
 

 
 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області                                 

 

ПРОТОКОЛ № 6  

 

03.11.2017 

м. Харків 

 

Засідання Науково-методичної ради (НМР) 

Державного архіву Харківської області 

 

Заступник голови НМР — Гнезділо О.С. 

Секретар – Гриньова Ю.С.  

 

Присутні члени НМР: Бабенко В.В., Ельксніт М.І., Коптєва О.С., Куделко С.М., 

Мирошниченко Н.Б., Павлова О.Г., Панасенко Л.А., Пантелєєва Л.Є., 

Плисак В.А. 

 

Порядок денний:  
 

1. Про розгляд  проекту переліку документів до on-line виставки ―Видатний 

український історик Д.М. Багалій (до 160-річчя від дня народження)‖. 

Доповідач: Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області. 
 

2. Про розгляд проекту проекту переліку документів до on-line виставки 

―Латиші на Харківщині‖. 

Доповідач: Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області. 
 

3. Про стан підготовки анотованого реєстру описів фондів радянського періоду 

Державного архіву Харківської області. 

Доповідач: Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області. 

 

1. СЛУХАЛИ:  
 Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Харківської області, представила на розгляд 

проект переліку документів до on-line виставки ―Видатний український історик 

Д.М. Багалій (до 160-річчя від дня народження)‖. 
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Матеріали виставки містять інформацію про життя та діяльність 

українського історика, академіка АН УСРР Дмитра Івановича Багалія.  

Експозиція висвітлює, зокрема, такі напрямки діяльності Д.І. Багалія як 

написання та підготовка до видання «Истории г. Харькова за 250 лет его 

существования (с 1655 по 1905 год)», участь у підготовці ХІІ Археологічного 

з’їзду у м. Харкові та збір етнографічних матеріалів для майбутнього музею, 

організація археологічних та етнографічних експедицій у Харківській губернії 

та інше.  

На виставці представлено документи із фондів Харківська міська управа 

(ф.-45), Харківська губернська земська управа (ф.-304), Канцелярія 

Харківського губернатора (ф.-3), Харківський університет (ф.-667), 

Харківський губернський виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів (ф.Р-203), Харківський окружний виконавчий 

комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (ф.Р-845), 

Харківський районний комітет професійної спілки робітників металістів 

«Металіст» (ф.Р-1010). 

Виставку буде відкрито на офіційному веб-сайті Державного архіву 

7 листопада 2017 року. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Куделко С.М., директор Центру краєзнавства при Харківському 

національному університеті ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, 

професор, заслужений працівник культури, зауважив, що необхідно уточнити 

назву виставки, оскільки Д.І. Багалій був не лише видатним істориком, але 

також архівістом та громадським діячем. 

Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, запропонувала 

додати до переліку фотоматеріали та схвалити проект переліку документів до 

on-line виставки з урахуванням наданих пропозицій. 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1. Схвалити проект переліку документів «Видатний український історик 

та архівіст Д.І. Багалій (до 160-ти річчя від дня народження)» та розмістити on-

line виставку на офіційному веб-сайті Державного архіву. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Харківської області, представила на розгляд 

проект переліку документів до on-line виставки ―Латиші на Харківщині‖. 

До переліку увішли документи, присвячені яскравим представникам 

латиської діаспори на Харківщині. Це Юлій Семенович Цауне, архітектор, 

викладач Харківського технологічного інституту, колезький секретар; Іван 
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Якович Пуре, студент Харківського технологічного інституту; Карл Петрович 

Бітте, колишній командир роти 130 Богуновського стрілецького полку 

44 Київської дивізії, начальник учбової частини Харківських курсів 

вдосконалення командного складу; Карл Якович Розенталь, директор 

Латиського робітничого клубу в м. Харкові. 

На виставці представлено документи із фондів Харківський  

політехнічний інститут (ф.Р-1682), Харківський технологічний інститут          

(ф.-770), Карні справи на репресованих громадян м. Харкова та Харківської 

області (ф.Р-6452). 

Перелік призначено для включення до спільного on-line виставкового 

проекту Державного архіву Харківської області з Центром краєзнавства при 

Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, запропонувала 

додати до виставки ілюстративні матеріали, зокрема, фото будинків, 

споруджених за проектами Ю.С. Цауне та схвалити проект переліку документів 

―Латиші на Харківщині‖. Виставку розмістити на офіційному веб-сайті 

Державного архіву. 

Начальник відділу також зазначила, що, оскільки вказаний перелік 

передбачено включити до спільного on-line виставкового проекту Державного 

архіву Харківської області з Центром краєзнавства при Харківському 

національному університеті ім. В.Н. Каразіна, буде доцільно розглянути 

перелік документів, підготовлений ТронькоЦентром, та об’єднаний перелік на 

засіданні НМР Державного архіву у листопаді-грудні 2017 року. 

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
2.1. Схвалити проект переліку документів ―Латиші на Харківщині‖ та 

розмістити on-line виставку на офіційному веб-сайті Державного архіву. 

2.2. Розглянути перелік документів, підготовлений ТронькоЦентром, та 

об’єднаний перелік спільного on-line виставкового проекту Державного архіву 

Харківської області з Центром краєзнавства при Харківському національному 

університеті ім. В.Н. Каразіна на засіданні НМР Державного архіву у 

листопаді-грудні 2017 року. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області, доповіла про стан підготовки анотованого реєстру описів фондів 

радянського періоду Державного архіву Харківської області. 

Вона зазначила, що у 2009 році на виконання програми Державного 
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комітету архівів України «Архівні зібрання України» Державний архів 

Харківської області розпочав роботу з підготовки анотованих реєстрів описів. 

Спочатку опрацьовано дорадянські  фонди. У травні 2013 року було 

підготовлено  видання ―Державний архів Харківської області: анотований 

реєстр описів. Фонди дорадянського періоду‖. До складу довідника увійшло 

620 фондів, описано 616 455 од. зб. У брошурі Укрдержархіву «Підсумки 

діяльності у 2015 році та пріоритети на 2016 рік, у розділі ІІІ Використання 

інформації документів Національного архівного фонду (арк. 21) є інформація, 

що анотований реєстр описів дорадянського періоду Державного архіву 

Харківської області був розглянутий та рекомендований до друку на засіданні 

Науково-видавничої ради Укрдержархіву.  

Пантелєєва Л.Є. наголосила, що з 2014 року розпочато роботу щодо 

підготовки анотованого реєстру фондів радянського періоду, у тому числі 

фондів колишнього партійного архіву. Вказаний реєстр складається за 

аналогією з анотованим реєстром фондів дорадянського періоду. За основу 

взята ―Пам'ятка щодо укладання анотованого реєстру описів фондів 1917-

1991 рр.‖ (Держкомархів України, УНДІАСД; Упорядник: Мага І.М. - К., 2007. 

- 23 с.). 

За січень-жовтень 2017 року анотовано 147 081 заголовків справ; усього 

за січень 2014 р. - жовтень 2017 р. анотовано 1 207 911 заголовків справ 

радянського періоду. 

Роботу планувалося закінчити у 2019 році, але у зв’язку зі скороченням 

штатної чисельності відділу у 2014-2017 рр. на 3 одиниці та приєднанням до 

відділу організації та координації архівної справи, завершення підготовки 

вказаного видання перенесене на 2022 рік. До того часу заплановано раз на рік 

доповідати про стан підготовки Анотованого реєстру на засіданнях Науково-

методичної ради Державного архіву Харківської області.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області, 

додала, що у серпні 2017 року Державним архівом було надано пропозиції 

включити  вказане видання до Перспективного плану науково-видавничої 

роботи (2018-2022) та Плану підготовки довідників (2018-2020), визначивши 

роком завершення – 2022 рік (за наявності коштів) та змінити назву видання на 

«Державний архів Харківської області: анотований реєстр описів. Том другий. 

Фонди радянського періоду та доби Незалежності».  

Мирошниченко Н.Б., заступник начальника відділу забезпечення 

збереженості та реставрації документів Державного архіву, зазначила, що 

створення анотованого реєстру є вкрай необхідною, важливою роботою, яку 

буде продовжено, та запропонувала розглянути питання про стан підготовки 

вказаного реєстру на передостанньому засіданні Науково-методичної ради 

Державного архіву у 2018 році. 

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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 за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 3.1. Відділу організації та координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву Харківської області продовжити роботу 

над створенням анотованого реєстру описів фондів радянського періоду та доби 

Незалежності Державного архіву Харківської області. 

 3.2. Заступнику начальника відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області 

раз на рік доповідати про стан підготовки анотованого реєстру на засіданнях 

Науково-методичної ради Державного архіву Харківської області. 
 

Заступник голови Науково-методичної ради, 

начальник відділу організації 

та координації архівної справи, 

обліку та довідкового апарату             О.С. Гнезділо 
 

Секретар Науково-методичної ради            Ю.С. Гриньова 


