноземних. Для роботи користувачам 
було видано 17 733 справи.

Читальні зали архівних відділів РДА та міськрад області 
прийняли 321 вітчизняного користувача, яким було видано 5 
779 справ.

З лютого 2013 року для зручності користувачів читального 
залу, дослідників та громадян, які звертаються до Державного 
архіву, у ньому запроваджено послугу «онлайн-консультації» 
(Skype).

Наводилися довідки за зверненнями громадян, які потре-
бують соціального захисту. Зокрема, Державним архівом вико-
нано 750 тематичних запитів, 369 генеалогічних, 839 запитів 
за актами цивільного стану, 3 308 запитів соціально-правового 
характеру; архівними відділами РДА та міськрад області – 
5 695 тематичних запитів та 29 794 запити соціально-правового 
характеру.

Кількість звернень від громадян, розглянутих на особис-
тому прийомі в Державному архіві, становила 4 467, в архівних 
відділах РДА та міськрад області – 20 325 звернень.

Підводячи підсумки роботи архівних установ області у 
2013–2014 роках, слід зазначити, що за підтримки місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
ними проводиться значна робота зі збереження документаль-
ного надбання Слобожанщини, його поповнення та активного 
використання інформації, що в ньому міститься.
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Катерина Горінова, Любов Михасенко

Нові надходження документів Національного 
архівного фонду до Державного архіву  

Харківської області 

Одним з основних напрямків діяльності відділу форму-
вання Національного архівного фонду (далі – НАФ) та діло-
водства Державного архіву Харківської області є поповнення 
фондів архіву документами, які мають історичне, суспільно-
політичне та культурне значення.

З цією метою працівники відділу проводять постійну 
роботу з комплектування архіву документами особового похо-
дження, які є історичними джерелами, що поповнюють та зба-
гачують НАФ України.

На початку січня 2014 року архівний фонд Р-6529, Видатні 
історики Харківщини, сформований 2007 р., поповнився осо-
бистими документами Зайцева Бориса Петровича, кандидата 
історичних наук, доцента, Заслуженого викладача Харків-
ського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Відмін-
ника освіти України, почесного члена Всеукраїнської спілки 
краєзнавців, Лауреата премій ім. Д.І. Яворницького і К.І. Рубин-
ського, учасника Великої Вітчизняної війни.

Після проведення науково-технічного упорядкування 
документів був укладений опис справ за 1956-2013 роки, до 
якого увійшло 26 одиниць зберігання.

Документи Зайцева Б.П. представлені атестатом доцента 
кафедри «Історіографія», дипломом за особисті досягнення в 
галузі науки та вагомий внесок у вирішенні науково-економічних 
проблем (2008 р.); його власною статтею «Діяльність міської 
міліції 1920-х рр.», присвяченою створенню нової державної 
структури в Харкові – «народної міліції» (2009 р.).

До опису справ також увійшли численні вітальні адреси, 
листи та листівки до ювілейних і історичних дат від колективу 
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кафедри нової та новітньої історії Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та ін.

Серед образотворчих матеріалів – фотоальбом Зай-
цева Б.П., присвячений випуску з Харківського державного уні-
верситету імені О.М. Горького (1956 р.), фотографії фондоут-
ворювача та викладачів кафедри історіографії, джерелознавства 
та археології Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна, а також з учнями Харківського коледжу під час 
розповіді про Велику Вітчизняну війну (2010 р.). 

На жаль, це останнє поповнення фонду Р-6529, Видатні 
історики Харківщини, документами Зайцева Бориса Петро-
вича, видатного вченого, якого шанували не тільки в Україні, 
а й далеко за її межами.

23 січня 2014 року, після довгої хвороби, Зайцев Б.П. пішов 
із життя. У зв’язку з цим його особистий фонд було закрито.

У вересні 2014 року до Державного архіву надійшли доку-
менти учасника бойових дій в Афганістані, заступника голови 
Харківської міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів), Ломакіна Геннадія Івановича.

У результаті наукового описання та технічного опрацю-
вання документів, переданих фондоутворювачем, був укладе-
ний опис справ за 1974-2014 роки, до якого увійшло 38 одиниць 
зберігання.

Серед особистих документів Ломакіна Г.І.: оригінали 
атестату про закінчення середньої школи № 12 м. Харкова; 
залікової книжки, виданої Українським заочним політехніч-
ним інститутом м. Харкова 10 вересня 1985 року; мандату 
№ 54 делегата XXXVI конференції Ленінської комуністич-
ної спілки молоді України м. Харкова, виданого комсомоль-
ською організацією заводу радіоелементів м. Харкова у 1985 
році; свідоцтва № 924526 про закінчення курсу теоретичного 
та виробничого навчання з професії «радіомеханік», виданого 
Державним комітетом СРСР з професійно-технічної освіти 
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Всесоюзного ордену Леніна та ордену Червоного прапору 
Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту 02 
червня 1988 року; грамоти за наукову діяльність та відмінне 
навчання, підписаної деканом факультету психології та соціо-
логії, професором Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди О.Г. Волковою 25 травня 
2012 року; грамоти за активну участь в організації та прове-
денні військово-патріотичної роботи з особовим складом Ака-
демії внутрішніх військ МВС України, підписаної начальни-
ком Академії внутрішніх військ МВС України, генерал – лей-
тенантом С.Т. Полтораком у 2012 р.; стаття у співавторстві з 
кандидатом психологічних наук, викладачем кафедри прак-
тичної психології Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, Є.В. Підчасовим «Аналіз 
соціально-психологічних проявів ПТРС в осіб, які приймали 
участь у бойових діях», опублікованої у збірнику наукових 
праць «Проблеми екстремальної та кризової психології», вип. 
10 у 2012 році та інші статті, опубліковані у ветеранських газе-
тах «Слово ветерана» та «Третій тост» тощо.

Ці матеріали представляють безперечний інтерес для 
дослідників.

Документи Ломакіна Г.І. відобразили усю різноманітність 
сфер діяльності фондоутворювача. 

На сьогоднішній день Ломакін Г.І. веде широку громадську 
та просвітницьку роботу з увічнення пам`яті загиблих воїнів-
інтернаціоналістів. З цією метою він займається формуванням 
фотоархіву учасників бойових дій в Афганістані у м. Харкові та 
Харківській області, фотогалереї Афганських подій, матеріали 
яких широко використовуються обласною та державною пре-
сою; приділяє велику увагу воїнам-інтернаціоналістам, інвалі-
дам 1-ї групи, допомагає їм та їх родинам у вирішенні життєвих 
проблем, проводить з ними різні заходи, серед яких: виїзди на 
природу, екскурсії заповідними місцями нашого краю, заохочує 
до спортивних змагань та сумісної діяльності, що сприяє поліп-
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шенню їхнього життя, їхньому спілкуванню, надає віри у май-
бутнє та сили жити далі.

Наприкінці 2014 р. документальна скарбниця Державного 
архіву поповнилася метричними книгами, книгами реєстрації 
актів про народження, шлюб та смерть, які надійшли від 37 від-
ділів державної реєстрації актів цивільного стану міст та райо-
нів Харківської області та міста Харкова. Всього на постійне 
зберігання надійшло 13427 вищезазначених книг за 1783-1937 
роки.

Співробітники відділу формування НАФ та діловодства і 
надалі будуть спрямовувати свої зусилля на поповнення Дер-
жавного архіву документами постійного зберігання, які мають 
наукову, практичну, культурну та історичну цінність.
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Юлія Гриньова, Станіслав Іванов

Підсумки роботи Науково-методичної ради  
Державного архіву Харківської області  

у 2013–2014 роках

Створена для підвищення якісного рівня підготовки нор-
мативних і методичних документів з архівної справи та діловод-
ства, Науково-методична рада (далі – НМР) Державного архіву 
Харківської області відіграє важливу роль у вирішенні питань 
організації, визначення основних напрямків та оцінки результа-
тів науково-дослідної та методичної роботи Державного архіву.

Протягом 2013-2014 рр. робота НМР здійснювалася згідно 
з Планом, затвердженим заступником директора Державного 
архіву на 2013-2014 рр.

Упродовж вказаного періоду відбулося 15 засідань НМР 
Державного архіву, на яких було розглянуто питання, що сто-
сувалися планування науково-дослідної та методичної роботи, 
впровадження наукових і методичних розробок, організації та 
оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи 
Державного архіву, у тому числі проектів науково-методичних 
рекомендацій, інструкцій, пам’яток, тематичних переліків доку-
ментів до виставок, проектів статей, макетів збірників докумен-
тів, науково-інформаційних друкованих видань тощо.

Тривала робота з популяризації архівних документів. 
Поширенню інформації про склад і зміст архівних фондів та 
діяльність архіву загалом значною мірою сприяли докумен-
тальні виставки, підготовлені до знаменних дат та у зв’язку з 
іншими визначними подіями, у тому числі місцевого рівня.

Протягом 2013-2014 рр. НМР розглянула і схвалила 25 
тематичних переліків документів і матеріалів, підготовлених 
для експонування на виставках у читальних залах та на сайті 
держархіву: «Дробицький Яр: де пам’ять і туга зійшлися навіки 
(до Дня пам’яті жертв Голокосту)», «Засновнику Харківського 
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університету присвячується» (до 240-річчя з дня народження 
В.Н. Каразіна), «Довічна слава України (до 199-ої річниці наро-
дження Т.Г. Шевченка)», «Життя, присвячене дітям (до 125-річчя 
з дня народження А.С. Макаренка)», «Великій Перемозі присвя-
чується (до 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років)», «Репресовані письменники (до Дня пам’яті 
жертв політичних репресій в Україні)», «Конституція – основ-
ний Закон України (до 17-ої річниці Конституції України)», «До 
Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці Незалежності 
України», «Харків у період окупації 1941-1943 років: до 70-річчя 
визволення», «Нескорені та непереможні (до Дня партизанської 
слави)», «До 85-річчя закінчення будівництва Держпрому»,  
«До 69-річчя визволення України від фашистських загарбників» 
(за матеріалами Державного архіву Харківської області та Дер-
жавного архіву Закарпатської області), «До 80-річчя створення 
Харківського державного академічного театру ім. О.С. Пуш-
кіна», «Видатний прозаїк Г.Ф. Квітка-Основ’яненко (до 235-
річчя з дня народження)», «Жертвам голодоморів на Харків-
щині присвячується», «Афганистан болит в моей душе» (до 
Року відзначення учасників бойових дій на території інших дер-
жав та 25 – ї річниці виведення радянських військ з Афганіс-
тану), «Видатний астроном Барабашов М.П.» (до 120-річчя з 
дня народження), «Збережемо пам’ять про подвиг народний» 
(до 71-ї річниці визволення м. Харкова), «З історії Харківського 
театру ляльок ім. Н.К. Крупської» (до 75-річчя відкриття театру 
за документами Державного архіву Харківської області та мате-
ріалами з особового архіву народного артиста України О. Рубин-
ського), «Життя заради життя» (до 95-річчя від дня народження 
видатного кардіолога, академіка Л.Т. Малої), «Поляки на Хар-
ківщині», «Тернисті дороги харківської інтелігенції» (до Дня 
пам’яті жертв політичних репресій в Україні), «Війна, що ско-
лихнула всі народи» (до 100-х роковин початку Першої світової 
війни 1914-1918 років), «Партизанський рух на Харківщині», 
«Скорботна пам`ять поколінь» (до 81-річчя вшанування пам`яті 
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жертв Голодомору 1932-1933 років за матеріалами Державного 
архіву Харківської області та Центрального державного кінофо-
тофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА Укра-
їни), «До Дня працівників архівних установ України».

З експозиціями виставок ознайомилися студенти вищих 
навчальних закладів м. Харкова, співробітники Державного 
архіву, дослідники, які працюють у його читальних залах, а 
також представники місцевих засобів масової інформації (ЗМІ). 
Проведення виставок у форматі on-line надало можливість 
ознайомитися з архівними документами, що зберігає Держав-
ний архів, більш широкому колу громадян, як іноземних, так і 
вітчизняних – користувачам Інтернету.

На виконання наказу Державної архівної служби від 
12.03.2013 № 32 «Про оголошення конкурсу науково-методичних 
та науково-інформаційних робіт з архівознавства, документоз-
навства, археографії за 2013 рік» НМР прийняла рішення про 
подання для участі у конкурсі науково-інформаційного вісника 
«Харківський архівіст» за 2012 рік. 

У серпні 2013 року членами НМР розглянуто питання про 
висунення наукових робіт на щорічний конкурс на присудження 
премії імені Василя Веретеннікова. В результаті аргументова-
ного обговорення для участі у вищезазначеному конкурсі було 
рекомендоване видання «Латыши на Харьковщине» / Гос. архив 
Харьков. обл., Центр краеведения ХНУ им. В.Н. Каразина, 
Академическая библиотека Латвийского ун-та; составители: 
О.С. Гнездило, О.С. Коптева, Л.А. Панасенко, О.В. Сафонова, 
А.В. Скупневская (Х: ИПП «Контраст», 2011. – 160 с.)».

У зв`язку з проведенням 22–23 травня 2014 року за спри-
яння Державного департаменту страхового фонду документа-
ції на базі Науково-дослідного, проектно-конструкторського 
та технологічного інституту мікрографії VII Науково-технічної 
конференції «Сучасний стан та проблемні питання страхового 
фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії», у рам-
ках якої діяли секції: «Використання сучасних інформаційних 
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технологій в питаннях обробки інформації» та «Сучасний стан, 
проблеми та перспективи розвитку архівної справи», на засі-
данні НМР Державного архіву позапланово було розглянуто та 
затверджено теми доповідей для обговорення у рамках даної 
конференції, а саме:

1. Методи здійснення контролю за додержанням підпри-
ємствами, установами та організаціями законодавства про Наці-
ональний архівний фонд та архівні установи (з досвіду роботи 
Державного архіву Харківської області).

2. Реєстрація документів за допомогою комп’ютерних про-
грам у Державному архіві Харківської області.

3. Веб-сайт Державного архіву Харківської області як важ-
ливий інструмент інформаційної політики архіву.

Матеріали опубліковано у Тезах доповідей VII Науково-
технічної конференції НДІ мікрографії «Сучасний стан та про-
блемні питання страхового фонду документації, перспективи 
розвитку та взаємодії» (22-23 травня 2014 р., м. Харків). – Х.: 
НДІ мікрографії, 2014. – С. 67, 74-76).

Науково-дослідна робота архіву здійснювалась у різних 
напрямках. Зокрема, тривала робота з підготовки публікацій за 
архівними документами. Протягом 2013-2014 рр. на засіданнях 
НМР було розглянуто 9 статей: «Депортація етнічних українців 
із Польщі до Харківської області: організація прийому та ула-
штування (1945-1946 роки)», «Про збитки та злочини, заподі-
яні німецько-фашистськими загарбниками у м. Харкові під час 
окупації 1941-1943 років: факти з документальних джерел, що 
зберігає Державний архів Харківської області», «В.Н. Каразін: 
ім’я в архівних документах», «Им было всего по двадцать лет» 
(Памяти воинов-интернационалистов посвящается), «Буду-
щие люди позавидуют нам…» (до 125-річчя з дня народження 
А.С. Макаренка), «Надежный тыл – помощь фронту!», «Из 
истории герба г. Харькова: рог изобилия или конская голова?», 
«З історії розвитку архівної справи на Харківщині (20-30 роки 
ХХ ст.)», «Документи до історії освіти у період нацистської оку-
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пації (1941-1943 роки) у фондах Державного архіву Харківської 
області».

Протягом 2013-2014 рр. НМР Державного архіву розгля-
нуто і схвалено 7 методичних розробок, тематика яких підпо-
рядковується забезпеченню пріоритетних напрямків практич-
ної роботи держархіву області, архівних відділів райдержад-
міністрацій і міськрад міст обласного значення Харківської 
області, архівних підрозділів підприємств, установ та організа-
цій. Це “Методичні рекомендації щодо роботи з документами 
фонду № 6452 «Кримінальні справи репресованих громадян 
м. Харкова та Харківської області» (1920-1999 роки) (укладач – 
Ельксніт М.І., начальник відділу інформації та використання 
документів); «Інструкція щодо роботи з документами фондів 
про репатріацію громадян із Польщі в Україну (переселенці 
у 1945-1948 рр.)» (укладач – Ельксніт М.І., начальник відділу 
інформації та використання документів); «Інструкція по роботі 
з адміністративною частиною сайту Державного архіву Хар-
ківської області на основі (платформи) WordPress (WP)» (укла-
дач – Коптєва О.С., головний спеціаліст відділу організації та 
координації архівної справи); «Пам`ятка з нумерації аркушів у 
справах з відображенням особливостей фізичного стану та фор-
мування справи» (укладач – Іванська Т.В., начальник відділу 
забезпечення збереженості документів); методичні рекоменда-
ції «Заповнення відомостей про зміни у складі та обсязі фон-
дів на 01.01.__ року та карток фондів архівних відділів район-
них державних адміністрацій та міських рад міст обласного зна-
чення Харківської області» (укладач – Пантелєєва Л.Є., началь-
ник відділу обліку та довідкового апарату); «Примірна номен-
клатура справ Архівного відділу районної державної адміні-
страції» (укладач – Мірошниченко Н.Б., начальник відділу 
виготовлення копій та реставрації документів, член Експертно-
перевірної комісії (ЕПК) Державного архіву); методичні реко-
мендації «Проведення перевірянь стану роботи архівних від-
ділів районних державних адміністрацій Харківської області 
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у складі робочої групи спеціалістів – представників апарату та 
структурних підрозділів Харківської обласної державної адміні-
страції» (укладач – Гнезділо О.С., начальник відділу організації 
та координації архівної справи).

Згідно з планом упровадження наукових і методичних роз-
робок на 2014 рік, на засіданнях НМР також обговорено резуль-
тати впровадження у роботу Державного архіву 4-х методич-
них розробок, укладених у попередньому році. Це «Методичні 
рекомендації щодо роботи з документами фонду № 6452 «Кри-
мінальні справи репресованих громадян м. Харкова та Хар-
ківської області» (1920-1999 роки)», «Інструкція щодо роботи 
з документами фондів про репатріацію громадян із Польщі в 
Україну (переселенці у 1945-1948 рр.)» (упроваджувач: відділ 
інформації та використання документів);«Пам`ятка з нумера-
ції аркушів у справах з відображенням особливостей фізичного 
стану та формування справи» (впроваджувач: відділи забезпе-
чення збереженості та реставрації документів, інформації та 
використання документів); «Інструкція по роботі з адміністра-
тивною частиною сайту Державного архіву Харківської області 
на основі (платформи) WordPress (WP)» (впроваджувач: відділ 
організації та координації архівної справи). Як довела практика 
роботи, усі вищезазначені науково-методичні розробки сприя-
ють прискоренню та полегшенню навчання спеціалістів Дер-
жавного архіву з профільних питань, удосконаленню професій-
них навичок і не потребують доопрацювання. 

У березні 2014 року на засіданні НМР Державного архіву 
було схвалено та направлено на розгляд Науково-видавничої 
ради Державної архівної служби України макет Анотованого 
реєстру описів фондів дорадянського періоду Державного архіву 
Харківського області, укладений відділом обліку та довідкового 
апарату.

Також позапланово було розглянуто питання про стан під-
готовки Анотованого реєстру описів фондів радянського пері-
оду Державного архіву Харківської області.
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Протягом 2013-2014 рр. НМР було розглянуто і схвалено 
макети каталогу виставки «Засновнику Харківського універси-
тету присвячується (до 240-річчя з дня народження В.Н. Кара-
зіна)», науково-інформаційного видання «Харківський архі-
віст» за 2013-2014 рр. та збірника архівних документів «Листи 
з неволі».

Одним із основних завдань НМР Державного архіву є 
організація наукового співробітництва з іншими архівними 
та науковими установами. Безперечно, успішність виконання 
науково-дослідної і методичної роботи залежить від плідної 
співпраці з науковцями. Крім співробітників Державного архіву, 
до складу НМР входять: доцент кафедри української мови Хар-
ківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Ско-
вороди, кандидат філологічних наук Т.Ф. Осіпова, заступник 
директора Науково-дослідного, проектно-конструкторського 
та технологічного інституту мікрографії, кандидат фізико-
математичних наук І.М. Кривулькін, директор Центру кра-
єзнавства при Харківському національному університеті ім. 
В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, професор, заслужений 
працівник культури С.М. Куделко, доцент кафедри історіогра-
фії, джерелознавства та археології історичного факультету Хар-
ківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, канди-
дат історичних наук О.Г. Павлова.

Державний архів висловлює науковцям щиру вдячність 
за активну участь у роботі НМР, підтримку наших проектів і 
рішень, надання консультацій з питань, що пов’язані з історич-
ними фактами, подіями і видатними особистостями Харків-
щини, конкретні зауваження і пропозиції, активну допомогу у 
підготовці науково-інформаційного видання «Харківський архі-
віст» та сподівається і на подальшу плідну співпрацю.
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Валентина Марьонкіна, Сергій Куделко

Деякі нотатки щодо створення реєстру зниклих 
пам’яток історії та культури України  

(з досвіду пам’яткоохоронців)

На наше глибоке переконання, «Звід пам’яток історії та 
культури України» [1, с. 110–111] повинен бути доповнений 
статтями за реєстром пам’яток, які вже не існують [2, с. 16] 
або перебувають у майже зруйнованому стані. Це потрібно, 
по-перше, для того, щоб краще зрозуміти конкретну епоху, 
бачити зв’язки між існуючими та тими пам’ятками, що заги-
нули. По-друге, у наш час нові технології дозволяють у деяких 
випадках відтворювати ці залишки минувшини. За приклад від-
творення й реставрації таких пам’яток можуть стати Михай-
лівський Золотоверхий монастир [3, с. 673] i Успенський собор 
у Києво-Печерській лаврі, Золоті ворота й церква Параскеви-
П’ятниці та iн. Пам’ятки, які можуть бути відновленими, є i в 
Харківській області: Миколаївський храм, церкви Архангела 
Михаїла та Антоніївська при університеті [4, с. 214]. Уважаємо, 
що приклад Києва буде підтриманий на місцях, у тому числі на 
Слобожанщині.

Ще однією причиною того, що треба вивчати загиблі арте-
факти минулого, є те, що доля цих пам’яток може бути наочним 
прикладом безвідповідального ставлення до історії й культури і 
буде виконувати виховну функцію упередження для підростаю-
чого покоління й сучасників.

Світовий досвід свідчить, що сама пам’ять про сла-
ветне минуле, у тому числі матеріальні пам’ятки, може нади-
хати сучасників та наступні покоління на славні справи. Вихо-
дячи з цього, ми розробили спеціальні методичні поради, якими 
потрібно користуватися пам’яткоохоронцям під час опису втра-
чених пам’яток. Уважаємо, що вони стануть в нагоді для всіх, 
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хто займається описом таких пам’яток. Із вдячністю зустрінемо 
пропозиції щодо вдосконалення нашої методичної розробки. 
Настає час, коли потрібно створити реєстр знищених і зниклих 
пам’яток у масштабі всієї нашої країни.

Пам’ятки, знищені в 20 ст.
Оглядова частина.

1. Культові споруди. Назва, зміна назви, дата створення, 
адреса, зміна адреси. Вид пам’ятки. Архітектурний стиль 
(дерев’яна народна архітектура, українське бароко та ін., вка-
зати ім’я архітектора). Чим були видатні: кого відспівували під 
час перевезення, брали шлюб, видатні парафіяни, відвідувачі. 
Дата перебудови, дата та причина зруйнування, знесення, ким і 
як зруйновано ― з якої спроби, знищено пожежею, збереження 
залишків фундаменту – під асфальтом, частину розібрано, що 
залишено (брама, дзвіниця, будівлі). Перенесення поховань, 
начиння храму, місцезнаходження знятих фресок, мозаїк, бань, 
іконостасу, дзвонів, огорожі. Що розташовано тепер на цьому 
місці – проїжджа частина вулиці, будинок. Перенесено меморі-
альні дошки. Нові адреси. Нові споруди та зруйнування. Дата 
відбудови, повернення речей.

2. Громадські будівлі. Назва, зміна назви, дата створення, 
адреса. Вид пам’ятки. Архітектурний стиль (дерев’яна народна 
архітектура, українське бароко та ін., вказати архітектора). Чим 
були видатні: народилися, мешкали, працювали, навчалися, 
бували, збиралися відомі персони, містилися установи. Дата 
та причина зруйнування, знесення, ким і як зруйновано, зни-
щено пожежею, збереження залишків фундаменту – під асфаль-
том, частину розібрано, що залишено. Перенесено меморі-
альні дошки. Дата перебудови. Що знаходиться тепер на цьому 
місці – проїжджа частина вулиці. Нові адреси. Нові споруди та 
зруйнування. Дата відбудови.

3. Окремі житлові будинки, пов’язані з історичними 
подіями або видатними людьми. У назві вказати чим були 
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видатні: народилися, мешкали, працювали, навчалися, бували, 
збиралися, перебували відомі особи, установи, які відбува-
лись події, коли. Вид пам’ятки. Архітектурний стиль (дерев’яна 
народна архітектура, українське бароко та ін., вказати архітек-
тора). Зміна назви, адреси, дата та причина зруйнування, зне-
сення, ким і як зруйновано, знищено пожежею, збереження 
залишків фундаменту – під асфальтом, частину розібрано, що 
залишено. Що знаходиться тепер на цьому місці – проїжджа 
частина вулиці. Перенесено меморіальні дошки. Нові адреси. 
Нові споруди та зруйнування. Дата створення, дата перебудови, 
дата відбудови, повернення речей.

4. Споруди виробничого і транспортного призначення. 
Назва, зміна назви, дата створення, адреса, зміна адреси. Вид 
пам’ятки. Чим були видатні: працювали, навчалися, бували, 
збиралися, відвідували відомі персони, містилися установи. 
Дата перебудови, зміна призначення, дата та причина зруйну-
вання, знесення, знищено пожежею, збереження залишків фун-
даменту – під асфальтом, частину розібрано, що залишено (які 
будівлі), місцезнаходження знятих частин споруд. Що міститься 
тепер на цьому місці – проїжджа частина вулиці. Нові адреси. 
Нові споруди та зруйнування. Дата відбудови, повернення час-
тин споруд, обладнання.

5. Оборонні споруди. Назва, призначення, до якої фортеці 
або будівлі відноситься, дата створення, адреса. Вид пам’ятки. 
Вказати архітектора. Зміна назви, зміна адреси. Дата перебудови, 
зміна призначення, дата та причина зруйнування (у зв’язку з 
будівництвом), знесення, знищено пожежею, розібрано кам’яні 
огорожі, замуровано брами, зрізано оборонні вали. Збереження 
залишків фундаменту – під асфальтом, частину розібрано, що 
залишено (які будівлі), місцезнаходження знятих частин споруд. 
Що міститься тепер на цьому місці – проїжджа частина вулиці. 
Перенесено меморіальні дошки. Нові адреси, тепер біля чого 
розташовується. Нові споруди та зруйнування. Дата відбудови, 
повернення частин споруд.
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6. Мости. Назва, призначення, до якої фортеці або будівлі 
відноситься, дата створення, адреса. Вид пам’ятки. Вказати 
архітектора, інженера. Зміна назви, зміна адреси, огорожі, деко-
ративних скульптур. Дата перебудови, дата та причина зруйну-
вання (у зв’язку з будівництвом), знесення, знищення пожежею, 
розібрано, перенесено огорожі, скульптури, меморіальні дошки. 
Збереження залишків, частину розібрано, що залишено (які час-
тини), місцезнаходження знятих частин споруд. Що розміщено 
тепер на цьому місці. Нові адреси, тепер біля чого міститься. 
Нові споруди та зруйнування. Дата відбудови, повернення час-
тин споруд.

7. Сади, парки, оранжереї. Назва (частина парку), при-
значення, дата створення, закладення, ким закладено, адреса. 
Вид пам’ятки. Дата та причина зруйнування, вирубування 
(у зв’язку з будівництвом), знесення, знищення пожежею. Зміна 
назви, зміна адреси, зміна призначення, огорожі, декоративних 
скульптур. Дата перебудови. Збереження залишків, яку частину 
вирубано, що залишено (які будівлі, посадки). Перенесено ого-
рожі, скульптури, меморіальні дошки. Що розташовано тепер 
на цьому місці – проїжджа частина вулиці, закладено який парк. 
Нові адреси, тепер біля чого міститься. Нові споруди, висадки 
та вирубки. Дата відбудови.

8. Археологічні пам’ятки. Назва (курган, група кур-
ганів, курганний могильник, поселення, селище), датування 
(ст. до н. е., ст. н. е.), адреса. Вид пам’ятки. Вказати відкривача 
пам’ятки, дати розкопок, досліджень, форма, розміри (терито-
рія обмежена, напр., майданами Рози Люксембург, Пролетар-
ським). Що знайдено. Зміна назви, зміна адреси, зміна призна-
чення. Дата та причина зруйнування (у зв’язку з будівництвом), 
знесення, зрізання. Збереження залишків – під асфальтом, час-
тину розібрано, що залишено. Пам’ятка частково під забудо-
вою (мотороремонтним цехом, садибою), лісом, городами (роз-
орюється). Частина селища затоплена, напр., водами Печенізь-
кого водосховища, частина зруйнована під час розробки піща-
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ного кар’єру. Поверхня руйнується внаслідок сільськогосподар-
ської діяльності. Місцезнаходження матеріалів досліджень. Що 
знаходиться тепер на цьому місці – проїжджа частина вулиці. 
Перенесено тріангуляційний знак, меморіальні дошки. Нові 
адреси, тепер біля чого розміщено. Нові споруди, огорожі та 
зруйнування.

9. Цвинтарі. Назва (вказати при якому монастирі чи 
храмі, лікарні), зміна назви, призначення (для військовополо-
нених німців або турок; померлих від ран у госпіталях; єврей-
ський, караїмський, вірменський, греко-католицький ін.), дата 
створення, адреса, зміна адреси. Вид пам’ятки. Дата розбу-
дови, перебудови, дата та причина зруйнування, знесення 
(хвилею під час катастрофи), ліквідації (частково зсувом, 
поступова руйнація), збереження залишків (поховання під 
асфальтом, територія парку), частину розібрано (номера діль-
ниць, алей), що залишено (брама, дзвіниця, будівлі, кількість 
поховань). Перенесення поховань, місцезнаходження знятих 
склепів-каплиць, надгробків, чавунних огорож). Що розмі-
щено тепер на цьому місці – проїжджа частина вулиці, ста-
діон, парк, житлові будинки. Нові адреси. Нові місця перепо-
ховань, повторні перепоховання та зруйнування. Дата відбу-
дови, повернення поховань, надгробків.

10. Окремі могили. Назва (вказати при якому монастирі чи 
храмі, лікарні), зміна назви (символічна могила – кенотаф, над-
гробок, пам’ятний знак), дата створення, адреса, зміна адреси, 
вид пам’ятки. Дата розбудови, перебудови, дата та причина 
зруйнування, знесення (хвилею під час катастрофи), ліквіда-
ції (частково зсувом, поступова руйнація), збереження залишків 
(поховання під асфальтом, територія парку), частину розібрано, 
що залишено. Перенесення поховання, місцезнаходження зня-
тих склепів-каплиць, надгробків, чавунних огорож. Що знахо-
диться тепер на цьому місці – проїжджа частина вулиці, стадіон, 
парк, житлові будинки. Нові адреси. Нові місця перепоховань, 
повторні перепоховання та зруйнування. Дата відбудови над-
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гробку, відтворення, повернення поховань, надгробків. Тепер 
біля чого розміщено.

11. Монументальні скульптури. Назва, зміна назви, дефі-
ніція, дата створення, встановлення, адреса. Вид пам’ятки. Вка-
зати архітектора, скульптора. Дата та причина зруйнування, зне-
сення, зняття, ким і як зруйновано. Збереження залишків фунда-
менту, сходів, постаменту, колони, частини постаті (тулуб), час-
тину розібрано, що залишено (мозаїку стіни крематорію забето-
новано). Дата перебудови, поновлення. Що розташовано тепер 
на цьому місці – проїжджа частина вулиці, інший пам’ятник. 
Зміна місця розташування монументальної скульптури (інші 
адреси та установи, де знаходився та знаходиться). Нові адреси. 
Нові споруди та зруйнування. Дата відбудови.

12. Образотворче мистецтво. Назва, зміна назви, дефіні-
ція, дата створення, встановлення, адреса. Вид пам’ятки. Вка-
зати художників, архітекторів. Дата та причина зруйнування 
(панорами, розписів, вітражів), знесення, зняття, збиття, ким 
і як зруйновано. Збереження залишків: фундаменту, сходів, 
колони, частину розібрано, що залишено (мозаїку стіни крема-
торію забетоновано). Де розміщено (в музеї, приватній колекції). 
Дата поновлення. Що знаходиться тепер на цьому місці – про-
їжджа частина вулиці, інша пам’ятка. Зміна місця розташування 
пам’ятки образотворчого мистецтва (інші адреси та установи, 
де знаходилася та знаходиться). Нові адреси. Нові відтворення 
та зруйнування. Дата відбудови.

Руйнації поч. 21 ст.
За порядком та за зразком пам’яток, що знищені в 20 ст.:
Культові споруди або їх начиння.
Громадські будівлі.
Окремі житлові будинки, пов’язані з історичними подіями 

або видатними особистостями.
Споруди виробничого і транспортного призначення.
Оборонні споруди.
Мости.
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Сади, парки, оранжереї.
Археологічні пам’ятки.
Цвинтарі.
Окремі могили.
Монументальні скульптури.
Образотворче мистецтво.
Розібрано після пожежі, у зв’язку з продажем ділянки під 

забудову.
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Любов Михасенко, Тетяна Рідна

Підсумки роботи експертно-перевірної комісії 
Державного архіву Харківської області  

у 2013-2014 роках

Важлива роль у вирішенні методичних та практичних 
питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, вне-
сенням їх до Національного архівного фонду (далі – НАФ) 
або вилученням документів з нього, здійсненні організаційно-
методичного керівництва діяльністю експертних комісій архів-
них відділів районних державних адміністрацій, міських рад, а 
також експертних комісій державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій 
тощо належить експертно-перевірній комісії (далі – ЕПК).

Склад ЕПК Державного архіву Харківської області пред-
ставлений досвідченими фахівцями, більшу частину яких ста-
новлять спеціалісти Державного архіву, меншу – спеціалісти 
інших архівних установ області. У 2013 році ЕПК поповнилася 
молоддю, якій фахівці з багаторічним досвідом роботи переда-
ють знання та практичні навички, додержуючись традицій попе-
редніх поколінь.

Упродовж 2013-2014 років робота ЕПК Державного архіву 
здійснювалася відповідно до Положення про ЕПК Державного 
архіву та на виконання її плану роботи на 2013-2014 роки.

Відбулося 26 засідань ЕПК, на яких розглянуто низку 
питань, зокрема, про результати роботи комісії у 2012-2013 рр. та 
планові завдання на 2013-2014 рр., пропозиції експертних комі-
сій (ЕК) юридичних осіб щодо визначення строків зберігання 
документів, не передбачених діючими переліками документів; 
питання щодо визначення категорій фондів, що надійшли до 
Державного архіву; про стан науково-технічного впорядкування 
документів на підприємствах, в організаціях та установах; про 
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зміни у списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які 
передають документи на зберігання до Державного архіву, про 
розгляд списків, з якими працюють архівні відділи районних дер-
жавних адміністрацій та міських рад Харківської області тощо. 

Значна частина роботи ЕПК полягала в розгляді описів 
справ, номенклатур справ, положень про ЕК та архівні підрозділи 
(архіви), інструкцій з діловодства, актів про вилучення для зни-
щення документів, не внесених до НАФ, установ, підприємств та 
організацій міста й області. Слід відзначити, що кількість доку-
ментів, поданих на розгляд ЕПК, зростає щороку. Це свідчить про 
активізацію роботи з науково-технічного впорядкування доку-
ментів установ, підприємств та організацій і посиленню контр-
олю з боку Державного архіву, архівних відділів районних дер-
жавних адміністрацій та міських рад області за станом збереже-
ності документів в області.

На засідання комісії запрошуються представники уста-
нов, підприємств та організацій. У ході спільного обговорення 
проблем, з якими вони стикаються, приймаються відповідні 
рішення щодо поступового їх розв’язання. Упродовж 2013-2014 
рр. на засіданнях ЕПК було заслухано представників 26 установ-
фондоутворювачів Державного архіву з питань проведення 
науково-технічного впорядкування документів, забезпечення їх 
збереженості, а саме: чотири рази – відповідальну за архів Депар-
таменту цивільного захисту Харківської обласної державної адмі-
ністрації Щербаченко В.В.; двічі – директора Центру документа-
ції Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
Попій І.В., відповідальну за архів Публічного акціонерного това-
риства “Харківсталькострукція” Шендригіну Л.М.; один раз – 
завідувача сектору документального забезпечення та контролю 
виконання Головного управління статистики у Харківській області 
Булкіну Г.В., завідувача архівом Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету Гаркавець О.М., відпові-
дальну за архів ПАТ «Хардіпротранс» Ільїну Н.С., відповідальну 
за архів провідного інженера Державного підприємства «Завод 
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ім. Малишева» Новікову О.А., відповідальну за архів Відділу 
у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації 
Шишкову М.О., відповідального за архів загального діловодства 
Українського державного інституту з проектування заводів важ-
кого машинобудування «Укрдіпроважмаш» Мороз В.В., архіварі-
уса Приватного акціонерного товариства «Харківський автоген-
ний завод» Се Н.Л., начальника відділу діловодства та контролю 
Відкритого акціонерного товариства «Турбоатом» Діденко Л.В., 
завідувача архівом Управління капітального будівництва Хар-
ківської обласної державної адміністрації Макушева Е.В., завід-
увача архівом Публічного акціонерного товариства «Харків-
ський підшипниковий завод» Дем’яненко Л.М., відповідальну 
за архів Публічного акціонерного товариства «Швейна фабрика 
імені Тінякова» Зайцеву В.А., відповідальну за архів Держав-
ного підприємства «Український державний науково-дослідний 
вуглехімічний інститут “УХІН”» Мельнікову Л.В., виконуючого 
обов’язки генерального директора Харківського обласного дер-
жавного агролісомеліоративного підприємства «Харківоблагро-
ліс» Солдатова Т.В., відповідальну за архів Головного управління 
Державної казначейської служби України в Харківській області 
Калєнову В.В., проректора з соціально-побутових питань, голову 
ЕК Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Яговцову Т.І., помічника проректора Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський 
авіаційний інститут” Ларченка М.Г., відповідальну за архів Хар-
ківського обласного центру зайнятості Іщенко Н.О., начальника 
сектору науково-технічної інформації Державного підприємства 
Український державний проектний інститут «Укрміськбудпро-
ект» Горчинка В.М., начальника групи технічного відділу Дер-
жавного підприємства “Державний інститут по проектуванню 
підприємств коксохімічної промисловості” Шаповал Н.П.

На виконання рішень ЕПК у 2013-2014 рр. проведено 
науково-технічне впорядкування документів за 1988 рік у Голов-
ному управлінні статистики у Харківській області; за 1988–1990 
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роки в Харківському національному автомобільно-дорожньому 
університеті; за 1987–2000 роки в Державному підприємстві 
«Завод ім. Малишева»; за 1992–2010 роки у Відділі в справах 
релігій Харківської обласної державної адміністрації; за 2000 рік 
у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна; 
за 1988–2000 роки в Українському державному інституті з проек-
тування заводів важкого машинобудування «Укрдіпроважмаш»; 
за 1989–1998 роки у Відкритому акціонерному товаристві «Тур-
боатом»; за 2002–2009 роки в Харківському обласному держав-
ному агролісомеліоративному підприємстві «Харківоблагроліс», 
за 1997-2001 роки в Національному аерокосмічному універси-
теті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, за 
2001-2006 роки – у Державному підприємстві “Державний інсти-
тут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості”.

Традиційним стало заслуховування на засіданнях ЕПК 
начальників архівних відділів районних державних адміністра-
цій та міських рад області. Упродовж 2013-2014 рр. заслухано 
начальників архівних відділів Богодухівської, Валківської, Вов-
чанської, Шевченківської, Красноградської районних державних 
адміністрацій та Куп´янської міської ради Харківської області з 
питань роботи їх ЕК, надані відповідні рекомендації щодо вдо-
сконалення цієї роботи.

Розглядалися питання віднесення фондів, утворених за 
документами, що надійшли на державне зберігання до Дер-
жавного архіву у 2013 році, до відповідних категорій. Зокрема, 
ф.-6555, Відкрите акціонерне товариство «Точмедприлад» за 
1996–2008 роки, у кількості 87 од. зб. віднесено до 3-ої категорії, 
ф.-6556, Харківська обласна рада за 1990–2000 роки у кількості 
399 од. зб. – до І-ої категорії.

Упродовж 2013-2014 рр. на засіданнях ЕПК розглянуто та 
погоджено 6 примірних номенклатур справ: районних (міських) 
відділів освіти Харківської області;

— загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл, інтернатів) 
Харківської області;
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— дошкільних навчальних закладів Харківської області;
— позашкільних навчальних закладів Харківської області;
— відділів державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційних служб районних (міськрайонних, міських) управ-
лінь юстиції у Харківській області;

— архівного відділу районної державної адміністрації.
Внесено зміни до Примірної номенклатури справ сільських 

(селищних) рад та їх виконавчих комітетів, погодженої на засі-
даннях ЕПК Державного архіву від 24 жовтня 2012 року (прото-
кол засідання № 10) та від 25 вересня 2013 року (протокол засі-
дання № 9).

У зв’язку зі змінами, що вносилися до списку юридичних 
осіб – джерел формування НАФ, які передають документи на 
зберігання до Державного архіву, упродовж 2013 року його було 
переглянуто, перескладено та погоджено на засіданні ЕПК Дер-
жавного архіву 18 грудня 2013 року (протокол засідання № 12).

Розглядалися пропозиції ЕК установ, підприємств та орга-
нізацій щодо визначення строків зберігання документів, не 
передбачених діючими переліками типових документів. Упро-
довж 2013-2014 рр. розглянуто пропозиції ЕК 28 установ; при-
йнято рішення по 116 видам документів.

Певна увага приділялась питанням якості проведення 
науково-технічного впорядкування документів. За дорученням 
голови ЕПК Державного архіву експертами комісії на місцях в 
установах, організаціях та підприємствах здійснювалася пере-
вірка якості робіт із науково-технічного впорядкування доку-
ментів, проведених співробітниками приватних архівних уста-
нов, трудових архівів та приватними підприємцями. Серед пере-
вірених 30 установ. Це зокрема, Харківська обласна профспілка 
робітників автомобільного та сільськогосподарського машинобу-
дування за 2007–2009 роки, Харківська обласна рада за 2009 рік, 
«Державний науково-дослідний і проектний інститут основної 
хімії “НІОХІМ”», Комунальний вищий навчальний заклад «Хар-
ківська академія неперервної освіти» за 2008–2011 роки, Харків-
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ській національний університет імені В.Н. Каразіна за 2000 рік, 
Публічне акціонерне товариство «Харківський завод підйомно-
транспортного устаткування» за 1993–2003 роки, Харківське 
обласне управління лісового та мисливського господарства за 
2009–2010 роки, Департамент культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації за 2001–2001 роки, Харківська 
державна академія фізичної культури за 2004–2008 роки, Укра-
їнський науково-дослідний інститут протезування, протезобуду-
вання та відновлення працездатності за 2003–2009 роки, Депар-
тамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністра-
ції за 2009 рік, Харківське обласне управління водних ресурсів за 
2009 рік, Відділ у справах релігій Харківської обласної державної 
адміністрації за 1992–2010 роки, Харківська обласна рада за 2010 
рік, Департамент житлово-комунального господарства та розви-
тку інфраструктури Харківської обласної державної адміністра-
ції за 2005–2007 роки, Департамент соціального захисту насе-
лення Харківської обласної державної адміністрації за 2008–2010 
роки, Об’єднання профспілок Харківської області за 2008-2011 
роки, Харківський національний медичний університет за 1991-
1993 роки, Харківська обласна профспілка працівників нафтової 
та газової промисловості за 2004-2011 роки, Управління паливно-
енергетичного комплексу Харківської обласної державної адмі-
ністрації за 1996-2011 роки, Державне підприємство «Україн-
ський державний інститут з проектування заводів важкого маши-
нобудування» за 1989-2000 роки, Державне підприємство «Хар-
ківський регіональний науково-виробничий центр стандарти-
зації, метрології та сертифікації» «Харківстандартметрологія» 
за 2010-2011 роки, Харківський обласний центр зайнятості за 
2010 рік, Державна установа «Інститут загальної та невідклад-
ної хірургії імені В.Т. Зайцева Національної академії медичних 
наук України» за 2002-2006 роки, Обласний комунальний заклад 
«Харківський державний академічний український драматичний 
театр імені Т.Г. Шевченка» за 1999-2003 роки, Державна уста-
нова «Інститут дерматології та венерології Національної академії 
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медичних наук України» за 2006-2011 роки, Департамент іннова-
ційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури 
Харківської обласної державної адміністрації за 2011 рік, Харків-
ська обласна профспілка працівників житлово-комунального гос-
подарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування 
населення за 2005-2009 роки, ТОВ «Фієста» за 2009-2011 роки, 
Департамент охорони здоров`я Харківської обласної державної 
адміністрації за 2008-2009 роки.

Аналіз здійсненої роботи показав, що роботи з науково-
технічного впорядкування документів підприємств, установ та 
організацій здійснювалися відповідно до вимог Правил роботи 
архівних підрозділів органів державної влади, місцевого само-
врядування, підприємств, установ та організацій, затверджених 
наказом Державного комітету архівів України від 16 березня 
2001 року № 16 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції Укра-
їни 08 травня 2001 року за № 407/5598 зі змінами та допо-
вненнями. 

На засіданнях ЕПК Державного архіву протягом 2013-2014 
років розглянуто та схвалено описів на управлінську документа-
цію в кількості 76544 од. зб.; 

погоджено: 
— описів справ з особового складу на 56007 од. зб.; 
— актів про вилучення для знищення документів, не вне-

сених до НАФ, на 2309720 од. зб.;
— 1332 номенклатури справ;
— 88 інструкцій з діловодства; 
— 252 положення про ЕК;
— 142 положення про архів;
— 2 положення про службу діловодства.
Крім того, розглянуто та схвалено удосконалені описи 

справ:
— Ф-65, Куп’янська повітова землевпорядна комісія 

(з проведення столипінської земельної реформи), м. Куп’янськ 
Харківської губернії за 1908-1914 роки; 
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— Ф-64, Ізюмська повітова землевпорядна комісія (з про-
ведення столипінської земельної реформи), м. Ізюм Харківської 
губернії за 1907-1917 роки;

— Ф-61, Валківська повітова землевпорядна комісія  
(з проведення столипінської земельної реформи), м. Валки Хар-
ківської губернії за 1907-1916 роки;

— Ф-55, Валківське повітове поліцейське управління, 
м. Валки Харківської губернії за 1852-1856, 1899-1906, 1908, 
1910-1916 роки;

— Ф-49, Канцелярія поліцейського наглядача, м. Зміїв 
Харківської губернії за 1870-1914 роки;

— Ф-49, Станова квартира пристава І-го стану, слоб. 
Хотомля Вовчанського повіту Харківської губернії за 1845-1856, 
1907 роки;

— Ф-27, Канцелярія харківського городового поліцей-
ського лікаря м. Харків за 1864-1872 роки; 

— Ф-30, Станова квартира пристава 2-го стану, слоб. Віль-
хуватка Вовчанського повіту Харківської губернії за 1851-1853 
роки; 

— Ф-58, Харківська повітова землевпорядна комісія, 
м. Харків за 1907-1918 роки;

— Ф-63, Зміївська повітова землевпорядна комісія м. Зміїв 
Харківської губернії за 1908-1918 роки;

— Ф-19, Харківське губернське в земських і міських спра-
вах присутствіє, м. Харків за 1889, 1892, 1893, 1895-1918 роки;

— Ф-41, Канцелярія старшого чиновника Управління дер-
жавного майна по складанню «владених записів» (на землі, від-
ведені колишнім державним селянам) в Харківській губернії за 
1867-1872 роки;

— Ф-3, Канцелярія Харківського губернатора, м. Харків за 
1803-1805 роки.

Розглянуто та схвалено описи фотодокументів архітектора 
О. Лейбфрейда за 1984 рік у кількості 115 од. зб., опис звукоза-
пису на дисках DVD-R (фонодокументи) Харківської обласної 
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державної телерадіокомпанії за 2011–2013 роки у кількості 20 
од. зб., опис відеодокументів на дисках DVD-R 16Х ТОВ Теле-
радіокомпанії «Регіон» за 2012-2013 роки в кількості 10 од. зб. 
(урочисті засідання, присвячені різним подіям, що відбувалися в 
місті Харкові та Харківській області; мітинги, наради голови та 
заступників голови Харківської обласної державної адміністра-
ції, виставки, конкурси тощо).

Також розглянуто та схвалено описи справ особового 
походження:

— кандидата історичних наук, доцента, заслуженого 
викладача ХНУ ім. В.Н. Каразіна, учасника Великої Вітчизняної 
війни Зайцева Б.П. за 1948-2013 роки у кількості 86 од. зб.;

— доктора архітектури, професора, члена-кореспондента 
Української академії архітектури Божка Ю.Г. за 1972-2005 роки у 
кількості 6 од. зб.;

— ветерана бойових дій в Афганістані, заступника голови 
Харківської міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) Ломакіна Г.І. за 1979-2014 роки у кількості 38 
од. зб.

Підводячи підсумки роботи ЕПК Державного архіву у 
2013-2014 роках, слід відзначити високий рівень інтенсивності 
роботи її членів, важливу роль ЕПК у науково-методичному та 
організаційному забезпеченні експертизи цінності документів, 
розгляді питань щодо визначення та уточнення джерел форму-
вання НАФ, його складу та строків зберігання документів, здій-
сненні організаційно-методичного керівництва діяльністю екс-
пертних комісій архівних відділів районних державних адміні-
страцій, міських рад, а також експертних комісій державних орга-
нів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, 
релігійних організацій тощо.
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Лариса Абраменко

Обзор архивов личного происхождения сценографов  
в Харьковском художественном музее

Архивы личного происхождения Харьковского художе-
ственного музея – довольно молодое образование, на сегодня их 
существование насчитывает чуть больше 20 лет. Архив, явля-
ясь структурным подразделением хранительской части музея, 
не проявляет инициативы в вопросах, выходящих за пределы 
вполне определенного круга его задач, но, тем не менее, он 
необычайно деятелен. Документы архива активно использу-
ются научными сотрудниками музея в работе над научными 
темами и каталогами музейных коллекций, экспонируются на 
персональных и тематических выставках, благодаря чему о них 
знают и специалисты – искусствоведы, и любители – краеведы.

В настоящее время в архиве ХХМ хранится 25 фон-
дов физических лиц. Среди них действительно уникальные 
«жемчужины» – архив первого педагога по рисованию 
С.И. Васильковского, М.А. Беркоса, Г.И. Семирадского, Дми-
трия Ивановича Безперчего, архив ученика И.Е. Репина, пре-
красного педагога и художника Семена Марковича Прохо-
рова, архив художника-баталиста Николая Семеновича Само-
киша и др.

Интерес исследователя к персональному документальному 
фонду определяет личность самого фондообразователя – чело-
века, собравшего (или создавшего) документы, поступившие 
в архив, являющегося главным действующим лицом событий, 
которые нашли отражение в этих документах. С ним связана 
конкретная историческая эпоха, в которой данный человек имел 
определенное общественное положение, официальный статус, 
свое окружение.
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В докладе речь пойдет о фондах художников – сценогра-
фов, т.к. для автора как исследователя харьковской школы сце-
нографии в первую очередь интересны именно они.

Несмотря на то, что в фонде театрально-декорационного 
искусства музея насчитывает более 700 произведений, архивных 
материалов сценографов собрано не так много. Можно вести 
речь о шести: фонды А.Г. Петрицкого, А.М. Щеглова, Д.П. 
Овчаренко, М.Н. Тихомирова, Г.А. Фисан и Л.С. Братченко. За 
исключением М.Н. Тихомирова, все художники работали и в 
театрах Харькова. 

Самый объемный фонд сценографа, состоящий из 443 еди-
ниц хранения, – фонд харьковского художника Алексея Михай-
ловича Щеглова (1908-1980), датируемый 1910-1979 годами. 
В составе фонда – традиционные документы личного проис-
хождения: биографические материалы, документы служебной 
деятельности, фотографии. 

А.М. Щеглов был театральным художником, графиком-
иллюстратором, оставил свои произведения в области 
монументально-декоративного и прикладного искусства. Начи-
ная с 1928 года, оформлял спектакли в театрах Сталино, Харь-
кова, Одессы. В 1929-35 гг. он – художник Харьковского теа-
тра рабочей молодежи. Начиная с 1965 года работал главным 
художником Харьковского государственного театра кукол 
им. Н.К. Крупской. 

Фонд состоит из следующих разделов: творческое насле-
дие, подготовительные материалы к творческому наследию, 
изобразительные материалы. Интересен архив для исследовате-
лей творчества мастера прежде всего наличием разнообразных 
автографов: каталожными списками работ, выставок, в которых 
принимал участие художник, книжек, проиллюстрированных 
Щегловым, сатирических работ и карикатур. В разделе «Твор-
ческое наследие» представлены портретные работы худож-
ника, пейзажи, книжная иллюстрация, подготовительные 
эскизы костюмов, декораций, бутафории к спектаклям, эскизы 
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монументально-декоративных работ, карикатура. Всего в раз-
деле насчитывается 208 единиц хранения. Прекрасным допо-
лнением к документальным материалам являются фотографии, 
которых в фонде около 250. Духом времени веет от фотографий, 
представленных в архиве мастера, где самая ранняя из них дати-
рована 1911 г.

Персональный фонд Дмитрия Павловича Овчаренко, чей 
вклад в украинскую оперно-балетную сценографию довольно 
весом, содержит 30 единиц хранения и сформирован он был 
после экспонирования персональной выставки художника, 
посвященной 100-летию со дня рождения сценографа в 2006 
году. Д.П. Овчаренко, заслуженный деятель искусства УССР, 
оформлял спектакли в театрах Харькова, Донецка, Николаева, 
Полтавы с 1928 года. С 1944 года работал в Харьковском госу-
дарственном театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко, в 1955-68 
годах – главный художник театра. В 1931-41; 1944-76 гг. – пре-
подавал в Харьковском художественном институте – Харьков-
ском художественно-промышленном институте. Уже после 1968 
года Овчаренко тяжело болел и не работал в театре. Он умер в 
1976 году и похоронен в Харькове – городе, которому оставался 
преданным всю жизнь.

Нельзя сказать, что личный фонд полностью отражает 
жизнь и деятельность Дмитрия Павловича Овчаренко, однако 
даже те архивные документы, что представлены в нем, интересны 
и неожиданны, как уникальные памятники эпохи и как свиде-
тельства неординарной богатой жизни. В состав фонда вошли 
автографы мастера – списки произведений, выставок, постано-
вок в театрах, фотографии за работой и на отдыхе. Интересна 
фотография, воспроизводящая эпизод неустановленного спек-
такля, на обороте которой послание – автограф известного укра-
инского режиссера, ученика Л. Курбаса В. Василько, с которым 
Д. Овчаренко довелось поработать. Глубокое уважение к Овча-
ренко, благодарность за оказанную помощь и просто человечес-
кое участие – лейтмотив воспоминаний, оставленных учеником 
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самого Овчаренко Всеволодом Федоровичем Константиновым 
об учителе. Они являются важным дополнением к изучению 
педагогической деятельности мэтра. В фонде представлены 
так же и критические статьи – отзывы о спектаклях, в поста-
новке которых принимал участие Д.П. Овчаренко. А главной 
«изюминкой» фонда стало удостоверение главного художника 
Харьковского государственного академического театра оперы и 
балета им. Н.В. Лысенко за № 288.

С именем Анатолия Галактионовича Петрицкого связана 
история украинского советского театра с первых дней его ста-
новления и до начала 1960-х годов. Художник театра, живопи-
сец, народный художник СССР, лауреат Государственной пре-
мии СССР, он более 10 лет проработал в Харькове, оформив 
22 спектакля в театрах города. Кроме этого он работал в теа-
трах Москвы, Киева, Львова, Одессы, Алма-Аты. В 1918-19 
годах – главный художник «Молодого театра» (Киев), в 1925-
31 – главный художник Харьковского государственного театра 
оперы и балета, 1944-56 – главный художник Киевского госу-
дарственного театра оперы и балета им. Т.Г.Шевченко, в 1957-
62 – художник Государственного ансамбля танца УССР. Пре-
подавал в Харьковском художественном институте (1930-32), 
Киевском художественном институте (1947-50).

В фонде известного украинского художника А.Г. Петриц-
кого насчитывается 19 единиц хранения (крайние даты 1926-
1995). В нем сосредоточены: машинописный черновик всту-
пительной статьи В. Хмурого к альбому 1929 года «Театральні 
строї А. Петрицького» на 21 странице, статьи к юбилею мас-
тера Д. Горбачева (1965), Л. Абраменко (1995), альбом с репро-
дукциями работ А. Петрицкого, собранный известным харьков-
ским краеведом А. Лейбфрейдом, репродукции живописных 
произведений и эскизов костюмов к спектаклям, поставленным 
на сцене Харьковского оперного театра, фотографии портретов 
самого художника, мужчины за шахматной доской и Форера. 
По мнению автора, это не самый интересный фонд, однако 
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документы, представленные в нем, могут служить дополнением 
к тому массиву архивных материалов, которые представлены в 
профильных учреждениях г. Киева.

Фонд практически неизвестного художника Михаила 
Николаевича Тихомирова, наверное, сегодня интересен только 
автору, т.к. содержит хотя и очень важный для исследователя 
на данном этапе изучения, но малочисленный материал. Ско-
рее всего, это не отдельный фонд, а материалы к фонду. В 1976, 
1978 годах фондообразователь Е. Кучерова передала в музей 
работы сценографа М.Н. Тихомирова и некое, неизвестное 
для автора количество архивных материалов. Закупленные 
эскизы в 1976 году попали в основной фонд, а по неизвестным 
автору причинам энное количество эскизов и архивных мате-
риалов попало в архив, а что-то владелица собрания забрала. 
Эскизы костюмов, датируемые 1920-40 годами, и альбом с 
подготовительными набросками к спектаклю «Макбет» не так 
давно были переведены из архива в основной фонд. В архиве 
остались несколько писем Е. Кучеровой в театры Москвы, Кур-
ска и Баку с предложением продать имеющиеся у нее эскизы 
и написанный Тихомировым список спектаклей, в создании 
которых он принимал участие. Автору было известно, что 
художник работал в театрах Москвы и Баку. Благодаря остаткам 
архива выяснилось, что Тихомиров оформлял спектакли еще и 
в Курске, Ташкенте, Перми.

На стадии формирования находится семейный архив сце-
нографов Леонида Сергеевича Братченко и Галины Андреевны 
Фисан. Л.С. Братченко – художник театра, народный художник 
УССР, с 1955 года работал в Харьковском государственном теа-
тре оперы и балета им. Н.В. Лысенко, в 1968-88 гг. – главным 
художником театра. Оформлял спектакли в театрах Харь-
кова, Полтавы, Одессы, Орджоникидзе. Преподавал в Харь-
ковском государственном художественном институте 1951-58. 
Г.А. Фисан – художник театра, искусствовед. Работала главным 
художником Харьковского областного драматического театра в 
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1953-60 гг., оформляла спектакли в театрах Харькова, Запоро-
жья, Севастополя. В 1949-53, 1960-2000 гг. – заместитель дирек-
тора по научной работе Харьковского художественного музея.

Архивный фонд Л.С. Братченко – Г.А. Фисан форми-
руется по следующим разделам: материалы о фондообразо-
вателях, творческие и подготовительные к ним материалы, 
изобразительные материалы, материалы о служебной деятель-
ности, материалы о научной работе Г.А. Фисан, фотографии, 
другие материалы.

Несомненный интерес для историков театра и искусство-
ведов представляют подготовительные творческие материалы 
сценографов: зарисовки, варианты эскизов декораций к спек-
таклям, эскизов костюмов, предварительные рисунки, фотогра-
фии эскизов, хранящихся в различных музеях, являющихся соб-
ственностью наследников или частных коллекционеров и несо-
хранившихся эскизов. Кроме этого фонд включает фотогра-
фии экспозиций персональных выставок; рукописи и черновой 
набор научных трудов Г.А. Фисан: монографий, статей и очер-
ков, а также материалы, собранные ею по истории театра и изо-
бразительного искусства; личные фотографии. 

Такова краткая характеристика фондов личного происхож-
дения сценографов, хранящихся в архиве Харьковского художе-
ственного музея. Они разнообразны по своему составу и содер-
жанию, но в них отражен жизненный путь художников, оста-
вивших свой след в культурной жизни страны того или иного 
периода. Кроме того, в личных документах отражено время, в 
котором жили и работали фондообразователи, их подлинные 
мысли и действия, что очень важно для исследователей эпохи.
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Ігор Аннєнков

Загальна щільність використання електричних 
машин на промислових підприємствах Харківщини 

наприкінці ХІХ ст.

Початок другої половини ХІХ ст. ознаменувався для Хар-
ківщини зростанням промислового виробництва та якісним 
переходом останнього з мануфактурної до індустріальної фази 
розвитку. Але, внаслідок відсутності достатньої сировинної 
бази, браку кваліфікованих робітників та спеціалістів, неузго-
дженості урядових заходів щодо підтримки індустріалізацій-
них процесів у країні, слабкому науково-інформаційному забез-
печенню, означений перехід відбувався досить повільно. Від-
повідно, у такому ж темпі проходили процеси оснащення хар-
ківських промислових підприємств енергетичними засобами. 
Так, оскільки до кінця 1860-х років на харківських теренах 
переважав мануфактурний тип організації виробництва, то й 
як рушійна сила приводів механізмів, там де вони мали місце, 
застосовувалася, здебільшого, енергія води. Хоча на окремих 
підприємствах, що вже мали індустріальний спосіб організа-
ції виробництва, використовувалися парові машини. На жаль, 
на сьогодні не збереглося точної інформації стосовно кількості 
останніх, але ми знаємо, що таких було небагато, а їх профіль 
носив яскраво виражений машинобудівний характер.

Між тим, упродовж 1870–1880-х років оснащеність хар-
ківських промислових підприємств паровими енергозасобами 
значно зростає. На такому великому підприємстві, як завод сіль-
ськогосподарських машин Гельферіх-Саде навіть використову-
валися паротурбіни, що в той час у Російській імперії вважалися 
найсучаснішими енерговиробляючими машинами. 

Отже, до кінця 1880-х років на Харківщині відбувся оста-
точний перехід промисловості з природних енергогенераторів 
на штучні, причому великі та середні підприємства використо-
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вували парові енергозасоби, а дрібні – нафтові та гасові дви-
гуни. Але цей перехід, до речі як і в усій Російській імперії, 
стався на декілька десятиліть пізніше, ніж у розвинених кра-
їнах Західної Європи та США. Тому, коли в останніх напри-
кінці 1870-х років розгорнулося широке будівництво освітлю-
вальних електричних блок-станцій з приводом електрогенера-
торів від парових машин та двигунів внутрішнього згоряння, 
харківські підприємці ментально ще не були готові сприймати 
такого роду технологічні новини. До того ж, у місті бракувало 
спеціалістів з електрики та й ціна на дані електромашини була 
чималою [1, с. 174].

Означені чинники привели до того, що початок установки 
освітлювальних блок-станцій на харківських підприємствах 
припав на початок 1890-х років. Загальний принцип їх будови 
полягав у тому, що генератор постійного струму через пасову 
передачу з’єднувався з силовою установкою внутрішнього або 
зовнішнього згоряння. Сам же генератор живив акумуляторну 
батарею, до якої була приєднана електрична освітлювальна 
мережа, складена з ламп розжарювання. На сьогодні, знов-таки, 
точно невідома кількість таких електростанцій, обладнаних на 
харківських підприємствах упродовж досліджуваного періоду. 
Однак, аналіз придбання ними акумуляторів та ламп розжарю-
вання, який можливо здійснити за документами, що містяться 
в Держархіві Харківської області, дозволяє стверджувати наяв-
ність таких блок-станцій на заводах Мельгозе, Гельферіх-Саде, 
Шиманського, Шапара та в майстернях Південної залізниці. 
Тобто, встановити такі блок-станції могли лише крупні заможні 
промислові організації.

Слід зауважити, що в той час, коли харківські заводи нала-
годжували експлуатацію електричних машин лише як генера-
торів освітлення, на європейських та американських підпри-
ємствах вони вже використовувалися як мотори індивідуаль-
ного приводу обладнання, так і генератори енергопостачання 
для забезпечення роботи устаткування у цілому. Така ситуація 
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обумовлювалася тим, що дещо запізнілий перехід харківських 
підприємств на індустріальні рейки організації промислового 
виробництва обернувся придбанням обладнання, непридатного 
для модернізації під індивідуальний електропривод. Звідси – 
облаштування місцевих заводів у контексті останніх досягнень 
електротехніки передбачало списання багатьох одиниць устат-
кування, що не відпрацювало амортизаційного терміну, а це не 
мало економічного підґрунтя. Тому, модернізовані впродовж 
1980-х років харківські заводи й не поспішали із запроваджен-
ням електромашин на власних виробництвах.

Іншою була справа стосовно розпочатої у 1895 р. фунда-
ції в Харкові заводу Російського паровозобудівного і механіч-
ного товариства (ХПЗ). Нове підприємство відразу ж організо-
вувалося за останнім «словом» техніки, що сприяло облашту-
ванню його виключно устаткуванням оснащеним індивідуаль-
ним електроприводом. Задля забезпечення роботи останнього 
на заводі було змонтовано електростанцію з динамо-машиною 
фірми «Сіменс і Ґальске» потужністю 900 к. с. Усього ж на ХПЗ 
встановили 449 верстатів та 9 електричних мостових кранів. 
Керував цим процесом викладач петербурзьких Миколаївської 
Інженерної академії та Електротехнічного інституту, консуль-
тант Головного інженерного управління Військового міністер-
ства інженер-капітан Людомир Вацлавович Свенторжецький 
[2, арк. 27, 127; 3, арк. 30–31].

Таким чином, зважаючи на збережену інформацію з під-
нятої проблематики, можна говорити, що кількість установле-
них на підприємствах Харківщини електричних машин напри-
кінці ХІХ ст. навряд чи перевищувала 600 одиниць, включно з 
трансформаторами. Однак більше 90 % цього обсягу приходи-
лося на ХПЗ, решта – на інші потужні заводи міста. Поза меж-
ами Харкова в цей час електромашини не використовувалися 
зовсім. Отже в досліджуваний період щільність використання 
останніх на промислових підприємствах Харківщини в цілому 
була невисокою, але обрані темпи індустріалізації виробництв 
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на харківських заводах створювали сприятливі умови для акти-
візації процесу їх насичення електричними машинами.
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Наталія Аннєнкова 

Верстатобудування на підприємствах Харківщини  
наприкінці ХІХ століття

У другій половині ХІХ ст. на теренах Російської імпе-
рії почали розгортатися індустріалізаційні процеси, які затре-
бували розвитку сфери виробництва засобів виробництва, що 
й стало необхідною умовою налагодження системного випуску 
верстатного обладнання. Між тим, на відміну від соціалістичної 
індустріалізації, темпи цього процесу в дореволюційний період 
були не такі стрімкі та масштабні. Це обумовлювалось доволі 
слабко розвиненим ринком вільної праці, відсутністю науково-
технічного забезпечення та кваліфікованих робітничих кадрів, 
отже – потреби у верстатному устаткуванні зростали повільно. 

Що стосується Харківщини, то тут індустріалізаційні про-
цеси відбувалися в загальному контексті. Так, впродовж 1860-х 
років на цій території були засновані 2 машинобудівних заводи – 
Трепке (1860 р.) і Тіля (1869 р.). У 1870-х роках починають 
свою роботу ще 4 машинобудівних заводи – машинобудівний та 
чавуноливарний завод Пільстрема (1870 р.), завод парових кот-
лів та мідних апаратів Юдіна (1874 р.), заводи землеробських 
машин і знарядь Мельгозе (1874 р.) і Гельферіх Саде (1875 р.), 
а впродовж наступних п’ятнадцяти років на Харківщині не 
було засновано жодного машинобудівного підприємства. Це 
стало наслідком як об’єктивних чинників, пов’язаних із кризою 
та російсько-турецькою війною, так і факторів суб’єктивного 
характеру, сформованих достатньою віддаленістю від тогочас-
них сировинних баз [1, с. 321–322, 1003–1007].

Указані обставини наклали свій відбиток на специфіку 
випуску верстатного обладнання на Харківських теренах до 
кінця 1880-х років. Це можна охарактеризувати, як спорадич-
ний спосіб виробництва. Що стосується випуску верстатного 
обладнання на підприємствах Харківщини, то вони самостійно 
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виготовляли одиничні екземпляри верстатів для своїх потреб, 
час від часу виконували поштучні замовлення інших, здебіль-
шого Харківських фабрик, заводів та приватних майстерень, на 
кшталт заводів Тіля і Юдіна, майстерні братів Ігнатових, Коси-
лова, Рейхельта тощо. З числа тих підприємств, у номенклатурі 
яких поряд з іншою продукцією були і верстати, слід відмітити 
заводи Трєпкє та Пільстрема. Але зазначимо, що заводи випус-
кали копії закордонних розробок. Основна частка обладнання, 
якого потребували заводи, завозилася з-за кордону, тому, навіть 
запровадження в дію заводів землеробських машин Мель-
гозе і, ще більш потужного, Гельферіх Саде, ніяк не вплинуло 
на випуск верстатного обладнання на Харківщині, тому що ці 
заводи самостійно завозили сучасне обладнання з-за кордону. 
Дефіцит і коштовність металу, при віддаленості Харківщини від 
сировинних баз, накладали також свій відбиток – часто-густо 
металеві деталі замінювалися на дерев’яні, що в свою чергу 
впливало на, і без того недосконалу, якість [2, с. 17, 77, 80–84].

З кінця 1880-х років у Російській імперії починається 
активне освоєння вугільних та залізорудних копалин, що зняло 
проблему нестачі сировини. Особливо інтенсивного розвитку 
набув цей процес на Півдні Росії, а саме в Донбасі, що в свою 
чергу позначилося на подальшому індустріальному розвитку 
Харківщини, де протягом 1890-х років засновується ряд маши-
нобудівних підприємств. Серед них Харківський металевий 
завод фон Дітмара (1890 р.), Харківський дротово-гвоздильний і 
металевий завод братів Шапара (1890 р.), Слюсарно-механічний 
заклад Богданова (1891 р.), Слюсарно-механічний завод Апол-
чина (1895 р.), Харківський завод Російського Паровозобудів-
ного і механічного товариства (РПМТ) (1895 р.) [1, с. 321–322].

Таке промислове пожвавлення затребувало й більшої кіль-
кості верстатного обладнання, дефіцит якого було складно задо-
вольнити за рахунок увезення устаткування з-за кордону та інших 
промислових регіонів імперії, зважаючи на ціну обладнання, неви-
значеність митної політики й дисципліну постачальників. Харків-
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ські машинобудівні підприємства намагалися вирішити цю про-
блему самотужки. Деякі заводи продовжували виконувати разові 
замовлення на виготовлення верстатів, серед них ті ж Трєпкє та 
Пільстрема, завод фон Дітмара тощо. Але всі ці підприємства на 
той час не мали чіткої спеціалізації, тобто вони виробляли будь-
яку машинобудівну продукцію на замовлення, виготовлення якої 
дозволяли наявне устаткування і персонал. У такий спосіб вирі-
шити проблему нестачі верстатного обладнання не вдалося. Вини-
кли об’єктивні умови налагодження серійного випуску верстатів.

Першим підприємством, на якому було налагоджено 
серійне виробництво верстатного обладнання на Харківщині, 
як і в цілому на Півдні Російської імперії був Харківський 
завод Російського Паровозобудівного і механічного товариства 
(РПМТ), який розпочав свою роботу наприкінці 1896 р. Зазна-
чимо, що це підприємство також не мало однозначної спеціалі-
зації за номенклатурою виробів. Але, на відміну від решти укра-
їнських загальномашинобудівних підприємств, вищеозначений 
завод уже спеціалізувався на певних видах продукції. Так, ним 
здійснювалося виключно випуск паровозів, котлів, підйомних 
машин, верстатів, мостів і стропил. Наявність одного з напря-
мів спеціалізації заводу верстатобудування було обумовлено 
тим, що серед засновників товариства був і Філіп Буе – власник 
однойменної французької верстатобудівної фірми, якому в това-
ристві належало 20 % акцій. Саме це й дало змогу випускати 
на Харківському заводі верстатне обладнання, насамперед, за 
кресленнями фірми Буе. Проте завод випускав й обладнання як 
скопійоване в інших виробників, так і власних розробок. Однак 
спеціалізації на якомусь конкретному виді верстатного устатку-
вання не відбулося [3, арк.150; 4, арк. 22 зв]. 

Таким чином, можна стверджувати, що з уведенням в дію 
Харківського заводу Російського Паровозобудівного і механіч-
ного товариства наприкінці ХІХ ст. верстатобудування Хар-
ківщини перейшло від спорадичного до системного випуску 
обладнання.
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Наталія Борох

Погляд у минуле. З історії створення Золочева

У 2014 році наше селище відзначає 336-річчя з дня свого 
заснування. Його історія детально відображена в архівних доку-
ментах, які є свідками минулого. Заснування Золочева дату-
ється 1677 роком. З деяких актів, що збереглися до цього часу, 
відомо, що першим переселенцем чи осадчим цього міста був 
козак Костянтин Федоров, до якого приєдналися «таковые же 
вольные черкасы, пришедшие под высокодержавную область из 
дальних за Днепром городов». Існують припущення, що най-
більша частина переселенців – вихідці із «Задніпрянського 
города – Мишурина Рога».

Місто Золочів було побудовано з лівого боку річки Уди на 
горі, як острог, і обнесено дубовим лісом вгору півтора сажні з 8 
баштами. Довжина стін – 730 сажні. Навколо острогу під стінами 
був проритий рів 1,5 сажня глибиною. В острозі був війт (старо-
ста), з «пищалями» 30 чоловік, з «рогатинами» – 84 чоловіки, з 
«бердишами» – 15 чоловік, без зброї – 195 чоловік. Всього 325 
чоловік. Населення містечка не раз бралося за зброю, відбива-
ючи напад кримських татар, султанської Туреччини. В історико-
статистичному описі Харківської єпархії значиться, що полковник 
Григорій Донець 26 грудня 1680 року писав: «В нынешних чис-
лах в Нежинском и Переяславском полках были татаре дважды, 
компанейщики одну ватагу разбили и мне указано быть с полком 
у Золочеве и я пойду в Золочев декабря 27».

Історичні дані говорять, що в той час населення Золочева 
ділилося на дві соціальні групи: козаки, кожен з яких мав по 
1-3 підпомічники, та черкаси, що були підпомічниками козаків 
і обробляли їхню землю. Цей факт може свідчити про початок 
кріпосництва в наших краях. 

З 1780 по 1796 рр. Золочів був повітовим містечком, а з 
1797 до 1917 рр. – позаштатним містом Харківської губернії. 
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Згідно з указом Катерини ІІ від 21 вересня 1781 року затвер-
джено герб м. Золочева «Две дули (сорт груш) в зеленом поле, 
означающее великое оных в сем месте изобилие». При ство-
ренні гербів міст приймалися до уваги різні обставини: їх 
географічне положення, властиві їм характерні особливості і 
т. п. Особливе значення мала кольорова гама. Так, зелене поле 
Золочівського герба символізувало надію, радість, достаток.

Згідно з топографічним описом 1785 року Золочів розпо-
ділявся на 4 частини: 1 – центральна – в середині земляного 
валу, 2 – Аксеновка, 3 – Западенька – на правому березі річки 
Уди, 4 – Довгалівка – на лівому березі річки Уди.

За переписом 1788 року в Золочеві нараховувалося 996 
дворів, усього 4742 жителі. Основним заняттям, крім несення 
військової служби, було землеробство, садівництво, ремесло. 
Та становище золочівців різко погіршилося, коли наприкінці 
ХVІІІ століття вони залишилися без землі, про що свідчить 
лист до цариці Єлизавети Петрівни. У ньому вони пишуть, що 
з 1040 козаків залишилося всього 50, та й ті без землі, бо всі 
місця захоплено то Харківським городничим, то князем Кро-
поткіним.

На той час у Золочеві діяло 4 церкви: соборна Успенська, 
Троїцька, Воскресенська та Миколаївська. Вознесенський храм 
побудовано значно пізніше – у 1894 році, першим священиком 
якої був 45-річний Іоанн Іванов. Цей храм існує й сьогодні.

1 травня 1855 року у м. Золочів була сформована перша 
пожежна частина, до складу якої ввійшло 6 чоловік на чолі з 
Терлемезовим.

У 1878 році в позаштатному містечку Золочів було 887 
дворів, 18 торгових лавок, 3 храми, 1 училище, 1 винний погріб, 
62 повітряні млини, 6 кузень та ін. Через Золочів пролягало два 
шляхи: Муравський та за напрямком Харків-Суми.

Перший цегляний завод, що належав громаді, у місті 
з`явився в 1884 році. Через деякий час було побудовано й 
другий.
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Для безоплатного лікування селян Харківського повіту і 
міщан м. Золочів у жовтні 1886 року було відкрито Золочівську 
лікарню на 34 місця.

У той час на Золочівщині існувало три мови, якими спіл-
кувалися його жителі: великоросійська, малоросійська та поль-
ська. З часом кількість шкіл і училищ зростала й люди вивчали 
грамоту, ставали освіченішими.

З`являлись приватні заводи, готелі, трактири, розширюва-
лася торгівля. Та нарівні з цим розорювалося селянство, значна 
частина бідняків ішла в найми до багатих ремісників та кур-
кулів.

За даними метричних книг архіву за 1897-1901 роки, серед-
ній відсоток приросту населення складав 1,42 % (крім 1900 р.). 
На рубежі століть смертність майже на 1 % перевищила наро-
джуваність. У 1900 році у Золочеві прогресували декілька хво-
роб в епідемічній формі. Померлих від інфекційних захворю-
вань на той час за медичним звітом значилося 138 душ.

Нове століття Золочеву принесло велику кількість змін, 
страждань і сподівань, падінь та підйомів. Жителі Золочева пере-
жили Жовтневу революцію 1917 року, колективізацію сільського 
господарства 1931-1937 років, страшний голод 1932-1933 років, 
Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років. Їхнє життя набагато 
покращало у післявоєнний час – час прогресу й розвитку, коли 
виникали колгоспи, фабрики, заводи, школи. Потужніше стали 
розвиватися будівництво, торгівельна мережа. Повністю елек-
трифікувалося селище. Запрацювала автоматична телефонна 
станція. Почало змінюватися й набувати нового вигляду куль-
турне обличчя Золочева.
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Оксана Долуда

Надежный тыл – помощь фронту

В далекое прошлое уходят события страшных лет периода 
Второй мировой войны, но память о них будет жить вечно, пере-
даваясь из поколения в поколение.

Вклад тех, кто вел борьбу с немецкими захватчиками, 
невозможно переоценить. В этом контексте значительной была 
роль тыла.

С началом мобилизации войск в ряды Советской армии на 
фронт ушло большинство харьковчан. Женщины, дети и люди 
преклонного возраста, оставшиеся в Харькове, максимально 
мобилизовавшись, встали на защиту родного города. «Каждый 
дом как крепость» – призывали публикации в газете «Социа-
листическая Харьковщина» за август 1941 года [3]. Все жители 
города принимали активное участие в работах по укреплению 
обороноспособности Харькова [4].

Обеспечение военных действий напрямую зависело от 
тяжелой промышленности. Все заводы и предприятия в крат-
чайшие сроки перестроились на производство машин и тех-
ники для нужд передовой. Эта задача была не из легких, так как 
легла на плечи женщин, стариков и детей, оставшихся в тылу. 
Как сообщает газета «Социалистическая Харьковщина», рабо-
чая Д. Маслова, прежде никогда не сталкивавшаяся с намоткой 
автотрансформаторов (этот вид работы из-за чрезмерной слож-
ности выполняли исключительно мужчины), в тяжелых усло-
виях военного времени овладела приемами работы на станке и 
выполнила норму опытного рабочего.

Так, на завод транспортного машиностроения 
им. Малышева вернулись десятки старых кадров. Люди, про-
работавшие на заводе более 40 лет и ушедшие на заслуженный 
отдых, вновь встали у станка, чтобы по мере сил принести 
пользу Родине. В основном это были женщины, оставшиеся в 
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городе. Только за один день, 23 июня 1941 года, их на завод при-
шло свыше ста человек. Патриотический девиз «Больше тан-
ков, самолетов и снарядов для разгрома фашистских захватчи-
ков», знал каждый тыловик. Помощь, которую оказывало мир-
ное население фронту, была непрерывной; каждый рабочий и 
служащий, невзирая на возраст и возможности, считал своим 
долгом работать за двоих–троих, чтоб обеспечить фронт всем 
необходимым для Победы. Так, на заводе им. Шевченко люди 
работали по полторы смены, превышая план на 200–300 %. 

Трудовой подъем охватил не только рабочих. Колхозники 
также трудились на полях от зари до зари. В архивных доку-
ментах неоднократно упоминается о случаях, которые встре-
чались повсеместно: 60-ти летняя пенсионерка А. Зарницкая в 
колхозе им. Коминтерна Дергачевского района навязывала по 
13 копн вместо нормы 7; девушки садились за руль тракторов 
и комбайнов, сельские женщины на своих коровах вспахивали 
землю – это далеко не полный перечень героических поступ-
ков простых людей, трудившихся для обеспечения фронта. Так, 
в колхозе «Кегичевка» Кегичевского района 12 комбайнеров за 
неполный рабочий день собрали урожай с 200 гектар земли: это, 
в среднем, по 16 гектар на комбайн. Стоит заметить, что уборка 
зерновых проводилась на высоком уровне, и ни один колос не 
остался не собранным [6].

В документах архива сохранилась информация о массовых 
мероприятиях по сбору теплых вещей, денег и драгоценных 
металлов для Красной армии. По данным газеты «Социалис-
тическая Харьковщина» гражданин М.Д. Матов внес в фонд 
обороны страны 25,8 грамм золота и 1,6 платины, а Б.И. Файс 
передала 29,5 грамм золота, 301,8 грамм серебра. По инициа-
тиве домохозяек ст. Козачья Лопань также был организован 
сбор цветных металлов в пользу Красной армии.

Материалы газеты «Социалистическая Харьковщина» 
свидетельствуют, что в августе 1941 года был открыт счет в Гос-
банке, на который рабочие Харьковского электромеханического 
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завода и вагоноремонтного пункта № 5, коллектив Госпро-
екта Южной железной дороги и многие другие предприя-
тия активно перечисляли деньги в фонд обороны, для борьбы 
с фашистскими захватчиками. Коллектив шестой туберкулез-
ной больницы (Померки) на своих собраниях утвердил реше-
ние об отчислении в фонд обороны СССР однодневного зара-
ботка; сестра Варенко внесла десятидневный заработок, сани-
тарка Солоницкая семидневный [7].

Профессорско-преподавательский состав и технический 
персонал Харьковского университета им. А.М. Горького ежеме-
сячно перечисляли в фонд борьбы с иностранными интервен-
тами зарплату за один рабочий день. Достойный пример пре-
подавателей не оставил равнодушным ни одного студента – во 
время летних каникул каждый из них собирал урожай, чтобы 
внести свой вклад в борьбу за Отечество. Следует упомянуть 
об учителях и школьниках, проявивших энтузиазм при сборе 
урожая. Так, школьники Семеновской школы Барвенковского 
района собирали ромашку, загребали колоски и выполняли раз-
нообразную работу по уборке зерновых.

Дружинницы Красного Креста формировали санитарные 
отряды по подготовке школьниц 9-х и 10-х классов, проводили 
колоссальную агитацию сдачи крови для лечения больных и 
раненых бойцов. Десятки тысяч дружинниц несли вахту в горо-
дах и селах, применяя все свои знания и навыки по уходу за 
больными и ранеными.

Фотоматериалы, которые хранятся в Государственном 
архиве Харьковской области, свидетельствуют о той радости, 
с которой жители освобожденного города встретили своих 
героев. Харьков относился к числу наиболее разрушенных 
городов, нуждался в срочном восстановлении. Это и стало пер-
воочередной задачей тыловиков. Постепенно была налажена 
работа средств связи и канализации города. В Харьков возвра-
щались эвакуированные ранее предприятия, возобновлялась их 
работа. В архиве сохранились постановления от 28 августа 1943 
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года о восстановлении бывших названий улиц, снятия вывесок 
и объявлений на немецком языке. В документах областного 
архива отображена информация, которая свидетельствуют о 
поддержке семей военнослужащих. Так, было выделено две 
тонны муки, по 300 килограмм селедки, печенья, мыла и про-
чих продовольственных продуктов [8].

Анализируя все эти небольшие, на первый взгляд, но 
очень весомые подвиги, становится очевидным, что победа над 
нацистской Германией была бы невозможной без надежной 
поддержки тыла.
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Наталія Драньова 

Традиційні харківські ремесла (XVIII–XIX ст.)

Аналіз виробів ремісників дає змогу нам уявити картину 
споживацьких уподобань харківського суспільства впродовж 
XVIII–XIX ст., що доповнює наші уявлення про побутові умови 
харків’ян, їх естетичні смаки, рівень загальної культури. Ремес-
ництво відобразилося в топоніміці міста – на згадку про реміс-
ників нам залишилися назви вулиць (Римарська, Чоботарська, 
Коцарська, Гончарська, Кузнєчна, та ін.); прізвищах (Коцар, 
Чоботар, Римар, Шорник та ін.).

Харківські ремесла впродовж другої половини XVIII –
XIX ст. існували у різноманітних формах: цехове ремесло, поо-
динокі кустарні виробництва й художні ремесла. Різновиди 
ремесел та нові технології ремісничих виробництв зумовлені 
потребами суспільства. 

У XVIII ст. у Харкові, безсумнівно, вже існував цеховий 
устрій [21; с. 68]. Із цеховим виробництвом тісно пов’язані цер-
ковні братства. Підтвердженням існування цехів у Харкові є 
Указ московського царя Алексія Михайловича [1; c. 91]. Почи-
наючи з XVIII ст., коли російський уряд ставить завдання все-
бічного дослідження усіх земель, провінцій Російської держави, 
з’являються спеціальні комісії, які проводять дослідження гео-
графічних та природних умов, економічного потенціалу, тор-
гівельних відносин у різних регіонах. Тому, саме з XVIII ст. 
видається ціла низка документів, у яких відображені соціально-
економічні процеси, що відбувалися на Слобідській Україні 
[29].

Зокрема, відомості про ремісниче виробництво в Хар-
кові ми знаходимо в «Топографическом описании Харьковского 
намесничества» 1785 року. Згідно цього документу в Харкові в 
цей час існували такі ремесла: «кожевенное, сыромятное или 
рымарское, сапожное или чеботарское, скорнятское или куш-
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нирское, ковёрное или коцарское, портняжное, шерстобойное 
или шаповальное, стекольное или стеклянное, колёсное, сто-
лярное, токарное, бончарное или бондарское, плотничье, куз-
нечное, кирпичедельное, слесарное, горшечное или гончарное, 
малярное» [2; c. 229]. 

Аналізуючи розвиток тих чи інших ремесел, автор засто-
совує наступну класифікацію: 

1) ремесла пов’язані з виробництвом господарських 
приладь;

2) виготовлення предметів домашнього користування 
(гончарство, теслярство, римарство, бондарство, чоботарс-
тво, ковальство); 

3) виготовлення одягу (ткацтво, коцарство, кушнірство); 
4) ремесла з виготовлення харчових продуктів – ці групи 

ремесел найчисельніші, але також існували й інші, менш поши-
рені ремесла з виготовлення виробів із золота та срібла, музич-
них інструментів та ін. 

В кінці XVIII ст. серед харківського населення, за даними 
1794 року, 47 % усього населення складали саме ремісники.

Одним з найяскравіших харківських ремесел XVIII ст. 
було коцарство.

У XVIII ст. в Харкові набуває значного поширення вироб-
ництво довговорсових килимів – коців, а також кінських попон. 
Цим ремеслом займалися переважно жінки – коцарки. Свід-
чення про це ремесло ми знаходимо в «Топографическом описа-
нии Харьковского намесничества» 1785 року [33]. Зародження 
килимового (косарського) виробництва в Харкові – закономір-
ний та природній процес. Наявність якісної сировини – вовни, 
коноплей, різноманітних природних барвників, а найголо-
вніше – наявність попиту на килимові вироби. 

У процесі пошуків можливих витоків коцарства як ремесла, 
знайдені відомості про існування цього поняття в інших мовах, 
зокрема західноєвропейських. Так, у давньоверхньонімець-
кій мові існувало kozo (чол. рід) chozza (жін. рід) – груба вов-
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няна тканина, ковдра, одяг. Філологи стверджують, що саме ця 
мова є джерелом запозичення назви в інші мови в середньоні-
мецьку – kotze (груба вовняна тканина, ковдра, одяг), франк-
ську – кotta, словенську – koz (ковдра), польську – koz (вовняна 
ковдра) [23, с. 63].

Ковдра довгий час мала значення схоже з килимом. 
У зв’язку з чим, можна зробити припущення про західноєвро-
пейське походження терміна ‘коц’. Підтвердженням цього може 
слугувати й те, що значна частина переселенців, які заснову-
вали харківську фортецю, підгірні слободи, були вихідцями з 
Правобережної України, не виключено, що саме цим шляхом у 
Харкові з’явилося коцарство.

Слід зазначити, що осередки коцарського ремесла існу-
вали також і в інших регіонах України: мануфактури в містах 
Лагодів і Броди (на Львівщині), в Києві при Печерській Лаврі, 
мануфактури міст Залізці (Тернопольщина), Корець (Рівнен-
щина), Сокаль (Львівщина), Меджибок (на Поділлі), у Харкові 
та його околицях, в деяких селах Чернігівщини, у другій поло-
вині XIX ст. — на Полтавщині в м. Миргороді, на гірському 
Покутті, в Галичині [25, с. 7]. Але саме в Харкові коцарство 
набуло надзвичайного розквіту.

Технологія виробництва коців як і інших видів килимо-
вого виробництва включав в себе декілька етапів, а саме: підго-
товчий етап (операції з льоном та коноплями – головними рос-
линами українців, стрижкою овець, що давали вовну) та безпо-
середньо ткацтво. Килими виготовлялися переважно ручним 
способом на верстатах вертикальної конструкції. Вертикаль-
ний верстат – давнішній і простіший – це вертикально встанов-
лена прямокутна рама з однією чи двома поперечниками, або 
кросна, в західній Україні називалися розбої. Кросна – це верти-
кальна рама, що складається з бокових стояків, власне кросен, 
скріплених між собою зверху і знизу поперечними планками. 
Висота кросен – близько 1,5 м, ширину їх змінювали залежно 
від ширини килима (але не більше 2,5 метра) [25, с. 26]. 
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Завдяки значній довжині ворсу, візерунок коців – геоме-
тричний, геометрично-рослинний, тематичний – має розплив-
часті контури. Малюнок створювався різнокольоровими пря-
жами. Техніка виконання ворсових килимів не мала принци-
пових відмінностей. Відрізнялися вони між собою висотою 
ворсу, що визначалося кількістю вузлів на квадратну одиницю 
поверхні й номерами пряжі. Від цих технічних умов залежав 
характер і тонкість виконання малюнку. На Лівобережжі кили-
мами називали переважно невеликі вузькі килими простої 
роботи в смужку з геометричним, рослинним або геометрично-
рослинним орнаментом, тобто коц певною мірою був нетипо-
вим для Слобожанського килимарства.

Достатньо проста технологія виробництва є одною з при-
чин популярності коцарського ремесла. Існували різні види 
коців: дворянські, офіцерські, селянські. Вони відрізнялися 
якістю, ціною, призначенням. Коци вищого ґатунку використо-
вувалися для прикраси житла заможних людей, які вистилали 
ними долівки або вішали на стінах понад ліжками. Бідні люди 
устилали коцами лави. Любили їх також військові того часу, 
отже були навіть офіцерські коци. Офіцери накривали ними 
коней, вози, сани тощо [25, с. 26].

Дослідник І. Аксаков відзначає, що хоч торгівля кили-
мами в Харкові велась постійно протягом цілого року, однак 
для неї дуже важливим був наплив покупців у ярмаркові дні. 
На найбільших харківських ярмарках – Хрещенському, Успен-
ському і Покровському (кожен з яких тривав кілька тижнів) – 
майстри збували свою продукцію. Велику частину її заку-
повували купці до Москви, Петербурга, Риги, Кишинева, в 
німецькі колонії та в інші місця. Був ще Троїцький, або «пан-
ський ярмарок», на який поміщики спеціально привозили про-
давати вовну [25, с. 27].

У XVIII ст. щороку харківські промисли давали близько 
26 тис. килимів. За обсягом виробництва коцарський промисел 
Харкова займав перше місце в тодішній Росії [32, с. 132–136].
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Коцарство вплинуло на топоніміку міста, залишилося в 
прізвищах, вплинуло на харківський фольклор. Зокрема, одна з 
вулиць має назву Коцарська, де починаючи з кінця XVII до XIX 
ст. проживали майстрині, які виготовляли коври-коци.

Розвиненим та поширеним ремеслом було чоботарство.
Це пояснюється не тільки наявністю якісної сировини 

(шкіри), але ще тим, що всі верстви тогочасного населення 
користувалися шкіряним взуттям, навіть найбідніші мали 
чоботи. 

Офіційна діяльність з виробництва шкіри була дозволена 
в Харкові у 1796 році. Шкіряне виробництво розташовувалося 
вище міста по річці Лопань у власних будинках, сараях та амб-
рах власників. Шкіру готували в дерев’яних давильнях, потім 
сушили в дворах, де й виробляли різне взуття [2; c. 226–227]. 

У Харкові існувала чисельна група скорняків, яких нази-
вали кушнірами. Вичинка шкіри великої рогатої худоби та 
коней, з яких шили взуття, відома в Україні під назвою чинбарс-
тво (у Західній Україні – грабарство), вичинка шкіри овець – 
кушнірство [5; с. 177–198] .

Чоботарство в Харкові існувало у формі цехового 
ремесла. Обробка шкір була пов’язана з серією складних 
та фізично важких операцій, тому цим займалися тільки 
чоловіки. 

У Харкові було поширено і сиром’ятне шкіряне виробни-
цтво. Шкірники-сиром’ятники звалися римарями. По собі вони 
також залишили одну з центральних вулиць міста – Римарську. 
Вироби римарів перш за все призначалися для кінської упряжі, 
а також для спеціального взуття, яке шили собі пастухи та зем-
лероби. Етимологічне походження терміна римар, або лимар 
достеменно не відоме.

Гужі, шлеї, вуздечки, віжки, батоги, хлисти, зшивощні та 
приводні ремені, що виробляли лимарі, не лише цілком забезпе-
чували місцеві потреби, а і задовольняли військові замовлення 
[29; с. 61].
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Гончарне виробництво у місті Харкові локалізувалося 
в підгірній слободі Гончарівці. До початку XIX століття Гон-
чарівка значно розрослася. Як свідчить план міста 1817 року, 
слобода на початку XIX століття злилася з вулицею Різдвя-
ною (нині Червоножовтнева). Тоді ж на місці колишньої Гон-
чарівської левади, яка відділяла слободу від міста, утворилася 
Середньогончарівська вулиця, яку в другій половині XIX сто-
ліття перейменували в Гончарівський бульвар. Тут, як і раніше 
в XVII–XVIII століттях селилися ремісники, що займалися гон-
чарним виробництвом. Харківські гончарі використовували 
переважно місцеву сировину, виробляли посуд, причому декіль-
кох видів: простий та помуравлений (переважно глечики) [2; 
с.165–177].

Початок XIX століття знаменує новий етап розвитку 
міста. Землеробство перестає бути основним видом зайнятості 
населення. З іншого боку великий розвиток отримали ремісничі 
галузі у вигляді дрібного виробництва ремісничо-кустарного 
типу. Із розвитком промислів та ремесел на Слобожанщині 
пов’язано виникнення мануфактурного виробництва. У XIX ст. 
найчисельнішу групу складали ремісники, які виготовляли одяг 
– кравці, шевці, башмачники, модистки, капелюшники, ткачі, 
рукавичники, кушніри. Другу за чисельністю групу складали 
ремісники, які виробляли предмети домашнього господарства – 
пічники, столяри, мідники, шорники, каретники, склярі, бон-
дарі. Іншу групу ремісників складали ті ремісники, які спеціа-
лізувалися на приготуванні їжі – хлібники, булочники, м’ясники, 
кондитери. Останню групу ремісників складали перевізники, 
коновали, годинникарі, ковалі, золотих та срібних справ майс-
три, сажотруси, перукарі, фортепіанні майстри, палітурники 
[14, 15, 16, 17, 18, 19].

Впродовж XVIII–XIX ст. ремесла відігравали вагоме місце 
в економічному житті міста Харкова. У період другої половини 
XVII–другої половини XIX ст. сформувався окремий стан цехо-
вих у місті Харкові, які відігравали помітну роль у міському сус-
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пільстві, мали свої привілеї та обов’язки. Можна також говорити 
й про те, що в цей період сформувався виробничо-ремісничий 
осередок, який згодом став основою для промислового регіону 
міста.
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Любов Дубінка 

Прапор Перемоги над Рейхстагом 
(історія однієї фотографії та її автора Євгена Халдея)

Російські війська двічі брали Берлін. Перший раз під час 
Семирічної війни в 1760 році. Вдруге росіяни зайняли Берлін 
у лютому 1813 року, переслідуючи залишки армії Наполеона. 
В 1945 році взяти Берлін втретє належало радянській армії. 

До цих пір ідуть суперечки про те, хто і коли встановив 
на Рейхстазі червоний прапор. Згідно офіційної версії, Прапор 
Перемоги підняли 30 квітня 1945 року сержанти Михайло Єго-
ров і Мелітон Кантарія, яких супроводжував замполіт баталь-
йону лейтенант Берест, але на дах Рейхстагу він не виходив.

Увесь світ обійшла фотографія радянського солдата, що 
підняв над взятим Рейхстагом червоний прапор, який пізніше 
стали називати Прапором Перемоги.

Хоч 1 і 2 травня 1945 року ще, як мінімум, три радянських 
військових кореспонденти фотографували солдат з прапорами 
в Рейхстазі і на його куполі, пальма першості дісталася фотогра-
фії відомого фотожурналіста, 28-річного Євгена Халдея і стала 
одним із символів Другої світової війни. 

Більшість людей не знає, що фотографія була зроблена не 
в той самий історичний момент, коли пав Рейхстаг. Лейтенант 
Євген Халдей інсценував ці події 2 травня 1945 року, через три 
дні посля того, як радянські війська захопили приміщення пар-
ламенту Германії.

Мало хто знає також, що червоне полотнище з серпом і 
молотом до Берліну Халдей привіз із собою – боявся, що раптом 
у потрібну мить його не виявиться у солдат… 

«Я давно розмірковував над тим, як поставити свою 
«крапку» у війні, що затяглася: що може бути вагомішим – пра-
пор перемоги над повергнутим ворогом! Під кінець війни я уже 
не повертався з відряджень без знімків із прапорами над визво-
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леними або взятими містами. Прапори над Новоросійськом, 
над Керчю, над Севастополем, які визволили рівно за рік до 
Перемоги, – мабуть, найбільш дорогі мені. І така нагода тра-
пилася, – розповідає Халдей, – щойно я повернувся до Москви 
із Відня, як редакція Фотохроніки ТАРС наказала наступного ж 
ранку летіти до Берліну. Наказ є наказ, і я почав швиденько зби-
ратися: розумів, що Берлін – це закінчення війни. Мій далекий 
родич, кравець Ізраіль Кішіцер, у якого я жив у Леонтіївському 
провулку, допоміг мені пошити три прапори, розкроївши чер-
воні місцевкомівські скатертини, які мені «подарував» ТАРСів-
ський завгосп Гриша Любинський. Зірку, серп і молот я власно-
ручно вирізав із білої тканини... На ранок всі три прапори були 
готові….»

Прибувши до Берліну, Халдей зробив знімки з кожним із 
трьох прапорів. Перший прапор було встановлено на відстані від 
Рейхстагу, на даху штабу 8-ї гвардійської армії, біля скульптури 
орла на земній кулі. Євген Халдей підійнявся туди з трьома бій-
цями і зробив кілька фотографій. 

Другий прапор було встановлено над Бранденбурзькими 
воротами. За спогадами Халдея, ранком 2 травня 1945 року лей-
тенант Кузьма Дудєєв, сержант Іван Андрєєв і він піднялися на 
Бранденбурзькі ворота, закріпили прапор і зробили знімок. 

Коли Халдей дібрався до Рейхстагу, з якого вибили нацис-
тів, прапорів там уже було встановлено багато. Натрапивши на 
кількох бійців, він дістав свій прапор і попросив їх допомогти 
піднятися на дах.

Євген Халдей згадував: «Коли ми піднялися на зруйно-
ваний Рейхстаг, нас було четверо, але я добре запам`ятав кия-
нина Олексія Ковальова, який прив`язував прапор. Я його довго 
фотографував у різних позах. Пам`ятаю, що ми всі дуже тоді 
промерзли… Йому і мені допомогали старшина розвідроти 
Гвардійської Червонопрапорної ордена Богдана Хмельницкого 
Запорізької стрілкової дивізії Абдулхакім Ісмаїлов із Дагестану 
і мінчанин Леонід Горичев».
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Халдей відзняв усю плівку – 36 кадрів. Один із них в різ-
номанітних варіантах став іконою ХХ століття, картиною, яка 
в колективній пам`яті німців і росіян одночасно являє собою 
поразку нацистської Германії і перемогу Червоної Армії. На 
знімку Халдея урочистий Прапор Перемоги не встановлений 
прямо, він нахилений. Ковальов із прапором нахилився, Халдей 
побачив, що повергнутий Берлін лежить під нашим прапором 
і клацнув. Цією фотографією була поставлена крапка у війні. 
Провівши фотозйомку в Рейхстазі, Халдей вилетів до Москви. 
Вперше фотографію надрукували 13 травня 1945 року в жур-
налі «Вогник».

Євген Халдей був єдиним радянським фотокором, якого в 
липні 1945-го допустили знімати Потсдамську конференцію, де 
трійка лідерів вирішувала майбутнє Європи; його чотири фото-
графії використовувалися на Нюрнберзькому процесі як докази 
злочинів нацизму – двір тюрми в Ростові, устелений тілами мир-
них мешканців, розстріляних нацистами, руїни Мурманська, на 
який всього за одну добу було скинуто 340 бомб…

Євген Халдей народився в єврейській родині в 1917 році 
в українській Юзовці (пізніше – Сталіно, сьогодні – Донецьк). 
Його мати загинула, затуливши однорічного сина від кулі загарб-
ників, при цьому він був поранений. Виріс у бабусі. Поруч з 
їхнім будинком знаходилося ательє фотографа Клеймана. У віці 
12 років хлопчик спорудив свій перший фотоаппарат із якоїсь 
коробки і лінз від бабусиних окулярів. Підлітком він влашту-
вався чистити паровозні топки. Отримував за це хліб, частину 
пайка продавав і так заощадив на свою першу камеру «Комсо-
молець». У 19 років на його работи звернули увагу, і він почав 
фотографувати для радянського інформаційного агентства 
ТАРС в 1936 році. Найбільш пам`ятні фотографії створив під 
час Другої світової війни і на Нюрнберзькому процесі.

Після війни Халдею було важко знайти роботу на повний 
робочий день через сталінські репресії та чистки. Він трудився 
в невідомості і останню частину життя, до 1997 року, коротав у 
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маленькій московській квартирці на скромну пенсію. Тільки після 
смерті Сталіна в 1953 році Халдея взяли на роботу в радянські 
газети. Починаючи з 1950 року, Халдей фотографував, здебіль-
шого, робітників, політиків і діячів мистецтва, таких як віолонче-
ліст Мстислав Растропович і композитор Дмитро Шостакович.

Першу виставку робіт Євгена Халдея влаштували в 1994 
році в Берліні (і видали книгу з деякими його фотографіями) 
приватні колекціонери Ернст Фолланд і Хайнц Криммер, які 
відіграли важливу роль у спробі донести роботи Халдея до 
широкої публіки. Вони зустрілися з Халдеєм у Москві в 1991 
році і почали колекціонувати його роботи. Фолланд і Криммер 
зібрали понад 200 фотографій. Їх колекція фотографій Халдея 
на цей час є найбільшою за межами Росії. 

У 2010 році авторитетний британський журнал New 
Statsman (заснований в 1918 р. за сприяння знаменитого дра-
матурга Бернарда Шоу) визначав 50 кращих знімків ХХ сто-
ліття. До фотографій висувалася вимога: закарбувати значимий 
момент світової історії і відобразити видатну роль фоторепор-
тера у створенні хроніки своєї епохи. І першим відібраним знім-
ком виявився Прапор Перемоги. «Цей чорно-білий документ 
відноситься до числа знімків, які здатні прославити його автора 
на весь світ, – стверджував Ж. Вершеваль – директор фран-
цузького Музею фотографії, де проходила выставка Є. Халдея 
у вересні 1998 року. Зробити такий – хоча б один за все життя! – 
мріє кожний фоторепортер».

Фотографія підняття Червоного прапору над Рейхста-
гом 2 травня 1945 року в Берліні – це закарбована мить великої 
історії, яка стала символом Перемоги, разгрому гітлерівського 
нацизму в Другій світовій війні. Цей знімок був розтиражова-
ний тисячами видань у післявоєнні роки. Частіше за все під ним 
стояв підпис «Фотохроніка ТАРС» і лише іноді ім`я автора – 
Євген Халдей.

А на батьківщині легендарного фотокореспондента майже 
не згадували. Лише одного разу, в 1979 році, вийшла в Радян-
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ському Союзі фотокнига Євгена Халдея «Від Мурманська до 
Берліна», дякуючи наполегливим зусиллям Костянтина Симо-
нова, але не в столиці, а в Мурманську. 

У травні 2011 року в Києві в Меморіальному комплексі 
«Музей історії Великої Вітчизняної війни» відбулася виставка, 
на якій було представлено 200 кращих рабіт Халдея, 30 з них, 
які в радянські часи потрапили в розряд заборонених, – уперше. 
Експонувалися фотодокументи із сімейного архіву автора і 
фондової колекції Меморіального комплексу. На батьківщині 
це – перша велика виставка, якої художник за життя так і не 
дочекався.

Є.А. Халдей залишив великий творчий спадок, який нара-
ховує понад 30 000 негативів, на його фотографіях закарбовані 
значимі події вітчизняної історії ХХ століття.
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Олена Дьякова

Роки Другої світової війни на Харківщині  
за матеріалами спогадів очевидців

Спогади очевидців Другої світової війни й сьогодні при-
вертають до себе увагу багатьох дослідників, митців, політиків. 

Ще в 1941 році керівництво СРСР поставило завдання 
збирати матеріальні свідоцтва та фіксувати свідчення учасни-
ків про події, що відбувалися на місцях. Перша хвиля спога-
дів про Другу світову війну з’явилася вже у воєнні роки. Після 
визволення Харківської області були створені спеціальні комісії 
з уповноважених НКВС і партійних працівників, яким доруча-
лося збирати інформацію про життя місцевих громадян в умо-
вах нацистської окупації або на примусових роботах у Захід-
ній Європі. Члени комісій ретельно фіксували інформацію, яка 
відтворювала різні аспекти повсякденності: поведінку окремих 
людей (особливо тих, хто співпрацював із окупантами), умови 
життя пересічних громадян, діяльність окупаційної влади та її 
поплічників тощо [5, ф. П-2, оп. 31, спр. 17]. На підставі матеріа-
лів комісій почалося формування загальної концепції окупацій-
ного режиму на Харківщині. Документи були засекречені, тож 
ознайомитися з ними могло обмежене коло науковців. Тільки 
наприкінці 1980-х років ці документи стали доступними широ-
кому загалу дослідників.

Аналізуючи публікації з історії Другої світової війни на 
Харківщині, що побачили світ у 1943–1950-х рр., можна зро-
бити висновок, що з цієї інформації використовувався лише 
негативний матеріал стосовно перебування нацистів та колабо-
раціоністів (про вбивства, знущання, пограбування ними місце-
вого населення) і позитивний щодо бойової діяльності Червоної 
Армії, радянських партизанів і підпільників (визволення ними 
населених пунктів, здійснення народними месниками диверсій 
проти гітлерівців та їх посіпак) [6, 8, 9 та ін.].



90

КРаєЗнаВСТВО

Велика кількість спогадів з’явилась у 1960-х–1970-х роках. 
Це було пов’язано з постановою ЦК Компартії України від 19 
грудня 1961 р. «Про недоліки, допущені при обліку учасників 
антифашистського підпілля та партизанського руху на Україні 
в період Великої Вітчизняної війни 1941–45 рр.» [5, ф. П-2, оп. 
5, спр. 1152, арк. 7]. Для збирання спогадів була сформована 
спеціальна обласна комісія у складі 9 осіб на чолі з секретарем 
Харківського обкому партії Ю.Ф. Бухаловим. Такі комісії були 
сформовані в усіх районах міста та області. До складу комісій 
входили історики, архівісти, журналісти, працівники партійних 
комітетів та місцевих Рад народних депутатів, учасники бойо-
вих дій, підпільники і партизани. Хоча постанова ЦК Компар-
тії України стосувалася Руху Опору, спогади писали й учас-
ники бойових дій. Також залишали спомини керівники і робіт-
ники підприємств, що були евакуйовані у східні райони Радян-
ського Союзу (до цього часу мемуарів такого типу не зустріча-
лось). Серед мемуаристів були воєначальники, офіцери і рядові 
бійці Червоної Армії, керівники партійних і радянських органів 
влади, визначні учені, партизани і підпільники, керівники, інже-
нери, робітники евакуйованих підприємств.

Спогади писали не тільки харків’яни та мешканці області, 
а й жителі інших міст Радянського Союзу та громадяни Чехос-
ловаччини (у лютому–березні 1943 р. на Харківщині прийняв 
бойове хрещення Окремий Чехословацький батальйон під 
командуванням Л. Свободи). Серед мемуарів, що були над-
руковані або зберігаються в Державному архіві Харківської 
області або історичному музеї, є такі, що належать воєначаль-
никам, котрі захищали або визволяли наш край: М.К. Попелю 
[5, ф. П-10417, оп. 5, спр. 59], М.С. Шумілову [5, ф. П-10417, 
оп. 5, спр. 164]), Героям Радянського Союзу (П. Вернігоренку 
[5, ф. П-10417, оп. 5, спр. 11]), керівникам партійних і радян-
ських органів влади (О.І. Смирнову [5, ф. П-10417, оп. 5, спр. 
70, 71]) партизанам і підпільникам (І.Ф. Гаркуші [11, ПДФ № 
3783], О.М. Камишану [5, ф. П-10417, оп. 5, спр. 35а]), родичам 
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загиблих харків’ян (дружинам І.І. Бакуліна [11, НДФ № 3781] та 
О.Г. Зубарєва [11, НВФ № 3461], матері Г. О. Нікітіної [11, НВФ 
3462; НВФ № 3770]), бійцям Першого Окремого Чехословаць-
кого батальйону (З. Коржнар [5, ф. П-10417, оп. 5, спр. 33]) та 
інші.

Величезна кількість спогадів цього періоду знаходиться у 
фондах краєзнавчих музеїв, музеїв підприємств області. При-
чому вони практично не введені до наукового обігу.

Частково зібрані матеріали були надруковані у місцевій 
пресі. Окремим виданням вийшла збірка спогадів «В боях за 
Харьковщину» [1]. У ній були виділені розділи, присвячені доо-
купаційному періоду, окупації області гітлерівцями, бойовим діям 
на Харківщині, боротьбі партизан і підпільників. Окремою кни-
гою були видані спогаді евакуйованих на схід мешканців області 
[4]. У цей період у Москві друкувалася серія книжок «Военные 
мемуары» зі спогадами видатних воєначальників Другої світової 
війни. У цих публікаціях згадувались і бойові дії, що відбувались 
на Харківщині у 1941–1943 роках [3, 7, 10, 12].

Збір інформації у 1960-х–1970-х рр. показав, що населення 
не тільки пам’ятало, як проходили евакуація, воєнні дії, окупа-
ція на Харківщині, а й намагалося зафіксувати факти, що мали 
місце у нашому краї. До таких спогадів слід віднести «Записки 
заведующего военным отделом горкома партии» В.О. Рибалова, 
який у роки війни був завідувачем воєнного відділу і секретарем 
міськкому партії [11, Інв. № Д-12742]. У «Записках» розповіда-
ється про поведінку харківських партійних і радянських керів-
ників, керівників деяких підприємств у екстремальних умовах 
(робота до евакуації, виїзд із міста, повернення додому тощо). 

Ініціатором написання мемуарів про війну у 2010-х рр. 
виступив фонд «Русский мир», який надав кошти для видання 
збірки спогадів «Город и война» [2]. Під час підготовки публіка-
ції були зібрані спогади дітей війни, що зараз мешкають у Хар-
кові. Спомини цих людей розкривають ще одну грань історич-
ної пам’яті: враження дитини від того, що відбувалося навколо. 
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До цього часу мемуари писали в основному люди, яким під 
час війни було від 18 років і старші. Звичайно, їх судження про 
війну відрізняються від дитячих вражень.

Отже, аналізуючи мемуарну літературу, можна виокремити 
три причини, що стимулювали людей до написання спогадів 
про події Другої світової війни. Перша – 1943–1945 рр. – звіль-
нення області від окупації й уточнення умов життя і боротьби 
місцевих жителів. Друга – 1960-ті–1970-ті рр. – виконання 
постанови ЦК Компартії України. Третя – бажання покоління, 
якому випало пережити ті часи, залишити відомості, що змо-
жуть допомогти нащадкам зрозуміти жахіття війни.

Порівнюючи спогади 1940-х, 1960-х – 1970-х і 2010-х рр., 
можна побачити певні збіги тем, яких торкаються мемуаристи. 
Це стосунки між людьми, пристосування до нових умов життя, 
Голокост, смуток через відступ Червоної Армії і радість унаслі-
док визволення від окупантів. А ось виклад матеріалу є різним. 
І різниця полягає не тільки в особистій манері викладу, а й в 
умовах написання, впливі оточення та існуючого ідеологічного 
пресингу.

Люди, яких опитували у 1943–1945 рр., покладалися лише 
на свої знання стосовно тільки-но пережитих подій.

Мемуаристи 1960-х–1970-х рр. писали, коли події вже 
віддалились і на них можна було подивитися з відстані. За 15 
і більше років після Перемоги людина могла проаналізувати 
певні події, якісь деталі забути, якісь – переосмислити, дізна-
тися, що передувало подіям і до яких наслідків вони призвели. 
Автори спогадів могли довідатися про невідомі для них деталі 
від інших учасників події. Крім того, значний вплив на мемуа-
ристів мала створена концепція історії війни та існування закри-
тих тем. 

У спогадах останніх років можна побачити можливість 
вільного висловлення думки і водночас вплив засобів масової 
інформації на розкриття певних питань. Так, майже всі автори 
2010-х рр. згадували про Голокост. З одного боку, це дійсно була 
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вражаюча подія, з іншого – про це часто говорили по радіо і теле-
баченню. Можливо, під впливом мас-медіа люди згадали і про 
своїх знайомих євреїв, які загинули або вижили під час окупації. 
Так само могла актуалізуватися заторкнута багатьма мемуарис-
тами тема «мінки» (обміну речей на продукти харчування). Діти 
війни згадують і про добре ставлення до них німецьких солда-
тів та офіцерів (пригощали солодощами, гралися з ними, розпо-
відали про свою малечу).

Таким чином, існуюча мемуаристика про події на Харків-
щині в роки Другої світової війни дає можливість доповнити 
або переглянути деякі аспекти існуючої концепції воєнних подій 
і зробити її більш змістовною і різнобічною.
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Ірина Єремєєва 

«О состоящем под особым надзором полиции»:  
справа актора Сергія Олександровича  

Соборнова-Райского (аналіз історичного джерела)

З прийняттям 12 березня 1882 р. «Положения о полицей-
ском надзоре» в законодавстві Російської імперії остаточно 
cформувалося поняття «гласного» або «особливого» нагляду 
поліції [1]. Він став мірою попередження злочинів проти існу-
ючого державного порядку і запроваджувався відносно «шкід-
ливих для громадського спокою осіб» [2, с. 60]. Вагому частину 
серед таких «шкідників суспільства» складали державні злочинці 
й ті, кого підозрювали в політичній неблагонадійності. Підпоряд-
кування гласному нагляду супроводжувалось заміною паспорта 
на «свідоцтво про проживання», забороною публічної діяльності, 
зобов’язанням жити в суворо визначеній місцевості та терміново 
з’являтися на першу вимогу до поліції, надавати стражам порядку 
доступ до свого житла невідкладно і у будь-який час [2, с. 61–62]. 

Справами підпорядкованих гласному нагляду займались 
канцелярії поліцмейстерів. Подібні справи не були слідчими, але 
вони супроводжували піднаглядного під час його переміщень 
в межах держави, відображали перебіг процедури підпорядку-
вання, протікання й припинення нагляду. Швидка політизація 
широких верств населення та наростання революційної ситуації 
наприкінці ХІХ ст. стали провідними причинами росту політич-
ної злочинності, а загалом викликали появу цілої хвилі справ з 
нагляду за неблагонадійними. 

11 лютого 1896 р. канцелярія харківського поліцмейстера 
розпочала провадження такої справи відносно актора Сергія 
Олександровича Соборнова. За 9 місяців (9 листопада 1896 р.) 
її було закрито. Справа, загальним обсягом 13 аркушів, містила 
повідомлення поліцмейстера м. Орел про вибуття до Харкова 
винного у державному злочині дворянина С. Соборнова; розпоря-
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дження начальника харківської поліції про встановлення за акто-
ром гласного нагляду; рапорт пристава 1-ї дільниці м. Харків про 
взяття С. Соборнова під нагляд; розписка актора в зобов’язанні 
17 лютого 1896 р. з’явитися в управління поліцмейстера та під-
писка про оголошення йому вироку щодо запровадження особли-
вого нагляду; рапорт пристава 1-ї поліцейської дільниці м. Харків 
про зміну місця проживання піднаглядного у межах міста; пові-
домлення начальника харківського губернського жандармського 
управління відносно припинення дізнання у справі актора і від-
міну гласного нагляду.

Початок справі поклало повідомлення орловського поліц-
мейстера про від’їзд державного злочинця С. Соборнова до Хар-
кова. Разом з цим у ньому викладалось прохання до начальника 
харківської поліції запровадити нагляд за актором одразу ж по 
його прибутті до міста. Печатка на офіційному папері свідчить, 
що в канцелярії харківського поліцмейстера прохання отримали 
11 лютого [3, арк. 1].

Вже 17 лютого 1896 р. пристав 1-ї поліцейської дільниці 
рапортував «його високородію пану харківському поліцмей-
стеру» про виконання розпорядження відносно підпорядкування 
нагляду дворянина С. Соборнова [3, арк. 6]. Доповідалося, що за 
професією С. Соборнов – артист, однак, наразі не мав «визначе-
ного роду занять», тобто був безробітним [3, арк. 6]. Оселився 
він, відповідно до звіту, на околиці міста, на вулиці Вознесен-
ській (сучасна вулиця Фейєрбаха – Авт.) в будинку якогось Гла-
голєва [3, арк. 6]. У рапорті відзначалось про взяття з актора 
зобов’язання з’явитися 17 лютого до управління поліцмейстера 
[3, арк. 6]. Написане від руки, воно додавалося до рапорту й 
свідчило про наступне: «Я, що підписався нижче, даю цю роз-
писку пану приставу 1-ї дільниці в тому, що 17 цього лютого 
зобов’язуюсь з’явитися в управління пана харківського поліц-
мейстера, що й засвідчую підписом: дворянин С. Соборнов» [3, 
арк. 7]. Нижче стояв підпис самого пристава [3, арк. 7].

Наступний документ – підписка щодо сповіщення про підпо-
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рядкування нагляду – також засвідчений рукою актора. Це спеці-
альний печатний бланк, де заповнювались лише вільні місця – дата, 
вид нагляду, підпис і особа злочинця. Наряду з інформуванням про 
нагляд поліції, в підписці С. Соборнов зобов’язався не виїздити з 
міста без дозволу начальника губернського жандармського управ-
ління. У разі отримання дозволу на виїзд, він мав терміново пові-
домити поліцмейстера м. Харкова та дільничного пристава про час 
та місце вибуття. Навіть змінюючи квартири в межах міста, актор 
зобов’язувався інформувати про це відповідних приставів [3, арк. 
8]. Для осіб, що перебували під гласним наглядом, такі заходи, 
включаючи підписку про поінформованість злочинця відносно 
його повинностей, були обов’язковими і закріплювались пунктом 
33 додатку ІІ до статті 1 «Устава о предупреждении и пресечении 
преступлений» [2, с. 63]. Рапорт пристава 1-ї дільниці м. Харків 
чітко вказував: вже за місяць по приїзді, 19 березня, актор проінфор-
мував поліцію про переїзд з дому Глаголєва, на захолусній вулиці 
Вознесенській, до розташованих у центрі, на вулиці Катеринослав-
ській (зараз – вулиця Полтавський Шлях – Авт.) «мебльованих кім-
нат в будинку Гінзбурга» [3, арк. 8]. Цей факт не лише свідчить про 
покірне виконання С. Соборновим приписів закону, а й про те, що 
становище державного «відщепенця» не заважало акторові, не зва-
жаючи на заборону публічної діяльності для осіб, що перебували 
під гласним наглядом, займатись своїм ремеслом і отримувати за 
це немалі прибутки. При цьому, й харківська поліція лояльно ста-
вилась до актора та заплющувала очі на деякі «обов’язкові» для 
виконання пункти закону. 

Останнім у справі розміщено коротке формальне повідо-
млення начальника харківського губернського жандармського 
управління про припинення дізнання у справі С. Соборнова і від-
міну гласного нагляду за ним [3, с. 13]. 

Слід зазначити, що в справі не міститься жодного доку-
мента, відносно вказівок на конкретний характер злочинного 
діяння С. Соборнова. Цим вона різко відрізняється від подібної 
справи українського актора М. Тобілевича (Садовського), де вже в 
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першому документі чітко вказані причини встановлення нагляду 
[4, арк. 1]. Документи ж справи С. Соборнова рясніють стрима-
ними канцеляризмами  – «за…злочин», «за обвинуваченням в 
державному злочині» [3, арк. 8, 13]. Це змушує лише робити при-
пущення щодо безпосереднього підґрунтя його провини. В «Уло-
жении о наказаниях уголовных и исправительных» за державний 
злочин лише в двох випадках додатковою мірою покарання ста-
вало підпорядкування гласному нагляду поліції – зберігання ого-
лошень, що закликали до бунту проти влади і переховування тво-
рів, які прямо або побічно оскаржували недоторканність прав 
верховної влади [5, с. 134, 135]. Можливо, актора звинувачували 
саме в цьому. 

У справі С. Соборнова відсутнє не тільки викладення складу 
злочину, а й вказівка на його давність. Хронологію скоєного акто-
ром протиправного діяння доводиться встановлювати за непря-
мими ознаками. Відповідь на питання відносно часу вчинення пра-
вопорушення дав список акторів харківського літнього саду «Бава-
рія» 1883 р. [6, арк. 56–57]. Пристав 3-ї дільниці м. Харкова дбай-
ливо вніс у нього псевдоніми, справжні імена, звання та стан акто-
рів, їх амплуа та місця проживання. Форми таких списків були 
стандартними і окрім зазначених пунктів в них вносилися дані 
паспорту. Без нього ніхто не мав права покинути місце постійного 
проживання. Паспорт пред’являвся протягом усього шляху пряму-
вання на спеціально побудованих шлагбаумах і заставах, а також 
– міській поліції одразу по приїзді. Поліцейське начальство, відмі-
тивши у паспорті явку, повертало документ володарю [7, с. 3, 70]. 
У тих осіб, які перебували під наглядом, паспорт в поліції заміню-
вали свідоцтвом про проживання [2, с. 61]. Згідно списку акторів 
літнього саду «Баварія», С. Соборнов отримав свідоцтво від хар-
ківського повітового поліцейського управління 21 квітня 1883 р. 
[6, арк. 57]. Спостереження поліції за актором і в 1896 р. свідчить 
або про перебування його під наглядом усі 13 років, або про те, 
що С. Соборнов після закінчення строку чергового нагляду знов 
«брався за старе» і нагляд періодично поновлювався.
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Таким чином, справа дворянина С. Соборнова розкриває 
долю провінційного актора-державного злочинця. Вона у повній 
мірі ілюструє невигідне становище політичних правопоруш-
ників і бюрократичну гру, в яку їх зобов’язував грати закон не 
один рік. Документ яскраво демонструє усі незручності такого 
положення для людини акторського ремесла на периферії. При 
цьому, справа С. Соборнова свідчить також про поступки міс-
цевої поліції злочинцям, що належали до акторської професії.
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Юлія Коваленко 

Погляд із небуття: постать театрального критика  
В.С. Морського у документах справи репресованого

Володимир Савєльєвич Морський (справжнє ім’я та пріз-
вище Вульф Мордкович) – один з провідних театральних- та 
кіно-критиків 1930-1940-х рр. Псевдонім він обрав у кінці 
1920-х, коли визначився з кар’єрою журналіста. За двадцять 
років В. Морський став одним із впливових рецензентів рес-
публіки, друкувався у київському всеукраїнському часописі 
«Український театр», міг підтримати своїм вчасно сказаним 
словом опального діяча сцени або сприяти закріпленню старту 
молодого театрального обдарування. Здобувши досвід роботи 
у багатьох газетах міста, у 1945-1948-х рр. В. Морський завід-
ував відділом культури у головній харківській газеті «Крас-
ное знамя». Також він став одним з перших викладачів «прак-
тикуму» з театральної критики у новоствореному після війни 
театральному інституті. 

Друкуватися В. Морський почав ще у роки радянського 
театрального авангарду, зокрема, писав, про театр «Бере-
зіль», а от припинив свою фахову діяльність на «північно-
льодовитому» порубіжжі 1950-х, ставши найбільш трагічною 
в колишньому СРСР постаттю критика, до смерті замордова-
ного в таборі внаслідок сфабрикованої кампанії проти міфічних 
критиків-космополітів. 

Адже, як відомо, серйозно постраждав у Ленінграді 
С. Дрейден, який відбув заслання у таборі; харків’янин колега 
В. Морського Л. Лівшиць відсидів чотири роки у таборі, але 
зміг повернутися до цивільного та наукового життя. У Москві 
та Києві багатьох критиків позбавили роботи на очолюваних 
ними творчих ділянках, «труїли» їх у пресі, зчинивши над ними 
фактично громадянську страту… Втім, тільки В. Морський не 
повернувся з цього бою з потворними «вітряками» сталінської 
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репресивної системи. Заарештований абсолютно здоровою, 
п’ятдесятирічною людиною, він загинув у Івдельлазі на другий 
рік відбування покарання за те, в чому винним не був. 

Яким був цей чоловік, які погляди відстоював? Сьогодні 
з особливим та зрозумілим трепетом відкриваємо завісу часу, 
щоб вгледітися в його обличчя, почути його оригінальний голос. 

Донедавна щодо біографії В. Морського достеменно неві-
домо було нічого: ані років життя, ані освіти, яку здобув критик, 
ані його родинного стану, ані обставин та фігурантів-винуватців 
головної особистої (і, разом з тим, такої потужно-соціальної!) 
трагедії В. Морського – його арешту та смерті. Втім, саме справа 
репресованого, розшукана в архіві Міністерства держбезпеки 
УРСР (що нині зберігається у Державному архіві Харківської 
області), хоч і не надала нам стовідсоткових знань з цієї теми, 
та все ж дозволила максимально наблизитися до загадкової та 
трагічної постаті критика та людини В.С. Морського. Спробу-
ємо розібратися, чим був настільки небезпечний цей представник 
мирного мистецтвознавчого фаху для радянської системи. Адже 
якщо на справі його товариша Л. Лівшиця було зазначено «збері-
гати до 1979 року», то на справі В. Морського – «зберігати вічно». 

З допитів В. Морського під час перебування під слідством 
стає відомим, що народився він у 1899 році в м. Катеринос-
лаві, проте вже 1900 року разом з батьками переїхав до Хар-
кова. Про соціальне становище батьків В. Морський зазначив: 
«батько – робітник», «мати – домогосподарка» [1, 155]. В родині 
Вульф був єдиною дитиною, закінчив харківську гімназію. Тож, 
беручи до уваги в наскільки жорстких умовах класової боротьби 
давав свої свідчення слідчому В. Морський, легко припустити, 
що він навмисне занижував своє походження. Швидше за все, 
його батько був міщанином-службовцем. Так характеризувала 
його на допиті перша дружина Віра Дубецька: «Я достеменно 
не знаю, з яких походить Морський, але мені здається, що він 
за соціальним походженням з міщан» [2, 105]. Опосередковано 
вказує на це вибір Вульфом першої професії – навесні 1918 року 
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він з додатковим набором вступив до медичного інституту, де 
і навчався до 1924 року, проявивши відповідний культурний 
рівень та здібності до навчання, але був відрахований звідти за 
власним бажанням (однією з причин стало розлучення з дру-
жиною, яка разом зі своїм другим чоловіком створила В. Мор-
ському нестерпні умови для перебування з нею в одному серед-
овищі). Довгий час не розв’язаним лишалося питання, чи мав 
В. Морський також музичну освіту, адже блискучо розбирався 
та писав про музичний театр. Дочка-емігрантка В. Морського 
Лариса в розмові з автором цих рядків пригадувала, що систем-
ної музичної освіти батько скоріше за все не мав, але «займався 
у консерваторії», як спогад про що в його дивані до останніх 
років лежала скрипка [3, 2]. 

Очевидно, що зустрівши 1918 рік, коли декретом Раднар-
кому церкву було відділено від держави, цілком сформованою 
за переконаннями, мало не двадцятирічною людиною, В. Мор-
ський був вихований в релігійній традиції. Про те, що в 1921 році 
він одружився за традиційним єврейським обрядом у Синагозі, 
твердять різні документи справи [4, 105], [5, 81]. На жаль, таку 
об’єктивну обставину його формування за часів іншої держави 
та світоглядності як віра, слідчі з часом теж використали проти. 

Пореволюційне лихоліття, а саме 1919 р., коли Харків 
був захоплений військами А. Денікіна, евакуаційною хвилею 
виштовхнуло Вульфа до Саратова. Але вже з кінця року, після 
захоплення Харкова частинами червоної армії юнак повернувся 
і оформився секретарем штабу військ «ВОХР». Тож, вже перша 
на його віку війна, проявила особливості вдачі Вульфа: ближ-
чої до натури булгаковського Ларіосика, ніж до Гайдарівського 
Кібальчиша. 

Пізніше, в 1927 році, вже в якості заввідділом газети «Про-
летар», В. Морський на місяць з’їздив до Німеччини, де вивчав 
видавничу справу, відвідував театри та познайомився з роботою 
кінофабрики «УФА». Все це, без сумніву, вплинуло на його сві-
тогляд, відкрило очі на те, що країна, переможена у війні, живе і 
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багатше, і демократичніше, ніж країна рад. Вже знаходячись під 
слідством, В. Морський був звинувачений в тому, що приховує 
шпигунські зв’язки з німцями. Володимиру інкримінувалася 
державна зрада навіть на підставі його контактування з прибу-
лим у 1939 році з-за кордону магнетизером Вольфом Мессінгом, 
який бував вдома у критика. Для нас же нині значно важливіше, 
що у В. Морського знайшлися спільні теми для розмов навіть з 
носієм «аномальних» здібностей В. Мессінгом. Очевидно, що 
їх зближувало не тільки єврейське походження і серйозна заці-
кавленість сценічним мистецтвом, але й спільність поглядів 
на конфронтацію Заходу та СРСР. Проаналізувавши навіть не 
всі, а три десятки поки що виявлених статей критика (про при-
близну кількість їх ми можемо судити з постанови про призна-
чення документів, вилучених вдома у В. Морського, а саме 101 
вирізки з газет [6]), можемо дійти висновку, про артистів якого 
рангу писав В. Морський, хто викликав його симпатії. Заслу-
говує на високу оцінку його людська сміливість – в 1940 році, 
через три роки після розстрілу на Соловках Леся Курбаса, кри-
тик надрукував в республіканському фаховому журналі вели-
кий творчий портрет його дружини Валентини Чистякової. Він 
був і однодумцем відомої своєю нерадянською формулою життя 
прима-балерини, Есмеральди харківської сцени Інни Герман. 
Писав про гастролі Ольги Лепешинської та Галини Уланової. 
Одверто захоплювався творчістю Аркадія Райкіна. Про керів-
ника російського театру в Харкові О. Крамова В. Морським 
написана найправдивіша, позбавлена ідеологічного намулення, 
дійсно театрознавча стаття, що не застаріла і нині. 

Коли розпочалася Вітчизняна війна, В. Морський не 
пішов добровольцем на фронт, як зробив, приміром, Л. Лів-
шиць. Будучи далекою від думки, що він був готовий капіту-
лювати перед німцями (адже критик разом з редакцією евакую-
вався до Середньої Азії), все ж вважаю, що В. Морський орга-
нічно не здатний був воювати. Ймовірно, вважав, що досягнув 
того рівня фаховості, коли його журналістська «зброя» знадо-
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биться в тилу більше. Такий собі підхід Марка з написаної в 
1943 році п’єси В. Розова «Вічно живі»…

Фактично на гребені професійної діяльності у 1949 році 
В. Морського за звинуваченням у космополітизмі звільнили з 
роботи в газеті на підставі засудження його роботи обкомом 
партії; тоді ж відгукнувся на сигнал «згори» театральний інсти-
тут. Пізніше до судової справи долучать витяг з протоколу Вче-
ної Ради: «т. Морський припустився грубої політичної помилки, 
задавши роботи з театральної критики на теми закордонних 
фільмів і не спрямовуючи увагу студентів на викриття розтлін-
ного буржуазного мистецтва Заходу» [7]. 

Свій останній рік на волі В. Морський працював на харків-
ській кінофабриці. Колишній впливовий рецензент кінострічок, 
«старий газетний вовк» віднині докладав свою компетенцію та 
досвід в якості… контролера «ОТК» кіноплівки. За цей рік, будучи 
страшно розчарованим у суспільстві та владі, Володимир, проте, 
не замкнувся і не почав приховувати своїх думок від співробітни-
ків. Хтось скористався його відвертістю на наступних допитах, 
приміром, представник класу-гегемону монтувальник кіностудії 
В. Панін повідомив слідству, що В. Морський згадував про висо-
кий рівень життя в Німеччині та при цьому скаржився на неякіс-
ність вітчизняного виробництва [8, 94]. Але дивовижним є інше: 
начальник відділу «ОТК» фаховий інженер Тамара Юзовська знала 
В. Морського по роботі усього два місяці, але все ж з великою так-
товністю та інтелігентністю захищала його перед слідчим [9, 96].

Про те, що і в ті страшні часи людське обличчя втрачали 
не всі, свідчить і такий непоказний героїзм заступника голови 
харківської обласної контори головкінопрокату Моїсея Саль-
мана. На всі провокативні питання слідчого Моїсей Євгенійович 
відповідав приблизно так: в конторі кінопрокату В. Морський 
робив лише те, чого вимагали його професійні обов’язки та те, 
що робили всі його колеги: «Я не пригадую такого випадку, щоб 
він у моїй присутності вихваляв іноземні фільми», – відрізав 
кіноначальник у відповідь слідчому [10, 98].
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Не можу дати однозначного тлумачення і поведінці самого 
В. Морського під слідством. На перших допитах він тримався і 
не погоджувався з інкримінованими йому злочинами, а от після 
пред’явлення попереднього звинувачення якось в одну ніч пере-
думав і став послідовно (від допиту до допиту) наводити слід-
ство на всіх свідків, які могли підтвердити його антирадян-
ські висловлювання. Для мене саме оце і є найбільша загадка в 
долі В. Морського. Чи він просто зламався після нічних п’яти-
восьми годинних допитів? Чи все складніше: він зрозумів, що 
як у в’язниці, так і на волі (на будь-якій посаді) в СРСР, він – 
в’язень – і тоді, може, сам свідомо, фатально прискорив само-
губство? 

Втім, навіть сказаного В. Морським все ще бракувало 
для доказу його вини у космополітизмі та шкідництві «радян-
ському мистецтву». І тоді була створена спеціальна комісія з 
оцінки фахової діяльності критика. У відповідності з традиці-
ями режиму, «революційну трійку» утворили завкафедрою істо-
рії літератури харківського університету ім. М. Горького доцент 
Балака І.Т.; старший викладач кафедри марксизму-ленінізму 
Політехнічного інституту Єлісєєв І.А. та єдиний у цій трійці 
дипломований фахівець з питання заступник директора з нау-
кової і учбової частини та завкафедрою історії театру театраль-
ного інституту Плетньов А.В. У висновку «експертів у штат-
ському» В. Морського було затавровано фактично за те, що він 
відмовився від аналізу творів сценічного мистецтва з класово-
соціологічних позицій [11]. 

У червні були допитані двоє колишніх студенток-
театрознавців В. Морського. Тоді вже завідувачка театрознав-
чим кабінетом інституту Аріадна Іванова виявила в тоні свід-
чень про вчителя коректність та повагу, але все ж змушена була 
кинути слідчому «кістку»: «…під час бесід зі студентами на 
тему театральної критики Морський дуже часто критикував 
радянські п’єси» [12, 111.]. Більш «корисними» слідству були 
спогади Нінель Рудової – не тільки викладача з «Історії україн-
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ського театру», але й молодого кандидата у члени ВКП(б). Тут 
відчувалося небажання обмежуватися відповідями на запитання 
слідчого: «Я хочу доповнити те, що коли Морський проводив 
практичні заняття зі студентами, він вчив нас писати сенсаційні 
назви рецензій, при цьому наводив приклади з американських 
газет» [13, 113]. І, ці, здавалося б, безневинні «штрихи» до мето-
дики викладача, звісно, були використані зацікавленим в резуль-
таті слідства апаратом, бо поглибили доказовість звинувачення 
В. Морського у наклепі на радянську культуру і суцільно про-
буржуазній орієнтації думок. 

8 червня 1950 р. відбувся останній допит В. Морського 
під запис секретаря. Наголошу на тому, як важливо вчитатися в 
останні рядки «прямої мови» людини, яка опісля замовкне наза-
вжди. Слідчий «колов» В. Морського на предмет злочинного 
антирадянського угруповання з Л. Лівшицем та Б. Мілявським. 
Один з них, що достеменно знав В. Морський, вже був арешто-
ваний, другий залишився на свободі, але під підозрою. Оче-
видно, що показання в вигідному слідству ключі мали сприяти 
«потеплінню» слідчого до допитуваного. Тож наведу повну від-
повідь обвинуваченого В. Морського: «Так, з Лівшицем і Міляв-
ським я був добре знайомим ще до розгрому нас як космопо-
літів, а коли нас виключили з партії та зняли з роботи, то ми 
інколи збиралися пограти у преферанса. Запитання: Які анти-
радянські розмови ви вели під час гри? Відповідь: Антирадян-
ських розмов ми не вели, а розповідали кожен про власне лихо і 
про влаштування де-небудь на роботі» [14, 91].

Озирнемося наостанок на цю людину, якій не судилося 
вийти з ув’язнення. Високий, прямий, з іронічним виразом 
обличчя, В. Морський мав смак до гарного одягу та в цілому 
світського життя. Крім театру та естради він захоплювався кін-
ним спортом. Володимир довго шукав свою ідеальну дружину, 
і знайшов її в особі балерини оперного театру Галини Микола-
ївни Воскресенської. Те, що красуня-балерина, дочка судового 
службовця, на двадцять років молодша від Володимира, вияви-
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лася йому відданою дружиною, опосередковано свідчить про 
непересічну особистість В. Морського. До речі, вийшовши заміж, 
Галина покинула балет і стала скромним ретушером в газеті. Без-
корисливість відданості Г. Воскресенської чоловікові проявить 
себе на повну міру вже у 1954 році, коли вона акуратним почер-
ком на листочку зі звичайного зошиту виведе таке негучне, але 
сповнене людяності, прохання про амністію її чоловікові, нехай 
вже і померлому... Не втримаюся від паралелі – В. Чистякова на 
аналогічне прохання щодо відновлення репутації свого чоловіка 
не наважилася. Про людські (батьківські) риси В. Морського свід-
чить і дочка Лариса. Хоча з матір’ю батько розлучився через рік 
після народження дочки, Володимир часто приймав Лару в себе 
(дочка згадує, що регулярно заходила до редакції після уроків), 
згодом водив на прем’єри [15, 5]. 

Процес над В. Морським тривав безпрецедентно довго: 
заарештований 8 квітня, востаннє допитаний 8 червня, він був 
заочно засуджений Особливою Радою у Москві рішенням від 
23 грудня 1950 року до десяти років «ИТЛ». Порівнюючи доку-
менти cправи В. Морського з переліком документів, що комплек-
тують cправу Л. Лівшиця, знаходимо разючі розбіжності: жод-
ної скарги від засудженого, жодних додаткових постанов слід-
ства щодо продовження терміну попереднього ув’язнення (як і 
підстав для цього). Складається враження, що з червня 1950 р., 
коли були взяті останні свідчення у справі В. Морського, по гру-
день 1950 – справа просто «стояла». На підставі цього дохо-
димо висновку щодо ймовірності вилучення особливо секрет-
них документів справи в ході підготовки амністії В. Морського. 

Ідучи назустріч суспільним змінам в СРСР після смерті 
Й. Сталіна та у відповідь на клопотання Г. Воскресенської, у лис-
топаді 1955 р. прокурор Харківської області ст. радник юстиції 
М. Кулик надіслав до прокуратури СРСР висновок під грифом 
«секретно»: «Ознайомившись з матеріалами справи, вважаю, що 
попереднє слідство по ній проведено недостатньо повно, екс-
пертизу статей і рецензій Морського з питань театрального мис-
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тецтва було проведено з грубими порушеннями процесуальних 
норм, а висновок експертної комісії зроблено в загальних рисах, 
без повного і докладного розбору кожної рецензії» [16, 178].

9 травня 1956 року на адресу вдови критика поступила 
довідка: «Справу про звинувачення гр. Морського Вол. Сав. 
переглянуто Президіумом Харківського обласного суду 4 травня 
1956 р. Постанову Особливої Ради при МГБ СРСР від 23 грудня 
1950 р. у справі Морського В.С. скасовано і діловодство при-
пинено. Голова Харківського обласного суду Мирошниченко» 
[17]. Травнева перемога В. Морського була жалобною, адже на 
самому початку довідки навпроти його прізвища зазначалося: 
«помер в ув’язненні».
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Анатолий Королёв

Вера Комиссаржевская в Харькове

Летом 1900 года В.Ф. Комиссаржевская приехала в Харь-
ков с труппой, сформированной для её гастролей из сил Суво-
ринского театра. Во главе дела стоял Казимир Викентьевич Бра-
вич (1861-1912), артист этого театра, товарищ Веры Федоровны 
по Виленскому сезону.

В тысячный раз оказалось, что без необходимой «извест-
ности» ничего не поделаешь в театре.

Комиссаржевская, увы! была тогда пустым звуком для харь-
ковчан. Толщу равнодушия и недоверия харьковской тогдашней 
публики невозможно было пробить ни предварительными замет-
ками газет, ни восторженными рецензиями. Театр не посещался.

У В.Ф. Комиссаржевской не было «имени», а тогда, да, 
пожалуй, и сейчас еще, главным образом, «нам известность, 
нам мода нужна»…

Только небольшая кучка театралов и посещала спектакли 
да несколько человек артистов [1, 2].

«Придешь, бывало, в театр с надеждой, что, наконец, 
публику пробрала печать и восторги посетителей; но в зале ара-
вийская пустыня!» – вспоминал один из современников.

Так встретил внимательно и любезно «театральный город» 
Харьков славную уже тогда артистку, с пылом молодости, со 
всей энергией и силой таланта, творившую художественные 
образы Вари, Розхен, Норы, Маррики, Клерхен…

Уныние в труппе было большое, а всего более впадала в 
расстройство Вера Федоровна, для которой заботы и треволне-
ния антрепренерши были совершенно еще внове. Убытки были 
непоправимые…

Как могли, утешали неудачливую предпринимательницу 
её близкие родственники, жившие тогда в Харькове, – семья её 
дяди, служившего на Курской дороге, и немногие театралы во 
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главе с А.Н. Дюковой, сократившей со свойственной ей добро-
той плату за театр чуть ли не на половину.

Надо было бросать Харьков, – кажется, на пятом или шес-
том спектакле, – и уехать дальше, куда-нибудь в другое, более 
гостеприимное место. Хотя это и было трудно.

Но если В.Ф. Комиссаржевская – Нора ждала всё «чуда» и 
оно не явилось, зато ждали её поклонники этого «чуда», верили в 
него крепко, и оно совершилось! На один из спектаклей публика 
«подвалила» в большем, чем прежде, числе. К.В. Бравич решил 
форсировать интерес следующего спектакля тем, что он будет 
«бенефисом» Веры Федоровны – «прощальным».

Зная решение Веры Фёдоровны бежать из Харькова во 
что бы то ни стало, К.В. Бравич вместе с харьковским журна-
листом и театральным критиком Е.М. Бабицким с неуверен-
ностью отправились к ней в уборную с предложением о бене-
фисе, но встретили только ироническую усмешку. Бедная беско-
нечно милая «директриса» смеялась сквозь слезы над их легко-
верием, посылая град упреков по адресу «театрального» Харь-
кова, посадившего на мель целую труппу.

– Нет, нет, – твердила Вера Федоровна – к вам надо при-
возить говорящих морских львов или Сальвинии с Дузе, чтобы 
вы ходили в свой театр… Какой он у вас противный город, – фу, 
лишь бы выбраться из него, а уж больше не заманите…

Но «выбраться» не было с чем – и в конце концов, после 
ручательства «верных» людей, что сбор возможен более или 
менее приличный, тем более, что наступила прохладная погода, 
В.Ф. Комиссаржевская согласилась попробовать сыграть ещё 
один раз. 

И – о, торжество! Бенефис Веры Федоровны, – было повто-
рение «Огней Ивановой ночи», – прошел с аншлагом! Публику, 
что называется, разобрало до самой подоплеки, и овации при-
няли неистовый характер [3–5].

Когда Е.М. Бабецкий в одном из антрактов пришел к 
«бенефициантке», она заявила ему, счастливая, радостная, что 
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«лучше города, как милый Харьков, нет», что именно «здесь 
умеют понимать артиста и серьезно оценить его».

– Завоевала, завоевала! – прыгала она и хлопала в ладоши, 
готовясь к знаменитой сцене Ивановых огней. – Я получила и от 
вас часть своего Иванова огня!..

Проводы Веры Федоровны были необычайно задушевные 
и она сдержала свое обещание – в следующем году приехала 
снова в мае и сделала почти полные сборы.

Известно, однако, что неуспех материальной стороны её 
первой поездки по южным городам лег на ее бюджет довольно 
чувствительно.

В общей сложности В.Ф. Комиссаржевская за одиннад-
цать лет посетила Харьков семь раз и, как известно, всегда 
брала полные сборы; она играла в городском театре, в оперном 
и чаще всего в Малом. Харьков дал артистке много десятков 
тысяч рублей, а другие города в общей сложности – несколько 
сот тысяч рублей, но ее материальное положение не могло улуч-
шиться: каждый раз возникало какое-нибудь театральное дело, 
которое «съедало» весь заработок, прихватив еще немалую 
сумму долга [6, 7]. 

И В.Ф. Комиссаржевская должна была работать и рабо-
тать, как самая заурядная поденщица сцены, чтобы заплатить 
неотложные долги, покрыть проценты – и она надрывалась под 
тяжестью этой работы!

Публика об этом и не думала, – она и не знала, что ее 
любимица, этот нежный лотос, еле держится на своем надлом-
ленном стебле.

Неутомимый, жестокий закон необходимости заставлял ее 
жечь свечу, что называется, с обоих концов. Кроме долгов, у нее 
за спиной стояли спутники ее блестящего течения по театраль-
ному небосклону, которым надо было давать работу, чтобы они 
имели средства на жизнь.

За последние восемь лет жизни В.Ф. Комиссаржевская 
работала через силу; она играла девять месяцев, если не более, 
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и на репетициях, бывало, что ее уносили замертво, а в спекта-
клях боялись иногда, дотянет ли она до конца. 

Это все факты неопровержимые, наблюдать которые при-
шлось многим харьковчанам [8, 9].

Известен несчастливый приезд артистки на пасху 23 апреля 
(5 мая) 1907 года, когда ее «возил», как выражался сам про себя, 
Е.А. Беляев, который что-то гарантировал ей или был с нею в 
доле. Вера Федоровна объявила обычную серию спектаклей – и 
смогла сыграть с великим трудом лишь два, а остальные при-
шлось отложить, вернув публике деньги… И артистка болела 
здесь с 23 апреля по 10 мая, – у нее было в тяжелой форме вос-
паление брюшины. Был такой момент, когда Харьков мог стать 
тем, чем сделался в 1910 году Ташкент. Артистку привезли в 
Харьков уже больной, – она схватила простуду где-то в пути, в 
дырявом купе вагона. 

И что же? Как только Вера Федоровна «встала», чуть ли не 
со смертельного одра, ей пришлось запрячься в работу, да еще 
какую.

Терпеливы и крепко выносливы провинциальные актрисы, 
но какая из них в состоянии играть ежедневно, хотя бы и в ста-
ром репертуаре, но роли центральные, требующие такой массы 
физических сил, кроме огромной затраты нервов?

Эта маленькая хрупкая женщина, с обликом болезненной 
девушки, с вибрирующими нервными нотами в голосе, с непере-
даваемой искренностью переживавшая свои роли, играла, играла 
без конца, по три месяца подряд не зная отдыха. И результаты 
такого расходования сил, – несомненное переутомление, физичес-
кий упадок и усиление нервного напряжения, стали сказываться. 
В.Ф. Комиссаржевская в последний приезд в Харьков уже не 
захватывала так публику. Старые почитатели славной артистки 
жили прошлыми впечатлениями, а новые получали лишь вспышки 
дивного таланта, свет которого горел совсем неровно.

Правду замалчивать вообще нечего, а тем более, что 
личность и заслуги В.Ф. Комиссаржевской были слишком 
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выдающимися для русского сценического искусства, чтобы 
можно было бояться написать её.

Образ ее как артистки и самоотверженной женщины от 
этого нисколько не потускнеет, а даже напротив – должен пред-
стать пред большой публикой, не подозревавшей, конечно, всего 
этого, ещё в новом сиянии, в ореоле мученицы искусства, при-
несшей себя в жертву ради чужого блага.

Да, Вера Федоровна для себя требовала очень немного, 
больше всего покоя, но она его-то именно и не находила.

Роковая поездка артистки имела целью собрать деньги для 
расплаты с тяготившими ее обязательствами. Она заплатила по 
счету всё полностью и расплатилась вдобавок своей жизнью. У 
Веры Федоровны было к началу поездки 60 тысяч рублей долга 
по Петербургскому театру. Надо было эту сумму уплатить. Дела 
в последнем турне шли настолько блестяще, что уже после Баку 
чистая прибыль перекрыла этот долг и оплатила все расходы по 
содержанию труппы до конца поездки – июня 1910 года.

Лично Вере Федоровне должна была собраться изрядная 
сумма, заранее предназначенная для создания того грандиозного 
предприятия – театральной школы – которое она задумала…

Рок судил иначе – и белоснежной чайке русского театра 
уже ничего не было нужно. Она отлетела в далекую синеву 
небес, унеся с собой очарование гения и воплощение доброты. 
Заглохла б нива театральной жизни России, если бы природа-
мать не посылала нам иногда столь расточительные для себя 
дары.

В.Ф. Комиссаржевскую оплакивала вся Россия. 7 марта 
1910 года на вечере, посвященном ее памяти, Александр Блок 
сказал: «Душа ее была как нежная скрипка. Она не жаловалась, 
не умоляла, но плакала и требовала, потому что жила в то время, 
когда нельзя не плакать и не требовать. Живи она среди других 
людей, в иное время – она была бы, может быть, вихрем весе-
лья, она заразила бы нас торжественным смехом, как заразила 
теперь торжественными слезами» [10].
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Ніна Кунденко

Балаклійщина у Другій світовій війні  
(за матеріалами, які зберігаються в архівному  

відділі Балаклійської районної державної 
адміністрації)

В архівному відділі Балаклійської райдержадміністрації 
зберігаються документи фондів, які були сформовані в 1943–
1945 роки.

В одній справі знаходимо газету «Соціалістична Хар-
ківщина» – органу Харківського обласного і міського комі-
тетів КП(б)У, обласної і міської рад депутатів трудящих за 19 
липня 1944 року. В ній надруковано наказ Верховного голов-
нокомандуючого, Маршала радянського Союзу Й. Сталіна мар-
шалові Радянського Союзу Конєву, де повідомляється, що «вій-
ська 1-ого Українського фронту, перейшовши в наступ, при під-
тримці масованих ударів артилерії і авіації, прорвали сильну, 
глибоко ешелоновану оборону німців на Львівському напрямі 
і за три дні наступальних боїв просунулися в глибину до 50 
кілометрів, розширивши прорив до 200 кілометрів фронту…». 
Цим наказом оголошувалась подяка військам, які брали участь 
у боях при прориві оборони противника. Закінчився наказ сло-
вами: «Вічна слава героям, що полягли в боях за свободу і неза-
лежність нашої Батьківщини! Смерть німецьким загарбникам!».

Цей матеріал із газети свідчив про те, що територія Укра-
їни ще була окупована німцями, а на звільненій – повноцінно 
будували плани і втілювали їх в життя. Газета обрамила рішення 
виконкому Балаклійської районної ради депутатів трудящих по 
плану розвитку тваринництва та виконанню сільгоспробіт по 
колгоспу «1-а П’ятирічка» на 1944 рік.

У фонді виконавчого комітету Волобуївської сільської 
ради на пожовклих аркушах, не стандартних, як для сучас-
ної людини, на малесеньких клаптиках паперу, каліграфічним 
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почерком виписано, іноді надруковано на друкарській машинці, 
як-то «Дерективні вказівки районного комітету Комуністич-
ної партії (б) та райвиконкому районної ради депутатів трудя-
щих» (фонд Р-55, НАФ, опис 1, спр. 2), в яких йдеться про необ-
хідність створення комісій для визначення збитків завданих 
війною, про необхідність відновлення робіт по оранці та посіву, 
про турботу про дітей, які залишились сиротами, бо батьки заги-
нули на фронті, чи померли від поранень. У списку патронова-
них дітей нарахувала 11 прізвищ діток, всі вони були закріплені 
за окремими жителями села Волобуївка. (фонд Р-55, НАФ, опис 
1, спр. 9)

Знаходимо у фонді відомості про План відбудови «хат кол-
госпників Волобуївської сільської ради». До війни у колгоспі ім. 
Леніна налічувалось 101 колгоспний двір (у т.ч. к-п «Червоний 
прапор»), у колгоспі «Доброволець» – 92 двори, зовсім зруйно-
вано під час війни 36 дворів по к-пу ім. Леніна та 45 по колгоспу 
«Доброволець». (фонд Р-55, НАФ, опис 1, спр. 8, арк. 4)

Відомо, що на жовтень 1943 року в с. Волобуївка прожи-
вало 475 чол., з них 121 дитина до 10 років. (фонд Р-55, НАФ, 
опис 1, спр. 8, арк. 5)

Все населення включилось в роботу по відбудові зруйно-
ваного господарства, вони находили і відкопували погреби і ями 
з заритим скарбом у домоволодіннях поліцаїв, це і пшениця, 
просо, жито, картопля, одяг та різний будівельний матеріал. 
Все вилучене за окремими відомостями сільською радою роз-
поділялось нужденним, видавалось дітям-сиротам. Мали місце 
випадки, коли жителі села із німецького тилу приводили корів, 
тоді вони ставилися на облік в сараї колгоспів. (фонд Р-55, НАФ, 
опис 1, спр. 9, арк. 1-2, 4, 8)

Каліграфічним почерком за всіма правилами правопису 
виписані «Тимчасові правила ведення діловодства в сільських 
і селищних Радах депутатів трудящих Харківської області на 
1944 рік», документ датований груднем 1943 року. Цими прави-
лами зобов’язували завести державні книги: Книгу запису актів 
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громадянського стану, книгу запису нотаріальних дій, погоспо-
дарські книги, книгу прописки та виписки громадян (в тих сіль-
ських і селищних Радах, де встановлена паспортна система). 
Також треба було вести протоколи сесій та засідань виконкому, є 
там ряд рекомендацій по Номенклатурі справ. (фонд Р-55, НАФ, 
опис 1, спр. 10, арк. 38)

На території Яковенківської сільської ради в хуторі Тара-
нушино був колгосп ім. 17 партз’їзду, головував в колгоспі тов. 
Висторобець, на кожних зборах піднімав питання дотримання 
дисципліни, допомагав йому в роботі рахівник Столбовий (іні-
ціали не вказані). З січня 1944 року розпочинали обговорювати 
як організувати ремонт інвентаря і знарядь праці. У протоколі 
за березень 1944 року постановили взяти на себе зобов’язання 
закінчити в найкоротший термін посівну, найкраще просапу-
вати культури та отримати врожай соняшнику 15 ц/га, картоплі 
80 ц/га, кукурудзи 20 ц/га, проса 12 ц/га.

Звичайно, що при підведенні підсумків роботи за 1944 рік 
у січні 1945 року самокритично називалися причини незадо-
вільних результатів, бо не вистачало тяглової сили, посівного 
матеріалу, який збирали по селу, запчастин для ремонту тракто-
рів. Були й інші причини, як то не вироблення мінімуму вихо-
доднів.

У 1945 році записи у протоколах засідань правління кол-
госпу більш оптимістичні: на нову посівну компанію інвен-
тар відремонтований, створили 2 польових ланки та 1 огоро-
дню – про це доповідав уже інший голова Колісник (ініціали 
не вказані). Голова колгоспу Колісник в іншому виступі гово-
рив про те, що в найкоротший термін колгоспники повинні заго-
їти рани, які завдані війною, та відновити довоєнний рівень роз-
витку народного господарства, піднести матеріальний добробут 
народу і ще більше зміцнити військово-економічну могутність 
Радянської Країни.

В архівному фонді колгоспу «1-а П’ятирічка» Яковен-
ківської сільської ради виявлено документи, що свідчать про 
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життя, яке поступово налагоджувалось. Балаклійська МТС 
зобов’язувала в листопаді 1944 року направити 3-х чол. на 4-х 
місячні курси підготовки трактористів. Хлопці повинні бути 
фізично здоровими від 18 до 35 років, освіта не менше 5-ти кла-
сів, їх треба було забезпечити продуктами харчування на місяць: 
12 кг борошна, 6 кг крупи, 12 кг картоплі, 0,5 л олії, капусти 9 кг, 
моркви 1,5 кг, столового буряка 3 кг.

Районний земельний відділ Балаклійської районної ради 
депутатів трудящих у лютому 1945 року доводить завдання по 
відродженню бджільництва, колгосп «1-а П’ятирічка» повинен 
був до 1 травня 1945 року виготувати 5-ть вуликів, створити 
5 бджолосімей.

Виявляємо у фонді колгоспу «1-а П’ятирічка» договори 
соціалістичного змагання між бригадами і ланками колгоспу 
за 1945 рік. У 1-й бригаді було 40 чол., у 2-й – 49 чол., крім 
того, по цій бригаді працювало 13 підлітків, по 3-ій бригаді – 
66 чол., та 17 підлітків, в огородній бригаді працювало 18 чол. 
та 9 підлітків, була бригада тваринників, у яку входили жінки 
(8 чол.), чоловіки (3 чол.) та підлітки, в будівельну бригаду вхо-
дило 7 чол.

Балаклійці, пам’ятаймо про подвиг наших земляків, заги-
блих у роки Другої світової війни та померлих після неї, які 
вибороли Перемогу, ствердили мир та відбудували зруйновану 
країну, цінуймо це!
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Світлана Мірошниченко

Особливості становлення періодичного друку 
Слобідсько-Української (Харківської) губернії  

у XIX – на початку XX століття

Наше суспільство переживає процес становлення інформа-
ційного етапу свого існування. Тому закономірним є інтерес до 
витоків сучасної періодики. І якщо історія формування загаль-
нодержавної системи періодичної преси висвітлена досить 
детально, то процес зародження та розвитку місцевої («провін-
ційної») залишається маловідомим пластом історії й досі.

Спроби дослідити історію становлення регіональної преси 
вже мали місце у вітчизняній історії та журналістиці [1–3]; були 
відновлені й імена деяких видавців, редакторів, співробітників 
слобідських газет і журналів [4]. Але здебільшого вони носили 
випадковий, принагідний характер [5, 6]. Цілий ряд явищ, зако-
номірностей, типів видань все ще не отримали належного 
висвітлення в літературі. Недостатньо повно вивчені й окремі 
місцеві видання.

Регіональні періодичні видання XIX – початку XX сто-
ліття займали своє, унікальне місце в системі загальнодер-
жавної періодичної преси, що в умовах обмеженого інформа-
ційного простору XIX століття зіграло визначну роль у справі 
збереження та передачі актуальної інформації та неповторного 
історичного колориту нашого краю.

Періодична преса Харківської губернії протягом більш 
ніж 100-річного існування пройшла декілька етапів свого ста-
новлення і розвитку.

Перший етап – з 1812 по 1824 рік: нетривалий етап пер-
ших спроб запровадження самого інституту друкованого слова, 
коли відбулося зародження галузевої журналістики, представ-
леної «Украинским Домоводом», «Харьковским Демокритом», 
«Украинским вестником» [7–11]. З виданнями співпрацювали 
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відомі українські наукові та культурні діячі, більшість з яких 
одночасно були викладачами Харківського університету, – 
Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, І. Срезнев-
ський, В. Каразін, Р. Гонорський, О. Сомов. Матеріалам нада-
вався національно-акцентований характер, особливо в «Украин-
ском вестнике», через що був зроблено значний внесок у роз-
робку та популяризацію основних засад нової української мови 
і літератури, театральної критики.

Однак разом із значними здобутками цей етап мав і низку 
притаманних для початкового періоду становлення будь-якого 
явища похибок. Поява та функціонування періодичної преси 
мала несистемний, випадковий, принагідний характер та орієн-
тувалася на обмежений читацький попит незначного кола перед-
платників, а отже не носила масового характеру. Одночасно із 
цим вона не формувала і не висловлювала громадської думки 
місцевого населення як через малоосвіченість широкого загалу 
слобожан, так і через пряму підпорядкованість місцевим і цен-
тральним цензурним установам.

Разом із тим, через обмеженість тогочасного інформацій-
ного простору друковане слово, часто незалежно від його змісту, 
несло в собі просвіту, виконуючи культурно-просвітницьку та 
інформаційну функції.

Початковий етап становлення періодичного друку Харків-
ської губернії носив здебільшого вузькоакадемічний характер, 
пов’язаний із заснуванням і діяльністю місцевого університету. 
Склад редакторсько-видавничого корпусу формувався з випус-
кників університету та місцевої науково-мистецької інтеліген-
ції. Через наявність власного Цензурного Комітету, підконтр-
ольного МНО, що за умов загальнодержавної політики освіче-
ного абсолютизму Олександра I зіграло свою позитивну роль у 
справі започаткування місцевого періодичного друку. За період 
з 1812 до 1824 року в губернії побачили світ дві газети і чотири 
журнали. Більшість із них припиняли своє існування протя-
гом 1–2 років через недотримання цензурних вимог, нестійкість 
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та несформованість читацької аудиторії, матеріально-технічні 
складності, особисті причини. Нестійка політична ситуація, 
жорсткий цензурний статут 1826 року призвели до тимчасового 
занепаду періодичного друку в губернії, переходу до альмана-
хового періоду розвитку друкованого слова. У Харкові, за умов 
відсутності спеціального цензурного органу, ці функції на себе 
приймає спочатку віце-губернатор, а згодом чиновник з осо-
бливих доручень губернської канцелярії [12, арк. 1–2]. Лише у 
квітні 1898 року Головне Управління у справах друку повідо-
мило про затвердження в Харкові посади окремого цензора із 
внутрішньої цензури [13, арк. 15–17; 14, арк. 2–4 ].

Період із середини 20-х років XIX століття до рево-
люції 1905 року пов’язаний зі стрімким економічним підне-
сенням, коли на перший план виходять спеціальні вузько-
галузеві видання (переважно журнали) наукових товариств, 
фінансово-бізнесових груп, органів місцевого самоуправ-
ління. Через майже цілковиту неможливість заснування загаль-
ного громадсько-політичного приватного видання, за цей 
період у Харкові вийшло близько 30 фахових видань найріз-
номанітнішої наукової та господарської спрямованості: агро-
номічної «Южно-русская сельскохозяйственная газета» [15], 
промислово-торгівельної «Южно-русский горный листок», 
педагогічної «Циркуляры Харьковского Учебного Округа», 
медично-ветеринарної «Врачебная хроника Харьковской губер-
нии», «Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Харь-
ковской губернии», релігійної «Духовный вестник», «Вера и 
разум» тощо.

Суттєву роль починає відігравати аполітична науково-
господарська періодика органів місцевого самоуправління 
медичної, економічної, статистичної спрямованості: «Бюлле-
летень о вредителях сельского хазяйства и мерах по борьбе с 
ними», «Календарь Харьковского губернского земства», «Ста-
тистический ежегодник» [16]. На жаль, загальний земський 
орган так і не був створений через постійну зміну політичної 
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кон’юктури, хоча харківські земці одними з перших у Росій-
ській імперії порушили це питання і в деяких повітах Харків-
ської губернії вони були створені (зокрема, у Вовчанському та 
Сумському) [17].

По-друге, це час зародження офіційної та приватної преси, 
яка, в умовах відкритої конкурентної боротьби, помітно пожвав-
лює інформаційний простір Харківської губернії. До кінця 70–
початку 80-х років XIX століття «Харьковские губернские ведо-
мости» (засновані у 1838 році) залишалися єдиним органом 
друкованого слова у губернії. Лише з появою першої приватної 
газети «Харьков» [18], а згодом у 1880 році й «Южного края», 
ця монополія була перервана, і останній склав серйозну конку-
ренцію «ХГВ». 

Революція 1905 року дала новий поштовх розвитку росій-
ського суспільства: змінився тип держави, з’явився справжній 
парламент як законодавчий інститут, була дозволена українська 
мова в публічному, а також і в періодичному друці. 

Тому після цих подій у розвитку інформаційного про-
стору Харківської губернії відбувається справжній пресовий 
бум: до початку 1907 року в Харкові виникло понад 50 періо-
дичних видань українською та російською мовами. З 1905 до 
1917 року їх кількість зросла більш, ніж у чотири рази (більше 
170 видань), з них майже 40% складали громадсько-політичні 
видання. Більшість із них закривалися вже на перших номерах, 
переважно з політичних причин, інша частина (мистецькі, еко-
номічні) не витримувала через фінансові проблеми, спричинені 
періодичними економічними кризами, а згодом і Першою сві-
товою війною. Тому на початок 1917 року в губернії виходило 
27 видань, лише половина з яких належали до утворених після 
революції 1905 року.

Незважаючи на те, що більшість із них, зазвичай через 
політичні причини, закривалися в перші 3–6 місяців, деякі 
виявили певну життєздатність, що дало можливість сформу-
вати певні загальні ознаки преси цього періоду, а саме – виник-
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нення партійної та зростання приватно-ініційованої преси, якій 
раніше заважали цензура, матеріально-технічні ускладнення, 
брак кваліфікованих співробітників. Одночасно з’являються 
україномовні видання та принципово нові типи видань (преса 
сатирична, дитяча, профспілкова та кооперативна) [19–22].

Загальна політизація преси торкнулася навіть спеціальної 
вузькогалузевої періодики.

Для цього періоду характерним стає також невілювання 
типологічних відмінностей між газетами та журналами, вони 
стають більш однорідними за цілями, читацькою аудиторією, і 
навіть зовні.

Кількість видань, якісне інформаційно-аналітичне висвіт-
лення, тематичне та жанрове розмаїття, формування цільової 
читацької аудиторії та боротьба за неї – все це сприяло тому, що 
зміст видань став не лише відображати навколишню дійсність, 
але й впливати на неї. Поява зворотного зв’язку між пресою, 
читачем і навіть урядом, який став ураховувати авторитет преси 
як впливового чинника формування громадської думки, дало 
змогу сформувати повноцінну систему періодичного друку 
Харківської губернії.

Отже, за період з 1812 до 1917 року періодичний друк 
нашого краю пройшов складний шлях від перших універси-
тетських видань, періоду тимчасового занепаду місцевої преси 
20–30-х років XIX століття і бурхливого розвитку 70–90-х років 
XIX століття до формування багатогалузевої системи періодичної 
преси початку XX століття, яка репрезентувала погляди найрізно-
манітніших громадсько-політичних та економічних сил і форму-
вала громадську думку широких прошарків читачів і передплат-
ників.
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Надія Москальова

Особливості становлення вищої інженерної 
сільськогосподарської освіти в Харкові  

(початок 1930-х рр. ХХ ст.)

Більшовицька реформа сільськогосподарської освіти (як у 
цілому реформа вищої школи) почала здійснюватися в 1930 р., 
коли технічна модернізація сільського господарства зіткну-
лася з гострою нестачею інженерно-технічних кадрів та непід-
готовленістю спеціалістів агрономічного профілю до роботи в 
нових умовах. Особливо яскраво це виявилося під час будівни-
цтва перших великих, механізованих зернофабрик (нових рад-
госпів), яке почалося у 1928 р. Перехід у 1930 р. до суцільної 
колективізації і масового будівництва МТС ще більш загострив 
кадрову проблему. Незважаючи на те, що в сільському госпо-
дарстві СРСР наприкінці 20-х років працювало понад 2,3 тис. 
інженерів-механіків і техніків [1, с. 18], потреба в них у відпо-
відності з розрахунками Держплану складала по інженерам-
механізаторам – 7577 чол. (зокрема 1245 чол. по Україні), 
а по технікам-механікам – 51974 чол. (по Україні 7967 чол.) 
[2, с. 157–158].

Узявши за основу технічної модернізації сільського гос-
подарства американську модель, радянське керівництво врахо-
вувало, що в США з початку ХХ ст. було випущено для сіль-
ськогосподарського виробництва майже 78 тис. кваліфікованих 
спеціалістів-інженерів, що дало змогу забезпечити інженер-
ними кадрами сільське господарство із розрахунку: приблизно 
один інженер на 1300–1500 га посівних площ.

Вже перші декрети «Про єдине тракторне господарство» 
та «Про сільськогосподарське машинобудування» передбачали 
розширення підготовки інженерних кадрів. Наприкінці 1920-х 
років були відкриті факультети індустріального землеробства в 
Москві та Ленінграді, інженерний факультет в Тимирязівській 
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академії. В Україні спеціалістів у галузі сільськогосподарського 
машинобудування готували Харківський Технологічний, Київ-
ський Політехнічний, Запорізький Машинобудівний інститут, 
Зинов’ївський вечірній інститут сільськогосподарського маши-
нобудування. Підготовка інженерних кадрів для села здійсню-
валася у відділеннях механізації Харківського та Полтавського 
сільськогосподарських інститутів, факультету механізації Київ-
ського сільськогосподарського інституту. Проте загальний обсяг 
випуску спеціалістів по країні у 1930 р. не перевищував 250 
інженерів-механіків. Нестача кадрів породжувала неправильне 
використання техніки, її недостатнє завантаження (40–50%), 
псування та погану організацію ремонту та технічного обслуго-
вування. Дорогоцінні машини, значна частина яких закупалася 
за золото за кордоном, швидко псувалися, термін експлуатації 
тракторів не перевищував 2–3 роки. Унаслідок, все це впливало 
на якість сільськогосподарських робіт та врожайність зерно-
вих, несподівано високою для радянського керівництва вияви-
лася й собівартість продукції. Украй не готовими до реалізації 
більшовицьких планів створення найбільшого у світі механізо-
ваного сільськогосподарського виробництва виявилися агроно-
мічні кадри, які випускалися вищими навчальними закладами. 

У системі чинної сільськогосподарської освіти радянське 
керівництво не влаштовувала універсальність знань, що одержу-
вали випускники вищих навчальних закладів (так звана «євро-
пейська» або «німецька» модель освіти), багатопредметність 
навчання. Заступник Наркомзема СРСР з кадрів М.І. Єжов, який 
керував перебудовою сільськогосподарської освіти, на нараді 
директорів сільськогосподарських навчальних закладів у серпні 
1930 р. назвав Тимірязівську академію, «гігантом по формі» 
та «кустарним вищим навчальним закладом» за змістом, який 
готував на своїх 20 факультетах «мізерну кількість робітни-
ків окремих спеціальностей і по суті – всезнайок». «Такі робіт-
ники, – заявив М. Єжов, – які знають все, а насправді нічого 
не знають, великому механізованому господарству не потрібні” 
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[3]. Не влаштовувало радянське керівництво і співвідношення у 
підготовці спеціалістів вищої та середньої кваліфікації, слабка 
практична підготовка сільськогосподарських кадрів. Згідно вка-
зівок Листопадового Пленуму ЦК (1929 р.) вона повинна була 
складати співвідношення 1:1 з теоретичним навчанням, стати 
безперервною. Нова модель освіти передбачала суворе дотри-
мання класового підходу до формування контингенту студентів, 
підготовки «радянських» спеціалістів, що вважалося особливо 
важливим в світі так званої «шахтинської справи».

У більшості сільськогосподарських навчальних закла-
дів реформа викликала серйозні заперечення та опір з боку 
професорсько-викладацького складу. Це стосувалося й технічної 
сільськогосподарської еліти. Ще в лютому 1927 р. в Ленінграді 
відбулася Перша Рада у справах сільськогосподарського маши-
нознавства, машинобудування, машиновикористання та мото-
культури, що проходила під головуванням проф. В.П. Горячкіна. 
У її роботі взяли участь науково-дослідні організації, навчальні 
та наукові кафедри, машинобудівні та торговельні організації 
РСФСР, УСРР та інших республік. Рада запропонувала значно 
збільшити підготовку інженерів. 

В Україні існували декілька центрів з проблем сільсько-
господарської механізації та машинознавства: у Києві, Харкові, 
Одесі, Якимівці. Активну роль в об’єднанні учених, що займа-
лися проблемами сільськогосподарського машинобудування 
та машинознавства, у ці роки відіграв проф. Олександр Олек-
сійович Алов, який приїхав до Харкова в 1914 р. разом з ева-
куйованим із Польщі Ново-Олександрійським інститутом сіль-
ського господарства та лісівництва, де він з 1900 р. очолював 
кафедру «Наука про сільськогосподарські машини», а з 1915 р. 
став директором інституту. У 1928 р. він ініціював організацію 
в Харкові науково-дослідного інституту сільськогосподарського 
машинознавства та машинобудування (з філіями в Києві та 
Одесі), який сприяв об’єднанню наукових сил в Україні і пере-
дував створенню УНДІМА та УНІСГОМА [4, с. 44].
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У червні 1929 р. під його головуванням відбувся в Харкові 
Перший Пленум Науково-технічної Ради у справах сільськогос-
подарського машинобудування, в якій взяли участь навчальні та 
науково-дослідні кафедри Харкова, Одеси, Києва, заводи сіль-
ськогосподарського машинобудування, різноманітні наркомати 
та відомства України. В основу рішення з питання про підго-
товку інженерних кадрів були покладені висновки Ради в Ленін-
граді та доповідна записка, підготовлена адміністрацією інсти-
туту сільськогосподарського машинобудування в керівні органи 
України. У ній пропонувалося створити два спеціалізованих 
факультети: у Харкові – з ухилом на машинобудування, та у 
Києві – з ухилом на машиновикористання [5, с. 152–155].

Дискусія 1920–30-х років з проблем інженерної сільсько-
господарської освіти розгорнулася з наступних питань: у яких 
інститутах готувати інженерів для сільськогосподарського 
виробництва та машинобудування; який тип спеціаліста слід 
взяти за базову модель. До революції 1917 р. і в 1920-ті роки 
спеціалісти для сільськогосподарського машинобудування готу-
валися в технічних вищих навчальних закладах, а для аграрної 
сфери – в сільськогосподарських. Проте, як ми уже відзначали, 
Рада в Ленінграді рекомендувала вести підготовку інженерів в 
основному на інженерних факультетах сільськогосподарських 
вузів. Цю позицію впевнено захищав проф. В.П. Горячкін. 
В одній із своїх статей він писав: «Настав час перестати говорити 
про підготовку „машинознавців” і „машинобудівників” і вести 
підготовку спеціалістів з сільськогосподарських машин та зна-
рядь в повному об’ємі. Терміни „машинознавство” та „машино-
будування” виникли в попередні часи, коли інтереси сільського 
господарства та промисловості протистояли одне одному, і коли 
наукова дисципліна „землеробська механіка” була недостат-
ньо розвинута. Зараз ці терміни, – наполягав В.П. Горячкін, – 
не тільки застарілі, а й шкідливі, оскільки ними маніпулюють 
і навіть зловживають з різною метою. Справжніми розсадни-
ками для підготовки спеціалістів слід вважати не вищі технічні 
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школи та технологічні інститути і не політехнічні інститути, а ті 
вищі агрономічні школи, в яких поряд з агрономічним факуль-
тетом існує інженерний» [6, с. 13].

Суть такого підходу полягала в тому, щоб не тільки підняти 
на новий рівень сільськогосподарську освіту, пристосувавши її 
до вирішення завдань по створенню великого механізованого 
виробництва, а й тісніше пов’язати її з промисловими галузями, 
які працюють на сільське господарство, перетворивши сільсько-
господарські академії та інститути в свого роду наукові та осві-
тянські центри агропромислового комплексу. 

Його погляди в Харкові поділяв проф. О.О. Алов, який у 
доповіді на сільськогосподарській секції науково-технічного 
товариства Наркомосвіти за темою «Інженерно-технічна база 
сільськогосподарської освіти» наполягав на універсалізації та 
комплексному розвиткові сільськогосподарської освіти. Він 
підтримував плани директора сільськогосподарського інституту 
Ходака про реорганізацію інституту та створенню єдиного сіль-
ськогосподарського навчально-науково-дослідного комбінату – 
Української сільськогосподарської академії [7, арк. 145]. Проте 
вже працювали спеціальні урядові комісії, які готували проект 
п’ятирічного плану підготовки кадрів, що діаметрально відріз-
нявся від планів Харківського сільськогосподарського інституту.

Основні тези цієї реформи були розроблені навесні 1930 р. 
та затверджені 12 червня Постановою РНК України «Про орга-
нізацію ВИШів та ВТИШів і про передачу їх у відання відповід-
них наркоматів», у відповідності з яким Харківський сільгоспін-
ститут було розділено на Харківський інститут зернових культур 
і Харківський інститут механізації та електрифікації сільського 
господарства. Було створено й Київський інститут механізації 
та електрифікації сільського господарства. Інженерна сільсько-
господарська освіта була розділена між різними відомствами: 
ХІМЕСГ та КІМЕСГ переходили в підпорядкування Тракто-
роцентру; Харківський, Запорізький та Зінов’євський вечірній 
інститути сільськогосподарського машинобудування передава-
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лися Сільмашоб’єднанню, а Харківський автотракторний інсти-
тут – ВАТО (Всесоюзному автотракторному об’єднанню) [8, 
арк. 222–224, 229].

Реформа сільськогосподарської освіти, запропонована 
більшовицьким керівництвом, зустріла, як відзначав М. Єжов у 
статті «Кондратіївщина у боротьбі за кадри», «шалений опір» 
з боку «реакційної частини професури та викладачів» вищої 
сільськогосподарської школи, які намагалися зірвати реформу 
«всіма засобами, що були в їхньому розпорядженні» [9, л. 9]. 
Дійсно, проти неї виступило керівництво багатьох сільськогос-
подарських вищих навчальних закладів. Знадобився приїзд спе-
ціальної комісії в Тимирязівську академію з ультимативними 
вимогами: у триденний термін провести реорганізацію, тобто, 
розділити академію на п’ять нових навчальних закладів.

 Як правило, з іменами В.П. Горячкіна і О.О. Алова 
пов’язують створення відповідно Московського і Харківського 
інститутів механізації і електрифікації сільського господар-
ства. У біографічній літературі, присвяченій життю та твор-
чості В.П. Горячкіна, вказується на те, що він був ініціатором і 
організатором створення Московського інституту. Створюючи 
МІМЕСХ, В.П. Горячкін продовжував відстоювати свої погляди 
на необхідність більш тісного взаємозв’язку між інженерною 
та сільськогосподарською освітою та на підготовку спеціаліс-
тів більш широкого профілю. Ця боротьба з керівними структу-
рами проходила з перемінним успіхом. 

Відносно проф. О.О. Алова, то в ряді публікацій, а саме: 
у статті колишнього ректора Харківського сільськогосподар-
ського інституту проф. А.М. Грінченко з книги «Харьковский 
ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный 
институт им. В.В. Докучаева», що вийшла 1968 року, стверджу-
ється, що проф. О.О. Алов був організатором і першим дирек-
тором ХІМЕСГ. Поки що не знайдено документів, які підтвер-
дили б це (архіви ХІМЕСГ та ХСГІ під час Великої Вітчизня-
ної війни згоріли). Проте відомо, що в травні 1930 р. тимчасово 
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виконуючим обов’язки директора ХІМЕСГ було призначено 
завгоспа СГІ П.П. Михмет, а проф. О.О. Алова рішенням Голо-
впрофосвіти УСРР від 3 липня 1930 р. було призначено поміч-
ником директора. Без сумніву, що саме він, маючи значний 
досвід підготовки спеціалістів, відіграв головну роль у підборі 
кадрів для нового інституту, технічному оснащенню навчально-
лабораторної бази, розробці навчальних планів і програм, орга-
нізації набору студентів.

Слід сказати, що вже у 1932 р. була прийнята постанова 
ЦВК СРСР, яка вимагала ліквідувати викривлення партійної 
лінії в реформі освіти. Почалося виправлення найбільш гострих 
кутів більшовицької реформи: укрупнювалися вищі навчальні 
заклади, розгорнулася боротьба за якість навчання, збільшилася 
його тривалість, ліквідовувалися пролетарські методичні нова-
ції як то бригадно-лабораторний метод тощо. На Всесоюзній 
нараді директорів сільськогосподарських інститутів, яка від-
булася у 1934 р., було визначено головне завдання для вищих 
навчальних закладів по механізації сільського господарства – їх 
технічне обладнання, забезпечення повним комплектом тракто-
рів та сільськогосподарських машин, а також автотранспортом 
та організація при кожному інституті навчально-виробничих та 
ремонтних майстерень. Було віднайдено, за висловом М. Буха-
ріна, поєднання універсалізму та спеціалізації (німецької та 
американської моделей) через фундаментальну підготовку сту-
дентів на перших курсах та спеціалізацію на старших.

Радянська система підготовки інженерних сільськогоспо-
дарських кадрів активно розвивалася не тільки у 1930-ті роки, 
а й у післявоєнний період. Ця система дозволила забезпечити 
інженерними кадрами радгоспно-колгоспну систему, стала 
органічною частиною планової економіки, єдиної державної 
технічної політики в сільському господарстві.
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Юлиана Полякова

Начало антрепренерской деятельности Н.Н. Дюкова 
(по материалам ГАХО)

Как известно, огромную роль в становлении и развитии 
театрального дела в Харькове сыграла династия Млотковских-
Дюковых. Родоначальником ее был известный антрепренер Люд-
виг Юрьевич (Войцехович) Млотковский (ок. 1795–1855), который 
прибыл в Харьков в 1832 г. в составе труппы И.Ф. Штейна. Вскоре 
Млотковский вытеснил Штейна из Харькова и сам встал во главе 
антрепризы. Ему удалось заручиться поддержкой харьковского 
купечества, в частности, откупщика Козьмы Никитича Кузина, и 
построить в Харькове первое каменное здание театра (1841, архи-
тектор А. Тон). При Млотковском в Харькове работала одна из 
самых сильных в провинции по актерскому составу труппа, куда 
входили выдающиеся актеры, как Н.X. Рыбаков, К.Т. Соленик, Л. 
И. Млотковская, И.X. Дрейсиг, П.П. Микульский, Д.Д. Журахов-
ский, К.М. Зелинский, И.И. Лавров (Барсуков) и др. В репертуаре 
были пьесы Шекспира, Шиллера, лучшие произведения русской 
и украинской драматургии. Млотковский первым из театральных 
антрепренеров организовал при своём театре специальную 
школу, где дети бесплатно обучались драматическому искусству и 
балету. Строительство театра в Харькове и связанные с ним долги, 
которые Млотковский выплачивал до конца жизни, подорвали его 
денежные дела и заставили в 1843 г. сдать здание в аренду обра-
зовавшейся в Харькове театральной дирекции и уехать из города. 

По семейным преданиям, Млотковский первым браком «был 
женат на увезенной им княжне Мицельской, рано умершей и оста-
вившей трех малолетних девочек, Александру, Веру (впослед-
ствии Дюкову) и Марию, получивших воспитание в семье извест-
ного харьковского богача, откупщика Кузина» [1, с. 170]. 

После отъезда Млотковского в 1843 г. по распоряжению 
генерал-губернатора была создана акционерная компания для 
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поддержания театра. Театр арендовал Сарматтеи, а руководство 
осуществляла Дирекция. 

Уехав из Харькова в 1843 г., Млотковский сдавал театр в 
аренду, а в 1853 г. передал его вместе с долгами дарственной 
записью своей дочери Вере Людвиговне Млотковской (?–1889), 
вышедшей замуж за коллежского секретаря Николая Николаевича 
Дюкова (?–1882). Первые 14 лет управляла Дирекция, сдававшая 
театр антрепренерам Петровскому, Щербине, Львову и Серматтеи 
[8], которые должны были пополам с городскими властями пла-
тить аренду владельцам театра. В 1866/67 году театр был пере-
дан В. Сарматтеи который обещал дирекции содержать драму и 
итальянскую оперу. Он сформировал небольшую драматичес-
кую труппу, дававшую лишь три спектакля в неделю. Когда стало 
ясно, что Сарматтеи оперу не привезет, дирекция среди сезона 
разорвала с ним контракт. Тогда-то дочь В.Л. Дюкова согласилась 
принять на себя управление театром с выкупом наследственных 
частей от других сонаследников. Она передала ведение дела 
мужу – Н.Н. Дюкову, который, «как единодушно свидетельствуют 
современники, взялся за антрепризу лишь потому, что театр пере-
шел в наследство его жене» [7, с. 306]. Об этом же вспоминает 
журналист и актер С. Ярон: «Как мне передавали, Дюков попал в 
антрепренеры совершенно случайно. Служил он смолоду в Пол-
таве в каком-то казенном учреждении не то секретарем, не то пись-
моводителем; породнился он с владельцем Харьковского театра 
Петровским, после смерти которого театр и перешел к Дюкову по 
наследству. При первом моем знакомстве с Дюковым он произвел 
на меня впечатление человека необразованного, плохо развитого, 
не богато одаренного природным умом; вместе с тем Дюков пока-
зался мне человеком хитрым, в чем, как оказалось впоследствии, 
я не ошибся» [9, с. 132–133]. И далее: «Дюков, несмотря на свой 
довольно почтенный возраст, работал очень много и имел одного 
только помощника, в лице кассира Бородая…» [9, с. 134]. Воспо-
минания Ярона грешат неточностями, но кроме его воспомина-
ний и воспоминаний Н.Н. Синельникова, исследователям факти-
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чески не на что опираться. Поэтому нам приходиться предполо-
жить, что харьковские Дюковы ведут свой род из Полтавы. При-
чем скорее всего это были люди духовного звания (священники). 
Хотя нам встречались сведения о том, что был дворянский род 
Дюковых, подтверждения этому мы пока не нашли. Пока не уда-
лось выяснить, ни год рождения Н.Н. Дюкова, ни время его пере-
езда в Харьков, ни его послужной список [3]. 

Но хранящиеся в ГАХО документы решительно опровергают 
характеристику, данную Дюкову Яроном. Как известно, делами 
театра занималось Распорядительное отделение канцелярии харь-
ковского губернатора. Дело «О харьковском театре» содержит 
материалы за 1868–1872 гг., совпадающие с началом антрепренер-
ской деятельности Дюкова.

Итак, Н.Н. Дюков стал во главе театральной антрепризы в 
Харькове в 1867 г. Сведения по истории театра в начале «дюков-
ского» периода достаточно скудны. Как известно, наиболее 
компетентным источником следует считать Черняева. Но еще до 
Черняева десятилетие дюковского правления и предшествую-
щие этому годы подробно охарактеризовал в своей статье редак-
тор ХГВ И.А. Устинов (используя материалы канцелярии губер-
натора) [6, 5 нояб.]. Он отмечает, что с приходом Дюкова значи-
тельно обновился репертуар городского театра, куда вошли про-
изведения современных авторов А.Н. Островского, А. Поте-
хина, Н. Потехина, Чернышова, Боборыкина, Писемского, Стеб-
ницкого, Манна, Штеллера и др. В провинции даже в губерн-
ских городах, имеющих специальные театральные здания и 
почти постоянно содержащие труппы, театральное дело нахо-
дилось в упадке. Театры в своих доходах не могли конкуриро-
вать с цирками. Прибыль от спектаклей не покрывала расходы 
на костюмы, декорации и жалованье актерам. Условия работы 
были несравнимы с условиями работы в императорских театрах. 
Выбеленный мелом зал и сцена выглядели убого, кресла были 
ветхими. Оркестр – мал и нестроен. Актеры говорили с польским 
и украинским акцентом. 
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Дюков оказался хорошим организатором, стремившимся 
укрепить актерский состав труппы. В 1868/69 гг. были приглашены 
актеры В.И. Виноградов, Н.А. Потехин, Новиков, Лаухин, Алек-
сандровский, П.А. Никитин, Лавров, Николаева, Шван, Шеренина 
(Пащенкова). Украшением сезона был Василий Виноградов. В 
сезоне 1869/70 гг. труппа состояла уже из 30 человек, в числе которых 
– Виноградов, Лавров, Любский, акрисы – М. Литвинова, М.Н. 
Дубрович, А.П. Федорова (Аграмова). В сезоне 1871/72 в труппе 
было 42 человека (24 мужчины, 18 женщин). К выступавшим ранее 
Лаврову, Дрееру, Шмитгофу, Людвигову, Лавровой, Мартыновой, 
Акинфьевой добавились комик-резонер Н.С. Стружкин, «драма-
тический любовник» Н.Н. Николин, «драматический любовник» 
вторых ролей Д.М. Орлов, резонер В.М. Озеров, Кольцов, простак, 
комик-буф К.Н. Кузьмин, Н.А. Кузьмина, Н.В. Савицкая. Мужской 
состав был явно сильнее. Репертуар по-прежнему складывался из 
оперетт (43), русских драм и комедий (105). 

Дюков сумел четко наладить финансовую строну дела. С пер-
вого же сезона условия с актерами выполнялись точно, а к концу 
третьего стало ясно, что харьковская антреприза – одна из самых 
уважаемых и солидных в провинции. По свидетельству Синель-
никова, Дюков сначала опирался на опыт некоторых актеров, а 
затем стал вести дело самостоятельно. Он стремился собрать хоро-
шую труппу, обеспечить ее материально, строго соблюдая бюджет. 
С актерами держался корректно и официально, относились к нему 
с уважением, но тоже с холодком [4, с. 111]. При этом, по свиде-
тельству того же Н.Н. Синельникова, Н.Н. Дюков-старший зани-
мался финансовыми расчетами, а вопросы репертуара и подбора 
актерского состава решал его сын, Николай Николаевич Дюков-
младший [4, с. 116]. Отец и сын Дюковы фактически руководили 
театром 12 лет (1867–1879). Только смерть Дюкова-младшего, 
умершего на 21 г. жизни от чахотки, вынудила отца отойти от дел 
и сдать театр в аренду. 

Некоторые свидетельства его деятельности содержат 
архивные документы, в частности, дело № 37 «О театре» [2]. 
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18 ноября 1868 г. в канцелярию харьковского губернатора при-
шло предписание № 2.792 Главного управления по делам печати 
Министерства внутренних дел, согласно которому надо было 
предоставить сведения об имеющихся в губернии театрах: сооб-
щить «в каких зданиях помещаются, кем содержатся и на какой 
срок, и как велик состав действующей труппы каждого из них, и к 
сему присовокупить общий отзыв об артистическом достоинстве 
каждой труппы и сценического исполнения оною пьес» [2, л. 29]. 
Эти сведения следовало сообщать в Главное управление ежегодно, 
и несколько таких рапортов сохранилось. Благодаря этому иссле-
дователи могут делать выводы о составе труппы Городского теа-
тра и ее отдельных исполнителях. Сличив тексты рапортов с под-
писью, можно увидеть, что некоторые из этих рапортов написаны 
самим Дюковым. Так, 26 декабря 1868 г. в канцелярию губерна-
тора был направлен рапорт, написанный Дюковым, в котором дава-
лась характеристика всех актеров труппы – кто какое образование 
получил, где служил ранее и в каком амплуа [2, л. 24–29 об.]. Мы 
узнаем, что в сезон 1867-68 гг. труппа состояла из 18 мужчин и 
15 женщин. Далее Дюков характеризует состояние труппы, при-
чем пишет достаточно грамотно (с профессиональной точки зре-
ния) и свободно: «Хотя не все эти тридцать три души могут удер-
жать за собою звание актеров, ансамбль настоящей труппы удо-
влетворителен и совершенно свободно в довольно обширном 
репертуаре выполняет все роли без промахов и недостатков; что 
доказывает сама публика … посещений драматических представ-
лениях, относясь к их исполнителям с похвалою» [2, л. 24–24 об.]. 
Далее он дает характеристику актерам В. Виноградову, П. Ники-
тину, Н. Новикову, Александрову, актрисам Шван, Александро-
вой, Николаевой, Пащенковой. Особенно подробно он характери-
зует комика Василия Виноградова, указывая: «В игре актера видно 
желание отрешиться от тех недостатков, коим большей частью 
подвержены провинциальные актеры … он, при исполнении дан-
ной ему роли, стремится понять характер представленного лица 
и старается следовать ему до конца представления, выражая все 
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не только в главных драматических положениях, но и в мелочах, 
в подробностях, мимикой и движениями… При неопровержимых 
сценических и, вероятно, природных дарованиях, г. Виноградов 
вполне успел развить свой талант продолжительным сценичес-
ким трудом, продолжая театральные свои занятия в течение мно-
гих лет во всех лучших провинциальных театрах…» [2, л. 26–27]. 
Далее указывается, что Виноградов работал на харьковской, одес-
ской, казанской и киевской сценах. Далее он кратко характеризует 
деятельность П. Никитина, окончившего Петербургское театраль-
ное училище, Новикова и Александрова. Относительно же жен-
ского состава труппы Дюков отмечает: «Я с прискорбием сознать 
должен, что состав женского персонала не вполне удовлетвори-
телен, и указать прямо на которую-нибудь из настоящих актрис, 
как на лицо, вполне могущее назваться разнородною актрисою, я 
не предоставляю себе права, тем более, что некоторые из них, как 
например, г-жа Шван, давно уже занимающаяся игрой на сцене, 
преимущественно хороша при исполнении ролей комических ста-
рух и приживалок. [2, л. 28 об.]. Далее он пишет о молодой актрисе 
Александровой: «…Игра Александровой, как начинающей, еще 
не усовершенствована, страдает холодностию и недостатком дви-
жения в патетических местах; впрочем, от актрисы, участвовав-
шей до поступления в Харьков в Московском кружке любителей 
драматического искусства, заявившей уже способность свою пре-
имущественно в ролях пьес Островского, можно и должно ожи-
дать хорошей исполнительницы, в особенности ежели не охлаж-
дать в ней то призвание к сценическому искусству которое она 
обнаружила в Харькове…» [2, л. 29]. Вообще, как известно, дея-
тельность Харьковского театра достаточно жестко регламентиро-
валась утвержденными «Правилами». В частности, назначение 
режиссера труппы должно было утверждаться губернатором. Об 
этом свидетельствует поданный 15 ноября 1869 года рапорт, в кото-
ром Дюков пишет: «Пригласив в состав труппы артиста импера-
торских С-Петербургских театров Михаила Андреевича Макси-
мова, я считаю полезным поручить ему обязанности режиссера, о 
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чем довожу до сведения Вашего Превосходительства, честь имею 
почтеннейшее просить, на основании параграфа 35 правил о теа-
тре, утвердить г. Максимова на текущий сезон режиссером» [2, л. 
33]. Интересно отметить, что в поданном губернатору рапорте за 
январь 1870 г. упоминается актриса Дубрович: «Актриса Мария 
Дубрович, получив домашнее воспитание, посвятила себя сцене 
по призванию, шаги свои она начала в Воронеже и спустя два года 
была на Казанской сцене, откуда приглашена в Харьков; что к сце-
ническим занятиям влекло ее собственное желание, доказывает 
многосложный и разнообразный ее репертуар; она играет в дра-
мах, комедиях, водевилях и опереттах. Судя по такой напряжен-
ной деятельности, естественно, что Дубрович не всегда удается 
исполнять роли так, как бы она могла и как бы желала, но тем не 
менее, не прошло однако же, ни одной роли, за которую бы можно 
было упрекнуть ее в недобросовестности и невнимании» [2, л. 35 
об–36]. Отзыв достаточно объективный и сдержанный, особенно, 
если учесть, что Мария Дубрович – старшая дочь Дюкова, даро-
витая, но, к сожалению, рано умершая актриса [8]. Поначалу она 
пробовала свои силы в любительских спектаклях, в частности, 
играла в благотворительном спектакле в пользу лечебницы для 
приходящих больных. «Более всех знакомство со сценой показала 
М.Н. Дюкова…» [5]. Характерно при этом, что профессиональную 
сценическую деятельность Мария Дюкова-Дубрович предпочла 
начать не в отцовской антрепризе, а в Воронеже. Мария Никола-
евна Дюкова, была замужем за В.Л. Форкатти (начинал как актер 
под фамилией Людвигов) [9, с. 178–179]. 

Далее мы можем видеть, что рапорт за декабрь 1870 года 
только подписан Дюковым, но составлен и написан кем-то другим, 
возможно – Дюковым-младшим [2, л. 49–55 об]. Из чего следует, 
что со временем у Дюкова действительно появились помощники. 
Этим же почерком написано подписанное «коллежским секрета-
рем Николаем Дюковым» прошение на имя губернатора от 22 мая 
1871 г. с просьбой подтвердить монополию харьковского театра на 
драматические представления и запретить спектакли на сцене Ком-
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мерческого клуба [2, л. 68–69 об.]. Помощником написан и рапорт 
о составе труппы, датируемый декабрем 1871 г. [2, л. 77–83].

Таким образом, мы видим, что Н.Н. Дюков не только при-
нимал непосредственное участие в руководстве театром, но, по 
крайней мере, первые годы своей антрепренерской деятельности, 
лично вникал в творческие вопросы и составлял характеристики 
актеров своей труппы. 
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Олена Савінова

Перші місцеві вибори в районі  
в період незалежності України  

(за документами архівного відділу  
Чугуївської районної державної адміністрації)

26 червня 1994 року відповідно до постанови Верховної 
Ради України від 03 лютого 1994 року No 3918-ХІІ «Про вве-
дення в дію Закону України «Про формування місцевих орга-
нів влади і самоврядування» в Чугуївському районі відбулися 
вибори голів, депутатів районної та сільських, селищних Рад 
народних депутатів (далі – районної та сільських, селищних 
Рад). 

В архівному відділі районної державної адміністрації збе-
рігаються документи Чугуївської районної ради, Іванівської, 
Кам’яноярузької, Коробочкинської, Старопокровської, Старо-
гнилицької сільських та Малинівської, Новопокровської селищ-
них рад, які відображають події того часу.

Відповідно до Закону України «Про вибори депутатів і 
голів сільських, селищних, районних, міських, районних у міс-
тах, обласних Рад» депутати і голови районної та сільських, 
селищних Рад обиралися громадянами безпосередньо; вису-
вання кандидатів належало громадянам України, шляхом реа-
лізації цього права, як безпосередньо на зборах (сходах) грома-
дян, так і через політичні партії, громадські організації і трудові 
колективи. 

Протягом липня 1994 року проведені перші сесії районної 
та сільських, селищних Рад на території Чугуївського району, 
на яких доповідачами було зазначено, що вибори відбулись від-
повідно до законодавства. Під час проведення сесій були роз-
глянуті питання про визнання повноважень голів та депутатів, 
утворення постійних комісій, секретаріату районної Ради, вико-
навчих комітетів сільських, селищних Рад тощо. 
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Так, 08 липня 1994 року розпочалась перша сесія Чугуїв-
ської районної Ради, на якій, з 30 обраних депутатів, були при-
сутні 29 та 20 запрошених осіб. Сесію вів новообраний голова 
районної Ради Кулик Володимир Юрійович. Серед розглянутих 
питань на сесії були прийняті рішення про:

 створення постійних комісій: з планування, бюджету та 
фінансів (голова комісії – Лисаченко Л.В.); з агропромислового 
комплексу та охорони навколишнього середовища (голова комі-
сії – Місюра М.Я.); з будівництва, промисловості, транспорту, 
зв’язку, розвитку місцевого господарства, управління кому-
нальною власністю (голова комісії – Бороденко А.В.); з додер-
жання законності, захисту прав людини, охорони громадського 
порядку (голова комісії – Шаровка О.В.); з питань соціального 
обслуговування (голова комісії – Ляховський В.Ю.); мандатна 
комісія (голова комісії – Середа А.М.);

створення управлінь та відділів виконавчого комітету 
районної Ради: управління сільського господарства та відділи: 
фінансовий, соціального захисту населення, освіти, культури, 
плановий, ЗАГС, архівний, у справах молоді та спорту; архітек-
тури та будівництва; земельних ресурсів; штаб цивільної обо-
рони. Крім того, були прийняті рішення про обрання заступ-
ником голови районної Ради Коровкіна Анатолія Андрійовича, 
а керівником секретаріату Походенко Валентину Іванівну. 

Архівні документи розповідають про цікаві факти. Так, 
наприклад, серед обраних 30 депутатів районної Ради тільки 
одна жінка; у Малинівській селищній, Коробочкинській сіль-
ській Радах всі обрані депутати безпартійні; у районній, 
Кам’яноярузькій сільській Радах немає депутатів молодших 
за 30 років, середній вік депутатів Новопокровської селищ-
ної Ради становить 43 роки; у районній Раді 2 депутати мають 
середню освіту, а 28 – вищу; у Малинівській селищній Раді з 
18 депутатів – 7 було обрано вперше, а в Кам’яноярузькій сіль-
ській Раді було обрано вперше з 15 депутатів – 9 осіб; у Новопо-
кровській селищній Раді з 3759 виборців взяли участь у голосу-
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ванні 2560 осіб, в Іванівській сільській Раді з 1065 – 962 особи; 
голова Старогнилицької сільської Ради Чудна Катерина Дани-
лівна обрана з результатом «за» – 481, «проти» – 33; за родом 
діяльності депутатами Рад стали керівники колгоспів та радгос-
пів, вчителі, робітники, колгоспники, пенсіонери та інші.

Так починалось становлення місцевого самоврядування на 
території Чугуївського району в період Незалежності України.
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Игорь Шуйский

Посол грузинской культуры  
(Георгий Андреевич Наморадзе)

В искусстве талант невозможен без искры Божьей, успех 
не придет без усердия. Но какой несгибаемой внутренней силой 
должна обладать личность подвижника в условиях тоталитарной 
системы, отслеживавшей любые несанкционированные творчес-
кие контакты. Документы Государственного архива Харьковской 
области сохранили сведения о Георгии Андреевиче Наморадзе-
Наридзе, немало сделавшем для развития украинско-грузинского 
сотрудничества и незаслуженно забытом на многие десятилетия.

Родился Г.А. Наморадзе в семье дьякона в Гори, получившем 
известность как место рождения Иосифа Джугашвили. Улица и 
школа, где прошло детство обоих – вот, пожалуй, и все, что связало 
этих парней. И пусть увлечения социалистическими идеями не 
сделало их друзьями, но едва ли самый искушенный биограф Ста-
лина смог назвать хоть одного искреннего друга будущего тирана. 
Наморадзе, в отличии от Джугашвили, сходился с людьми очень 
быстро. Друзья в Украине появились у Георгия еще в 1907 году, 
когда он пытался получить высшее образование в Киевском уни-
верситете. Обстоятельства вскоре заставили Наморадзе покинуть 
Украину. Он вернулся в 1915 году уже в качестве профессиональ-
ного революционера, в «послужном списке» которого значилась 
ссылка и 4 года каторжных работ. И в Киеве Наморадзе не остался 
в стороне от революционного движения. В январе 1917 года его 
арестовали за антивоенную агитацию, но февральская револю-
ция освободила Наморадзе, избавив от реальной угрозы длитель-
ного тюремного заключения. По заданию украинских коммунис-
тов или «укапистов», как их еще называли, Георгий проводил под-
польную работу в период белогвардейской оккупации Киева. В это 
время события в жизни Наморадзе чередовались с калейдоскопи-
ческой быстротой: арест деникинской контрразведкой, освобожде-
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ние, вступление в КП(б)У по рекомендации А. Шумского, П. Люб-
ченко и В. Блакитного. После гражданской войны революционные 
заслуги позволили Г. Наморадзе выбрать для себя дело по душе. 
Переехав в Харьков, на то время столицу Советской Украины, 
Г. Наморадзе приступил к обязанностям литературного редак-
тора в республиканском издательстве. Работа в Госиздате предо-
ставила возможность познакомиться практически со всеми писате-
лями и работниками столичных издательств. А Харьковский груп-
ком писателей, председателем которого был избран Г.А. Намора-
дзе, насчитывал ни много ни мало 250 человек! До самоликвида-
ции в 1934 году этот орган ведал организационными вопросами 
литературной жизни столицы. Так, в 1927 году Харьков посетила 
представительная группа грузинских писателей. Маститых поэтов 
и прозаиков, таких как Михаил Джавахишвили и Демна Шенге-
лая и совсем юных дарований богатой талантами Грузии харь-
ковчане принимали в литературном доме имени В. Блакитного. 
Именно эта встреча послужила импульсом к дальнейшему разви-
тию отношений: живое общение людей, у которых оказалось так 
много общего, ничего заменить не могло. А выиграла от творчес-
кого сотрудничества в первую очередь общественность двух рес-
публик. В 1929 году в Харькове представили свои постановки 
театры Котэ Марджановы и Сандро Ахметели, через год столицу 
Грузии посетил «Березіль» Л. Курбаса. В переводе на украинский 
язык увидели свет произведения Карло Каладзе и Михаила Джа-
вахишвили. Оперу «Абесалом и Этери» представил харьковча-
нам народный артист Грузии композитор Захарий Палиашвили. На 
грузинской земле состоялись творческие встречи у Петра Панча 
и Михайла Лебедя. Все зависящее от него и даже больше делал 
Г.А. Наморадзе. Весной 1936 года он передал директору Харьков-
ского театра Русской драмы текст пьесы Вакели «Шамиль», зани-
мался переводами произведений с родного грузинского на близкий 
ему украинский язык. В 1933 году по поручению Госиздата Грузии 
Наморадзе вместе с сотрудниками Украинского института имени 
Шевченко подготовил издание «Кобзаря» на грузинском языке. Но 
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осуществить все задуманное ему уже не пришлось. 30-е годы на 
Украине были отмечены поворотом внутренней политики в сто-
рону ожесточения борьбы с «национальным уклоном в области 
литературы и искусства», к чему призывали чиновники с самых 
высоких партийных трибун. Работники репрессивных органов с 
особым рвением выполняли решения партийных бонзов, сорев-
нуясь в раскрытии мифических антигосударственных заговоров в 
социально чуждой им писательской среде. Десятки ярких украин-
ских талантов, раскрывшихся в двадцатые годы и называвших себя 
«бойцами писательского фонта», на страницах «обвинительных 
заключений» превратились в «неразоружившихся петлюров-
цев и участников контрреволюционного подполья». Позже эти 
события назовут в Украине «расстрелянным возрождением». А в 
1936 году спецы карательных органов объединяли следственные 
материалы «на националистов» в групповые дела, представляя 
их как «разветвленную сеть, действовавшую по всей террито-
рии Союза ССР». Роль «смычки грузинских и украинских наци-
оналистов в Харькове» чекисты отвели Г. Наморадзе, бывшему 
секретарю ЦИК СССР А. Енукидзе и юрисконсульту Константину 
Цагарели-Цагарейшвили, который в 1918-1920-х годах исполнял 
обязанности вице-консула грузинского правительства в Украине. 
По сохранившимся в архивном следственном деле Г.А. Намора-
дзе письмам в прокуратуру можно восстановить события, пред-
шествовавшие аресту Георгия Андреевича. В полдень 28 сентября 
1936 года в квартиру Наморадзе вошел человек, одетый в кожа-
ную водительскую куртку. Встретившему его хозяину было пред-
ложено явится в обком партии, где якобы решался вопрос о вос-
становлении его в ВКП(б). Исключенный годом раннее с форму-
лировкой «за темное прошлое и связь с контрреволюционным кня-
зем Эристовым в 1913 году», Наморадзе подал апелляцию в ЦК 
и приложил к ней справку «о либеральных взглядах безземель-
ного князя». Незнакомец взялся подвести апеллянта к машине – 
врачи уже не первый день держали Георгия Андреевича в постель-
ном режиме. Наморадзе поддался на уловку, смысл которой стал 



148

КРаєЗнаВСТВО

понятен в НКВД, куда его привезли якобы для беседы. Следо-
вателя интересовали связи Г. Наморадзе, в частности, дружба с 
А. Енукидзе. Отвечая на конкретные вопросы и не видя крамолы 
в содержании беседы знакомых не одно десятилетие людей, а, воз-
можно, и пытаясь придать вес отношениям, Г. Наморадзе пере-
дал услышанное от А. Енукидзе отношение И. Сталина к захоро-
нению тела Ленина. Со слов Наморадзе, Авель Енукидзе предло-
жил в личной беседе Сталину сделать посмертную маску Ленина 
и похоронить его. Сталин с этой идеей якобы не согласился. Допо-
длинно неизвестно, был ли такой разговор на самом деле, но тело 
вождя мирового пролетариата и по сей день покоится в мавзолее 
на Красной площади.

После 5-часового допроса следователь отпустил Намо-
радзе домой, взяв у него обещание явиться на следующий день. 
Таким образом, 29 сентября стало днем его ареста. По заданию 
следователя опер группа НКВД провела в квартире Наморадзе 
тщательный обыск. Не найдя прямых улик, работники изъяли 
книги «запрещенных авторов», которые в изобилии хранились на 
полках бывшего редактора. Работы Бухарина, Зиновьева, сосед-
ствовавшие с книгами Винниченко, Вишни, Хоткевича, Тома Каут-
ского, Плеханова, Шульгина и ценнейшие для историков фотогра-
фии – все это буквально превратилось в пепел, как не имеющее 
прямого отношения к делу. Следователю оставалось полагаться на 
«царицу доказательств», но признания от Наморадзе он не получил. 
По воспоминаниям бывшего арестованного, допрос в течении 3-х 
месяцев проходил по одному и тому же сценарию: подследствен-
ного вводили в кабинет секретно-политического отдела и работ-
ники НКВД со звучными фамилиями Лисицкий и Замков требо-
вали показаний о его антисоветской деятельности. В январе 1937 
года Наморадзе перевели в киевскую Лукьяновскую тюрьму, где 
его допрашивали работники центрального аппарата НКВД УССР. 
С каждым днем усиливалось давление следствия, увеличивался 
круг заданных вопросов. Наморадзе помог опыт редактора: при 
прочтении протокола обнаружились расхождения с собственными 
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ответами, записанными следователем в выгодной для обвинения 
форме. Допрашиваемый отказался от подписи и собственноручно 
переписал протокол. В Дмитровской тюрьме, куда в июне 1937 года 
был этапирован Наморадзе, ему довели решение особого совеща-
ния НКВД – 8 лет тюремного заключения. Из тюрьмы, а позднее из 
лагеря Наморадзе рассылал письма в судебные инстанции с прось-
бой об освобождении. Так и не убедив судей в своей невиновности, 
Наморадзе попросил их зачесть в срок три месяца, проведенные 
им во внутренней тюрьме харьковского НКВД. Не добился. Только 
в феврале 1945 года он освободился из Темниковского лагеря и 
выехал в Грузию. Но и на исторической родине понятие свободы 
было для него относительным. В июне 1950 года архивное след-
ственное дело Г.А. Наморадзе было затребовано из Харькова аппа-
ратом МГБ Грузинской ССР. Заключение, утвержденное мини-
стром госбезопасности Грузии Нибладзе, предписывало воздер-
жаться от ареста, приняв во внимание преклонный возраст Намо-
радзе, но взять его в оперативную разработку. В заявлении о реаби-
литации 72-х летний старик писал, что за десять лет, прожитых на 
свободе, он претерпел гораздо больше унижений «в роли морально 
прокаженного», чем за 8 лет заключения. Ускорило пересмотр дела 
ходатайство украинских друзей Наморадзе. В письме, адресован-
ном в прокуратуру Киевского военного округа, поэт Павло Тычина 
характеризовал Г. Наморадзе как честного и добросовестного тру-
женика, с которым их связывала многолетняя творческая дружба: 
«Когда я начал изучать произведения второго по силе и значению 
после Шота Руставели поэта Грузии Давида Гурамишвили, Намо-
радзе достал мне историю грузинской литературы Хаханова. Когда 
мы, писатели, задумали перевести произведения Гурамишвили на 
украинский язык – Наморадзе сделал подстрочный перевод сти-
хотворений». В сентябре 1956 года военный трибунал КВО реа-
билитировал Г.А. Наморадзе-Наридзе, а 15 октября 1960 года, в 
Киеве, коллеги отметили 60-летний юбилей творческой деятель-
ности грузинского литератора.
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Євген Рачков

«Символи та емблеми Харківського університету»: 
музейна виставка до Дня архівіста

24 грудня 2013 року в межах святкування Дня архівіста в 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна в 
музеї історії відбулося відкриття виставки «Символи та емблеми 
Харківського університету». В експозиції виставки використані 
значки, медалі, фотографії, офіційні документи та інші «носії» 
університетської символіки. Ці та інші матеріали були надані 
Музеєм історії університету, Центральною науковою бібліоте-
кою, факультетами та організаціями студентського самовряду-
вання університету. Основну роботу з організації виставки здій-
снили студенти та викладачі кафедри історіографії, джерелоз-
навства та археології історичного факультету, співробітники 
Музею історії та бібліотеки університету. Проведення виставок 
до Дня архівіста стало для університету гарною традицією.

Варто відзначити, що історія університетських символів 
та емблем є складовою історії самих університетів. Повною 
мірою це стосується Харківського університету. Дослідження 
його символів та емблем дозволяє подивитись на університет-
ське середовище не лише як на соціальний інститут, але й як на 
культурну спільноту, важливими умовами існування якої є певні 
ритуали та пов’язані з ними символи. За 200-річну історію Хар-
ківського університету його символи та емблеми утворили зна-
чний масив візуальних джерел. Сьогодні актуальним завданням 
залишається систематизація існуючої символіки та її подаль-
ший аналіз.

Символи та емблеми Харківського університету можна 
умовно розподілити на кілька груп. Хронологічно та візуально 
вони утворюють три групи: дореволюційні, радянські та сучасні 
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Відкриття виставки. Зліва направо: начальник відділу організації  
та координації архівної справи ДАХО О.С. Гнезділо,  

директор ЦДНТА України Є.В. Семенов

На відкритті виставки. Знайомство з експозицією
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Виставка привернула увага університетської спільноти та багатьох, 
хто цікавиться історією Харківського університету

Суперекслібрис та печатки бібліотеки Імператорського  
Харківського університету
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Зображення головного корпусу Харківського університету –  
один з найбільш поширених університетських символів

Сучасні нагороди Харківського університету
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символи та емблеми. За приналежністю до університету та його 
підрозділів – на п’ять груп: загальноуніверситетські, факультет-
ські, бібліотеки університету, спортивних організацій та «інші» 
[6, с. 336–337]. Така класифікація університетської символіки 
відбивається в експозиції виставки. Вона дозволяє, з одного 
боку, більш детально розглянути кожну з зазначених груп, а з 
іншого – простежити зв’язок між символами та емблемами різ-
ного часу та спрямування.

Протягом ХІХ–ХХІ ст. однією з найбільш поширених уні-
верситетських емблем був логотип університету. В дореволю-
ційний період літери «У.Х.» зображуються на екслібрисах біблі-
отеки університету. У радянський та сучасний період широ-
кого розповсюдження отримали знайомі абревіатури «ХГУ» та 
«ХНУ». Центральне місце в них займає літера «У».

Сьогодні золота літера «У», форма якої була запозичена з 
«Української абетки» Г.І. Нарбута, є центральною фігурою герба 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 
Крім того, на гербі університету міститься вінок з лаврового й 
дубового гілля. Ця емблема слави та доблесті використовується 
ще на Утверджувальній грамоті Харківського університету, під-
писаній 5 листопада 1804 р. [4, с. 292, 294].

Яскравими символами університету дореволюційного 
періоду є Велика університетська печатка та суперекслібрис 
бібліотеки Харківського Імператорського університету. Цен-
тральними зображеннями печатки є двоголовий орел, ліра, гло-
бус, кадуцей; суперекслібрису – зображення давньогрецької 
богині Афіни, міський герб Харкова. Деякі з названих симво-
лів зустрічаються в університетській символіці радянського та 
сучасного періодів.

Іншим яскравим прикладом спорідненості символів та 
емблем Харківського університету різних часів є зображення 
його засновника – В.Н. Каразіна. Пам’ятник В.Н. Каразіну, від-
литий ще 1904 р. в Петербурзі, був урочисто відкритий в Уні-
верситетському саду в 1907 р. [3, с. 123]. Сьогодні він висо-
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чить біля входу до головного корпусу університету. Зображення 
В.Н. Каразіна та пам’ятника йому, встановленого з нагоди 100-
річчя університету, використовується як емблема Харківського 
університету. Наприклад, ми можемо побачити його на пошто-
вому конверті середини 1960-х рр. та на університетській емб-
лемі початку 2000-х рр.

Сьогодні одним з найбільш упізнаваних університетських 
символів є зображення головного корпусу Харківського універ-
ситету. Уперше зображення університету зустрічається на зна-
чку, присвяченого його 150-річчю (1955 р.). Пізніше з’являються 
модифікації зображення головного корпусу університету в поєд-
нанні з книгою, портретом О. М. Горького, п’ятикутною зіркою 
тощо [4, с. 293]. Сьогодні зображення головного корпусу Хар-
ківського університету можна зустріти на різноманітних пошто-
вих конвертах, медалях, знаках, грамотах тощо.

Відчутним поштовхом у конструюванні корпоративної 
ідентичності університету та нових форм корпоративної симво-
ліки стало святкування його двохсотрічного ювілею в 2004 р. 
Зокрема, з нагоди річниці була виготовлена ювілейна медаль та 
кілька монет. Вони також представлені в експозиції виставки. 
В 2014 р. Харківський університет святкуватиме чергову річ-
ницю з часу свого заснування. Ця подія безперечно сприятиме 
як подальшому розробленню системи корпоративних емблем 
університету та його структурних підрозділів, так і їх вивченню.
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Наталья Скрыпникова

Из истории герба г. Харькова:  
рог изобилия или конская голова?

Харьковчанам хорошо известен герб г. Харькова с изобра-
жением рога изобилия. Но такой вид герб имел не всегда. За 
историю Харькова он менялся шесть раз. И было время, когда 
наш город украшал герб с изображением «оторванной конской 
головы с красными глазами и языком» (его официальное назва-
ние). Интересно, как же попала конская голова в главный сим-
вол города, и с чем это было связано? Попробуем заглянуть в 
историю и разобраться.

21 сентября 1781 года герб с изображением рога изоби-
лия был официально представлен герольдмейстером Алексан-
дром Волковым и утвержден императрицей Екатериной II как 
герб города Харькова, одновременно с утверждением всех пят-
надцати гербов уездных городов. Этот же рисунок герба (но 
в другом обрамлении щита) официально использовался как 
герб Харьковского наместничества (с 1796 года – Слободско-
Украинская губерния, а с 1835 года – Харьковская губерния). 
20 января 1782 года гербы официально прибыли из Правитель-
ствующего Сената в Харьков.

Но в 50-х годах XIX века, при 
поддержке императора Александра 
II, в Российской империи началась 
геральдическая реформа, которая ока-
зала огромное влияние на русскую 
геральдику. 

По повелению императора Алек-
сандра II, с июня 1856 года началась 
работа по пересмотру губернских 
и других местных гербов, с целью 
приведения российских родовых и 
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территориальных гербов в соответствие с правилами европей-
ской геральдики. Возглавил эту работу известный специалист 
по геральдике Бернгард Кене. В 1856 г. он создает Большой 
государственный герб Российской империи, а в июне 1857 года 
становится руководителем Гербового отделения при Департа-
менте Герольдии. По поручению Правительствующего сената 
Гербовым отделением были пересмотрены все губернские и 
местные гербы и представлены проектные рисунки тех из них, 
которые требовали исправления или изменения, в связи с ошиб-
ками в их оформлении, в том числе и герб Харьковской губер-
нии. Оказалось, что помещенные в старом гербе губернии каду-
цей и рог изобилия не принадлежат к числу геральдических 
фигур. Поэтому был составлен проект нового герба с изображе-
нием конской головы, звезды и Византийских монет, что озна-
чало: конская голова – находящиеся в этой губернии известные 
конские заводы, звезда – Университет, а Византийские монеты – 
торговлю и богатство. Проект нового герба Харьковской губер-
нии был утвержден 5 июля 1878 года. 
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Но почему именно конская голова?
В XVIII веке российская армия ощущала острую потреб-

ность в хороших лошадях. Возникла необходимость в создании 
государственных конных заводов, которые бы снабжали армию 
лошадьми. Так, в 1712 г. по повелению императора Петра I поя-
вились первые конные заводы в Казанской, Азовской и Киевской 
губерниях и городе Астрахани. Особое внимание на развитие 
коневодства было обращено в царствование Анны Иоанновны. 
В 1739 году был издан указ об учреждении конных заводов в 
Старобельском уезде Харьковской губернии (ныне это Луган-
ская область). Таких заводов, известных под общим названием 
«беловодских заводов» было построено четыре. 

Первый из этой группы конный завод – Деркульский, был 
основан в 1751 году и в 1819 году отнесен к разряду военно-
конских. Там разводили лошадей датской, английской, меклен-
бургской, ломбардской, турецкой, персидской, арабской и 
орловской пород; к 1864 году в нем содержались сорта: шорный, 
экипажный, возовой, английских тяжеловозов и першеронов; 
в 1890 г. был переведен из Хреновского завода чистокровный 
английский рассадник, впоследствии были образованы два 
отделения: чистокровно-английское и степное.

К 1805 году, был построен известный Стрелецкий конный 
завод, родина породы, составившей гордость российского кон-
нозаводства XIX века. Первые лошади сюда были переведены 
из Деркульского конного завода. С 1864 года лошадей разво-
дили исключительно верхового сорта (чистокровных англий-
ских), а в 1883 году было образовано арабское отделение. 

 В стрелецкой лошади слились воедино качества лучших 
восточных и аборигенных пород: арабской, карабахской, турк-
менских, горских. Питомцы завода отличались прекрасными 
верховыми качествами и неприхотливостью. Они прекрасно 
подходили для легкой кавалерии и пользовались большим спро-
сом у офицеров гусарских полков. Также, стрелецкие лошади 
пользовались огромным успехом на всемирных выставках: в 
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1867 году в Париже золотую медаль получил жеребец Бивуак, 
в 1893 году в Чикаго – жеребцы Бек-Булат, Гудрун и Гуниад, 
а на парижской выставке 1900 года – вся группа стрелецких 
лошадей. 

Однако в дальнейшем стрелецкую породу ждала траги-
ческая судьба. Конный завод оказался в самом центре граждан-
ской войны и был полностью разграблен. Уцелело буквально 
несколько стрелецких лошадей. В 1925 году их собрали в Тер-
ском конном заводе, где они положили начало терской породе.

В 1810 году был основан Ново-Александровский конный 
завод, который специализировался на разведении верховых 
лошадей, а в 1819 г. Лимаревский, для разведения чистокровных 
английских лошадей.

Таким образом, из шести государственных конских заво-
дов существовавших в России, четыре находились в Харьков-
ской губернии. Кроме крупных государственных конных заво-
дов в Харьковской губернии были десятки частных. Первые ста-
тистические сведения о них относятся к 1803–1805 году. 8 мая 
1803 года генерал-лейтенант Павел Иванович Цорн, известный 
русский военный деятель, писатель, издатель «Еженедельника 
для охотников до лошадей» (1823 г.), специалист по проблемам 
конноводства и коневодства в России, обратился к Слободско-
Украинскому гражданскому губернатору Андрею Кондратье-
вичу Артакову с просьбой оказать помощь в написании книги и 
предоставить сведения об имеющихся в губернии конных заво-
дах, с указанием чинов и званий помещиков, на каком рассто-
янии от города находятся заводы, названии сел, деревень или 
хуторов, какое тавро клеймится на лошадей, а также какие про-
водятся знаменитые конские ярмарки в губернском городе, уез-
дах и селах. 

В своих рапортах земские исправники сообщали, что 
конные заводы имелись в Богодуховском, Валковском, Волчан-
ском, Змиевском, Изюмском, Лебединском и Купянском уез-
дах. Разводили лошадей простой, русской, украинской, датской, 
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английской и персидской пород. Лошади продавались на ярмар-
ках в Харькове, г. Изюме, г. Славянске, в Екатеринославской 
губернии в г. Бахмуте, а также офицерам, откомандированным 
для закупки лошадей для армии. Всего в Харьковской губернии 
было 95 заводов, с численностью от 20 до 260 лошадей в каж-
дом [1].

С существованием в губернии конных заводов, связано 
открытие и дальнейшая деятельность харьковского ипподрома, 
которому уже исполнилось 165 лет. 

Первоначально, с 1848 по 1860 год, деятельность иппо-
дрома носила ярмарочный характер. В то время не проводи-
лись соревнования с целью выявления селекционных качеств, 
лошади записывались в призы в рекламных целях, для того 
чтобы потом их дороже продать. Сам ипподром был обозна-
чен только призовой дорожкой с надолбами (врытыми в землю 
деревянными столбами) и кругом для съезжающих с приза и 
готовящихся к заезду лошадей. Такая форма беговой дорожки 
в то время была одинаковой для всех ипподромов в Российской 
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империи, и являлась точной копией древнеримских ипподро-
мов. Рысаки, в основном привозились из Российских конных 
заводов, но в 60-е годы появились и местные, из которых осо-
бенно ценились лошади завода графа Г.И. Рибопьера, распо-
ложенного в Изюмском уезде Харьковской губернии. Ко дню 
открытия не было не только трибуны, но и скамеек для посе-
тителей. Для судейской коллегии была построена деревянная 
беседка, а рядом с ней сооружен помост для членов Общества и 
особо почетных гостей. 

Важным событием того времени стало учреждение в 
1850 году Императорского приза. В Харькове он разыгрывался 
не ежегодно, а с 1860 года право на розыгрыш  Императорского 
приза получили только Московский и Санкт-Петербургский 
ипподромы. Приз был большой стоимости, и право участия в 
соревнованиях определяла специальная комиссия, которая оце-
нивала лошадей по росту, типу экстерьера, нарядности. В 1850 
году победителем приза стал жеребец Кролик, завода Р.М. Шид-
ловского. Открытие ипподрома стало важным событием, как 
для коннозаводства, так и для общественной жизни Харькова.

К 60-м годам XIX века Харьковская губерния становится 
центром чистокровного и высококровного коннозаводства и 
торговли племенными и улучшенными лошадьми. Большую 
роль приобретает деятельность госконюшни, основной целью 
которой становится коннозаводство.

Дальнейшая судьба ипподрома связана с деятельнос-
тью генерала Д. Гербеля, бывшего главноуправляющего харь-
ковских конюшен. Он предложил перенести ипподром с 
рынка в нагорную часть города, а затем планировал учредить 
стационарные скаковой и рысистый ипподромы, что позволило 
бы профессионально готовить лошадей к выступлениям. Кроме 
этого, он хотел сделать ипподромы местом отдыха изысканной, 
элегантной публики, на подобие того, как это было организо-
вано в Италии, Франции и, особенно, в Англии. Так началось 
освоение переданной в аренду территории в Сокольниках, непо-
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далеку от немецкого кладбища. В 1860 году здесь была прове-
дена выставка лошадей, выращенных в Харьковской губернии, 
особое внимание привлекли лошади стрелецкой породы. Были 
разработаны правила проведения выставок, которые легли в 
основу проведения таких мероприятий по всей России. 

После отмены крепостного права в 1861 году, многие поме-
щичьи хозяйства разорились. За 1861–1863 гг. по всей Россий-
ской империи закрылись более тысячи конных заводов. В связи 
с этим резко сократился привоз лошадей на соревнования, 
почти прекратилось поступление средств на содержание лоша-
дей, строительство конюшен, трибуны и другие хозяйственные 
нужды. Коннозаводство вступило в полосу кризиса. Некоторое 
оживление деятельности ипподрома наблюдалось в 1875 году, 
когда были разыграны юбилейные призы в честь 100-летия 
орловской рысистой породы. Но тяжелое финансовое состоя-
ние ипподрома привело к тому, что в 1882 году скачки прекра-
тились, а с 1885 года и бега. Рассматривался даже вопрос о про-
даже с торгов имущества ипподрома и отторжении выделенной 
земли. 

Открытие тотализатора в 70-х годах XIX века оказало 
решающее влияние на развитие всего коннозаводства и сде-
лало ипподромы экономически независимыми. Впервые тота-
лизатор был открыт в 1876 году на Царскосельском иппо-
дроме, а в следующем году – на Московском. Летом 1883 года, 
известный харьковский коннозаводчик И.М. Ильенко привел на 
московские скачки, поскольку в Харькове ипподром не рабо-
тал, жеребца Фаг-о-Балла, который неожиданно для всех стал 
победителем скачек. За билет на Фаг-о-Балла, купленный ради 
шутки, выдача составила огромную сумму – 1319 рублей. Эта 
новость изменила отношение москвичей к ипподрому. Поме-
щение ипподрома стало людным. Все газеты обсуждали шансы 
лошадей перед крупными призами.

Наиболее успешный период деятельности харьковского 
ипподрома относится к 1896–1919 годы. В 1896 году, после 
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14-летнего перерыва, на харьковском ипподроме возобнови-
лись скачки. Во многом, это произошло благодаря усилиям 
известного коннозаводчика И.М. Ильенко, избранного вице-
президентом Харьковского скакового общества.

Лучшая в дореволюционной России скаковая дорожка, 
более раннее, чем в Москве и Царском селе начало скакового 
сезона, крупные призы – все это способствовало дальнейшему 
развитию харьковского ипподрома. Здесь были представлены 
лошади лучших конных заводов России и лучших конюшен 
Польши: братьев Лазаревых, М.А. Пеховского, В.Р. Штейн-
геля, И.М. и С.М. Ильенко, А.П. Булацела, А. Фальц-Фейна, 
Е.А. Платонова, Потоцких. Через харьковский ипподром про-
шли десятки высококлассных скакунов определявших славу и 
успех дореволюционного российского, а их потомки – совет-
ского коннозаводства. 

В Харькове выступали выдающиеся жокеи из разных 
стран. Однако, если харьковский скаковой ипподром по праву 
считался одним из лучших в России, то беговой – типично 
провинциальным. Поэтому на скачках было особенно мно-
голюдно. 

Наиболее известны харьковские конные заводы А.П. Була-
целя, К.И. Алферова, И.В. Маркова, В.А. Гендрикова, 
П.И. Харитоненко, Капниста. Лучшим считался завод Хари-
тоненко, расположенный в селе Натальино Богодуховского 
уезда (в настоящее время в Краснокутском районе сохрани-
лись фрагменты построек: манеж, двухэтажные конюшни, цер-
ковь, построенная по проекту известного архитектора Щусьева, 
въездные ворота в усадьбу).

Во время революции столичные ипподромы прекратили 
работу, но в Харькове в 1917–1919 годах периодически прово-
дились хорошие бега с участием столичных наездников. 

Таким образом, крупные государственные и много-
численные частные конные заводы, а также получивший извест-
ность харьковский ипподром стали основанием для появления в 
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гербе г. Харькова геральдической фигуры с изображением кон-
ской головы, который был утвержден 5 июля 1878 года. 

Но утверждение нового герба вызвало возмущение харь-
ковчан и протесты. Этот исторический факт отражен в докумен-
тах фонда Канцелярии харьковского губернского предводителя 
дворянства. 18 октября 1882 года Харьковское губернское дво-
рянское собрание постановило обратиться в Правительствую-
щий Сенат с прошением о возвращении Харьковской губернии 
прежнего ее герба, однако Сенат не нашел это возможным. В 
декабре 1885 года министр внутренних дел, по представлению 
губернского предводителя дворянства, обратился к императору 
с прошением о возвращении губернии прежнего герба. 21 мая 
1887 года император Александр III повелел вернуть Харьков-
ской губернии ее прежний герб с изображением кадуцея и рога 
изобилия, дарованный в 1781 году императрицей Екатериной 
II, но с тем, чтобы над гербом изображена была императорская 
корона, а по бокам сделаны украшения как в гербе 1878 года [2] 
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Герб украшал административные и общественные здания. 
В фотокаталоге Государственного архива Харьковской области, 
на одной из фотографий с видом на Александровскую коло-
кольню при Успенском соборе, отснятой с дореволюционных 
открыток, отчетливо видно изображение герба [3]. 
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Данный герб просуществовал до провозглашения Совет-
ской власти.

26 декабря 1968 года сессией Харьковского городского 
Совета депутатов трудящихся XI созыва был утвержден «совет-
ский» герб города, а 14 сентября 1995 года 9-й сессией Харьков-
ского городского Совета народных депутатов II созыва в третий 
раз за последние два столетия был принят герб с изображением 
кадуцея и рога изобилия – как наиболее традиционный в исто-
рии Харькова.
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Сергій Куделко

К.К. Шиян як архівіст

Серед істориків-архівістів Хар-
кова середини ХХ століття видну роль 
грав Кир Карлович Шиян (21.06.1902 – 
30.12.1974), доктор історичних наук, 
професор. Цей історик отримав ґрун-
товну підготовку в Ніжинському ІНО, 
а потім – в аспірантурі при Науково-
дослідному інституті історії україн-
ської культури в Харкові. У ті роки 
інститут очолював академік Д.І. Бага-
лій. Паралельно з навчанням, як і 
багато інших його колег, К.К. Шиян 
за сумісництвом викладав у Харків-

ському педагогічному інституті професійної освіти (читав курс 
історії СРСР). У вихорі реорганізацій початку 30-х рр. ХХ ст. 
в цьому інституті був створений архівний факультет, куди Кир 
Карлович був рекомендований на посаду декана.

Втім, у ті часи він ще носив ім’я, отримане при наро-
дженні – Кирило Карпович. Факультет проіснував не довго, але 
інтерес Шияна до архівного справи не вичерпався. Протягом 
усього свого подальшого життя, він не тільки створював фун-
даментальні праці з історії України ХХ століття, а й був одним 
з укладачів і редактором збірок документальних матеріалів з 
історії найбільших індустріальних підприємств Харкова, історії 
робітничого класу України (наприклад: Промисловість і робіт-
ничий клас Української РСР у період відбудови народного гос-
подарства (1921–1925 рр.): зб. док. і матеріалів / К.К. Шиян, 
П.П. Бачинський та ін. – К., 1964. – 593 с. та ін.).
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К.К. Шиян входив до числа діяльних членів різних мето-
дичних і наукових рад, які існували у харківських архівах. Як 
студент Кира Карловича, можу відзначити, що його лекції з 
історії СРСР відрізнялися саме особливим наголосом на доку-
менти, зокрема й маловідомі та неопубліковані, що зберігаються 
в архівах. Для цього вченого було характерно критичне і вдум-
ливе ставлення до відомостей, що містяться в архівних матері-
алах. Мабуть, це було однією з причин досить поважного став-
лення до нього як колег, так і студентів.

Кир Карлович був пунктуальним і стриманим у спілку-
ванні. Зовнішньо був одягнений по-професорськи: строго й без-
доганно. Однак на перервах, коли він виходив покурити в при-
значене для цього місце (а це було на 5 поверсі Головного кор-
пусу університету, навпроти нинішнього заочного відділу дека-
нату істфаку), його оточували студенти з питаннями, на які мас-
титий вчений давав місткі, але лаконічні за формою відповіді, 
втім, іноді в їдкій, саркастичній формі. Від природи професор 
був обдарований характерним тонким гумором.

Ось уже майже 40 років як з нами немає Кира Карловича 
Шияна, але, коли я дивлюся на художнє полотно, що прикра-
шає ректорську приймальню в університеті, мені здається, що 
він рухається по алеї центральної клумби площі Дзержинського 
(нині – Свободи) від Головного корпусу університету на зустріч 
глядачеві.

Джерела та література
1. Булах В.І. 70-річчя від дня народження К.К. Шияна // 

УІЖ. – 1972. – № 9. – С. 153–154.
2. Пам’яті ученого-педагога [К.К. Шияна] / Б. Зайцев, 

С. Куделко // Харк. ун-т. – 1992. – 17 листоп.
3. Шиян Кир Карлович // Біобібліографічний словник 

учених Харківського університету. Т. 2 : Історики (1905–1920, 
1933–2000) / Уклад.: Б.П. Зайцев, С.І. Посохов, В.Д. Прокопова, 
С.Б. Глибицька, С.М. Куделко. – Х., 2001. – С. 316–318.



170

У СВІТІ нОВИн

У СВІТІ нОВИн

Ольга Коптєва

Хроніка архівного життя
2013 рік

21 січня 2013 року у Державному архіві Харківської 
області відкрилася виставка архівних документів «22 січня – 
День Соборності». На виставці були представлені копії докумен-
тів, що зберігаються у фондах Державного архіву Харківської 
області, Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України, Центрального кінофотофоноархіву України 
ім. Г.С. Пшеничного, Державної наукової архівної бібліотеки. 

22 січня 2013 року у Державному архіві Харківської 
області відбулася знакова подія: уперше його працівнику вру-
чена Подяка Прем’єр-міністра України. За сумлінну працю, 
високий професіоналізм та особистий внесок у забезпечення 
розвитку архівної справи провідний спеціаліст відділу обліку 
та довідкового апарату держархіву Л.М. Колеснік відзначена 
Подякою Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова.
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24 січня 2013 року на сайті Державного архіву Харків-
ської області опубліковано виставку архівних документів «Дро-
бицький Яр: де пам’ять і туга зійшлися навіки (до Дня пам’яті 
жертв Голокосту)». На виставці було репрезентовано доку-
менти з фондів Державного архіву Харківської області, які відо-
бражають політику геноциду єврейського населення в період 
німецько-фашистської окупації м. Харків. 

Того ж дня співробітники Державного архіву Харківської 
області взяли участь у зйомці телекомпанією «Перша Столиця» 
телевізійного циклу про роботу Державного архіву Харківської 
області.

У ході зйомки порушувалися питання щодо задоволення 
потреб громадян в одержанні ними довідок за архівними доку-
ментами, організації роботи читального залу архіву, забезпе-
чення належних умов зберігання архівних документів, здій-
снення їх реставрації.

07 лютого 2013 року у Державному архіві Харківської 
області відкрилася виставка архівних документів «Засновнику 
Харківського університету присвячується (до 240-річчя з дня 
народження В.Н. Каразіна)». Це спільний виставковий проект 
Державного архіву Харківської області та Харківського наці-
онального університету ім. В.Н. Каразіна. На виставці були 
представлені копії документів, що зберігаються у фондах дер-
жархіву області, які розповідають про заснування на початку 
ХІХ ст. Імператорського Харківського університету та про різні 
етапи життя його фундатора В.Н. Каразіна; також вшанування 
його пам’яті.

15 лютого 2013 року заступник директора Державного 
архіву Харківської області Є.О. Кущ, у рамках вшанування 
пам’яті воїнів, які загинули під час військових дій у Афганіс-
тані, взяв участь у молебні та покладанні квітів до меморіаль-
ного комплексу загиблим в Афганістані.

21 лютого 2013 року начальник відділу інформації та вико-
ристання документів держархіву М.І. Ельксніт надала корес-
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понденту Харківського обласного державного радіо інтерв’ю 
про архівні документи, представлені на on-line виставці «Дро-
бицький Яр: де пам’ять і туга зійшлися навіки (до Дня пам’яті 
жертв Голокосту)», оприлюдненої на власному веб-сайті дер-
жархіву області.

25 лютого 2013 року співробітники Державного архіву 
Харківської області надали кореспонденту ТРК «Simon» 
інтерв’ю про роботу дослідників у читальному залі держархіву 
області з документами генеалогічного характеру.

27 лютого 2013 року головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів держархіву В.А. Плисак про-
вела оглядову екскурсію по архіву для студентів Державного 
навчального закладу «Харківське вище професійне училище 
№ 6» з професії «Оператор комп’ютерного набору; асистент 
референта», у ході якої ознайомила з історією архіву, напря-
мами його діяльності, складом документів та умовами їх збе-
рігання. Завідуюча канцелярією Н.С. Коврижна розповіла про 
основні принципи організації діловодства в архіві. 
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07 березня 2013 року у Державному архіві Харківської 
області відкрилася виставка архівних документів «Довічна слава 
України (до 199-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка)». На 
виставці були представлені копії документів, що зберігаються у 
фондах Державного архіву Харківської області, Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління Укра-
їни, Центрального кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пше-
ничного. Репрезентовані документи висвітлюють тему вшану-
вання пам’яті поета протягом ХХ ст.: спорудження пам’ятника, 
встановлення щорічних премій його імені, проведення святко-
вих заходів.

Того ж дня у Державному архіві Харківської області від-
булися урочисті збори з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 
Березня. Жінок колективу держархіву області привітав заступ-
ник директора архіву Є.О. Кущ. Під час святкових заходів відбу-
лося нагородження працівників архіву відзнаками обласної дер-
жавної адміністрації. За сумлінну працю, високий рівень профе-
сійної майстерності, вагомий внесок у розвиток архівної справи 
та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня начальника 
відділу обліку та довідкового апарату держархіву Л.Є. Панте-
лєєву нагороджено Почесною грамотою обласної державної 
адміністрації. Подяку голови обласної державної адміністрації 
висловлено В.В. Нарижнюк, архівісту відділу забезпечення збе-
реженості документів.

12 березня 2013 року у держархіві області відкрилася 
виставка архівних документів «Життя, присвячене дітям (до 125-
річчя від дня народження А.С. Макаренка)». На виставці експо-
нувалися копії документів, що зберігаються у фондах Держав-
ного архіву Харківської області. Представлені документи при-
свячені харківському періоду професійної діяльності видатного 
українського педагога (1927–1935 рр.). Висвітлено тему реалі-
зації його найкращих новаторських проектів соціального вихо-
вання дітей: спроби організації Трудового дитячого корпусу, 
діяльність трудової комуни ім. Дзержинського. Документальні 
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матеріали доповнено спогадами колишніх вихованців легендар-
ної комуни, опублікованими в пресі, та фотографіями з електро-
нного архіву А.С. Макаренка.

Заступник директора архіву Є.О. Кущ вітає всіх жінок  
Державного архіву Харківської області з 8 Березня

Начальник відділу обліку та довідкового апарату держархіву  
Л.Є. Пантелєєва з Почесною грамотою Харківської обласної  

державної адміністрації
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Архівіст відділу забезпечення збереженості документів держархіву 
В.В. Нарижнюк з Подякою голови Харківської обласної державної 

адміністрації

15 березня 2013 року відбулося підсумкове розширене 
засідання колегії Державного архіву Харківської області, на 
якому було обговорено підсумки роботи Державного архіву 
Харківської області та архівних установ області за 2012 рік та 
завдання на 2013 рік.

У засіданні колегії взяв участь голова комітету Харків-
ської обласної профспілкової організації Профспілки працівни-
ків державних установ України В.Л. Буйнов.

19 березня 2013 року на базі Державного архіву Харків-
ської області відбулася співбесіда заступника голови – керівника 
апарату обласної державної адміністрації В.В. Хоми з колекти-
вом держархіву області.

У ході зустрічі обговорювалися досягнення та пріоритети 
держархіву області. Певна увага приділялася питанням забез-
печення збереженості документів, розгалуження мережі трудо-
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вих архівів в області, зміцнення їх матеріально-технічної бази, 
будівництва нового архівного комплексу у м. Харкові тощо. 

Заступник Державного архіву Харківської області  
Є.О. Кущ доповідає на підсумковій колегії

Члени колегії Державного архіву Харківської області
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Заступник голови – керівника апарату  
Харківської обласної державної адміністрації В.В. Хома  

(в центрі) в архівосховищі
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25 та 26 березня 2013 року у Державному архіві Харків-
ської області відбувся семінар із підвищення кваліфікації пра-
цівників архівних відділів районних державних адміністрацій 
та міських рад області.

Начальник відділу організації та координації архівної справи  
держархіву О.С. Гнезділо (зліва) та начальник відділу формування 

НАФ та діловодства держархіву Л.О. Михасенко під час  
проведення семінару

Працівники архівних відділів РДА та міськрад  
області під час семінару
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01 квітня 2013 року заступник директора Державного 
архіву Харківської області Л.М. Юдіна та начальник відділу 
організації та координації архівної справи О.С Гнезділо на 
запрошення Правління Асоціації випускників, викладачів і дру-
зів Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 
взяли участь у презентації проекту «Видеоистория: Универси-
тет в моей жизни».

03 квітня 2013 року начальник відділу формування НАФ 
та діловодства держархіву Л.О. Михасенко взяла участь у прак-
тичному семінарі для спеціалістів, відповідальних за архів та 
діловодство Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна, у рамках якого порушила питання про складання 
номенклатури справ та проведення експертизи цінності доку-
ментів. У семінарі взяли участь 70 працівників університету.
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04 та 05 квітня 2013 року у Державному архіві Харків-
ської області проведено І тур щорічного Всеукраїнського кон-
курсу «Кращий державний службовець» в номінації «Кращий 
спеціаліст».

Організаційний комітет конкурсу «Кращій державний  
службовець»

Учасники конкурсу «Кращій державний службовець»: головний  
спеціаліст відділу інформації та використання документів держархіву 

О.В. Сафонова (зліва) та провідний спеціаліст відділу кадрової роботи 
та діловодного забезпечення держархіву О.О. Буличева.
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12 квітня 2013 року у Державному архіві Харківської 
області відбувся семінар із підвищення кваліфікації співробіт-
ників, які працюють з документами на підприємствах, в устано-
вах та організаціях міста Харкова та Харківської області. У його 
роботі взяли участь 21 особа з 18 підприємств, установ та орга-
нізацій. По закінченні семінару його слухачі одержали індивіду-
альні консультації з фахівцями відділу формування НАФ та діло-
водства з питань, що належать до його компетенції.

Учасники семінару

Того ж дня у читальному залі Державного архіву Харків-
ської області  студенти ІV курсу історичного факультету Хар-
ківського національного університету ім. Г.С. Сковороди озна-
йомились з виставкою архівних документів “Життя, присвячене 
дітям (до 125-річчя від дня народження А.С. Макаренка)”, що 
зберігаються у фондах Держархіву Харківської області. Комен-
тарі до виставки надала головний спеціаліст відділу інформації 
та використання документів О.В. Сафонова 

15 – 26 квітня 2013 року на базі Державного архіву Хар-
ківської області проведено семінар з обміну досвідом та підви-
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щення кваліфікації працівників місцевих державних архівних 
установ та трудових архівів Харківської області.

У семінарі взяли участь представники Управління капі-
тального будівництва Харківської обласної державної адміні-
страції, Харківського національного університету ім. В.Н. Кара-
зіна та Державної установи «Інститут рослинництва ім. В.Я. 
Юр´єва».

Учасники семінару

20 квітня 2013 року, в рамках щорічної Всеукраїнської 
акції «За чисте довкілля», Державний архів Харківської області 
поряд із тисячами харків’ян залучився до участі в обласному 
суботнику. Співробітниками архіву у повному обсязі виконані 
роботи по прибиранню прилеглої до архіву території площею 
700 м²: очищені квітники, посаджені квіти, обкопані та побілені 
дерева. Крім того, проведені внутрішні роботи з прибирання 
робочих кімнат та архівосховищ.

24 квітня 2013 року у Державному архіві Харківської 
області проведені практичні заняття зі студентами III та IV кур-
сів спеціальності «Архівознавство» історичного факультету 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Студенти ознайомилися з основними напрямами діяль-
ності архіву, межами застосування комп’ютерної техніки та 
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комп’ютерних технологій, створенням та використанням баз 
даних, використанням копіювальної техніки, їх застосуванням 
в діяльності структурних відділів архіву.

Працівники сектору бухгалтерського обліку держархіву  
під час проведення Всеукраїнської акації «За чисте довкілля»

Працівники відділу інформації та використання документів у читаль-
ному залі держархіву під час проведення Всеукраїнської акації  

«За чисте довкілля»
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Крім того, їм була надана інформація з проведення експер-
тизи цінності архівних документів, організації зберігання доку-
ментів та використання в комунікаційній діяльності.

Начальник відділу обліку та довідкового апарату  
держархіву Л.Є. Пантелєєва ознайомлює студентів  

з роботою відділу

07 травня 2013 року на веб-сайті держархіву області від-
крилась on-line виставка архівних документів “Великій Пере-
мозі присвячується” (до 68-ої річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.).

На виставці представлені документи, що зберігаються в 
держархіві області і висвітлюють головні етапи війни на тере-
нах Харківської області: початок війни, нацистську окупацію, 
визволення окупованої території радянськими військами. Серед 
представлених документів і ті, що розкривають тему злодіянь 
німецько-фашистських загарбників та масштабів збитків, запо-
діяних окупантами господарству області. Наочності виставці 
додає добірка фотодокументів.

15 травня 2013 року головний спеціаліст відділу інформа-
ції та використання документів держархіву області В.А. Плисак 
провела для студентів третього курсу історичного факультету 
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Міжнародного Соломонова університету, у рамках проходження 
ними архівної практики, оглядову екскурсію по архіву. У ході 
екскурсії студентів ознайомили з історією архіву, напрямами 
його діяльності, складом документів. Начальник відділу забез-
печення збереженості документів держархіву області Т.В. Іван-
ська розповіла про умови зберігання архівних документів.

18 квітня 2013 року начальник Архівного відділу Бала-
клійської РДА Н.І. Кунденко в рамках зустрічі голови Балаклій-
ської районної ради І.М. Столбового та голови Балаклійської 
районної державної адміністрації С.І. Масельського з учнями 
10-11 класів загальноосвітніх закладів Балаклійського району – 
учасникам районного етапу обласного проекту «Познайомся з 
губернатором», провела екскурсію для школярів в архівному 
відділі.

Метою зустрічі учнів з керівництвом району стало озна-
йомлення молоді з роботою місцевої влади. У ході заходу шко-
лярам була проведена екскурсія, під час якої вони ознайомилися 
з роботою районної ради та основних структурних підрозділів 
райдержадміністрації.

Екскурсія була продовжена в Архівному відділі Бала-
клійської РДА, де начальник відділу Н.І. Кунденко розповіла, 
скільки і які саме документи зберігаються у відділі, хто корис-
тується інформацією, що зберігається у фондах архіву, як фор-
муються і зберігаються архівні справи. Начальник відділу пока-
зала документи сільських рад, датовані 1943–1944 роками, де 
на газетних пожовклих аркушах паперу написані протоколи 
засідань виконкомів, а також списки загиблих у роки Великої 
Вітчизняної війни, які складені свідками подій. 

Того ж дня начальник відділу організації та координації 
архівної справи держархіву О.С. Гнезділо у складі групи керів-
ників самостійних структурних підрозділів управлінь та відді-
лів Харківської обласної державної адміністрації, очолюваній 
заступником керівника апарату Харківської обласної державної 
адміністрації В.В. Свєтличним, взяла участь в обласному семі-
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нарі з обміну досвідом «Форми та методи роботи апарату Чугу-
ївської РДА», який проведено на базі Чугуївської районної дер-
жавної адміністрації для керівників апаратів районних держав-
них адміністрацій та міських рад Харківської області.

24 травня 2013 року, у рамках заходів Державного архіву 
Харківської області з підготовки та відзначення 28 квітня 
Дня охорони праці, головним технічним інспектором праці 
об’єднання профспілок Харківської області Є.Н. Денисовою 
для працівників Державного архіву Харківської області було 
проведено тематичний семінар з питань охорони праці.

25 травня 2013 року члени профспілкової організації 
Державного архіву Харківської області здійснили подорож екс-
курсійним маршрутом по Краснокутському та Богодухівському 
районах Харківщини, у ході якої відвідали Краснокутський ден-
дропарк, Парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загально-
державного значення «Шарівський» Богодухівського району, 
парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержав-
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ного значення «Наталіївський» у селищі Володимирівка Крас-
нокутського району та Пархомівський історико-художній музей 
у селі Пархомівці цього ж району. 

З 27 по 29 травня 2013 року голова профкому держар-
хіву Т.В. Іванська взяла участь у міжобласному виїзному семі-
нарі профактиву, який відбувся в м. Полтава. Учасники семі-
нару обмінялися досвідом профспілкової роботи, отримали 
методичну літературу, познайомилися з містом, відвідали най-
відоміші музеї Полтавщини.

30 травня 2013 року начальник відділу організації та 
координації архівної справи держархіву області О.С. Гнезділо та 
головний спеціаліст того ж відділу Л.А. Панасенко взяли участь 
у роботі міжнародної науково-технічної конференції «Сучас-
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ний стан та проблемні питання страхового фонду документації, 
перспективи розвитку та взаємодії», організаторами якої висту-
пили Державний департамент страхового фонду документації, 
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологіч-
ний інститут мікрографії та Національний університет цивіль-
ного захисту України.

Під час проведення конференції було обговорено низку 
важливих питань з проблем страхового фонду документації: 
про перспективи розвитку та взаємодії у використанні сучасних 
інформаційних технологій, подальший розвиток і використання 
інформаційної бази СФД для оцінювання техногенної безпеки і 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій тощо.

31 травня 2013 року у Державному архіві Харківської 
області відбувся семінар з підвищення кваліфікації для пра-
цівників архівних відділів районних державних адміністрацій 
та міських рад міст обласного значення за темою: «Організа-
ція роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад 
Харківської області».
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Під час проведення семінару були розглянуті та обгово-
рені питання щодо введення в дію нових Правил роботи архівних 
установ, про засади формування Національного архівного фонду, 
ведення обліку, забезпечення збереженості та використання доку-
ментів, що зберігаються в архівних установах, відповідно до вимог 
нових Правил роботи архівних установ; про розвиток мережі тру-
дових архівів в Харківській області. 

Заступник директора держархіву Є.О. Кущ відкриває семінар

Працівники архівних відділів РДА та міськрад області  
під час семінару
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Того ж дня провідний методист відділу організації та коор-
динації архівної справи Державного архіву Харківської області, 
к.і.н. С.Ю. Іванов взяв участь у Науково-практичному семінарі: 
«Українське державницько-патріотичне виховання: реалії, тен-
денції, перспективи», що проходив у Харківському національ-
ному університеті внутрішніх справ, і виступив із доповіддю: 
«Виховання патріотичної молоді в Україні». 

12 червня 2013 року головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів держархіву області В.А. Пли-
сак провела для студентів історичного факультету Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, 
у рамках проходження ними архівно-музейної практики, огля-
дову екскурсію по архіву. У ході екскурсії студентів ознайомили 
з історією архіву, основними напрямами його діяльності, скла-
дом архівних документів та умовами їх зберігання. 

19 червня 2013 року головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів держархіву В.А. Плисак про-
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вела для студентів 3 курсу спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність» Національного аерокосмічного уні-
верситету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-
тут», у рамках проходження ними навчально-виробничої прак-
тики, оглядову екскурсію по архіву. У ході екскурсії студентів 
ознайомили з історією архіву, основними напрямами його діяль-
ності, складом архівних документів та умовами їх зберігання. 

Головний спеціаліст відділу інформації  
та використання документів держархіву В.А. Плисак разом  

зі студентами Харківського національного педагогічного  
університету ім. Г.С. Сковороди

21 червня 2013 року у Державному архіві Харківської 
області відбулася читацька конференція «Харківщина у період 
окупації (1941-1943 рІр.)», в якій взяли участь науковці, дослід-
ники, що працюють в читальному залі архіву, та його співро-
бітники. Під час конференції експонувалася виставка архівних 
документів.
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Заступник директора держархіву Л.М. Юдіна звертається  
до всіх учасників конференції зі вступним словом

Експозиція виставки архівних документів «Харківщина в період  
окупації (1941 – 1943 рр.)»

Того ж дня  у Державному архіві Харківської області з 
нагоди Дня державної служби на загальних зборах колективу в 
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урочистій обстановці заступник директора Державного архіву 
Харківської області Є.О. Кущ привітав із професійним святом 
державних службовців архіву та з нагородженням відзнаками 
обласної державної адміністрації таких державних службовців:

Почесною грамотою Харківської обласної державної адмі-
ністрації –  Ю.П. Гунько, головного спеціаліста відділу інформа-
ції та використання документів, за багаторічну сумлінну працю, 
зразкове виконання службових обов’язків, високий рівень про-
фесійної майстерності;

Подякою голови обласної державної адміністрації – 
О.О. Буличеву, провідного спеціаліста відділу кадрової роботи 
та діловодного забезпечення, за активну участь у щорічному 
Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» та 
перемогу в ІІ турі у номінації «Кращий спеціаліст», ІІІ місце.

Подякою голови обласної державної адміністрації – 
І.П. Герасимову, завідувача сектору бухгалтерського обліку – 
головного бухгалтера, за багаторічну сумлінну працю, зразкове 
виконання службових обов’язків, високий рівень професійної 
майстерності. 

Головний спеціаліст відділу інформації  
та використання документів держархіву Ю.П. Гунько з Почесною  

грамотою Харківської обласної державної адміністрації
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Завідувач сектору бухгалтерського обліку – головний  
бухгалтер держархіву І.П. Герасимова з Подякою голови Харківської 

обласної державної адміністрації

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи та діловодного  
забезпечення держархіву О.О. Буличева з Подякою голови  

Харківської обласної державної адміністрації
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05 липня 2012 року  головний спеціаліст відділу інформа-
ції та використання документів держархіву області О.В. Сафо-
нова провела оглядову екскурсію по архіву для студентів 2 курсу 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 
у рамках проходження ними музейно-архівної практики, у ході 
якої ознайомила з історією архіву, напрямами його діяльності, 
складом документів та умовами їх зберігання.

Головний спеціаліст відділу інформації та використання документів 
держархіву О.В. Сафонова разом зі студентами  

історичного факультету Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна

26 липня 2013 року в складі делегації Харківської області 
група представників Золочівського району, яку очолила началь-
ник Архівного відділу Золочівської районної державної адміні-
страції Н.М. Борох, взяли участь в урочистостях з нагоди 1025-ти 
річчя Хрещення Київської Русі, що проходили в м. Києві у Наці-
ональному палаці мистецтв «Україна». 
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Начальник відділу виготовлення копій  
та ресторацій документів держархіву Н.Б. Мирошниченко ознайом-

лює студентів ХНУ ім. В.Н. Каразіна  з роботою відділу

Начальник Архівного відділу Золочівської районної  
державної адміністрації Харківської області Н.М. Борох  

(друга зліва) у м. Київ
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14 серпня 2013 року в приміщенні малої зали Будинку 
рад Харківської обласної державної адміністрації відбувся семі-
нар з керівниками апаратів районних державних адміністрацій 
Харківської області, керуючими справами міських виконавчих 
комітетів міст обласного значення, керівниками структурних 
підрозділів обласної державної адміністрацій під головуванням 
заступника голови-керівника апарату Харківської обласної дер-
жавної адміністрації В.В. Хоми.

У рамках семінару обговорювалися питання, серед яких 
ті, що є пріоритетними у розвитку архівної галузі на Харків-
щині, а саме:

1. Про стан розгалуження в Харківській області мережі 
трудових архівів для тимчасового зберігання архівних докумен-
тів, нагромаджених в процесі документування службових, тру-
дових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та 
інших документів, що не належать до Національного архівного 
фонду.

2. Про приведення штатної чисельності архівних відділів 
районних державних адміністрацій до вимог чинного законо-
давства.

З даних питань на семінарі доповів заступник директора 
Державного архіву Харківської області Є.О. Кущ. 

16 серпня 2013 року у читальному залі Державного архіву 
Харківської області відкрилася виставка архівних документів 
«Нескорені та непереможні» (до Дня партизанської слави).

На виставці представлені документи про діяльність пар-
тизанських загонів на території Харківської області, фотографії 
командирів та членів партизанських загонів, текст присяги пар-
тизана, спогади колишніх партизанів.

20 вересня 2013 року головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів держархіву О.В. Сафонова 
взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції 
«Актуальні проблеми регіональних досліджень Великої Вітчиз-
няної війни», що відбулась у Харківському національному педа-
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гогічному університеті ім. Г.С. Сковороди. Головний спеціа-
ліст виступила з доповіддю «Харків у роки Великої Вітчизня-
ної війни крізь призму архівних документів», яка супроводжу-
валась презентаційною версією. Представлено цифрові копії 
документів, що зберігаються у Державному архіві Харків-
ської області, в яких відображено події перших місяців війни, 
періоду нацистської окупації м. Харкова, визволення міста від 
німецько-фашистських загарбників. О.В. Сафонова також озна-
йомила учасників конференції з переліком архівних фондів, в 
яких відклались документи періоду Великої Вітчизняної війни 
та надала їх коротку характеристику.

Того ж дня Державний архів Харківської області провів 
виїзний семінар з підвищення кваліфікації та обміну досвідом 
працівників архівних відділів районних державних адміністра-
цій та міських рад міст обласного значення, що проходив в м. 
Чугуєві на базі Архівного відділу Чугуївської районної держав-
ної адміністрації. Зі вступним словом до присутніх звернулася 
заступник директора Державного архіву Харківської області 
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Л.М. Юдіна. Про історію та сучасній стан Чугуївського району 
Харківської області розповіла заступник голови Чугуївської 
районної державної адміністрації В.Г. Ковальчук. У рамках 
семінару обговорювалися питання про стан виконання плану 
розвитку архівної справи у Харківській області у 2013 році, про 
проблемні питання, що виникають у роботі експертних комісій 
архівних відділів районних державних адміністрацій та міських 
рад Харківської області. Начальник Архівного відділу Чугуїв-
ської районної державної адміністрації О.О. Савінова поділи-
лася з колегами досвідом роботи архівного відділу, який очо-
лює, а секретар Кам’яноярузької сільської ради Чугуївського 
району Харківської області О.М. Михайлова – досвідом роботи 
сільської ради з питань додержання вимог Закону України «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи».

Відкриття виїзного семінару у м. Чугуїв. У президіумі заступник 
голови Чугуївської РДА В.Г. Ковальчук (зліва)  

та заступник директора держархіву Л.М. Юдіна
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Начальник Архівного відділу Чугуївської РДА  
Харківської області О.О. Савінова

Учасники виїзного семінару у м. Чугуїв біля входу  
до Архівного відділу Чугуївської РДА
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21 серпня 2013 року у читальному залі Державного архіву 
Харківської області відкрилася виставка архівних документів та 
друкованих видань «До Дня Державного Прапора України та 
22-ї річниці незалежності України».

Того ж дня в Харківському історичному музеї відкрився 
спільний виставковий проект Державного архіву Харків-
ської області та Центрального державного науково-технічного 
архіву “Харків у період окупації 1941 – 1943 років: до 70-річчя 
визволення”.

На виставці були представлені копії архівних докумен-
тів, що характеризують умови життя мирного населення під час 
нацистської окупації, рух опору в окупованому Харкові, масш-
таби руйнації міста. 

22 серпня 2013 року у рамках урочистих заходів, присвя-
чених 70-річчю визволення м. Харкова від нациських загарбни-
ків, які відбулися в Харківському історичному музеї, головний 
спеціаліст відділу інформації та використання документів дер-
жархіву О.В. Сафонова під час зустрічі з ветеранами Великої 
Вітчизняної війни презентувала документи Державного архіву 
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Харківської області, представлені у спільному з Центральним 
державним науково-технічним архівом України виставковому 
проекті «Харків у період окупації 1941–1943 років: до 70-річчя 
визволення». 

23 вересня 2013 року засоби масової інформації за спри-
янням прес-служби Харківської обласної державної адміністра-
ції відвідали Державний архів Харківської області з метою озна-
йомлення з виставкою документів «Нескорені та непереможні», 
присвяченої Дню партизанської слави в Україні.

Серед ЗМІ були присутні кореспонденти обласного теле-
бачення «ОТБ», обласного радіо, ТРК «Фора», телеканалу 
«Фаворит», Регіональної телекомпанії «7 канал» («Харьковские 
известия»), Українського національного інформаційного агент-
ства «Укрінформ», інформаційного Інтернет-агентства «Оплот-
Інфо», газети «Слобідський край» та представники прес-служби 
Харківської міської ради та Харківської обласної державної 
адміністрації.

Заступник директора держархіву Л.М. Юдіна надає  
коментарі до виставки «Нескорені та непереможні» харківським  

журналістам
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03 жовтня 2013 року студенти 4 курсу спеціальності 
«Архівознавство» Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна відвідали виставку документів «Нескорені та 
непереможні», присвячену Дню партизанської слави в Україні.

Головний спеціаліст відділу інформації та використання 
документів держархіву області. В.А. Плисак представила доку-
менти, які експонувалися на виставці, та розповіла студентам 
про організацію виставкової діяльності архіву.

З 07 по 15 жовтня 2013 року на базі Державного архіву 
Харківської області проходив семінар із підвищення кваліфіка-
ції працівників діловодних, архівних та експертних служб під-
приємств, установ і організацій, 

У семінарі взяли участь представники Харківської дер-
жавної академії фізичної культури, Харківської державної зоо-
ветеринарної академії, Харківського апеляційного господар-
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ського суду, Харківського апеляційного адміністративного суду, 
Управління забезпечення доступу до публічної інформації Хар-
ківської обласної державної адміністрації, КП «Міський архів». 

Працівники Державного архіву Харківської області разом  
зі слухачами семінару 

11 жовтня 2013 року у приміщенні архіву була відкрита 
виставка документів «Славна Україно! Маєш вільний рід», при-
свячена Дню Українського козацтва.

24 жовтня 2013 року у приміщенні Харківської державної 
наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка відбулася XVI Міжна-
родна науково-практична конференція «Короленківські читання 
2013» на тему «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа – просторі регі-
ону», присвячена 110-річчю відділів бібліотекознавства і руко-
писів та автографів ХГБ (ХДНБ ім. В.Г. Короленка), з метою 
обговорення теоретичних і практичних аспектів діяльності 
бібліотеки, музею, архіву в сучасному медіа – просторі.
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У конференції взяла участь головний спеціаліст відділу 
організації та координації архівної справи Державного архіву 
Харківської області О.С. Коптєва, яка виступила з доповіддю 
«Про роботу веб-сайту Державного архіву Харківської області». 

25 жовтня 2013 року у приміщенні архіву відкрилася 
виставка матеріалів «До 69-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників», присвячена Дню визволення Укра-
їни від фашистських загарбників.

Того ж дня  головний спеціаліст відділу інформації та 
використання документів держархіву В.А. Плисак провела 
оглядову екскурсію по архіву для студентів третього курсу істо-
ричного факультету Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна, у рамках проведення практичного заняття з 
курсу «Теорія і методика архівної справи».

У ході екскурсії студентів ознайомили з історією архіву, 
основними напрямами його діяльності, складом документів, 
організацією зберігання архівних документів.
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30 та 31 жовтня 2013 року у приміщенні Державного архіву 
Харківської області відбувся семінар з підвищення кваліфікації та 
підготовки планово-звітної документації архівних відділів район-
них державних адміністрацій та архівних відділів міських рад міст 
обласного значення Харківської області.

Начальник відділу формування НАФ та діловодства держархіву 
Л.О. Михасенко (зліва) та начальник відділу організації  

та координації архівної справи держархіву О.С. Гнезділо  
під час проведення семінару
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Учасники семінару

Того ж дня на веб-сайті Державного архіву Харківської 
області у рубриці «Документальні виставки on-line» відкрилась 
on-line виставка архівних документів «До 85-річчя закінчення 
будівництва Держпрому».

Висвітлено тему будівництва видатної пам’ятки архітек-
тури в стилі конструктивізму, першого радянського хмарочоса, 
своєрідного символу української столиці Харкова кінця 1920-х- 
початку 1930-х років – Будинку Державної промисловості.

На виставці представлено документи Державного архіву 
Харківської області із фондів Харківський окружний відділ 
профспілки будівельників та особового фонду кандидата архі-
тектури О.Ю. Лейбфрейда.

Особливу увагу привертають фотоматеріали: фотографії 
учасників будівництва (1928 р.) та будинку Держпрому періоду 
будівництва (1927 р.), а також 1930-х років.

08 листопада 2013 року головний спеціаліст відділу 
інформації та використання документів держархіву В.А. Пли-
сак провела оглядову екскурсію по архіву для учнів 5-7 кла-
сів Харківського приватного навчально-виховного комплексу 
«Вересень».
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У ході екскурсії учням пояснили значення поняття «архів», 
розкрили роль архівів у житті суспільства, розповіли про історію 
виникнення та розвитку архівів в Україні, основні етапи діяль-
ності держархіву області. Також учні дізналися про напрями 
діяльності архіву, організацію зберігання архівних документів, 
склад документів. Їм було продемонстровано найбільш цікаві 
архівні справи. 

Учні Харківського приватного навчально-виховного  
комплексу «Вересень» в архівосховищі під час екскурсії

15 листопада 2013 року у приміщенні Державного архіву 
Харківської області відкрилась виставка архівних документів 
“До 80-річчя створення Харківського державного академічного 
драматичного театру ім. О.С. Пушкіна”. На виставці представ-
лені документи, що висвітлюють творчу діяльність колективу 
театру та окремо – акторів театру, серед яких чимало удостоє-
них почесних звань заслужених та народних артистів УРСР.

19 листопада 2013 року головний спеціаліст відділу 
інформації та використання документів архіву В.А. Плисак 
надала інтерв’ю журналісту Харківської обласної державної 
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телерадіокомпанії про відкриття 21 листопада у приміщенні 
архіву виставки документів «Жертвам Голодомору 1932-1933 
років на Харківщині присвячується», в якому прокоментувала 
матеріали майбутньої експозиції.

21 листопада 2013 року у приміщенні Державного архіву 
Харківської області відкрилася виставка документів «Жертвам 
Голодомору 1932-1933 років на Харківщині присвячується», 
приурочена до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 
1932-1933 рр. в Україні.

Матеріали, які були представлені на виставці, розкрива-
ють передумови, перебіг та наслідки Голодомору 1932–1933 
років у Харківській області. 

22 листопада 2013 року в Державному архіві Харківської 
області відбулася читацька конференція «Краю мій, Слобожан-
щино!», в якій взяли участь фахівці держархіву області, місце-
вих музеїв та бібліотек, викладачі і студенти харківських ВУЗів, 
представники громадських організацій. У рамках конференції 
обговорювалися різні питання з історії Слобожанщини, діяла 
виставка друкованих видань.

Заступник директора архіву Л.М. Юдіна звертається  
до всіх учасників конференції зі вступним словом
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Учасники читацької конференції 

Виставка друкованих видань «Краю мій, Слобожанщино!»

28 листопада 2013 року у читальному залі Державного 
архіву Харківської області відкрилась виставка архівних доку-
ментів «Видатний український прозаїк Г.Ф. Квітка-Основ’яненко 
(до 235-річчя від дня народження)».
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На виставці були представлені автографи Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка, що відклались в документах архівного фонду 
Харківське губернське правління. Це документи періоду його 
діяльності у Харківському товаристві благочинності, Харків-
ському інституті шляхетних дівчат, на посаді директора Харків-
ського та Полтавського театрів.

На виставці експонувалися афіші спектаклів, поставлених 
за п’єсами Г.Ф. Квітка-Основ’яненка, а також документи, що 
висвітлюють історію старовинного роду Квіток.

29 листопада 2013 року у читальному залі Державного 
архіву Харківської області головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів О.В. Сафонова провела прак-
тичне заняття з дисципліни “Археографія” для студентів ІV 
курсу історичного факультету спеціальності “Архівознавство” 
Харківського національного університету імені В.Н. Кара-
зіна. Під час практичного заняття О.В. Сафонова розповіла про 
різні етапи та особливості археографічної підготовки архів-
них документів до публікації. Студенти ознайомились із архів-
ними виданнями, документами та системою довідкового апа-
рату архіву.

Того ж дня відбувся прес-тур представників харківських 
ЗМІ до Державного архіву Харківської області за участю заступ-
ника голови – керівника апарату Харківської облдержадміні-
страції В.В. Хоми.

У ході прес-туру В.В. Хома представив Державний архів, 
основні напрями його роботи та відповів на питання журналіс-
тів місцевих телеканалів ОТБ, Tonis, Харьковские известия та 
газети «Слобідський край».

Представники ЗМІ ознайомилися з роботою читального 
залу, умовами зберігання документів, роботою та наповненням 
сайту Державного архіву та з роботою відділу виготовлення 
копій та реставрації документів. Учасникам заходу були пред-
ставлені документальні раритети архіву та його видання. 
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Представники харківських ЗМІ разом  
із заступником  голови – керівником апарату Харківської  

обласної державної адміністрації В.В Хомою під час  
проведення прес-туру в держархіві
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13 грудня 2013 року в Державному архіві Харківської 
області відбулася презентація збірника архівних документів 
«Війна очима дітей», підготовленого авторським колективом 
держархіву.

У виданні вперше опубліковано письмові роботи – спо-
гади дітей, учнів сільських шкіл різних районів Харківської 
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області та м. Харкова про пережите під час нацистської окупа-
ції 1941 – 1943 років.

У презентації взяли участь представники Центру краєз-
навства ім. академіка П.Т. Тронька Харківського національ-
ного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківської державної 
наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, Центрального держав-
ного науково-технічного архіву України, Харківського історич-
ного музею, Харківської обласної державної телерадіокомпанії, 
викладачі та студенти Харківського національного педагогіч-
ного університету ім. Г.С. Сковороди.

Почесними гостями презентації стали очевидці подій, що 
відбувались в окупованому німцями Харкові (1941 – 1943 рр.). 
Їх розповіді зворушили присутніх і вкотре довели, що яким би 
не було трагічним наше минуле, забувати його не можна. 

Колектив Державного архіву Харківської області  
презентує збірник архівних документів «Війна очима дітей»
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Директор центру краєзнавства Харківського  
національного університету  ім. В.Н. Каразіна С.М. Куделко  

під час презентації збірника

Очевидці подій – діти війни: А.І. Васернис  
(крайній зліва), В.М. Бабич (у центрі) та А.І. Рева (праворуч)
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19 грудня 2013 року головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів держархіву В.А. Плисак про-
вела оглядову екскурсію по архіву для студентів III курсу Хар-
ківського національного університету мистецтв імені І.П. Кот-
ляревського.

У ході екскурсії студентів ознайомили з історією архіву, 
основними напрямами його діяльності, складом документів, 
організацією зберігання архівних документів.

24 грудня 2013 року у Державному архіві Харківської 
області відбулися урочисті заходи з нагоди Дня працівників 
архівних установ України. З вітальним словом до співробітників 
Держархіву області та його гостей (начальників архівних відді-
лів районних державних адміністрацій області та відповідаль-
них за архів установ, підприємств та організацій м. Харкова) 
звернулися заступники директора Держархіву області Є.О. Кущ 
та Л.М. Юдіна 

Під час святкових заходів відбулося нагородження кращих 
працівників Державного архіву Харківської області, начальни-
ків архівних відділів райдержадміністрацій області та відпові-
дальних за архів установ, підприємств та організацій за підсум-
ками роботи у 2013 році.

Начальника відділу інформації та використання доку-
ментів М.І. Ельксніт нагороджено заохочувальною відзнакою 
«Годинник з логотипом «Голова Харківської обласної ради».

Заступника директора Державного архіву Харківської 
області Л.М. Юдіну та начальника відділу виготовлення копій 
та реставрації документів Н.Б. Мирошниченко нагороджено 
Грамотами Харківської обласної ради.

Провідному архівісту відділу забезпечення збереженості 
документів Н.Ю. Дюкановій оголошена подяка Голови Харків-
ської обласної ради.

Почесними грамотами Харківської обласної державної 
адміністрації нагороджено: заступника директора Державного 
архіву Харківської області Є.О. Куща, начальника відділу забез-
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печення збереженості документів Т.В. Іванську, заступника 
директора Центрального державного науково-технічного архіву 
України М.А. Балишева.

Подяками голови Харківської обласної державної адміні-
страції нагороджено: начальника Архівного відділу Богодухів-
ської РДА І.В. Дручинську, провідного економіста сектору бух-
галтерського обліку А.О. Зюзюкіну, провідного архівіста від-
ділу забезпечення збереженості документів О.О. Федоренко.

Почесною грамотою Державної архівної служби України 
нагороджено заступника начальника відділу інформації та вико-
ристання документів М.М. Макарову.

Подякою голови Державної архівної служби України 
нагороджено: начальника Архівного відділу Харківської РДА 
О.О. Іскру та начальника Архівного відділу Чугуївської РДА 
О.О. Савінову.

Почесними грамотами Державного архіву Харківської 
області нагороджено: начальника відділу формування Націо-
нального архівного фонду та діловодства Л.О. Михасенко, архі-
віста I категорії відділу забезпечення збереженості докумен-
тів В.В. Ріяку, прибиральницю відділу матеріально-технічного 
забезпечення та обслуговування приміщення Л.О. Панасенко, 
начальника Архівного відділу Балаклійської РДА Н.М. Кун-
денко, начальника Архівного відділу Зачепилівської РДА 
О.В. Хохлюка, начальника Архівного відділу Великобурлуцької 
РДА А.М. Чемакіна.

За підсумками роботи у 2013 року серед завідувачів та від-
повідальних за архів установ, підприємств і організацій м. Хар-
кова почесними грамотами Державного архіву Харківської 
області було нагороджено: завідуючу архівом Державного під-
приємства «Харківський академічний театр опери та балету 
імені Лисенко» Г.Й. Вашину, завідуючу сектором архівів Дер-
жавного підприємства «Південна залізниця» Т.Ф. Єфименко, 
завідуючу архівом Апеляційного суду Харківської області 
М.В. Іллюк. 
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Заступник директора Державного архіву Харківської області  
Є.О. Кущ вітає всіх архівістів зі святом

Начальник відділу інформації та використання  
документів держархіву М.І. Ельксніт
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Начальник відділу виготовлення копій та реставрації документів  
держархіву Н.Б. Мирошниченко

Заступник директора Центрального державного  
науково-технічного архіву М.А. Балишев
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Провідний архівіст відділу забезпечення збереженості документів 
держархіву області О.О. Федоренко

Начальник Архівного відділу Харківської РДА  
Харківської області О.О. Іскра
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Того ж дня в Державному архіві Харківської області від-
крилася виставка друкованих видань “З історії архівної справи 
на Харківщині (До дня працівника архівних установ)”.

На виставці представлені фахові видання з теорії та прак-
тики архівної справи з початку ХХ ст. до 1990-х рр., що висвіт-
люють її історію на Харківщині та загалом в Україні. На виставці 
представлені праці видатних архівістів, професійна діяльність 
яких пов’язана з Харковом. Серед авторів публікацій: О. Водо-
лажченко, В. Барвінський, М. Гливенко, В. Романовський та 
інші.

Виставку доповнює символічна композиція, яку скла-
дають раритетні канцелярські знаряддя, штампи, друкарська 
машинка, що використовувались раніше в архіві.

Того ж дня співробітники Державного архіву Харків-
ської області взяли участь у відкритті виставки, приуроченої до 
Дня працівників архівних установ “Символи та емблеми Хар-
ківського університету”, що відкрилась у музеї історії Харків-
ського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Начальник відділу організації та координації держархіву  
О.С. Гнезділо виступає з промовою в музеї історії Харківського  

національного університету ім. В.Н. Каразіна
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Декан історичного факультету університету С.І. Посо-
хов у своєму вступному слові вкотре наголосив на історичному 
зв’язку Харківського університету та Державного архіву Харків-
ської області, їх ролі у розвитку архівної справи на Харківщині.

З промовою виступила начальник відділу організації та 
координації архівної справи Державного архіву Харківської 
області О.С. Гнезділо.

У заході також взяли участь представники Центрального 
державного науково-технічного архіву України. 

Того ж дня заступник директора Державного архіву Хар-
ківської області Л.М. Юдіна надала інтерв’ю у прямому ефірі на 
каналі ОТБ з нагоди Дня працівників архівних установ.

26 грудня 2013 року на базі Богодухівської районної дер-
жавної адміністрації відбулося спільне засідання колегій Бого-
духівської районної державної адміністрації та Державного 
архіву Харківської області, на якому розглянуто стан розвитку 
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архівної справи в Богодухівському районі Харківської області 
за 2011-2013 рр.

Під час засідання спільної колегії Державного архіву Харківської 
області та Богодухівської районної державної адміністрації

Працівники Державного архіву Харківської області разом з головою 
Богодухівської районної державної адміністрації В.М. Бєлим  

(у центрі) під час засідання спільної колегії
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Хроніка архівного життя

2014 рік

13 січня 2014 року в читальному залі держархіву області  
відкрилась виставка архівних документів «Життя заради 
життя» (до 95-річчя від дня народження видатного кардіолога 
Л.Т. Малої).

На виставці були представлені копії документів, що збері-
гаються в держархіві області в особовому фонді Л.Т. Малої. Це 
наукові праці видатного кардіолога, подяки за відмінну працю 
(в тому числі листи-подяки від пацієнтів), фотоматеріали, що 
відображають життєвий шлях та професійну діяльність акаде-
міка Л.Т. Малої.

21 січня 2014 року в читальному залі держархіву області 
відкрилась виставка архівних документів «День Соборності» 
(до Дня Соборності України).

24 січня 2014 року у приміщенні архіву відкрилася 
виставка документів «Живу та пам’ятаю»,  приурочена до Дня 
пам’яті жертв Голокосту.

12 та 13 лютого 2014 року у Державному архіві Харків-
ської області відбувся семінар з підвищення кваліфікації для 
працівників архівних відділів районних державних адміністра-
цій та міських рад міст обласного значення за темою: «Організа-
ція роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад 
Харківської області».

13 лютого 2014 року в Державному архіві Харківської 
області відбулася презентація спільного виставкового проекту 
«Афганистан болит в моей душе…», підготовленого автор-
ським колективом Державного архіву Харківської області та 
Харківської міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів). Цей проект створено у рамках відзначення 
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших дер-
жав та 25-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану.



225

У СВІТІ нОВИн

На виставці були представлені документи, що відклалися 
в Колекції документів про учасників бойових дій на території 
інших держав у 1962-1989 роках Державного архіву Харківської 
області, та фото- і відеодокументи з фондів Харківської місь-
кої спілки ветеранів Афганістану. Серед документів – спогади 
учасників бойових дій в Афганістані, фотографії, листи, статті, 
опубліковані в інформаційному журналі Харківської міської 
спілки ветеранів Афганістану про події афганської війни 1979-
1989 років, копії фотодокументів з особистих архівів воїнів-
інтернаціоналістів та генерала Б.В. Громова, який керував виве-
денням радянських військ із Афганістану.

Під час презентації виставки відбулася демонстрація екс-
понатів із колекції музею Харківської міської спілки ветера-
нів Афганістану: військове обмундирування та військове спо-
рядження. 

У презентації вистав-
кового проекту «Афганис-
тан болит в моей душе…» 
взяли участь воїни-
афганці – заступник голови 
Харківської міської спілки 
ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) 
по роботі з інвалідами 
Г.І. Ломакін та викладач 
Харківського національ-
ного педагогічного універ-
ситету ім. Г.С. Сковороди 
В. Носенко. Вони поділи-
лися з присутніми спога-
дами про військову службу 
в Афганістані.

На заході були при-
сутніми представники ЗМІ 
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(обласна телерадіокомпанія та прес-служба Харківської облас-
ної державної адміністрації), студенти та викладачі вищих 
навчальних закладів, учні загальноосвітньої школи № 110 
м. Харкова.

Заступник голови Харківської міської спілки ветеранів Афганістану  
Г.І. Ломакін ділиться своїми спогадами  

про бойовий шлях в Афганістані
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Демонстрація відеосюжету пам'яті воїна –  
афганця Миколи Медведя

Авторський колектив Державного архіву Харківської області  
та Харківської міської спілки ветеранів Афганістану
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Того ж дня у Державному архіві Харківської області від-
крилася on-line виставка архівних документів «Афганистан 
болит в моей душе…», на якій було презентовано фотографії, 
спогади учасників бойових дій в Афганістані, листи до батьків, 
статті про події афганської війни 1979–1989 рр., надруковані в 
інформаційному журналі Харківської міської спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) «Интернационалист», 
що відклалися в Колекції документів про учасників бойових дій 
на території інших держав у 1962–1989 рр. Державного архіву 
Харківської області.

Окремо представлено збірку фотодокументів та матеріалів 
«Дембельський альбом» (на CD-R диску), підготовлену заступ-
ником голови Харківської міської спілки ветеранів Афганіс-
тану (воїнів-інтернаціоналістів) Геннадієм Ломакіним та фото-
художником Л. Куліковим із матеріалів особових архівів учас-
ників бойових дій в Афганістані 1979-1989 рр., що знаходиться 
на збереженні в Державному архіві Харківської області, а також 
цифрові копії фотодокументів про події періоду війни в Афга-
ністані 1979-1989 рр., що зберігаються в Харківській міській 
спілці ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

14 лютого 2014 року, напередодні 25-ої річниці з Дня 
виведення Радянських військ з Афганістану, відбулася зустріч 
Президента України з представниками громадських орга-
нізацій ветеранів війни в Афганістані. У заході взяв участь 
заступник директора Державного архіву Харківської області – 
воїн-інтернаціоналіст Є.О. Кущ, якому Президент України в 
урочистій обстановці особисто вручив орден «За мужність» 
ІІІ-го ступеня.

28 лютого 2014 року відбулося розширене засідання 
колегії Державного архіву Харківської області, у рамках якого 
розглянуто підсумки роботи Державного архіву Харківської 
області та архівних установ області у 2013 році, визначено 
завдання на 2014 рік. Серед пріоритетних завдань – здійснення 
заходів, спрямованих на будівництво окремої будівлі для розмі-
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щення в ній Державного архіву Харківської області; зміцнення 
матеріально-технічної бази, забезпечення належного стану збе-
реженості, надійної охорони та протипожежної безпеки при-
міщень архівних установ області; забезпечення виконання 
Регіо нальної програми здійснення контролю за наявністю, ста-
ном і рухом документів НАФ на 2010-2014 рр. у повному обсязі; 
забезпечення виконання у 2014 році Плану-графіку першочер-
гового приймання на постійне зберігання документів, що збе-
рігаються в установах–джерелах комплектування Державного 
архіву та архівних відділів районних державних адміністрацій 
(міських рад) Харківської області понад встановлені роки.

Заступник директора Державного архіву Харківської області 
Л.М. Юдіна відкриває засідання колегії

Поряд із цим розглянуто та обговорено питання щодо роз-
галуження мережі трудових архівів Харківської області у 2013 
році та завдання на 2014 рік, роботи щодо контролю за вико-
нанням рішень колегії Державного архіву Харківської області у 
2013 році, щодо підсумків роботи відділу виготовлення копій та 
реставрації документів Державного архіву Харківської області 
у 2013 році та стану виконання у 2013 році Регіональної про-
грами здійснення контролю за наявністю, станом і рухом доку-
ментів НАФ на 2010 – 2014 рр. підприємствами, установами та 
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організаціями–джерелами формування НАФ Державного архіву 
Харківської області.

У засіданні колегії взяли участь її члени, начальники 
архівних відділів районних державних адміністрацій та міських 
рад міст обласного значення Харківської області, директор КП 
«Міський архів» м. Харкова І.Ю. Ігнатенко.

07 березня 2014 року в читальному залі Державного 
архіву Харківської області розпочала роботу виставка архівних 
документів «Невмируще слово Кобзаря» (до 200-річчя від дня 
народження Т.Г. Шевченка).

На виставці було представлено копії документів, що збе-
рігаються в фондах держархіву області 1898–1935 років, щодо 
вшанування пам’яті великого українського поета. Окремим бло-
ком репрезентовані документи, датовані до 1917 року, серед 
яких привертають увагу матеріали з особового архівного фонду 
видатного українського педагога, письменниці Х.О. Алчевської, 
зокрема, фото першого пам’ятника Т.Г. Шевченку в Україні, 
встановленого у сквері садиби родини Алчевських у м. Харків.

27 березня 2014 року на базі обласного навчально-
методичного центру підвищення кваліфікації працівників куль-
тосвітніх закладів проведено семінар з підвищення кваліфіка-
ції  для 30 директорів шкіл естетичного виховання Харкова та 
Харківської області. У його роботі взяла участь начальник від-
ділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Хар-
ківської області Л.О. Михасенко, яка порушила питання щодо 
складання номенклатури справ та проведення експертизи цін-
ності документів.

28 березня 2014 року  на веб-сайті Держархіву Харків-
ської області відкрито виставку архівних документів «Видатний 
астроном М.П. Барабашов» (до 120-річчя від дня народження).

На виставці представлено документи із особового фонду 
М.П. Барабашова, що зберігаються в держархіві області. Вони 
висвітлюють основні етапи життя та професійної діяльності 
видатного вченого. Серед репрезентованих документів витяги 
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з наукових праць, публікацій, автобіографія М.П. Барабашова – 
науковця, суспільного діяча, педагога.

З 07 по 15 квітня 2014 року, з метою підвищення фахо-
вого рівня співробітників, які працюють з документами на під-
приємствах, в установах та організаціях, Державний архів Хар-
ківської області провів семиденний  платний семінар з підви-
щення кваліфікації  з питань архівної справи та діловодства. 
По його закінченні слухачі отримали свідоцтва встановленого 
зразка. 

Заступник директора Державного архіву Харківської області 
Л.М. Юдіна (у центрі) відкриває семінар

07 квітня 2014 року фахівці Державного архіву Харків-
ської області, завідувач канцелярії І.А. Івченко та головний спе-
ціаліст А.М. Кондратьєв, провели для студентів 4 курсу спеціаль-
ності «Архівознавство» Харківського національного універси-
тету ім. В.Н. Каразіна практичне заняття з питань застосування 
комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій в діяльності 
Державного архіву Харківської області. У ході заняття студенти 
ознайомилися з Програмою реєстрації звернень фізичних та 
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юридичних осіб, яку запроваджено у Державному архіві з 2008 
року, її можливостями (реєстрація, облік, контроль за строками 
виконання звернень, їх моніторинг); з електронною базою даних 
«Архівні фонди України».

Учасники семінару

10 квітня 2014 року фахівці Державного архіву Харків-
ської області, начальник відділу формування НАФ та діловод-
ства Л.О. Михасенко і провідний архівіст відділу забезпечення 
збереженості документів О.В. Сахно, провели для студентів 3 
курсу спеціальності «Архівознавство» історичного факультету 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 
практичне заняття з питань організації та проведення експер-
тизи цінності документів, їх зберігання. У ході заняття студенти 
познайомилися з принципами відбору документів для тимчасо-
вого та довічного зберігання, критеріями віднесення документів 
до Національного архівного фонду, умовами їх зберігання, від-
відали архівосховище.

15 квітня 2014 року у приміщенні Державного архіву 
Харківської області відкрилася виставка документів «Поляки на 
Харківщині», на якій представлено матеріали з історії польської 
національної меншини на Харківщині.

16 та 17 квітня 2014 року на базі Державного архіву Хар-
ківської області пройшов семінар з підвищення кваліфікації для 
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працівників архівних відділів РДА, міськрад та трудових архі-
вів області за темою: «Організація роботи архівних відділів рай-
держадміністрацій, міськрад та трудових архівів Харківської 
області».

Начальник відділу формування НАФ та діловодства держархіву 
Л.О. Михасенко розповідає студентам про функції роботи відділу

Провідний архівіст відділу забезпечення збереженості документів 
держархіву О.В. Сахно (зліва) разом зі студентами в архівосховищі
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Начальник відділу організації та координації архівної справи 
держархіву О.С. Гнезділо звертається до всіх учасників семінару  

зі вступним словом 

Працівники архівних відділів РДА та міськрад області  
під час семінару
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17 квітня 2014 року головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів держархіву області В.А. Пли-
сак провела оглядову екскурсію по архіву для студентів тре-
тього курсу факультету бібліотекознавства та інформатики Хар-
ківської державної академії культури.

У ході екскурсії студентам розповіли про особливості фор-
мування та зберігання документальних ресурсів архіву та озна-
йомили їх з основними напрямками діяльності архіву. 

Того ж дня у Державному архіві Харківської області від-
бувся семінар із підвищення кваліфікації для працівників діло-
водних служб та архівних підрозділів підприємств, установ 
та організацій-джерел формування Національного архівного 
фонду, які передають документи до Державного архіву Харків-
ської області. У його роботі взяли участь 17 осіб. На семінарі 
розглядалися питання щодо складання номенклатур справ та 
проведення експертизи цінності документів.

07 травня 2014 року на веб-сайті Державного архіву 
Харківської області відкрилась виставка архівних докумен-
тів «Харків та Харківська область в перші дні війни».

На виставці представлено документи з фондів держархіву 
області, що розкривають тему організації захисту населення та 
військової оборони в умовах розпочатої війни. Репрезентовані 
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архівні документи надають можливість доповнити об’єктивну 
картину подій на теренах Харківської області та м. Харкова у 
червні-жовтні 1941 року.

Учасники семінару

22 травня 2014 року  заступник директора держархіву 
області Л.М. Юдіна, начальник відділу організації та коорди-
нації архівної справи О.С. Гнезділо та головний спеціаліст того 
ж відділу О.С. Коптєва взяли участь у роботі VII міжнародної 
науково-технічної конференції «Сучасний стан та проблемні 
питання страхового фонду документації, перспективи розвитку 
та взаємодії», організаторами якої виступили Державний депар-
тамент страхового фонду документації та Науково-дослідний, 
проектно-конструкторський та технологічний інститут мікро-
графії.

Під час проведення конференції Л.М. Юдіна та О.С. Коп-
тєва виступили з доповідями: «Методи здійснення контр-
олю за додержанням підприємствами, установами та органі-
заціями законодавства про Національний архівний фонд та 
архівні установи» та «Веб-сайт Державного архіву Харків-
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ської області як важливий інструмент інформаційної полі-
тики архіву». 

Учасники міжнародної науково-технічної конференції

Головний спеціаліст відділу організації та координації  
архівної справи держархіву О.С. Коптєва виступає з доповіддю
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11 червня 2014 року на базі Харківського регіонального 
інституту державного управління Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України (далі – ХарРІ 
НАДУ) відбувся круглий стіл з питання: «Про основні зміни в 
Конституції України щодо децентралізації державної влади». 
У заході взяли участь заступник голови – керівник апарату Хар-
ківської обласної державної адміністрації В.В. Хома, секре-
тар Харківської міської ради О. Новак, голова постійної комісії 
з питань розвитку місцевого самоврядування М. Тітов, дирек-
тор ХарРІ НАДУ Л. Бєлова, керівники структурних підрозді-
лів Харківської обласної державної адміністрації, у тому числі 
і заступник директора Державного архіву Харківської області 
Л.М. Юдіна, голови районних державних адміністрацій та місь-
ких рад міст обласного значення Харківської області.

20 червня 2014 року у Державному архіві Харківської 
області  відкрилась виставка архівних документів «Пам’яті 
жертв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років присвячу-
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ється» (до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
України).

Головний спеціаліст відділу інформації та використання 
документів В.А. Плисак надала коментарі до розміщених на 
виставці документів. 

Головний спеціаліст відділу інформації  
та використання документів держархіву В.А. Плисак

23 червня 2014 року заступник директора Державного 
архіву Харківської області Є.О. Кущ в урочистій обстановці 
привітав державних службовців архіву з професійним святом – 
Днем державної служби та вручив відзнаки обласної державної 
адміністрації:

Почесну грамоту Харківської обласної державної адміні-
страції – Л.О. Михасенко, начальнику відділу формування НАФ 
та діловодства, за багаторічну сумлінну працю, зразкове вико-
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нання службових обов’язків, високий рівень професійної май-
стерності;

Подяку голови обласної державної адміністрації – 
О.С. Гнезділо, начальнику відділу організації та координації 
архівної справи, за багаторічну сумлінну працю, зразкове вико-
нання службових обов’язків, високий рівень професійної май-
стерності;

Подяку голови обласної державної адміністрації – 
А.М. Кондратьєву, головному спеціалісту відділу обліку та 
довідкового апарату, за багаторічну сумлінну працю, зразкове 
виконання службових обов’язків, високий рівень професійної 
майстерності. 

Начальник відділу формування НАФ та діловодства держархіву 
Л.О. Михасенко

Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації та 
використання документів держархіву області В.А. Плисак про-
вела оглядові екскурсії по архіву для студентів других курсів 
історичних факультетів Харківського національного педагогіч-
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ного університету ім. Г.С. Сковороди та Харківського націо-
нального університету ім. В.Н. Каразіна у рамках проходження 
ними музейно-архівної практики.

Начальник відділу організації та координації архівної справи  
держархіву О.С. Гнезділо

Головний спеціаліст відділу обліку та довідкового апарату  
держархіву А.М. Кондратьєв
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У ході екскурсії студентів ознайомили з історією архіву, 
основними напрямами його діяльності, складом архівних доку-
ментів та умовами їх зберігання.

Студенти також відвідали виставку документів «Пам’яті 
жертв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років присвя-
чується». 

Головний спеціаліст відділу інформації  
та використання документів держархіву В.А. Плисак  

разом зі студентами

25 червня 2014 року у Державному архіві Харківської 
області відкрилася виставка документів «Тернисті дороги хар-
ківської інтелігенції», присвячена пам’яті жертв політичних 
репресій в Україні.

На виставці були представлені документи з архівно-
слідчих справ репресованих громадян.

Матеріали виставки розкривають трагічні долі найкра-
щих представників харківської інтелігенції, які стали жертвами 
фальсифікацій НКВС.
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Так, на виставці представлені документи, які стосуються 
репресованих в 30-ті роки 20 століття наукового співробітника 
Центрального архіву давніх актів Барвінського Віктора Олек-
сандровича, вчителя харківської школи Карася Тихона Степа-
новича, письменника Дукіна Миколи Володимировича, профе-
сора Харківського інституту комунального господарства Дят-
лова Петра Юрійовича та літератора, редактора, письменника 
Ялового Михайла Миколайовича.

На відкритті виставки був присутній представник прес-
служби Харківської обласної державної адміністрації.

Головний спеціаліст відділу інформації та використання 
документів В.А. Плисак надала коментарі до розміщених на 
виставці документів. 

26 червня 2014 року головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів архіву В.А. Плисак надала 
інтерв’ю журналісту Харківської обласної державної телера-
діокомпанії В. Кульчицькій про склад документів держархіву 
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області періоду Великої Вітчизняної війни, а також про від-
криття у приміщенні архіву виставки документів «Тернисті 
шляхи харківської інтелігенції». 

27 червня 2014 року в Харківській обласній державній 
адміністрації відбулася обласна селекторна нарада під голову-
ванням заступника директора Державного архіву Харківської 
області Є.О. Куща. 

Того ж дня  відбулося чергове засідання розширеної коле-
гії Державного архіву Харківської області, у якому взяв участь 
заступник голови комітету Харківської обласної профспілкової 
організації профспілки працівників державних установ України 
О.П. Гацько.

Того ж дня заступник директора Державного архіву Хар-
ківської області Л.М. Юдіна надала інтерв’ю журналісту Хар-
ківської обласної телерадіокомпанії Р. Кривко, в якому відповіла 
на низку питань, пов’язаних з роботою місцевих архівних уста-
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нов області (архівних відділів районних державних адміністра-
цій та міських рад міст обласного значення, трудових архівів). 
Це, зокрема:

Заступник директора держархіву області Л.М. Юдіна  
та заступник голови комітету Харківської обласної профспілкової 

організації профспілки працівників державних установ України  
О.П. Гацько під час засідання колегії
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– про важливість та вчасність роботи, що проводиться в 
області з розгалуження мережі трудових архівів для зберігання 
архівних документів, нагромаджених у процесі документування 
службових, трудових або інших правовідносин юридичних і 
фізичних осіб на відповідній території, та інших документів, що 
не належать до Національного архівного фонду;

Члени колегії держархіву області

– про передачу зі сховищ архівних відділів районних 
державних адміністрацій та міських рад міст обласного зна-
чення документів з особового складу підприємств, установ та 
організацій до трудових архівів з метою вивільнення власних 
площ архівних відділів для подальшого комплектування їх доку-
ментами Національного архівного фонду місцевого значення;

– про доступ пересічних громадян до документів Націо-
нального архівного фонду, тощо. 

Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації та 
використання документів держархіву В.А. Плисак надала 
інтерв’ю журналісту Радіо Ера Д. Таранець стосовно докумен-
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тів, представлених на виставці «Тернисті шляхи харківської 
інтелігенції».

Того ж дня  у приміщенні Державного архіву Харківської 
області відкрилася виставка документів «Символи українського 
народу» (до 18-ої річниці Конституції України) за матеріалами 
періодичних та друкованих видань із фондів держархіву області.

На відкритті виставки були присутні військовослужбовці 
Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки 
України Національного юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого, яким заступник начальника відділу інформації та 
використання документів М.М. Макарова надала коментарі до 
виставки та ознайомила їх з історією становлення українських 
конституцій та української державності. 
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01 липня 2014 року у читальному залі  Державного архіву 
Харківської області відкрилась виставка документі «З історії 
Харківського театру ляльок (до 75-річчя відкриття театру)». На 
виставці були представлені копії документів із фондів держар-
хіву області та з особистого архіву народного артиста України, 
режисера та драматурга О.Ю. Рубинського, який багато років 
віддав служінню театрові ляльок. Представлені на виставці 
документи розповідають про  передісторію виникнення  театру, 
традиції та яскраві сторінки його історії.

17 липня 2014 року головний спеціаліст відділу інформа-
ції та використання документів держархіву області В.А. Пли-
сак провела оглядову екскурсію по архіву для студентів дру-
гого курсу історичного факультету Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна у рамках проходження ними 
музейно-архівної практики.

У ході екскурсії студентів ознайомили з історією архіву, 
основними напрямами його діяльності, складом архівних доку-
ментів та організацією їх зберігання.

Студенти також відвідали відділ виготовлення копій та 
реставрації документів, де дізналися про особливості реставра-
ції архівних документів, та побували в одному з архівосховищ. 
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28 липня 2014 року у читальному залі Державного архіву 
Харківської області відкрилась виставка архівних документів 
«Війна, що сколихнула всі народи» (до 100-х роковин початку 
Першої світової війни).

На виставці було представлено копії документів, що збе-
рігаються в фондах держархіву області та висвітлюють події 
періоду 1914-1918 років, які відбувалися на теренах Харківської 
губернії. Це, зокрема, благодійна діяльність на допомогу армії, 
допомога біженцям, забезпечення роботи оборонних підпри-
ємств тощо. Поряд із цим було представлено копії маніфестів 
російського імператора про оголошення військових дій та доку-
менти з особового фонду учасника бойових дій, генерала росій-
ської армії М.М. Скалона.

22 серпня 2014 року у читальному залі Державного архіву 
Харківської області відкрилась виставка архівних документів 
«До 23-ї річниці Незалежності України». 

На виставці були представлені копії документів, що збе-
рігаються у фондах Державного архіву Харківської області, 
Архівного відділу Харківської міської ради та центральних дер-
жавних архівів: Центрального державного кінофотофоноархіву 
України ім. Г.С. Пшеничного, Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України, Центрального дер-
жавного архіву громадських об’єднань України, а також матері-
али періодичних видань.

Репрезентовані документи відображають яскраві сторінки 
українського державотворення, знаменні події початку 1990-х 
років у громадському та політичному житті м. Харкова.

23 серпня 2014 року, у День Державного Прапора України, 
завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення та обслуго-
вування приміщень А.А. Харченко взяв участь у церемонії підняття 
Державного Прапору України у центральній частині м. Харкова.

У заході взяли участь керівники міста та області, силових 
структур, представники органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування, громадськості та молоді.
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24 серпня 2014 року, у день відзначення 23-ї річниці 
Незалежності України, начальник відділу інформації та вико-
ристання документів М.І. Ельксніт взяла участь у церемо-
ніях покладання квітів до Монумента на честь проголошення 
Незалежності України на площі Конституції та до пам’ятника 
Т.Г. Шевченка.

У заході взяли участь керівники міста та області, сило-
вих структур, представники органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування.

29 серпня 2014 року начальник відділу організації та коор-
динації архівної справи Державного архіву Харківської області 
О.С. Гнезділо взяла участь у роботі семінару на тему: «Консти-
туційна реформа та європейська інтеграція України», організо-
ваного Юридичним департаментом Харківської обласної дер-
жавної адміністрації. 

На семінарі обговорювалися питання щодо основних 
положень проекту Закону України про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо повноважень органів державної влади 
та місцевого самоврядування), децентралізації публічної влади 
в Україні, посилення конституційно-правового статусу місце-
вого самоврядування та основних положень Угоди про асоціа-
цію з Європейським Союзом.

01 вересня 2014 року начальник відділу організа-
ції та координації архівної справи Державного архіву Харків-
ської області О.С. Гнезділо взяла участь в урочистих заходах з 
нагоди Дня знань у КЗ «Богодухівський спеціальний навчально-
виховний комплекс» (м. Богодухів Богодухівського району Хар-
ківської області).

05 та 08 вересня 2014 року головний спеціаліст відділу 
інформації та використання документів держархіву О.В. Сафо-
нова провела екскурсію по експозиції виставки «До 23-ї річниці 
Незалежності України», розміщеної в читальному залі архіву, 
для студентів Харківського національного медичного універ-
ситету. 
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У ході екскурсії студенти ознайомилися зі змістом доку-
ментів, що зберігаються у Державному архіві Харківської 
області, Архівному відділі Харківської міської ради та цен-
тральних архівах України, які висвітлюють знакові події україн-
ського державотворення та здобуття незалежності України.

Головний спеціаліст відділу інформації та використання документів 
держархіву О.В. Сафонова (зліва) ознайомлює студентів  

з виставкою документів
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15 вересня 2014 року головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів держархіву В.А. Плисак 
провела оглядову екскурсію по архіву для студентів третього 
курсу виконавсько-композиторського факультету (спеціалізація 
«Музикознавство») Харківського національного університету 
мистецтв ім. І.П. Котляревського у рамках проходження ними 
архівної практики.

У ході екскурсії студентів ознайомили з історією архіву, 
основними напрямами його діяльності, складом архівних доку-
ментів, зокрема, з документами організацій мистецтва та особо-
вими фондами видатних діячів культури. 

Головний спеціаліст відділу інформації та використання документів 
держархіву В.А. Плисак (зліва) разом зі студентами



253

У СВІТІ нОВИн

17  вересня 2014 року на базі Державного архіву Харків-
ської області відбувся семінар з підвищення кваліфікації для 
працівників архівних відділів РДА та міськрад області за темою: 
«Організація роботи архівних відділів райдержадміністрацій 
та міськрад міст обласного значення Харківської області», до 
роботи якого долучилися перш за все, новопризначені праців-
ники архівних відділів та ті, хто має певний досвід роботи. 

18 вересня 2014 року головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів держархіву В.А. Плисак 
надала інтерв’ю журналісту Харківської обласної державної 
телерадіокомпанії В. Кульчицькій стосовно документів, що 
будуть представлені на виставці «Усі сили на боротьбу з воро-
гом» (до Дня партизанської слави в Україні).

19 вересня 2014 року в приміщенні Державного архіву 
Харківської області відкрилась виставка архівних документів 
«Усі сили на боротьбу з ворогом» (до Дня партизанської слави 
на Україні).

Документи, представлені на виставці, відображають істо-
рію створення та діяльності партизанських формувань на тери-
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торії Харківської області в роки Великої Вітчизняної війни, їх 
участь у спільних із радянськими військами операціях із визво-
лення території області від німецьких окупантів. 

22 вересня 2014 року заступник директора Державного 
архіву Харківської області Л.М. Юдіна взяла участь у церемо-
нії покладання квітів на Меморіалі Слави в Лісопарку з нагоди 
Дня партизанської слави та 73-ої річниці початку в Україні 
підпільно-партизанського руху проти нацистських загарбників. 

14 жовтня 2014 року в приміщенні Державного архіву 
Харківської області відбулось відкриття документальної 
виставки «Славні сини українського народу» (до Дня Україн-
ського козацтва).

На виставці були представлені копії документів з фондів 
державних архівів Харківської, Волинської, Чернівецької облас-
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тей та центральних архівів України: Центрального державного 
історичного архіву України (м. Київ), Центрального державного 
історичного архіву України (м. Львів), Центрального держав-
ного архіву вищих органів влади та управління України.

Того ж дня  заступник директора Державного архіву Хар-
ківської області Л.М. Юдіна взяла участь у церемонії покла-
дання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з нагоди проведення в 
області Дня Українського козацтва. 

16 жовтня 2014 року головний спеціаліст відділу інфор-
мації та використання документів держархіву області В.А. Пли-
сак провела оглядову екскурсію по архіву для слухачів кур-
сів підвищення кваліфікації Харківського регіонального інсти-
туту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України у рамках проведення 
ними виїзного практичного заняття.

У ході екскурсії слухачів ознайомили з історією архіву, 
основними напрямами його діяльності, складом архівних доку-
ментів.
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Крім того, слухачі відвідали одне з архівосховищ, де їм 
розповіли про правила та умови зберігання документів в архіві. 

22 жовтня 2014 року  заступник директора Державного 
архіву Харківської області Л.М. Юдіна взяла участь у семінарі 
на тему: «Основні положення Закону України «Про очищення 
влади», організованому Юридичним департаментом Харків-
ської обласної державної адміністрації для керівників структур-
них підрозділів Харківської обласної державної адміністрації та 
голів районних державних адміністрацій. 

Заступник директора Юридичного департаменту Харків-
ської обласної державної адміністрації – начальник управління 
правової та організаційно-контрольної роботи Т. Барановська 
звернула увагу присутніх на ключові моменти, пов’язані з орга-
нізацією проведення люстрації у відповідних органах.

22 та 23 жовтня 2014 року головний спеціаліст відділу 
інформації та використання документів держархіву області 
В.А. Плисак провела оглядові екскурсії по архіву для студен-
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тів та слухачів управління Харківського регіонального інсти-
туту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України.

У ході екскурсії вони ознайомилися з історією архіву, 
основними напрямами його діяльності, складом архівних доку-
ментів та умовами їх зберігання.

Головний спеціаліст відділу інформації та використання 
документів держархіву О.В. Сафонова представила відвіду-
вачам архіву виставку документів “Славні сини українського 
народу” (До Дня Українського козацтва).

Головний спеціаліст відділу інформації  
та використання документів держархіву В.А. Плисак  

демонструє студентам І курсу Харківського регіонального інституту 
державного управління НАДУ при Президентові України друковані 

видання Державного архіву Харківської області

27 жовтня 2014 року у приміщенні Державного архіву 
Харківської області відкрилася виставка матеріалів «Пам’ять 
жива». Виставка присвячена 70-річчю визволення України від 
нацистських загарбників.
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Головний спеціаліст відділу інформації та використання документів 
О.В. Сафонова надає коментарі до документів, представлених  

на виставці «Славні сини українського народу»

Провідний реставратор відділу забезпечення збереженості  
та реставрації документів В.І. Шевченко розповідає  

про процес оправлення документів
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На виставці експонувалися матеріали з періодичних 
видань, що зберігаються у фонді науково-довідкової бібліотеки 
держархіву. Це надруковані у газетах «Радянська Україна» та 
«Соціалістична Харківщина» за жовтень-листопад 1944 року 
оперативні зведення Радянського Інформбюро про звільнення 
військами 4-го Українського фронту міст Мукачеве, Ужгород, 
Чоп, про перебіг бойових операцій зі звільнення міст; накази 
Верховного Головнокомандувача СРСР про представлення 
з’єднань і частин військ, які відзначилися у боях, до присвоєння 
їм найменування «Мукачевських», «Ужгородських» і до нагоро-
дження орденами на ознаменування здобутої перемоги, а також 
про оголошення подяки військам.

На виставці також були представлені фотографії з фон-
дів Державного архіву Закарпатської області, а саме бійців 4-го 
Українського фронту, які брали участь у Карпатській операції.

Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації та вико-
ристання документів архіву В.А. Плисак надала інтерв’ю журна-
лісту Харківської обласної державної телерадіокомпанії В. Куль-
чицькій стосовно матеріалів, представлених на виставці «Пам’ять 
жива», присвяченій 70-річчю визволення України від нацист-
ських загарбників, яка відкрилася цього дня у приміщенні архіву.

28 жовтня 2014 року заступник директора Державного 
архіву Харківської області Л.М. Юдіна взяла участь в урочистій 
церемонії покладання квітів до підніжжя Монумента «Батьків-
щина – Мати» на Меморіалі Слави в Лісопарку з нагоди 70-ї річ-
ниці визволення України від нацистських загарбників. У заході 
взяли участь голова Харківської обласної державної адміні-
страції І.М. Балута, голова Харківської обласної ради С.І. Чер-
нов, заступник міського голови С.О. Горбунова-Рубан, депутати 
обласної ради, ветерани, представники політичних партій, гро-
мадських організацій та духовенства, керівники структурних 
підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, пред-
ставники підприємств та установ області. Після покладання кві-
тів відбулася панахида за загиблими у роки війни.
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28 та 29 жовтня 2014 року на базі Державного архіву 
Харківської області пройшов семінар з підвищення кваліфікації 
працівників архівних відділів районних державних адміністра-
цій, міських рад міст обласного значення Харківської області та 
підготовки планово-звітної документації.

Начальник відділу формування НАФ та діловодства держархіву  
Л.О. Михасенко (праворуч) обговорює питання щодо складання  

паспорту архівного підрозділу підприємств, установ та організацій

Учасники семінару
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30 жовтня 2014 року головний спеціаліст відділу з питань 
запобігання та виявлення корупції апарату Харківської облас-
ної державної адміністрації О.О. Зуб провів семінар-навчання 
з питань антикорупційного законодавства для співробітників 
Державного архіву Харківської області.

Заступник директора держархіву Є.О. Кущ (ліворуч) представляє лек-
тора – головного спеціаліста відділу з питань запобігання та вияв-
лення корупції апарату обласної державної адміністрації О.О. Зуба
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Учасники семінару – навчання

31 жовтня 2014 року в Державному архіві Харківської 
області пройшла читацька конференція «Культура Слобожан-
щини», у роботі якої взяли участь співробітники Державного 
архіву, науковці, викладачі ВНЗів Харкова, театрознавці, пред-
ставники музеїв та бібліотек, редакційних колегій тощо. В рам-
ках конференції діяла виставка архівних документів з осо-
бистого архіву завідуючої сектором виховної роботи Харків-
ського національного університету комунального господарства 
ім. О.М. Бекетова, лауреата муніципальної премії міськвикон-
кому, заслуженого робітника Н.П. Трипутіної.

19 листопада 2014 року відбулося чергове засідання 
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської 
області, у роботі якої взяла участь В.В. Щербаченко, відпові-
дальна за архів Департаменту цивільного захисту Харківської 
обласної державної адміністрації.

21 листопада 2014 року в приміщенні Державного архіву 
Харківської області відкрилася виставка документів «Скор-
ботна пам’ять поколінь», присвячена 81-й річниці вшанування 
пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років на Україні.
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Матеріали виставки висвітлюють основні причини, пере-
думови, перебіг та наслідки Голодомору 1932-1933 років на 
Харківщині.

Заступник директора держархіву Л.М. Юдіна відкриває роботу 
читацької конференції

Заступник директора Харківського художнього музею  
з наукової роботи Л. Абраменко (друга зліва) докладає про архіви  

особового походження сценографів у Харківському художньому музеї
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Завідуючий сектором виховної роботи бібліотеки  
Харківського національного університету комунального господарства 
ім. О.М. Бекетова Н. Трипутіна (друга зліва) розповідає про харківську 

естраду в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років

Начальник відділу формування НАФ та діловодства держархіву  
Л.О. Михасенко, заступник голови ЕПК (справа), під час обговорення 

результатів розгляду документів
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Доповідає В.В. Щербаченко, відповідальна за архів  
Департаменту цивільного захисту Харківської обласної  

державної адміністрації

22 листопада 2014 року начальник відділу інформа-
ції та використання документів  Державного архіву Харківської 
області М.І. Ельксніт взяла участь в урочистій церемонії покла-
дання квітів до Пам’ятного знаку – Хреста жертвам Голодомору 
в Молодіжному парку м. Харкова, також у ході учасників заходу 
від Молодіжного парку до майдану Свободи з нагоди прове-
дення в області Дня пам’яті жертв голодоморів.

05 грудня 2014 року у Будинку рад Харківської облас-
ної державної адміністрації відбувся урочистий прийом голови 
обласної державної адміністрації І.М. Балути та голови Харків-
ської обласної ради С.І. Чернова з нагоди Дня місцевого само-
врядування. За підсумками обласного конкурсу «Кращий пра-
цівник місцевого самоврядування» нагороджено начальника 
архівного відділу виконавчого комітету Люботинської місь-
кої ради Ю.М. Репенко, яка посіла ІІІ місце у номінації «Краща 
посадова особа сільської, селищної, міської ради». 
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09 грудня 2014 року в приміщенні інформаційного агент-
ства «STATUS QUO» за підтримки Державного агентства з 
питань електронного урядування України відбувся круглий 
стіл з обговорення проекту документа «Зелена книга з елек-
тронного урядування в Україні». У розгляді проекту «Зеленої 
книги» взяли участь представники органів державної влади, 
місцевого самоврядування, громадських організацій та харків-
ські науковці. Серед учасників – начальник відділу організації 
та координації архівної справи Державного архіву Харківської 
області О.С. Гнезділо та головний спеціаліст цього ж відділу 
О.С. Коптєва.

Презентував «Зелену книгу» А. Серенок, кандидат наук 
з державного управління, доцент кафедри інформаційних тех-
нологій і систем управління Харківського регіонального інсти-
туту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, член робочої групи з 
розробки урядової політики в сфері розвитку електронного уря-
дування.
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Під час круглого столу обговорювались основні напрямки 
розвитку е-урядування: електронна взаємодія органів влади, 
електронні послуги, відкриті дані та електронна демократія. 
Харківські експерти акцентували увагу на тому, що існуюча 
ситуація в Україні стосовно надання адміністративних послуг 
потребує негайного реформування, що передбачає: упорядку-
вання системи адміністративних послуг; проведення реінжині-
рингу існуючих адміністративних процесів з метою їх оптимі-
зації; запровадження електронних адміністративних послуг, що 
є найліпшим механізмом такого реформування. 

19 грудня 2014 року начальник та головний спеціаліст 
відділу організації та координації архівної справи Державного 
архіву Харківської області О.С. Гнезділо та О.С. Коптєва взяли 
участь в урочистих заходах з нагоди Дня Святого Миколая у КЗ 
«Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» 
(м. Богодухів Богодухівського району Харківської області).

У ході святкового заходу начальник відділу Державного 
архіву привітала учнів закладу зі святом та передала їм пода-
рунки від харківських архівістів. 
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23 грудня 2014 року у читальному залі Державного архіву 
Харківської області відкрито виставку «До Дня працівника 
архівних установ України», на якій репрезентовано добірку 
фахових архівних видань, в тому числі і Державного архіву 
Харківської області, починаючи з 1920-х років до сьогодення.

24 грудня 2014 року у Державному архіві Харківської 
області відбулися урочисті заходи з нагоди Дня працівників архів-
них установ України. З вітальним словом до співробітників Дер-
жархіву області та його гостей звернувся заступник директора 
Державного архіву області Є.О. Кущ. Під час святкових заходів 
відбулося нагородження кращих працівників Державного архіву, 
працівників Центрального державного науково-технічного архіву 
України, начальника Архівного відділу Богодухівської райдер-
жадміністрації та відповідальних за архів та діловодство установ, 
підприємств й організацій. Також була висловлена Подяка голови 
Харківської обласної державної адміністрації начальнику від-
ділу безпеки бюджетної установи «Фонд» Й.І. Григусу з нагоди 
20-річчя створення даної установи.

Заступник директора держархіву Є.О. Кущ (справа)  
вітає всіх зі святом
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Почесними грамотами Харківської обласної державної 
адміністрації нагороджено: директора Центрального держав-
ного науково-технічного архіву України Є.В. Семенова, началь-
ника архівного відділу Богодухівської райдержадміністрації 
І.В. Дручинську. Також була висловлена Подяка голови Хар-
ківської обласної державної адміністрації заступнику дирек-
тора – Головному зберігачу фондів Центрального державного 
науково-технічного архіву В.І. Гарагулі, головному спеціа-
лісту з питань режимно-секретної роботи Державного архіву 
О.В. Голуб. та архівісту 1 категорії відділу інформації та вико-
ристання документів І.П. Васюковій 

Начальник Архівного відділу Богодухівської РДА  
І.В. Дручинська з Почесною грамотою голови ХОДА
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Почесними грамотами Державного архіву Харківської 
області нагороджено: завідувача відділу матеріально-технічного 
забезпечення і обслуговування приміщень А.А. Харченка, про-
відного архівіста відділу забезпечення збереженості та рес-
таврації документів О.В. Сахно, відповідальну за діловодство 
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської 
обласної державної адміністрації О.А. Котенко, відповідальну 
за архів Управління паливно-енергетичного комплексу Харків-
ської обласної державної адміністрації О.Б. Шовкун, відпові-
дальну за архів Департаменту соціального захисту населення 
Харківської обласної державної адміністрації Л.В. Родіонову 

Директор Центрального державного науково-технічного 
архіву України Є.В. Семенов також привітав усіх присутніх зі 
святом та нагородив ювілейною грамотою даного архіву началь-
ника відділу організації та координації архівної справи Держав-
ного архіву Харківської області О.С. Гнезділо. 

Заступник директора держархіву Є.О. Кущ вручає Подяку голови 
ХОДА архівісту I категорії відділу інформації та використання  

документів держархіву області І.П. Васюковій
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Директор Центрального державного науково-технічного архіву  
України Є.В. Семенов нагородив ювілейною грамотою ЦДНТАУ 
начальника відділу організації та координації архівної справи  

держархіву О.С. Гнезділо
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Марія Ельксніт

Перелік  
основних ювілейних та пам'ятних дат,  

пов'язаних із Харківщиною,  
на 2014–2015 роки

1629 р. Засновано смт Березівка Харківського району
1640 р. Засновано місто Зміїв
1640 р. Засновано с. Юрченкове Чугуївського району
1655 р. Засновано місто Куп’янськ
1655 р. Засновано с. Липці Харківського району
1659 р. Засновано смт Зідьки Зміївського району
1659 р. Засновано смт Бірки Нововодолазького району

1659 р. Надання перших жалуваних грамот Слобідським 
полкам

1664 р. Засновано с. Григорівка Великобурлуцького району
1670 р. Засновано с. Гороховатка Борівського району
1674 р. Засновано місто Вовчанськ Вовчанського району
1674 р. Засновано с. Сенькове Куп’янського району
1675 р. Засновано смт Нова Водолага
1675 р. Засновано с. Перекоп Валківського району

1684 р. Спорудження у м. Ізюм Преображенського собору, який 
є пам’яткою архітектури

1685 р. Засновано с. Гусаровка Балаклійського району
1685 р. Засновано с. П’ятигірське Балаклійського району
1685 р. Засновано с. Шелудьківка Зміївського району

1689 р.
Спорудження у м. Харків Покровського собору, який 
є найдавнішою кам’яною спорудою міста (архітектор 
невідомий)

1700 р. Засновано смт Шарівка Богодухівського району
1714 р. Засновано смт Мала Данилівка Дергачівського району
1730 р. Засновано с. Верхній Бишкин Первомайського району
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1759 р.

Народився Базилевич Григорій Іванович, випускник 
Харківського слов’яно-грецько-латинського колегі-
уму, доктор медицини та хірургії, один із засновників 
Петербурзької медико-хірургічної академії

1759 р. Засновано Салтівську суконну мануфактуру

1764 р. Засновано с. Соснівка (до 1944 р. – Циглерівка) Крас-
ноградського району

1764 р. Засновано с. Піщанка Красноградського району
1775 р. Відкриття у м. Харкові першої типографії

1780 р. Становлення міста Харків центром Харківського наміс-
ництва

1789 р. Народився Гринченків (Гринченко) Гаврило Денисо-
вич, Харківський міський голова (1841–1843 рр.)

1789 р. Відкриття головних та малих училищ на Харківщині
1795 р. Засновано с. Новомиколаївка Шевченківського району
1799 р. Створення Слобідсько-Української єпархії
1805 р. Створення Харківського художнього музею

1820 р. Народився Харитоненко Іван Герасимович, відомий 
цукрозаводчик, меценат

1830 р. Засновано с. Мосьпанове Чугуївського району

1834 р. Засновано Харківський державний музей образотвор-
чого мистецтва (нині – Харківський художній музей)

1835 р. Перетворення Слобідсько-Української губернії у Хар-
ківську губернію

1835 р.
Народився Алчевський Олексій Кирилович, власник 
Харківського торгового банку, український гірничоза-
водчик, меценат

1839 р. Народився Голенищев-Кутузов Іван Тимофійович, Хар-
ківський міський голова (1893–1900 рр.)

1855 р. Засновано с. Надеждине  Близнюківського району
1864 р. Засновано с. Чемужівка Зміївського району
1864 р. Засновано с. Пономаренки Харківського району
1869 р. Засновано станцію Краснопавлівка Лозівського району
1869 р. Засновано смт Панютине Лозівського району

1869 р. Відкрито Олександрівську лікарню (нині Перша міська 
клінічна лікарня)
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1869 р. Засновано Харківське товариства розповсюдження в 
народі письменності

1870 р. Засновано с. Мельникове Валківського району

1870 р. Відкрито Харківський завод «Червоний Жовтень» 
(раніше – Харківський чавуноливарний завод)

1879 р. Початок спорудження Харківського міського водо-
проводу

1879 р.
Засновано акціонерне товариство Гельферіх-Саде 
(завод «Серп і Молот») під назвою «Механічна та чаву-
ноливарна майстерня»

1884 р.
Народився Гризодубов Степан Васильович, уродже-
нець  Харківщини, один із перших російських авіакон-
структорів і льотчиків

1885 р. Засновано Будянський фарфоро-фаянсовий завод

1889 р. Народився Гаврилін Іван Дмитрович, голова Харків-
ської міської ради (квітень 1926 р. – березень 1927 р.)

1889 р. Народився Саратіков Самуіл Бажанович, голова Хар-
ківської міської ради (1934 – 1935 р.)

1895 р. Засновано смт Куп’янськ-Вузловий
1895 р. Засновано Харківський зоопарк
1900 р. Засновано смт Краснопавлівка Лозівського району

1909 р.
Відкриття пам’ятника М.В. Гоголю на кошти, зібрані 
громадськістю міста, до 100-річчя від дня його 
народження

1909 р. Побудова Робітничого будинку на кошти, зібрані тру-
дящими Харкова (нині – Палац культури «Металіст»)

1910 р. Засновано станцію «Швидкої допомоги»

1920 р. Засновано музей Слобідської України ім. Г. Сковороди 
(нині – Харківський історичний музей)

1924 р. Засновано м. Первомайський Первомайського району
1924 р. Засновано с. Суданка Первомайського району
1924 р. Засновано с. Огіївка Сахновщинського району
1924 р. Спорудження у м. Харків першої в Україні радіостанції

1925 р. Засновано Харківський національний академічний 
театр опери та балету

1925 р. Закінчення будівництва стадіону «Металіст»
1929 р. Засновано смт Чкалівське Чугуївського району
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1929 р. Створення Харківського інституту політичної просвіти 
(нині – Харківська академія культури)

1929 р. Відкриття Харківської філармонії

1929 р. Початок вистав Харківського театру музичної комедії, 
першого в Україні

1929 р.
Прийняття Всесоюзною Радою Народного Господар-
ства СРСР рішення про будівництво Харківського трак-
торного заводу

1930 р. Закінчення будівництва Харківського аеропорту

1934 р. Створення Харківської обласної організації Спілки 
письменників України

1934 р. Створення Харківської обласної організації Спілки 
архітекторів України

1939 р. Відкриття першої тролейбусної лінії у м. Харків
1940 р. Заснування дитячої залізниці «Мала Південна»
1955 р. Початок роботи Харківської телевізійної студії

1959 р. Початок забудови великих житлових масивів Харкова: 
Павлова Поля і Селекційної станції

1964 р. Спорудження у м. Харків широкоекранного кінотеатру 
«Київ»

Січень

Січень 
1919 р.

Утворено Відділ охорони здоров’я Харківського губви-
конкому

08 січня 
1865 р.

Народився Туган-Барановський Михайло Іванович, 
відомий економіст, історик, громадський діяч

10 січня
1919 р. Утворено Харківський губернський комісаріат

12 січня 
1929 р.

Народився Мащенко Микола Павлович, випускник 
Харківського театрального інституту, кінорежисер, 
народний артист України, академік Академії мистецтв 
України, лауреат державних премій України

13 січня 
1889 р.

Народився Фесенков Василь Григорович, випускник 
Харківського університету, видатний астроном, акаде-
мік АН СРСР
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13 січня 
1919 р.

Народилася Мала Любов Трохимівна, видатний тера-
певт, заслужений діяч наук України, академік, директор 
Харківського НДІ терапії

18 січня 
1919 р.

Урядом України в м. Харкові прийнято декрет про від-
ділення церкви від держави

21 січня 
1869 р.

У Харкові заснована перша приватна школа живопису 
і малювання М.Д. Раєвської-Іванової

27 січня 
1790 р.

Народився Гулак-Артемовський Петро Петрович, укра-
їнський письменник, педагог, у 1841-1849 рр. – ректор 
Харківського університету

28 січня 
1935 р.

Народився Попеску Теодор Костянтинович, україн-
ський артист балету, соліст з 1963 р. Харківського теа-
тру опери та балету

29 січня 
1805 р.

Засновано Харківський університет, перший вищий 
навчальний заклад на Слобожанщині

Лютий

лютий
1709 р.

Відбулася битва між російськими і шведськими вій-
ськами поблизу с. Городнє  Красноградського району

лютий 
1919 р.

Утворено Харківський губернський революційний 
трибунал

02 лютого 
1765 р.

Народився Осиповський Тимофій Федорович, відомий 
математик, філософ, ректор Харківського університету 
(1813-1825 рр.)

02 лютого 
1889 р. Відкритий перший залізничний міст через річку Лопань

03 лютого
1914 р.

Народився Борищенко Віктор Петрович, уродженець 
м. Харків, у 1933–1935 рр. соліст студії при Харків-
ському театрі опери та балету, український радянський 
співак, народний артист УРСР

06 лютого
1925 р.

У Харкові вийшов перший номер піонерської газети 
«На зміну» (з 1934 р. – «Зірка»)

08 лютого
1919 р.

Утворено Відділ охорони здоров’я Харківського губви-
конкому

08 лютого
1919 р.

Утворено Відділ народної освіти Харківського губви-
конкому
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09 лютого
1894 р.

Відкрито відділення імператорського російського това-
риства садівників у м. Харків

15 лютого 
1944 р.

Утворено Відділ у справах будівництва й архітектури 
Харківського облвиконкому

16 лютого 
1924 р.

Народився Трубніков Віктор Пилипович, український 
травматолог, ортопед, заслужений діяч науки СРСР, 
викладач Харківського медичного інституту

18 лютого 
1929 р.

Народився Зеленський Віктор Федорович, видатний 
український фізик, академік НАН України, у 1981–
1996 рр. – директор Харківського фізико-технічного 
інституту, заслужений діяч науки України

18 лютого 
1900 р.

Народилася Петрусенко Оксана Андріївна, українська 
оперна співачка, народна артистка УРСР

20 лютого 
1889 р.

Народився Аверін Всеволод Григорович, видатний 
український радянський художник-графік, уродженець  
с. Чепіль Харківської області

20 лютого 
1879 р.

Народився Юр’єв Василь Якович, видатний україн-
ський вчений, селекціонер, заслужений діяч науки 
України, директор Харківської селекційної станції, 
директор інституту генетики і селекції АН України, 
директор Українського науково-дослідного інституту 
рослинництва, селекції і генетики

20 лютого
1958 р.

Відкрито Український заочний політехнічний інститут 
(нині – Українська інженерно-педагогічна академія м. 
Харків)

24 лютого
1925 р.

Народилася Попова Любов Василівна, українська 
оперна співачка, народна артистка УРСР, у 1948-1980 
рр. – солістка Харківського театру опери та балету

Березень

березень 
1919 р.

Початок діяльності Управління Південної ордена 
Леніна залізниці

01 березня 
1845 р.

Заснована 1-а фельдшерська школа на «Сабуровій 
дачі» (з 1953 р. – медичне училище № 1)
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03 березня
1919 р.

Народився Погорєлов Олексій Васильович, видатний 
геометр, академік НАН України і АН СРСР, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, почесний харків’янин

04 березня 
1919 р. Утворене Управління південної залізниці

06 березня 
1920 р.

Засновано Харківський інститут мікробіології і імуно-
логії ім. І.І. Мечникова (раніше – Харківський  бактері-
ологічний інститут)

09 березня 
1814 р.

Народився Шевченко Тарас Григорович, видатний 
український поет, художник

11 березня 
1900 р.

Народився Козловський Іван Семенович, видатний спі-
вак, народний артист СРСР, у 1924-1926 рр. – соліст 
Харківського театру опери та балету

13 березня 
1884 р.

Народився Соколовський Олексій Никанорович, укра-
їнський радянський агроґрунтознавець, академік АН 
УРСР,  заслужений діяч науки України, директор Хар-
ківського сільськогосподарського інституту, директор 
Українського НДІ ґрунтознавства

13 березня 
1969 р.

Відкриття в Харкові пам’ятника видатному педагогові 
Макаренку Антонові Семеновичу

19 березня 
1895 р.

Народився Максим Рильський, видатний український 
поет, академік, перекладач кращих творів світової літе-
ратури

24 березня
1935 р.

Відкриття пам’ятника Шевченку Тарасу Григоровичу, 
видатному українському поету, художнику

25 березня 
1839 р.

Народився Гіршман Леонард Леопольдович, видатний 
український офтальмолог, заслужений професор Хар-
ківського університету

29 березня 
1829 р.

Народився Лазаревич Іван Павлович, видатний 
акушер-гінеколог, у 1862–1887 рр. – професор Харків-
ського університету

30 березня 
1894 р.

Народився Барабашов Микола Павлович, видатний 
український радянський астроном, академік АН УРСР, 
директор Харківської обсерваторії

31 березня 
1869 р.

Народився Бокаріус Микола Сергійович, радянський 
вчений, один із засновників вітчизняної судової меди-
цини, професор Харківського медичного інституту, 
директор Харківського інституту судової експертизи
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31 березня 
1929 р.

Відкрито Палац культури працівників зв’язку (нині – 
центр культури Київського району)

Квітень

квітень
1929 р.

Початок будівництва Харківського турбогенератор-
ного заводу ім. С.М. Кірова (нині – Науково-виробниче 
об’єднання «Турбоатом»)

квітень 
1964 р.

Утворене Управління у справах видавництва, полігра-
фії і книжкової торгівлі Харківського облвиконкому

06 квітня 
1889 р.

Народився Соколовський Іван Опанасович, радян-
ський дефектолог, спеціаліст у галузі тифло- і сурдо-
педагогіки, у 1923 році організував у м. Харків клініку 
для сліпоглухонімих дітей

12 квітня 
1994 р.

Утворено територіальне відділення Антимонополь-
ного комітету України в Харківській області

13 квітня 
1944 р. Утворений Харківський художній музей

15 квітня 
1930 року

На території Університетського саду  розпочалося 
будівництво  Будинку проектів, в якому з 1950 року 
розміщується Харківський Національний університет 
ім. В.Н. Каразіна

17 квітня
1930 р.

Засновано Харківський національний університет 
будівництва та архітектури (раніше – Харківський  
інженерно – будівельний інститут)

17 квітня
1930 р.

Засновано Харківський національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського (раніше – Харків-
ський  авіаційний інститут)

18 квітня 
1854 р.

Народився Сумцов Микола Федорович, видатний укра-
їнський етнограф, фольклорист, мовознавець, літера-
турознавець, професор Харківського університету

23 квітня  
1920 р.

Народився Тютюнник Григорій Михайлович, україн-
ський письменник

23 квітня 
1924 р.

Народився Корж Олексій Олександрович, український 
радянський ортопед, травматолог, заслужений діяч науки 
України, президент Харківського медичного товариства
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26 квітня 
1829 р.

Народився Данилевський Григорій Петрович, уродже-
нець Харківщини, російський і український письмен-
ник, етнограф, історик, мандрівник

26 квітня 
1909 р.

Народився Палатник Лев Самойлович, видатний 
вітчизняний фізик, заслужений діяч науки України, 
засновник наукової школи фізики тонких плівок і плів 
очного матеріалознавства, професор Харківського 
політехнічного інституту

27 квітня – 
04 травня 
1919 р.

У Харкові працював I Всеукраїнський з’їзд профспілок

Травень

02 травня 
1935 р. Відкрито клуб «Харчовик» у м. Харкові

03 травня 
1845 р.

Народився Мечников Ілля Ілліч, видатний біолог,  один 
з основоположників ембріології, імунології і мікробі-
ології

09 травня 
1945 р.

70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війни 1941-
1945 рр.

15 травня 
1935 р.

Засновано Харківський національний  університет 
«Юридична академію України  ім. Ярослава Мудрого» 
(раніше – Харківський  інститут радянського будівни-
цтва і права)

22 травня
1840 р.

Народився Кропивницький Марко Лукич, український 
драматург, актор, режисер

22 травня 
1869 р.

До Харкова прибув перший потяг, який відкрив рух на 
Курсько- Харківсько-Азовській залізниці

Червень

04 червня 
1895 р.

Народився Яловий Михайло Омелянович (псевдонім 
Юліан Шпола), український радянський письменник
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05 червня 
1930 р.

Засновано ВАТ «Український науково-дослідний і кон-
структорський інститут хімічного машинобудування 
«УкрНДІхіммаш»

12 червня 
1920 р. У Харкові відкрито Перший державний театр для дітей

27 червня 
1910 р.

Народився Батицький Павло Федорович, радянський 
військовий діяч, Маршал Радянського Союзу, Герой 
Радянського Союзу

Липень

літо 
1924 р.

Почалися регулярні повітряні сполучення по першим 
повітряним трасам Харків–Київ, Харків–Одеса

01 липня 
1939 р. Відкритий Харківський театр ляльок ім. Н. К. Крупської

01 липня 
1895 року

Засновані 2-га міська та 17-та клінічні лікарні (раніше 
– Миколаївська лікарня)

03 липня
1925 р.

Скасовано Харківську губернію: її територію розді-
лено на 4 округи: – Ізюмський, Куп’янський, Сумський 
та Харківський

05 липня 
1994 р.

Перший випуск слухачів інституту підготовки кадрів 
служби безпеки в Українській державній юридичній 
академії

08 липня 
1930 р.

Засновано Українська державна академія залізничного 
транспорту (раніше – Харківський інститут інженерів 
залізничного транспорту)

08 липня 
1930 р.

Засновано Харківський національний автомобільно-
шляховий університет (раніше – Харківський  
автомобільно-шляховий інститут)

12 липня
1915 р.

Народився Тронько Петро Тимофійович, український 
історик, перший віце-президент Української академії 
історичних наук, Герой України, академік НАН Укра-
їни, заслужений діяч науки і техніки

16 липня 
1990 р.

Верховна Рада Української РСР прийняла Декларацію 
про державний суверенітет України
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19 липня 
1954 р.

Утворено Управління меліорації і водного господар-
ства Харківського облвиконкому

23 липня 
1930 р.

Засновано Харківський національний технічний уні-
верситет сільського господарства ім. П. Василенка 
(раніше – Харківський  інститут механізації та елек-
трифікації сільського господарства)

24 липня 
1930 р.

Засновано у м. Харкові практичний технологічний 
інститут (нині – Національний технічний університет 
«ХПІ»)

28 липня 
1765 р.

Відповідно до указу Катерини ІІ прийнято маніфест, 
згідно з яким була створена Слобідсько-Українська 
губернія; м. Харків стає губернським містом

28 липня
1895 р.

Народився Костенко Валентин Григорович, україн-
ський композитор, педагог і музикознавець; з 1923 р. – 
професор Харківського музично-драматичного інсти-
туту та музичний керівник Українського радіо

30 липня 
1920 р.

Створена Харківська рентгенівська акаде-
мія (нині – Харківський НДІ медичної радіології 
ім. С.П. Григор’єва АМН України)

31 липня 
1945 року

Засновано Харківський гідрометеорологічний тех-
нікум

Серпень

1925 р.

Засновано інститут з проектування нових шахт на 
півдні країни (нині – ВАТ по проектуванню будівни-
цтва підприємств вугільної промисловості «Південді-
прошахт»)

1899 р. Створений Харківський канатний завод
05 серпня
1844 р.

Народився Рєпін Ілля Юхимович, уродженець м. Чугу-
єва, видатний живописець

20 серпня
1880 р.

Утворення Харківського історичного архіву (нині – 
Державний архів Харківської області)

21 серпня 
1954 р.

Створено Харківський завод торговельного устат-
кування
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22 серпня
1844 р.

Засновано Харківський завод транспортного машино-
будування ім. В.О. Малишева (нині – ДП «Завод ім. 
В.О. Малишева»)

23 серпня 
1975 р.

Достроково здано до експлуатації першу пускову діль-
ницю Харківського метрополітену, який став шостим у 
СРСР і другим в Україні

Вересень

1920 р. Заснована Курязька колонія ім. О.М. Горького
06 вересня 
1935 р.

Відкрито Харківський Палац піонерів – перший в 
Україні

11 вересня 
1864 р.

Народився Грабовський Павло Арсенович, уродже-
нець с. Пушкарне Харківської області, український 
поет-лірик, публіцист

18 вересня 
1759 р.

Народився Рижський Іван Степанович, філолог, про-
фесор російської словесності, член Російської академії 
наук, перший ректор Харківського університету

19 вересня 
1995 р.

ІХ сесія Харківської міської ради затвердила герб і 
прапор міста Харкова

22 вересня 
1835 р.

Народився Потебня Олександр Опанасович, україн-
ський філолог, з 1875 р. – професор Харківського уні-
верситету

Жовтень

1960 р. Засновано Харківський театр юного глядача (нині – 
Харківський обласний театр для дітей та юнацтва)

01 жовтня 
1930 р.

Заснована Харківська академія міського господарства 
(раніше – Харківський інститут комунального госпо-
дарства НКВС УРСР, з 1955 р. – Харківський інститут 
інженерів комунального господарства)

08 жовтня 
1930 р.

Народився Кирпичов Віктор Львович, вітчизняний 
вчений у галузі механіки, перший директор Харків-
ського технологічного інституту (1885-1898 рр.)
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13 жовтня 
1860 р.

Народився Самокиш Микола Семенович, український 
радянський живописець і графік

19 жовтня 
1854 р.

Народився Васильківський Сергій Іванович, україн-
ський живописець

22 жовтня 
1930 р.

Засновано Харківський національний економіч-
ний університет (раніше – Харківський інженерно-
економічний інститут)

Листопад

Листопад
1994 р. Утворений Харківський університет внутрішніх справ

1920 р.

Створено перший в Україні Харківський юридичний 
інститут у складі об’єднання гуманітарних вузів (нині 
– Національна юридична академія України ім. Ярос-
лава Мудрого)

06 лис-
топада
1855 р.

Народився Яворницький Дмитро Іванович, україн-
ський історик, археолог, фольклорист, письменник, 
академік АН УРСР

09 лис-
топада
1929 р.

Пуск першої турбіни ТЕЦ-2 Есхар Чугуївського району

10 листо-
пада 1994 р.

Відкрито французький культурний центр у Харкові 
(нині – французький інститут)

12 лис-
топада
1885 р.

Народився Ситенко Михайло Іванович, український 
ортопед, з 1926 р. – директор Харківського науково-
дослідного інституту ортопедії та травматології.  
У 1940 році інституту надано ім’я Ситенка М.І.

28 листо-
пада 1930 р.

Розпочато спорудження Харківського тракторного 
заводу (ХТЗ) ім. С. Орджонікідзе

Грудень

грудень 
1929 р.

Утворена Харківська державна наукова-методична 
бібліотека Міністерства охорони здоров’я
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18 грудня 
1835 р.

Народився Дурново Петро Павлович, у 1866-1879 рр. 
–  Харківський губернатор

23 грудня 
1929 р.

Утворено Український науково-дослідний інститут 
харчової промисловості

24 грудня 
1998 р. День працівників архівних установ

25 грудня 
1925 р.

Перейменовано Кінну площу у м. Харкові на площу 
Повстання (до 20-річчя першої революції у Росії)

25 грудня 
1969 р.

Засновано Центральний державний науково-технічний 
архів України

27 грудня 
1919 р.

Утворено Харківський губернський військовий комі-
саріат
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Памяти Бориса Петровича Зайцева

23 января 2014 года на 87-м году ушел из жизни видный 
украинский архивист, источниковед и геральдист Борис Петро-
вич Зайцев (1927–2014). Представитель поколения, на долю 
которого выпала Великая Отечественная война, трудности 
послевоенного восстановления народного хозяйства, он всегда 
был образцом исполнения общественного долга, человеком, 
который целиком посвятил себя науке и образованию.

Многие генерации студентов Харьковского националь-
ного университета имени В.Н. Каразина с благодарностью вспо-
минают этого в высшей степени порядочного и эрудированного 
преподавателя. Научные интересы Бориса Петровича, начи-
навшего свой путь исследователя, как археолог, впоследствии 
сосредоточились на специальных исторических дисципли-
нах. Особо следует сказать о его вкладе в эмблематику. Он по 
праву считается основателем этой науки в Украине. Автор более 
400 публикаций научного, научно-популярного и методичес-
кого характера, Борис Петрович всегда оставался скромным и 
исключительно добросовестным сотрудником кафедры истори-
ографии, источниковедения и археологии, на которой он рабо-
тал с первого дня ее основания. Совсем немного он не дожил 
до 50-ти летнего юбилея, ставшей ему вторым домом, кафедры.

До последнего вздоха он жил интересами коллектива 
кафедры, факультета и университета.

Долгие десятилетия Борис Петрович был связан с харь-
ковскими архивами и, прежде всего, Государственным архивом 
Харьковской области. Несколько лет он возглавлял Харьковское 
отделение Союза архивистов Украины. Многие документы и 
материалы, хранящиеся в архивах, были впервые им введены в 
научный оборот.
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Лауреат многих премий, удостоенный правительственных 
наград, Борис Петрович был заслуженным преподавателем 
Харьковского классического университета. Ему был вручен 
диплом за № 1 этого высокого звания.

Светлая, добрая память об этом прекрасном и душевном 
человеке сохранится в наших сердцах, как и в сердцах все тех, 
кто его знал.

О.С. Гнездило, А.Д. Каплин, С.М. Куделко, О.Г. Павлова,
С.И. Посохов, В.В. Резникова, Л.Н. Юдина
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Порядок доступу до приміщень і на територію 
Державного архіву Харківскої області, 

затверджений наказом Державного архіву Харківскої області 
від 26 листопада 2014 року № 82 та зареєстрований у Голов-
ному управлінні юстиції у Харківській області 24 грудня 2014 
року за № 22/1461.
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