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З ДОСВІДУ РОБОТИ

Ольга Гнезділо
Про стан розвитку архівної справи
у Харківській області у 2017 році
Діяльність Державного архіву Харківської області та
архівних установ області (архівні відділи районних державних
адміністрацій та міських рад міст обласного значення) упродовж 2017 року була спрямована та здійснювалася на виконання завдань, передбачених Планом розвитку архівної справи
в області на 2017 рік, Планом заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що
підлягають включенню до нього, на 2015–2019 роки, та відповідно до указів Президента України, постанов, розпоряджень
та доручень Кабінету Міністрів України, наказів та доручень
Державної архівної служби України, розпоряджень та доручень
місцевих державних адміністрацій, наказів та доручень заступника директора Державного архіву.
Пріоритетними напрямами у роботі архівних установ
Харківської області на 2017 рік були здійснення заходів для
забезпечення збереження документів Національного архівного
фонду, розширення доступу до архівних документів, зміцнення
матеріально-технічної бази, надійної охорони та протипожежної безпеки приміщень архівних установ області.
На початку 2017 року було прийнято Програму розвитку
архівної справи в Харківській області на 2017–2021 роки, розроблену Державним архівом (затверджено рішенням сесії
Харківської обласної ради від 23 лютого 2017 року № 386/VII).
Упродовж звітного року за вищевказаною Програмою
виділено та освоєно 3 млн. 195 тис. грн., які використано
на невідкладний капітальний ремонт фасаду будівлі, встановлення 36 металопластикових вікон та вхідних дверей по
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вул. Мироносицькій, 41, а також на охорону цілодобовими
постами Управління поліції охорони у Харківській області 2-х
будівель архіву.
На протязі 2017 року 3 архівних відділи отримали інші
приміщення (Валківської, Великобурлуцької та Дергачівської
райдержадміністрацій), із яких 2 останніх вже переміщено).
Рішенням ІХ сесії Харківської обласної ради VII скликання від 23.02.2017 № 376-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області
на 2017 рік» Архівному відділу Валківської РДА виділені кошти
в сумі 1 450,000 грн. для проведення капітального ремонту
будівлі, до якої його заплановано передислокувати 2018 року.
Усі кошти освоєні та повністю завершений ремонт приміщень.
На черговій ХХ сесії Валківської районної ради VII скликання
від 09.11.2017 р. виділені кошти в сумі 199,0 тис. грн. для виготовлення та встановлення додаткових металевих стелажів для
архівосховищ. Після встановлення стелажів буде розпочато
передислокацію Архівного відділу до нових приміщень.
Відбулося переселення Архівного відділу Великобурлуцької РДА з будинку культури, де протікав дах, до приміщення Управління агропромислового розвитку. У новому
приміщенні замінено систему опалення, що дає змогу дотримуватися температурно-вологісного режиму зберігання документів. Також відбулася стовідсоткова заміна дерев’яних
стелажів на металеві.
Архівний відділ Дергачівської РДА переїхав до інших
приміщень у двох будівлях. В одній із них розміщено сховища,
в іншій — обладнано робочу кімнату для здійснення прийому
громадян. Проведено поточний ремонт сховищ, а саме: встановлено 9 металопластикових вікон з енергозберігаючим покриттям; вхідні та 7 міжкімнатних металевих протипожежних дверей;
металеві решітки на вікнах; розроблено проектно-кошторисну
документацію на відновлення системи теплопостачання та
встановлення вузла обліку витрат тепла.
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Керівництвом райдержадміністрацій та міських рад, архівними відділами вживалися інші заходи з метою покращення
матеріально-технічного стану, забезпечення пожежної безпеки
і збереження архівних документів.
Зокрема, Архівним відділом Харківської міськради придбано 15 порошкових вогнегасників; в Архівному відділі Нововодолазької РДА замінено 1 вогнегасник; проведено перезарядку
17 вогнегасників: в архівних відділах: Балаклійської РДА (10),
Куп’янської міськради (7). В архівних відділах Близнюківської,
Вовчанської, Дворічанської, Чугуївської РДА та Люботинської
міськради проведено технічне обслуговування (перевірка, діагностування) вогнегасників.
7 архівними відділами придбано 1280 картонажів: це
архівні відділи Балаклійської РДА (49 коробок), Валківської (3 коробки), Золочівської (253 коробки), Кегичівської
(4 коробки), Коломацької (47 коробок), Чугуївської (209 коробок) РДА та Харківської міськради (715 коробок).
В Архівному відділі Шевченківської РДА виготовлено
власноруч 7 картонажів.
3 архівними відділами придбано металеві стелажі загальною протяжністю 2046 пог. м.: це архівні відділи Великобурлуцької РДА (446 пог. м.) та Харківської міськради (1600 пог м.).
Архівними відділами проводився поточний ремонт.
Так, Архівним відділом Балаклійської РДА замінено скло
у 2 вікнах, зроблено косметичний ремонт тамбуру та пофарбовано двоє вхідних дверей. В Архівному відділі Барвінківської
РДА замінено вхідні двері, придбано витратні матеріали для
ремонту документів на паперовій основі та ремонту підлоги.
В Архівному відділі Богодухівської РДА зроблено косметичний
ремонт коридору та ґанку.
Рішенням ХХ сесії VІІ скликання від 30 листопада
2017 року Вовчанської районної ради Харківської області
було виділено кошти на проведення заходів з пожежної безпеки та забезпечення стану збереження документів Національ7
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ного архівного фонду. Архівному відділу Вовчанської РДА
(на придбання 3-х вогнегасників та 2-х металевих дверей для
архівосховища).
У сховищі Архівного відділу Дворічанської РДА площею
62,5 кв. м., яке виділено додатково у 2017 році, проведено поточний ремонт, а саме: замінені три вікна з дерев’яних на металопластикові, встановлені металеві грати на вікна, вентиляцію,
замінено двері з дерев’яних на металеві.
Протягом 2017 року в Архівному відділі Зміївської РДА на
всіх міжкімнатних дверях сховищ додатково встановлені врізні
та навісні замки. Виділено кошти в сумі 66 тис. 750 грн. на
поточний ремонт стелі будівлі, де знаходяться вказані сховища.
На даний час ремонт завершено. Також у сховищах Архівного
відділу та трудового архіву, який з ним розміщується в одній
будівлі, замінено електропроводку, встановлено підвісну стелю
на 132,0 кв. м., люмінесцентні лампи в закритих плафонах,
вимикачі винесені за межі архівосховищ.
В Архівному відділі Золочівської РДА встановлено двоє
залізних дверей у сховищах та відремонтовано покрівлю.
В Архівному відділі Ізюмської РДА проведено дератизацію сховищ, встановлено новий замок на вхідні двері.
У будівлі, де розміщуються архівні відділи Ізюмської РДА та
Ізюмської міськради, відновлено водопостачання, для чого
комунальними службами м. Ізюм розроблено технічну документацію з водовідведення. Також у будівлі відремонтовано
систему опалення.
В Архівному відділі Кегичівської РДА 4 дерев’яні вікна
(у робочій кімнаті та сховищах) замінено на металопластикові.
Профіль нових вікон має протизламну фурнітуру.
В Архівному відділі Красноградської РДА в архівосховищі, робочій та допоміжній кімнатах архіву дерев’яні вікна
замінено на металопластикові, відповідно до вимог встановлено на вікна ґрати та жалюзі. Проведено косметичні ремонтні
роботи, здійснено заміну замка в архівосховищі.
8
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В Архівному відділі Коломацької РДА вікно робочої кімнати забезпечено жалюзі.
В Архівному відділі Куп’янської РДА замінено вхідні
двері у котельні.
Архівному відділу Лозівської РДА за Програмою соціально-економічного розвитку у листопаді виділено 20 тис. грн.
на придбання металевих стелажів та вхідні металеві двері (двері
вже встановлено).
В Архівному відділі Нововодолазької РДА встановлено
камери відеоспостереження.
Архівним відділом Первомайської РДА укладено договір
з Управлінням поліції охорони в Харківській області за яким
забезпечується охорона приміщень. За Програмою соціальноекономічного розвитку району в листопаді 2017 року виділено
17 тис. грн. на придбання металевих стелажів .
Архівному відділу Печенізької РДА виділені кошти в сумі
5,5 тис. грн. (на придбання картонажів та будівельних матеріалів для здійснення поточного ремонту покрівлі) рішенням
ХVІІІ сесії VІІ скликання Печенізької районної ради 7 листопада 2017 року про зміни до Програми підтримки розвитку
архівної справи у Печенізькому районі на 2015–2018 роки.
В Архівному відділі Харківської РДА в робочій кімнаті, де
ведеться прийом громадян, встановлено стойку.
Архівному відділу Чугуївської РДА виділено 72,0 тис. грн.
для виготовлення та встановлення металевого обладнання в
архівосховищах.
В Архівному відділі Куп’янської міськради було виділено додаткову кімнату площею 25,4 кв. м, проведено капітальний ремонт покрівлі приміщення архіву та його архівосховищ
(площею 230 кв. м.) покрівельними мембранами з ПВХ та зроблено гідроізоляцію фундаменту зовнішніх стін по периметру
приміщення.
В Архівному відділі Лозівської міськради відремонтовано
вікно в приміщенні котельної.
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В Архівному відділі Харківської міськради встановлена
автоматична пожежна сигналізація з підключенням до ЦП.
У 2017 році збільшилася площа архівосховищ на 728,3 кв. м., в
них проведено ремонт.
В Архівному відділі Чугуївської міськради проведено
капітальний ремонт приміщення: утеплено й оброблено гідроізоляційною сумішшю зовнішні стіни приміщень, підлогу застелено лінолеумом, замінено електропроводку, замінено систему
опалення в робочій кімнаті, зроблено підвісну стелю та встановлено нові світлодіодні світильники.
Протягом 2017 року у Державному архіві, як і раніше, тривала робота з виявлення та популяризації архівних документів.
29 вересня 2017 року на базі Державного архіву відбулося
засідання круглого столу за темою: «Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність» (до 100-річчя створення системи
архівних установ в Україні).
У заході взяли участь представники архівних установ,
освітніх закладів, культурних та наукових установ. Начальники
архівних відділів Золочівської РДА Н. Борох та Чугуївської РДА
О. Савінова виступили на засіданні круглого столу з доповідями
“Архівний відділ Золочівської районної державної адміністрації: історія та сучасний стан” та “Сучасний стан та актуальні
проблеми архівної справи на місцевому рівні”.
У рамках круглого столу було презентовано виставку
архівних документів та друкованих видань «З історії архівної
справи на Харківщині», присвячену 100-річчю створення системи архівних установ в Україні.
21 вересня 2017 року начальник відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву О. Гнезділо та начальник відділу інформації,
використання та документального забезпечення Державного
архіву М. Ельксніт на запрошення Центрального державного
науково-технічного архіву України взяли участь у комплексному
науково-святковому івенті на тему «Архівна справа сьогодні: з
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вічності у майбуття», приуроченому до відзначення 100-річчя
створення системи архівних установ України. У святкових заходах також взяли участь представники вищих навчальних закладів та громадських організацій.
Державним архівом підготовлено 5 інформаційних листів
з повідомленнями про відомості, виявлені в документах та друкованих виданнях держархіву області, про харків’ян — учасників Революції Гідності та Свободи, про Голодомор 1932–1933
років, за воєнною тематикою. Такі листи, зокрема, надіслано
Головному управлінню освіти та науки Харківської обласної
державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради, 9 районним відділам освіти м. Харкова.
Також підготовлені 2 тематичні добірки документів “Про
масові політичні репресії 1937–1938 рр. на території Харківської області” та “З історії Голодомору 1932–1933 рр. на Харківщині”, які були надіслані на адресу Державної архівної служби
України.
У 2017 році Державним архівом підготовлено та відкрито
18 виставок архівних документів, серед яких 5 — у режимі
on-line (4 — за планом та 1 — позапланова). Їх тематика була
наступною:
— «Афганистан живет в моей душе»;
— «До 100-річчя подій Української революції 1917–1921
років» (on-line);
— «До Дня Героїв Небесної Сотні» (on-line);
— «З історії грецької діаспори» (on-line);
— «До Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні»
(on-line);
— «З історії архівної справи на Харківщині» (до 100річчя створення системи архівних установ в Україні);
— «До Дня захисника України»;
— «Видатний український історик Д.М. Багалій» (до 160річчя від дня народження) (on-line);
— «Латиші на Харківщині» (on-line);
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— «До Дня пам’яті жертв голодоморів» та ін.
33 архівні відділи РДА та міськрад області підготували 41
документ з ініціативного інформування. Тематика їх була присвячена пам’ятним та знаменним датам.
Архівними відділами РДА та міськрад області було
підготовано та відкрито 57 виставок архівних документів,
серед яких: “Солдатські листи говорять через роки” (до Дня
визволення м. Валки від нацистських загарбників); “Історія створення радгоспу “Мечніково” Дворічанського району
Харківської області”; “До 340-річчя заснування Золочева”;
“Кегичівщина в роки війни. Документи свідчать”; “Чугуївська РДА в архівних документах” (до 25-ї річниці утворення
Чугуївської РДА Харківської області”; “Життя населенних
пунктів Чугуївського району після визволення” (До Дня
пам’яті і примирення і 72-ї річниці Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні); “Історія розвитку газетної справи
в місті Куп’янську Харківської області”; “Майстри Лозівщини”; “Архівна справа. Історія розвитку у місті Лозова з
1963 року” та ін.
Слід відмітити, що за межами архівів проведено 4 виставки:
Архівними відділами Валківської РДА (1), Ізюмської (1), Чугуївської РДА (2).
Тривала співпраця із засобами масової інформації. Державним архівом підготовлена 1 радіопередача, 4 телепередачі
та 6 статей, які розміщені у періодичному виданні «Харківський
архівіст» за 2015 — 2016 роки та на власному веб-сайті.
20 січня 2017 року сюжет про виставку «До Дня Соборності України» вийшов в ефірі у радіопередачі «Новини», вечірніх новинах Харківської обласної державної телерадіокомпанії
«ОТБ» та телеканалу «Simon» у «Новинах «Об’єктив».
14 лютого 2017 року надано інтерв’ю журналістам пресслужби Харківської міської ради та Харківського обласного
радіо стосовно матеріалів, розміщених на виставці «Афганистан живет в моей душе». Сюжет вийшов в ефір 14 лютого в
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інформаційній програмі обласного радіо «Вечір з обласним» та
15 лютого у програмі «Ранок з обласним».
13 жовтня виставку «До Дня захисника України» відвідали кореспонденти газети «Слобідський край» та українського
інформаційного телеканалу «ПравдаТУТ», їм було надано
інтерв’ю стосовно матеріалів, представлених на виставці.
Сюжет про відкриття виставки вийшов в ефірі телеканалу
«ПравдаТУТ» у вечірніх «Новинах».
За 2017 рік в районних та міських газетах та на офіційних веб-сайтах РДА та міськрад було опубліковано 52 статті за
такою тематикою: “Пам’ять жива (Балаклійщина у Другій світовій війні)”; “Села та колгоспи Близнюківщини у післявоєнний
період”; ”Задовольняємо інтереси громадян”; “У Золочівському
районі трудові архіви діють”; “Тернистими шляхами війни”;
“Новий діловодний рік”; “Зберігаємо історію”; “Архівні документи розповідають”; “Сахновщина після визволення” та ін.
Також Архівний відділ Золочівської РДА брав участь у
написанні книги до 340-річчя Золочева та надав документи для
статті “Золочівський самодіяльний народний театр у минулому
столітті” (газета “Рідний Золочів”).
Підготовлено 4 виступи по радіо архівними відділами
Балаклійської (2), Шевченківської (1) РДА та Чугуївської (1)
міськради. Тематика: про підсумки виконання районної Програми розвитку архівної справи; про внесення змін до Положення про надання платних послуг КП Балаклійської районної
ради “Балаклійський трудовий архів”; про організацію роботи
Архівного відділу.
Підготовлена 1 телепередача Архівним відділом Чугуївської РДА (про висвітлення діяльності Архівного відділу).
Досить плідно у 2017 році працювали дорадчі органи Державного архіву.
Відбулося 6 розширених засідань колегії Державного
архіву, на яких розглянуто 24 питання: 22 — запланованих,
1 питання у порядку контролю та 1 питання позапланово.
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У засіданнях колегії Державного архіву взяли участь: відповідальна за архів Департаменту цивільного захисту Харківської
обласної державної адміністрації В. Щербаченко, керівник апарату Первомайської РДА В. Засуха, начальник архівного сектору
Шевченківської РДА Т. Осика, начальник Архівного відділу Харківської РДА О. Іскра та начальник Архівного відділу Лозівської
міської ради В. Шрамко, які доповіли про роботу відповідних
архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міськрад.
Крім того, у порядку контролю було заслухано питання
«Про роботу Архівного відділу Дергачівської районної державної адміністрації». У засіданні колегії взяла участь начальник
Архівного відділу Дергачівської районної державної адміністрації С. Островна.
Також у звітній період на засіданнях колегії розглянуті
інші питання, серед яких: про підсумки роботи Державного
архіву та архівних установ області за 2016 рік та завдання на
2017 рік, про стан роботи зі зверненнями громадян, про роботу
веб-сайту Державного архіву та інші.
Протягом 2017 року відбулося 7 засідань науково-методичної ради Державного архіву (у тому числі 2 позапланових),
на яких було розглянуто та схвалено:
— звіт про роботу Науково-методичної ради Державного
архіву за 2016 рік;
— план виставкової діяльності Державного архіву на
2018 рік;
— план роботи НМР на 2018 рік;
— проекти переліків документів (до on-line виставок
“До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 року”, “З
історії грецької діаспори”, “Німецька “національна операція”
НКВС” (До Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні),
“Видатний український історик Д. М. Багалій (до 160-річчя від
дня народження)”, “Латиші на Харківщині” (спільний проект
Державного архіву з Центром краєзнавства при Харківському
національному університеті імені В. Н. Каразіна);
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— проект статті «Грецька «національна операція» НКВС:
розправа над К. Ф. Челпаном»;
— проект пам’ятки “Про ведення архівними відділами
районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення Харківської області картотеки обліку роботи з
юридичними особами-джерелами формування документами
Національного архівного фонду”;
— 2 рукописи: об’єднаного видання науково-інформаційного вісника «Харківський архівіст» за 2015-2016 роки (позапланово) та за 2017 рік;
Також було розглянуто питання про стан підготовки Анотованого реєстру описів фондів радянського періоду Державного архіву Харківської області; пропозиції Державного архіву
Харківської області до Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2018-2022 роки та до Програми підготовки архівних довідників на 2018-2020 роки та інші питання.
Проведено 12 засідань експертно-перевірної комісії Державного архіву, на яких погоджено 1 положення про архівний
підрозділ, 16 положень про експертні комісії, 11 інструкцій з
діловодства, 4 положення про служби діловодства, 54 номенклатури справ підприємств, установ і організацій-джерел комплектування Державного архіву та 231 номенклатуру справ інших
підприємств і організацій.
Було погоджено ЕК архівних відділів:
130 положень про ЕК (найбільше архівні відділи: Близнюківської (7), Борівської (8), Коломацької (88), Красноградської
(11), Чугуївської (10) РДА та архівні відділи Лозівської (9) та
Харківської (7) міськрад);
36 інструкцій з діловодства (найбільше архівні відділи:
Борівської (7) та Валківської (4) РДА);
384 номенклатури справ, з них: установ та організаційджерел комплектування документами НАФ — 269 та інших
організацій — 115 (найбільше архівні відділи: Балаклійської (20), Вовчанської (17), Ізюмської (17), Харківської (97),
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Чугуївської (35) РДА та Архівний відділ Харківської (23)
міськради).
Здійснювався також контроль за діяльністю архівних підрозділів (архівів) установ, організацій та підприємств списку
№ 1 — юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають документи на зберігання до архівних відділів РДА та міськрад області, у ході якого проведено 23 комплексні перевірки,
78 тематичних перевірок та 20 контрольних.
Відповідно до діючого законодавства (щодо заборони
проведення перевірок контролюючим установам без дозволу
Кабінету Міністрів України) перевіряння стану забезпечення
збереженості документів НАФ та виконання інших напрямів
роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад
Харківської області Державним архівом не здійснювалися.
Вивчення стану роботи вказаних місцевих архівних установ здійснювалося шляхом опрацювання їх щоквартальної
звітності, щомісячних інформацій про зміни у стані їх матеріально-технічного забезпечення, даних паспортизації їх приміщень, інше.
2017 року Державним архівом проведено: 2 семінарських
заняття з підвищення кваліфікації за межами архіву: 26 січня на
базі КП Регіональний учбово-методичний центр охорони праці
(взяли участь 40 слухачів) та 31 січня на базі Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС
України (с. Ватутіне Нововодолазького району) для 18 його працівників. На базі Державного архіву Харківської області з 2 по
10 жовтня проходив семінар із підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних та експертних служб підприємств,
установ і організацій (на платній основі), у яких взяли участь
10 осіб.
На базі Державного архіву також проведено два дводенних семінари із підвищення кваліфікації та обміну досвідом для
працівників архівних відділів РДА та міськрад області (у березні
та листопаді 2017 року); у заходах взяли участь 66 осіб.
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Аналогічна робота проводилася і місцевими архівними
установами області: проведено 88 семінарів для працівників
діловодних служб і архівних підрозділів, в яких взяли участь
2244 слухачів. Найбільше семінарів провели архівні відділи
Красноградської (7), Чугуївської (8) РДА та архівний відділ
Чугуївської (11) міськради. Основні теми, що розглядалися
у рамках проведених семінарів, стосувалися упорядкування
документів підприємств, установ, органів місцевого самоврядування, які є джерелами формування НАФ, ведення архівної
справи, складання інструкцій з діловодства, основних вимог
та організації роботи щодо складання номенклатури справ,
порядку передачі документів на державне зберігання тощо.
У семінарах-нарадах з держслужбовцями, які проводилися апаратом РДА, брали участь працівники архівних відділів
Балаклійської (4), Валківської (4), Дворічанської (2), Ізюмської
(10), Кегичівської (2), Куп’янської (2) Чугуївської (4) РДА.
У сесіях районної та міської ради взяли участь начальники
архівних відділів Балаклійської (2), Барвінківської (1), Валківської (6), Харківської (1), Чугуївської (2) РДА, Лозівської міськради (15).
У засіданнях колегій РДА та зборах адміністративно-господарського активу району взяли учать начальники архівних
відділів Балаклійської (2), Близнюківської (5), Богодухівської
(1), Валківської (5), Дворічанської (1), Зачепилівської (12), Золочівської (8), Ізюмської (4), Первомайської (9) РДА. Зокрема, на
засіданні колегії Близнюківської РДА розглядалося питання
«Про виконання Плану-графіка першочергового приймання
на постійне зберігання документів, що зберігаються в підприємствах, установах та організаціях», за результатами розгляду
якого було прийнято розпорядження голови Близнюківської
районної державної адміністрації, яким керівників підприємств,
установ та організацій зобов’язано негайно розпочати упорядкування архівних документів з метою їх передачі на зберігання
до Архівного відділу.
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Щотижня начальники архівних відділів брали участь в апаратних нарадах РДА. Так, начальник Архівного відділу Борівської РДА виступила на апаратній нараді райдержадміністрації
з інформацією про стан роботи Архівного відділу за 2016 рік
та перспективи діяльності на 2017 рік. Начальник Архівного
відділу Кегичівської РДА доповіла про роботу трудових архівів
та надання нею методичної допомоги уже існуючим трудовим
архівам на території Кегичівського району Харківської області.
Начальник Архівного відділу Коломацької РДА виступила на
апаратній нараді з доповідями про підсумки роботи відділу
та виконання Плану-графіку першочергового приймання на
постійне зберігання документів НАФ.
Начальник Архівного відділу виконавчого комітету
Куп’янської міської ради виступила на засіданнях виконавчого
комітету зі звітом про результати роботи архівного відділу за
перше півріччя 2017 року та за 2017 рік.
Начальник Архівного відділу Близнюківської районної
державної адміністрації Харківської області взяла участь у
тематичному семінарі “Технології електронного декларування”
на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Начальник Архівного відділу Борівської РДА пройшла
навчання у сфері цивільного захисту в НАЦЦЗ та БЖД Харківської області НЛП м. Ізюм.
Начальник Архівного відділу Золочівської районної
державної адміністрації Н. Борох брала участь у щорічному
Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» в
номінації «Кращий керівник» та в нарадах з питання добровільного об’єднання територіальних громад.
Начальник Архівного відділу виконавчого комітету Лозівської міської ради залучалася до роботи семінару «Про дотримання законодавства України у сфері персональних даних у
навчальних закладах» в Управлінні освіти, молоді та спорту
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Лозівської міської ради та круглого столу щодо створення єдиної територіальної громади на території міста Лозова та Лозівського району.
Працівники Державного архіву брали участь у заходах, організованих іншими установами та організаціями. Так,
01 вересня 2017 року начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного
архіву О. Гнезділо взяла участь у проведенні свята «Перший
дзвоник» з нагоди відзначення Дня знань у Богодухівській
загальній школі I-III ступенів № 2 Богодухівської районної
ради та КЗ «Богодухівський спеціальний навчально-виховний
комплекс». 24 листопада 2017 року головний спеціаліст відділу
інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву О. Сафонова взяла участь у засіданні клубу «Краєзнавець», що відбулося у Державній науковій
бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Головний спеціаліст виступила
з доповіддю «З історії архівної справи на Харківщині (до 100річчя від дня створення системи архівних установ в Україні)» та
відповіла на актуальні питання щодо правил роботи архіву.
У рамках міжнародного співробітництва 09 червня
2017 року заступник директора Державного архіву Є. Кущ та
начальник відділу інформації та використання документів
М. Ельксніт, разом з керівництвом обласної державної адміністрації, структурними підрозділами ХОДА та громадськістю,
взяли участь у зустрічі голови Харківської обласної державної
адміністрації Ю. Світличної з Президентом Литовської республіки Д. Грібаускайтє. Під час заходу Президент Литовської
республіки разом з головою Харківської обласної державної
адміністрації відкрили у Харкові в парку ім. Горького Дні Литви
в Україні.
11 жовтня 2017 року начальник відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
Державного архіву О. Гнезділо на запрошення Центральної
наукової бібліотеки Харківського національного університету
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ім. В. Н. Каразіна взяла участь у презентації VIII-го випуску
«Польського Альманаху»: «1915 рік: війна, провінція, людина —
українсько-польські акценти» як член редакційної колегії вказаного видання. Захід відбувся за участі Генерального Консула
Республіки Польща в Україні Януша Яблонського та Віце-консула Яна Здановського.
Було здійснено низку заходів для вирішення питання розгалуження в Харківській області мережі трудових архівів.
У 2016 році на території області налічувалось 150 трудових архівів.
Упродовж 2017 року створено: 3 трудових архіви
при сільських та селищних радах Дергачівського району
(при Прудянській селищній раді, Полівській сільській раді,
Черкасько-Лозівській сільській раді); Трудовий архів Дворічанської селищної ради; Трудовий архів Бригадирівської сільської
ради Ізюмського району; Трудовий архів Вільхівської сільської
ради Харківського району.
У зв’язку з об’єднанням Базаліївської, Іванівської, Коробичкинської, Леб’язької, Юрченківської сільських рад Чугуївського району з Чкалівською селищною радою в одну громаду,
припинили свою діяльність трудові архіви вищевказаних сільських рад з передачею документів з кадрових питань до трудового архіву Чкалівської селищної ради.
Станом на 01 січня 2017 року на території Харківської
області існує 151 трудовий архів, а саме: при районних радах —
9, при міських радах — 8, при сільських та селищних радах —
129, при комунальних установах — 5.
Тривали роботи, спрямовані на забезпечення збереженості
документів НАФ.
На виконання завдань і заходів, передбачених Програмою
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів
Національного архівного фонду на 2009-2019 роки, 2017 року
Державним архівом перевірено 170 167 справ на паперовій
основі (в тому числі 3 справи з унікальними документами).
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У зв’язку з проведенням, на виконання листа Укрдержархіву від 15.03.2016 № 01.3/776 відповідно до Закону «Про
доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», ревізії носіїв архівної інформації репресивних органів, внесено корективи до плану заходів
Державного архіву Харківської області на 2016-2019 роки до
Регіонального плану заходів щодо здійснення контролю за
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного
фонду на 2015-2019 роки. За оновленим Планом заходів Державного архіву Харківської області на 2016-2019 роки та відповідно
до Планів розвитку архівної справи, заплановано перевірити:
— 2016 року — 92 811 од. зб., з них 78 173 од. зб. на
паперових носіях та 14 638 од. зб. страхового фонду (ці планові
показники виконані 2016 року);
— 2017 року — 74 304 справи.
Необхідно зазначити, 2017 року, втім як і 2016 року, перевіряння наявності здійснювалося з відхиленням від Програми
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів
НАФ на 2009-2019 роки.
Незважаючи на це, обсяг справ запланованих 2017 року
до перевіряння в Програмі здійснення контролю за наявністю,
станом і рухом документів НАФ на 2009–2019 роки виконано і
перевиконано, за рахунок перевіряння справ, які не були перевірені 2016 року.
Так, у Програмі на 2017 рік зазначено до перевіряння
123 323 справи, а перевірено 2017 року — 170 167 справ.
Також на виконання Регіональної програми здійснення
контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на
2015-2019 роки в Державному архіві Харківської області протягом 2017 року перевірено наявність 4632 справ фондів та 4632
аркуша фондів радянського періоду, а також 5497 описів фондів
громадських організацій.
Проведена перевірка наявності облікових документів: усі
облікові документи є в наявності.
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У 2017 році в Державному архіві була продовжена робота
з науково-технічного опрацювання документів фонду № 4,
Харківське губернське правління. За її підсумками визначено та
уточнено фондову належність, систематизовано та підготовлено
для ремонту, реставрації, брошурування та оправлення 40 258
аркушів, що складає 1035 од. зб.
Тривала робота з виявлення унікальних документів у
справах архіву. Поаркушно переглянуто 850 од. зб. дорадянського періоду Ф-3, Канцелярія харківського губернатора за
1807–1810 рр. та Ф-591, Земський начальник 5-ї дільниці Вовчанського повіту Харківської губернії, м. Вовчанськ Харківської
губернії, за 1890–1910, 1913 рр. Унікальних документів серед
переглянутих справ не виявлено.
2017 року було заплановано роботи з ремонту, реставрації
та оправлення документів фонду № 4, Харківське губернське
правління і передбачалося виконати такі види робіт: реставрацію
документів I-IV ступенів складності на паперовій основі в загальній кількості 25 500 аркушів, ремонт документів I-III ступенів
складності на паперовій основі в загальній кількості 14 500 аркушів, оправлення та підшивання загальною кількістю 450 справ.
У звітний період відреставровано 47 076 аркушів, відремонтовано 14 511 аркушів, оправлено 1937 справ. З них, 52 419
аркушів та 1 247 справ з фонду № 4, Харківське губернське
правління.
Перспективний план науково-технічного опрацювання
документів у фондах архіву на 2013–2017 роки виконано у
повному обсязі. Так, вищевказаним планом, передбачено опрацювати 200 000 аркушів. За результатами проведеної протягом 2013-2017 років роботи, відреставровані і відремонтовані
200 004 аркуші та 28,8 кв. м. планів і карт, оправлено 3155 справ.
Для поліпшення умов зберігання документів 2017 року
закартоновано 3 917 справ.
В архівних відділах РДА та міськрад області закартоновано 21228 од. зб. Найбільше справ закартоновано архівними
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відділами Валківської (971), Вовчанської (927), Дворічанської
(1233), Золочівської (1089), Красноградської (1005), Чугуївської
(1873) РДА та Архівним відділом Харківської міськради (4216).
Архівні відділи області провели перевірку наявності та
фізичного стану 36342 од. зб. управлінської документації. Найбільшу кількість справ перевірено архівними відділами Близнюківської (1509), Богодухівської (1675), Великобурлуцької (2754),
Вовчанської (1839), Краснокутської (1899), Нововодолазької
(1766) РДА та Архівним відділом Харківської (3800) міськради.
Протягом 2017 року архівні відділи РДА та міськрад області
відремонтували 1185 аркушів справ. Найбільшу кількість аркушів відремонтовано архівними відділами Близнюківської (150),
Великобурлуцької (120), Зміївської (110), Кегичівської (140),
Красноградської (115), Куп’янської (200) РДА та архівним відділом Куп’янської (250) міськради.
Архівні відділи РДА та міськрад області оправили та підшили 744 од. зб. управлінської документації. Найбільшу кількість од. зб. оправили архівні відділи Балаклійської (150) та
Краснокутської (172) РДА та архівний відділ Чугуївської (100)
міськради.
Здійснювалися заходи з комплектування архівних установ
Харківської області.
За 2017 рік на постійне державне зберігання до Держархіву області від установ, підприємств та організацій, що
перебувають у зоні комплектування архіву, надійшло 8 частин
управлінських фондів: Державного архіву Харківської області
за 2003–2004, 2006, 2012, 2014 роки; Прокуратури Харківської
області за 2016 р.; Харківської обласної ради за 2001–2004
роки; Сільськогосподарської артілі «Ударник» Чугуївського
району Харківської області за 1946–1949 роки; Колекція документів про учасників бойових дій на території інших держав у
1962–1989 роках (документи учасника бойових дій в Афганістані Олександра Олександровича Момота), Головного управління статистики у Харківській області, Відділи записів актів
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громадянського стану районних відділень Управління НКВС
УРСР у Харківській області, Відділи записів актів громадянського стану районних відділень Управління НКВС УРСР
у Харківській області Відділи записів актів громадянського
стану міських відділень Управління НКВС УРСР у Харківській області.
Крім того, Державний архів прийняв на зберігання 1 частину фонду особового походження Р-6559, Ломакіна Геннадія
Івановича, учасника бойових дій в Афганістані, заступника
голови Харківської міської Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) за 1985–2017 рр.
Усього за 2017 рік взято на облік 1193 од. зб. постійного
зберігання на паперовій основі, з яких 1123 од. зб. управлінської
документації, 50 од. зб. особового походження та 20 од. зб. з
особового складу.
За звітний період до архіву надійшли нефондові документи:
50 од. обл./ 50 од. зб. фотодокументів за 1984 рік;
10 од. обл./ 10 од. зб. фонодокументів за 2015 рік;
23 од. обл./ 4 од. зб. відеодокументів за 2015 рік.
Протягом 2017 року до архівних відділів РДА та міськрад області надійшло 115 фондів та 246 частин фондів — це
24424 од. зб. управлінської документації. Найбільші показники з приймання документів відмічено в архівних відділах
Валківської (1891), Вовчанської (927), Дворічанської (1233),
Золочівської (1089), Красноградської (1005), Лозівської (1092),
Первомайської (1175) РДА та Архівному відділі Харківської
міськради (4216).
Державним архівом удосконалено 12 описів дорадянського
періоду, що становить 1297 од. зб. управлінської документації
фондів: Канцелярія Харківського губернатора; Зміївського та
Ізюмського повітових з’їздів земських начальників; Харківського губернського у міських справах присутствія; земських
начальників Вовчанського, Богодухівського, Валківського, Зміївського повітів Харківської губернії.
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Під час виконання удосконалення описів проведена робота
з визначення та уточнення фондової приналежності 25 справ
управлінської документації.
Описано 74 од. зб. управлінських документів фондів
Р-1932, Державний архів Харківської області за 2012–2014 рр.,
та 6534, Колекція документів про учасників бойових дій на
території інших держав у 1962–1989 роках, а також 20 од. зб.
з особового складу фонду Р-1932, Державний архів Харківської області, за 2014 р. Крім того, 50 од. обл. фотодокументів,
10 од. обл. фонодокументів, 23 од. обл. відеодокументів.
За 2017 рік тематично розроблений 1 управлінській фонд.
Подокументно розроблено 186 од. зб. протоколів засідань сесій
районних рад і протоколів засідань Виконавчого комітету Красноградської районної ради депутатів трудящих (Р-4637, оп. 1) за
1943–1952 роки та складено 1 194 каталожні картки.
Поодинично розроблено 11 од. зб. та складено 11 каталожних карток на документи фонду 6534, Колекція документів про
учасників бойових дій на території інших держав у 1962–1989
роках (документи учасника бойових дій в Афганістані Олександра Олександровича Момота).
Усього розроблено 197 од. зб. та складено 1205 каталожних карток.
Проводилися роботи з каталогізації документів особового
походження та нефондових документів. Складено 50 каталожних карток на документи особового походження, 50 каталожних
карток на фотодокументи, 10 каталожних карток на фонодокументи та 23 каталожні картки на відеодокументи.
Індексовано, систематизовано та включено до відповідних каталогів 467 каталожні картки на управлінські документи
фонду 6534, Колекція документів про учасників бойових дій на
території інших держав у 1962–1989 роках, документи особового походження та нефондові документи .
Тривала робота з каталогізації документів в архівних відділах області: (переглянуто 681 од. зб. та складено 2193 картки).
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Найбільшу кількість карток склали архівні відділи Близнюківської (300), Золочівської (120), Краснокутської (215), Харківської (110) РДА та Лозівської (120), Харківської (120) міськрад.
За програмою «Архівні зібрання України» та на виконання
планового завдання з підготовки до видання анотованого реєстру описів радянського періоду за звітний період переглянуто
та анотовано 221 099 заголовків справ.
З метою поліпшення пошуку витребуваних документів в
Державному архіві Харківської області у 2017 році розпочато
розробку метричних книг фонду № 40, Харківська духовна консисторія, До інформаційно-пошукової бази даних внесено 12 240
прізвищ громадян м. Харкова про народження, шлюб та смерть.
Продовжувалася підготовка збірника «Поляки на Харківщині» та довідково-інформаційного видання «Анотований
реєстр описів Державного архіву Харківської області радянського періоду».
Вийшло друком періодичне видання «Харківський архівіст» за 2015– 2016 роки (здвоєний номер). Підготовлено рукопис видання за 2017 рік.
Проводилася просвітницька роботі серед молоді.
Проведено 6 оглядових екскурсій по Державному архіву
для студентів: 1 курсу факультету соціально-економічного
управління Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України; 2 курсу історичного факультету Харківського національного педагогічного університету
ім. Г. С. Сковороди; 2 курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; першого
курсу слухачів історичної школи Харківського територіального
відділення Малої академії наук України (2 групи); 4 курсу українського мовно-літературного факультету Харківського національного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди; 2 курсу
кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського.
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Проведено 3 навчально-виробничі практики для студентів
ВНЗів м. Харкова:
— 2 курсу історичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди;
— 2 курсу Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна (спеціальність «Архівознавство»);
— 2 курсу Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (спеціальність «Театрознавство»).
Архівними відділами проведено 5 екскурсій — оглядова
екскурсія для учнів ліцею “Подорож в історію” (Архівний відділ Кегичівської РДА); екскурсія зі студентами Харківського
педагогічного університету на тему “Життя і діяльність лікаря
Попандопуло” та екскурсія зі студентами будівельного ліцею
на тему “Сто років архівної справи» (Архівний відділ Харківської міськради); оглядова екскурсію для школярів 6-го класу
Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (Архівний відділ Золочівської РДА); профорієнтаційна екскурсія для
вихованців гуртка «Секретар керівника» Комунального закладу
Станції юних техніків № 3 Харківської міської ради (Архівний
відділ Харківської РДА).
За 2017 рік Архівним відділом Харківської міськради проведено 2 практики зі студентами Харківської державної академії
культури.
Певна увага приділялася питанням задоволення потреб громадян в одержанні ними інформації за архівними документами.
У 2017 році в читальних залах Державного архіву працювало 490 користувачів — громадян України та 8 іноземних
користувачів. До читальних залів Державного архіву видано
10670 справ, до читальних залів архівних відділів області —
1653 справи (прийнято 139 користувачів).
До Державного архіву Харківської області надійшло 940
запитів соціально-правового характеру: від громадян України —
696; від іноземних громадян — 244. З них виконано 842 (435 —
з позитивним результатом, 82 — з рекомендацією звернутися
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за місцем знаходження документів); тематичних — 315, з яких
виконано 296 (115 — із позитивним результатом, 48 — із рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів); 2590
запитів за актами цивільного стану; 250 запитів генеалогічного
плану. На особистому прийомі у столі довідок прийнято 2590
звернень, інші надіслано поштою.
До архівних відділів РДА та міськрад надійшло 3 205
тематичних запитів (виконано з позитивним результатом 2 304
запитів, з рекомендацією звернутися за місцем знаходження
документів — 110); 9 275 запитів соціально-правового характеру (у тому числі 2 151 — майнових) (виконано з позитивним
результатом — 8 291 (у тому числі 2 131 — майнових), з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів — 334
(у тому числі 7 — майнових). По області кількість звернень від
громадян, розглянутих на особистому прийомі, сягнула 6 490.
Підводячи підсумки роботи Державного архіву та архівних установ Харківської області у 2017 році, слід зазначити,
що протягом вказаного періоду тривали роботи зі збереження
та поповнення Національного архівного фонду, розширення
доступу до архівної інформації, зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ.
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МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ
«АРХІВНА СПРАВА НА ХАРКІВЩИНІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»
проведеного на базі Державного архіву Харківської області
29 вересня 2017 року
(до 100-річчя створення системи архівних установ в Україні)
29 вересня 2017 року в Державному архіві Харківської
області відбулося засідання круглого столу за темою: «Архівна
справа на Харківщині: історія та сучасність» (до 100-річчя створення системи архівних установ в Україні).
У заході взяли участь представники архівних установ,
освітніх закладів, культурних та наукових установ.
У рамках круглого столу було презентовано виставку
архівних документів та друкованих видань “З історії архівної
справи на Харківщині”, присвячену 100-річчю створення системи архівних установ в Україні.

Відкриття засідання Круглого столу
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Учасники Круглого столу
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Виступає к.і.н. професор кафедри історіографії, джерелознавства та
археології, директор Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька
ХНУ ім. В. Н. Каразіна Сергій Куделко

Виступає завідувач кафедри історіографії, джерелознавства
та археології історичного факультету Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна Сергій Посохов
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Виставка архівних документів та друкованих видань
“З історії архівної справи на Харківщині” (до 100-річчя створення
системи архівних установ в Україні)
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Ольга Гнезділо
Архівне будівництво на Харківщині:
історія та сучасність
Створення 1880 року історичного архіву при Харківському історико-філологічному товаристві (ХІФТ) Харківського імператорського університету
започаткувало
систематизацію збирання, формування та зберігання архівних документів на території Харківської губернії. Цей архів
був приватним архівним зібранням, а не державною архівною
установою. Фінансової підтримки від уряду він не отримував,
існував на кошти, які виділяв університет та за рахунок приватних благодійних внесків.
Початковий період діяльності історичного архіву характеризується відсутністю приміщення та штатних працівників.
Але ці обставини не перешкодили поповненню архіву новими
документами. Його комплектування здійснювалося шляхом
проведення археографічних експедицій членів ХІФТ та за
рахунок пожертв від приватних осіб.
Першим завідувачем Харківського історичного архіву
(з 1884 року) став історик, краєзнавець професор Д. Багалій,
у майбутньому відомий громадський і політичній діяч, ректор
Імператорського Харківського університету, академік Української академії наук. Д. Багалій порушив перед ХІФТ питання
про необхідність введення до штату архіву платного архіваріуса. Таку посаду було введено 1886 року.
За перші 20 років існування архів став науковим закладом, у якому зберігалися цінні архівні документи з історії
Лівобережної та Слобідської України. Д. Багалій неодноразово
звертався до влади з пропозицією перетворити Харківський
історичний архів ХІФТ на державний. Але питання не було
вирішено позитивно.
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Створення історичного архіву при ХІФТ університету
мало велике значення для розвитку історичної науки та архівної справи в Україні. У цьому архіві були зібрані, врятовані від
знищення важливі історичні документи; сформувалася школа
істориків-архівістів.
Поворотним рубежем в історії архівної справи України стала Українська революція 1917-1920 рр. Зі створенням
восени 1917 року Генерального секретарства справ освітніх
Центральної Ради (з 9 січня — народного міністерства освіти
УНР), який очолив відомий історик Олександр Грушевський
(брат Михайла Грушевського), розпочалося становлення системи архівних установ України. Головне завдання Бібліотечноархівного відділу полягало в збереженні історико-культурної
спадщини українського народу, всебічному залученню до наукового обігу архівної інформації. Уряд Центральної Ради надавав важливого значення розбудові системи державних архівних
установ. Проект архівної реформи в Українській державі був
розроблений ще за правління гетьманського уряду П. Скоропадського. Основним положенням реформи було проголошення
державної власності на архівні документи. Центральною установою архівної системи мав стати Національний архів Української держави. Також передбачалося створити губернські
архіви. Автори проекту В. Модзалевський, Д. Багалій, В. Іконніков, О. Левицький пропонували створити в губерніях архівні
комісії зі статусом «державних інституцій» для управління
архівною справою на місцях. Проекти архівної реформи, на
жаль, не вдалося реалізувати ні урядові П. Скоропадського, ні
Директорії УНР.
11-12 грудня 1917 року в складних умовах громадянської
війни в Харкові відбувся перший Всеукраїнський з’їзд рад,
який проголосив радянську владу в Україні. Під час війни була
знищена велика кількість документів, у тому числі і в багатьох
архівних установах. Документи розкрадалися, якась їх частка
була вивезена за кордон, інша використовувалась як пред34
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мет купівлі-продажу. Все це змушувало працівників науки і
культури, а також, в першу чергу, архівістів робити все, щоб
врятувати документи від загибелі. Радянська влада почала
здійснювати заходи, спрямовані на організацію охорони, збереження та використання архівних документів. Одним із таких
заходів був декрет «Про реорганізацію і централізацію архівної справи РСФРР» від 1 червня 1918 року, але, слід відмітити, що основою для наукової організації архівної справи в
Україні стали також положення проекту архівної реформи, яку
розробляли українські архівісти у перший період Української
державності.
У січні 1919 року в Харкові у складі Всеукраїнського
комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС) Наркомосвіти УСРР створено архівно-бібліотечну секцію на чолі з В. Барвінським — як всеукраїнську установу з
керівництва архівною справою. Центральними губернськими
органами з архівного будівництва і створення губернського
архівного фонду в Харківській губернії з березня 1919 р. стали
архівно-бібліотечна секція Харківського губкопмису та Харківський історичний архів (колишній архів Історико-філологічного товариства при Харківському університеті).
18 липня 1919 р. архівну секцію ВУКОПМИС було перейменовано на Головне управління архівною справою, яке підпорядковувалося позашкільному відділу Наркомосвіти УРСР.
Із січня 1920 р. архівну секцію Харківського губернського
комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини очолив професор Д. Багалій.
1 лютого 1920 р. Харківським губкопмисом було прийнято підготовлене секцію за участю Д. Багалія «Положення
про Центральний історичний архів», затверджено штати
архіву. 7 лютого 1920 р. була прийнята постанова Всеукрревкому про заборону всякого переміщення архівів в м. Харкові та
вилучення з них документів без його відома.
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Архівна секція губкопмису мала у своєму складі 2 установи: Центральний історичний архів, завідувачем якого був
Д. Багалій та Архів Революції, де завідувачем був І. Шингарьов.
Пізніше, у лютому 1920 року, був створений Слобожанський архів революції, куди увійшли фонди губернського
жандармського управління та охоронного відділення; в ньому
також концентрувалися документи з історії революційного
руху в Україні.
Реформування архівної галузі продовжилося після остаточного встановлення радянської влади в Україні. Так, 20 квітня
1920 року РНК УРСР затвердило «Тимчасове положення про
архівну справу». Згідно з цим положенням всі архіви оголошувались загальнонародним надбанням, а архівні документи
установ і організацій передавалися у розпорядження архівних секцій при губнаросвітах, крім цього, за знищення архівів передбачалась відповідальність у законодавчому порядку.
Виконувати цю постанову уряд УРСР доручив Архівному відділу ВУКОПМИСу, який у квітні 1921 року був реорганізований у Головне архівне управління (Головарх) при Наркомосвіти
УСРР. До складу колегії Головарху увійшли: М. Скрипник,
Д. Багалій, В. Веретенников, М. Довнар-Запольський. Головарх здійснював загальне керівництво архівною справою в
Україні, а на місцях створювалися губернські архівні управління (губархи).
Важливим напрямком діяльності Головарху була організація роботи центральних архівів республіки, в тому числі
архіву Революції і Центрального історичного архіву в Харкові.
Крім того, створений у 1920 році Слобожанський архів революції в січні 1922 року був реорганізований в Центральний
архів революції.
У період з 1921 по 1925 роки Харківським Губархівом
була проведена значна організаційна робота, у тому числі
інвентаризація всього майна, реєстрація 143 архівів анкетним
методом.
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Поряд із системою державних архівних установ існував
архівний фонд правлячої на той час у країні Комуністичної
партії (КП). Перші кроки щодо збирання, зберігання й систематизації архівних документів КП(б)У були пов’язані зі створенням Постановою РНК РСФРР від 22 вересня 1920 року
комісії для збирання і вивчення матеріалів з історії Жовтневої
революції та історії російської комуністичної партії більшовиків (згодом ширше відомою під назвою Істпарт). В Україні
комісія з аналогічними повноваженнями утворилася навесні
1921 року. За Істпартом фактично закріплювалася монополія
на володіння документами з історії КП(б)У, революційного
руху в Україні.
На початку 1922 року Істпарт підпорядковувався безпосередньо ЦК КП(б)У. Головою Істпарту був обраний
М. Скрипник, завідувачем — М. Іванов. Документи історико-революційної тематики зосереджувалися в спеціальних
відділах державних історичних архівів. Загальний політичний контроль за їх функціонуванням покладався на Істпарт.
Архівна робота велася на загальних засадах. З тією ж метою
у Харкові було створено Центральний архів Жовтневої революції, який лише формально підпорядковувався ЦАУ УСРР,
а фактично — Істпарту.
У 1923 році ЦК КП(б)У затвердив нове положення про
Істпарт, яким визначалися його головні напрями роботи і
структура. Він працював на правах відділу ЦК з підвідділами:
організаційно-адміністративним, збирання та наукового опрацювання архівних документів, зі зв’язків із місцевим бюро
Істпарту, редакційно-видавничим, виставковим та бібліотекою. На цей час було завершено формування місцевих осередків істпартів при губкомах КП(б)У. Серед найбільших центрів
роботи істпартів був і Харків.
Назрівала необхідність координації архівної справи.
З цією метою в Харкові в 1924 році відбувся I Всеукраїнський
з’їзд працівників архівів, на якому обговорювалися питання
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діяльності архівних установ та розвиток архівного будівництва в Україні. Найголовнішим було питання централізації та
концентрації документів єдиного державного архівного фонду
УРСР відповідно до профілю архівів, а також збір частин Єдиного державного архівного фонду (ЄДАФ) УРСР, що з певних
причин опинилися за межами республіки. Робився акцент на
необхідність вирішення в законодавчому порядку питання про
передачу до центрархіву документів, що перебували в музеях
та бібліотеках.
У 1925 році, після ліквідації губернської системи і заміни
її окружною, губернське архівне управління було реорганізовано в окружне архівне управління (Окрарх).
У 1926 році на базі фондів Центрального історичного
архіву був створений Харківський краєвий історичний архів,
де зосередилися документи організацій, які існували на території Харківщини.
Важливі зміни в архівній справі відбулися в 1930-ті
роки. Так, 15 вересня 1930 року ВУЦВКа і РНК УРСР ухвалили постанову «Про ліквідацію округів і перехід на двоступеневу систему управління».
18 вересня 1930 року урядова комісія замість Окружного
архівного управління заснувала 28 місцевих архівних управлінь при міських Радах. На ці архівні управління покладалися
обов’язки з керівництва архівною справою не тільки в межах
міста, але і в районах, що перебували на території колишніх
округів. З 1 жовтня 1930 року почали свою діяльність місцеві архівні управління. Місцеварх у Харкові почав діяти,
як і в інших районах, з листопада 1930 року. Тоді було утворені 11 філій місцевархів, зокрема, філії Харківського місцеварху було створено в містах Ізюмі та Куп’янську. У грудні
1930 року Укрцентрархів визначив обов’язки новостворених
місцевих архівних управлінь: вони завершували прийом документів ліквідованих окружних установ, а також розбір та опис
цих документів.
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Заснування в Україні місцевих архівних установ у зв’язку
з ліквідацією округів розглядалося Укрцентрархівом як тимчасові вимушені заходи. Це було викликано тим, що після
ліквідації окрархів не було можливості створити архівні установи в кожному районі. Районні установи в цих умовах важко
було б забезпечити приміщеннями, кваліфікованими кадрами,
фінансувати.
Робота Харківського Архівного Управління (Місцеварху)
у 1930 році проходила в умовах ліквідації округів.
У 1929-1931 роках Укрцентрархів вжив ряд заходів,
спрямованих на організацію роботи Археографічної комісії
щодо підготовки та видання науково-довідкової літератури та
історичних джерел. У 1931 році було видано «Архів Запорізької Січі. Опис матеріалів» та третій випуск «Збірника узаконень, розпоряджень і інструкцій в архівній справі». Журнал
«Архівна справа» у 1931 році було перейменовано на «Радянський архів», протягом року вийшло 6 його номерів. Продовжувалося видання “Бюлетеню ЦАУ УРСР”.
Негативний вплив на розвиток українського архівознавства мали репресії 1920-1930-х років. Наступ партійної
ідеології на архівістику знайшов вияв у «нищівній критиці»
науковців-архівістів на сторінках архівознавчих видань
«Радянський архів» та «Архів Радянської України», звільненні
з роботи досвідчених архівістів, які були замінені членами
Комуністичної партії, в арештах архівістів. Ворожими марксистсько-ленінській ідеології було визнано погляди відомих
українських теоретиків-архівістів В. Веретеннікова, В. Романовського, В. Барвінського. Під слідством перебували сотні
архівістів, безпідставно звинувачених у зв’язках з білоемігрантськими, контрреволюційними військово-офіцерськими,
націоналістичними організаціями. Серед них — В. Романовський, О. Рябінін-Скляревський, В. Новицький, С. Гаєвський,
О. Грушевський та інші.
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Недоліки місцевих архівних управлінь полягали у відірваності від районних і сільських установ: територія їх діяльності в порівнянні з окрархами значно збільшилася. У зв’язку
з цим у листопаді 1931 року ВУЦВК вирішив замість місцевих архівних управлінь, їх філій і крайових історичних архівів створити таку систему архівних установ, яка б охоплювала
центральні республіканські архіви, державні історичні архіви
у колишніх окружних центрах, а також міські та районні архівосховища, для концентрації в них документів.
1932 року в Харкові почалася реорганізація системи
архівних установ. З 31 березня 1932 року були повністю
об’єднані документальні матеріали крайового історичного архіву та місцевого архівного управління, після чого
Харківський крайовий історичний архів було перейменовано на
Харківський обласний історичний архів.
У серпні 1930 року був створений Харківський Всеукраїнський Центральний державний архів. У його обов’язки
входило зберігати, систематизувати і готувати для наукового
дослідження документи всіх центральних державних і цивільних установ і організацій УРСР з часу закінчення громадянської війни.
Слід відзначити, що ще у 1929 році відповідно до рішення
ВУЦВК, яке вийшло 28 липня, в Харкові у 1930 році був створений Центральний архів кооперації, в якому концентрувалися документи центральних кооперативних організацій, як
дореволюційного, так і радянського періодів. Але проіснував
він недовго, в березні 1932 року його ліквідували, а матеріали
передали Центральному державному архіву, де була створена
кооперативна секція.
З 29 липня по 4 грудня 1931 року в Харкові проходив
другий Всеукраїнський з’їзд архівних працівників, на якому
обговорювалися актуальні питання архівного будівництва в
Україні. У роботі з’їзду брали участь 109 делегатів від усіх
архівних установ республіки. На з’їзді було вирішено зосе40
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редити увагу архівних установ на формуванні документальної
бази для наукового дослідження та створенні до неї науководослідного апарату, публікації документів.
У березні 1932 року у зв’язку з переходом на триступеневу систему управління було створено Харківське обласне
архівне управління. До цієї системи вперше увійшли районні
та міські архіви, що створювалися при районних виконавчих
комітетах та місцевих Радах. Основним напрямком їх діяльності був контроль за виконанням архівної справи в державних
установах і організаціях. Керуючою організацією по виробничий лінії для обласного архівного управління було Центральне
архівне управління (ЦАУ УРСР), організоване при секретаріаті ВУЦВК.
Харківському обласному архівному управлінню підпорядковувалися Харківський обласний історичний архів та
державні історичні архіви в Полтаві, Сумах, Кременчуці, Ромнах, Прилуках, Лубнах, Куп’янську, Старобільську. Незважаючи на труднощі організаційного періоду, Харківська обласна
архівна управа змогла утворити з 1 квітня 1932 року до 1 січня
1933 року 56 районних архівів (з потрібних 60), 4 міських
архіви: в Харкові, Полтаві, Сумах, Кременчуці та налагодила
живий зв’язок із підлеглими державними історичними архівами в Полтаві, Сумах, Кременчуці, Куп’янську і Лубнах, а
також Харківським обласним історичним архівом — найбільшим архівним закладом мережі.
27 червня 1935 року Президія ЦВК СРСР прийняла особливе рішення про заходи, які необхідно вжити для упорядкування архівної справи в СРСР. У зв’язку з цим перед всіма
архівними установами, у тому числі на Харківщині, були
поставлені завдання з укомплектування архівів кваліфікованими кадрами та підвищення кваліфікації архівних співробітників, надійного устаткування архівосховищ, концентрації
архівних матеріалів з архівів діючих установ, приведення в
належний стан документальних матеріалів держархівів та
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їх обліку. Ці завдання допоміг розв’язати облвиконком, який
своєю постановою від 12 липня 1936 року № 1014 виділив
архівному управлінню кошти на організацію курсів архівних
робітників, що діяли на протязі 1936-1939 рр. Таким чином,
всі співробітники архівних установ Харківщини мали змогу
підвищити свою кваліфікацію.
Створення районних і міських архівів та перехід
на обласну систему управління призвів до істотних змін
у концентрації архівних матеріалів. У липні 1932 року
ЦАУ УРСР видало постанову «Про порядок концентрації
архівних матеріалів з міських та районних архівів до обласних і державних історичних архівів УРСР». Цією постановою встановлювався десятирічний термін зберігання
документів у райархівах, по закінченні якого документи
передавалися відомчим, обласним та державним історичним архівам. Концентрація архівних матеріалів районних
і сільських установ у державному архівному сховищі здійснювалася вперше.
Питання про підготовку кадрів архівістів з вищою освітою ставилося Укрцентрархівом перед Наркомосвітою УРСР
ще у 1926 році, але, не дивлячись на це, тільки в 1932 році
у Харкові при Інституті педагогічної та професійної освіти
був організований факультет архівознавства. У 1933 році
факультет був реорганізований в історико-архівне відділення
при Харківському університеті. Але з часом історико-архівне
відділення було фактично ліквідовано внаслідок переїзду
історичного факультету з Харкова до Київського державного
університету.
Загалом у 1936 році Обласне архівне Управління обслуговувало 83 районних архіви і 4 міських архіви, стан яких значно покращав.
Крім того, утворений у березні 1937 року Харківський
місцевий воєнно-історичний архів теж безпосередньо був підлеглий Харківському архівному управлінню.
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Постановою Раднаркому УРСР від 28 вересня 1937 року
була утворена Полтавська область, до складу якої з жовтня
1937 року увійшли Полтавський, Кременчуцький, Лубенський державні історичні, 41 районний та 2 міських архіви.
Вже в січні 1939 року указом президії Верховної Ради СРСР
була організована Сумська область, до складу якої увійшли
Тростянецький, Ульяновський, Хотинський, Штеновський,
Охтирський, Грунський, Краснопольський, Білопольський,
Писарівський, Лебединський, Миропольський, Сумський
райони Харківської області і, відповідно, архіви цих районів.
Згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР «Про
передачу управління архівами та мережі державних архівів
НКВС СРСР» від 16 квітня 1938 року, архів був підпорядкований Архівному відділу Управління НКВС по Харківський
області.
Таким чином, після відокремлення нових областей та
вищевказаної реорганізації у віданні Архівного відділу станом на 1 січня 1940 року були: Харківський обласний історичний архів, Харківський воєнно-історичний архів, Куп’янський
історичний архів, Харківський та Ізюмський міські архіви та
33 районних архіви. Крім того, архівний відділ контролював
більш ніж 700 архівів союзних, республіканських та обласних
установ, які знаходилися в Харкові.
Перед архівістами Харківщини стояли великі завдання
з упорядкування всіх архівних матеріалів, що зберігалися в
архівах області, налагодження точного обліку документальних
матеріалів, поліпшення їх зберігання, широкого використання
в наукових та практичних цілях, комплектування.
Напередодні Другої Світової війни Харківський обласний архів був важливою науково-дослідною установою та
великим сховищем цінних документальних матеріалів, що всебічно відображали історію Харківщини з кінця XVIII століття
до 1940 року, і нараховував 2700 фондів (2080000 од. зб.), які в
основному були упорядковані.
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У 1938 році почала працювати експертно-перевірна
комісія архівного відділу, яка була затверджена начальником
управління НКВС у складі п’яти осіб. Комісія розглядала відбірні списки на документальні матеріали установ, які упорядковували свої документальні матеріали.
Відповідно до затвердженого РНК СРСР у березні
1941 року “Положення про державний архівний фонд Союзу
РСР і нову мережу державних архівів СРСР”, Харківський
обласний історичний архів став називатися Харківським
обласним державним архівом, штат архіву був збільшений.
Мережа архівних органів стала така: Архівний відділ, облдержархів у Харкові, його філія в Куп’янську, Харківський міський та 33 районних архіви.
Воєнно-історичний архів згідно з цим положенням мусив
бути ліквідований, але напад нацистських загарбників перервав
працю архівістів. Керуючись вказівками Архівного управління
НКВС УРСР, архівісти Харківщини перебудували свою роботу
відповідно до умов воєнного часу. Була посилена охорона документальних матеріалів, упроваджено цілодобове чергування
керівних співробітників, проведено ряд протипожежних заходів.
28 вересня 1941 року, після початку Другої світової
війни, частина співробітників управління державних архівів
УНКВС УССР (так тоді називався Архівний відділ) разом із
співробітниками обласного правління архіву та інших архівів Харкова були евакуйовані до міста Златоуст Челябінської
області. Евакуювати повністю всі актуальні фонди, підготовлені до відправки, за відсутності достатньої кількості вагонів
не вдалося. Було вивезено весь обліково-довідковий апарат
архіву і біля 40000 од. зб. Евакуйовані до Златоусту співробітники продовжували роботу з науково-технічної обробки та
упорядкування документальних матеріалів.
Всі архівні установи м. Харкова, які залишилися в окупації, за рішенням міської управи діяли як одна структура —
Об’єднаний історичний архів.
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Після звільнення Харківської області від загарбників,
у травні 1944 року завершено реевакуацію до Харкова обласного архіву.
На початку 1960 р. Головне архівне управління із системи Міністерства внутрішніх справ СРСР, де воно перебувало
з 1939 р., передано у безпосереднє підпорядкування Раді Міністрів СРСР. Аналогічні зміни сталися і в Українській РСР.
29 червня 1960 р. Харківський облвиконком прийняв
рішення «Про прийом архівного відділу Управління внутрішніх справ, облдержархіву і міського архіву та перетворення
архівного відділу Управління внутрішніх справ в архівний відділ облвиконкому».
У грудні 1969 р. в Харкові був створений Центральний
державний архів науково-технічної документації УРСР, в
якому мала зберігатись документація відповідних проектноконструкторських організацій.
У період «застою» архівне будівництво в Радянській
Україні, як і у цілому в СРСР, знаходилося у кризовому стані,
що спричинено підпорядкуванням діяльності архівів партійній ідеології, обмеженням доступу до інформації, що у них
зберігається, ізоляцією від зарубіжних архівних процесів.
З відновленням незалежності України розпочався новий
етап розвитку архівної справи.
27 серпня 1991 р. Верховна Рада України видала Указ “Про
передачу архівів Компартії України у підпорядкування Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України”.
Згідно з рішенням виконкомів Харківської обласної та
міської Рад народних депутатів від 05.09.1991 р. «Про організацію приймання на державне зберігання документів архівів комітетів КПУ» споруду, обладнання, фонди колишнього
партійного архіву передано до Державного архіву Харківської
області.
На початку 1990-х років Державний архів Харківської
області здійснював приймання документів від Служби без45
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пеки України на громадян, що були примусово відправлені до
Німеччини у 1942-1943 рр, а також позасудові справи репресованих у 1920-1940-х роках громадян — мешканців м. Харків та
Харківської області.
Важливими віхами для модернізації та розвитку архівної
справи стали прийняття Закону України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи» (1993), яким уперше на
законодавчому рівні було визначено правові засади функціонування системи архівних установ та запроваджено нову цілісну
категорію культури і права — Національний архівний фонд
та Указ Президента України «Про День працівників архівних
установ» від 30 жовтня 1998 року, яким вперше визначено
24 грудня професійним святом архівістів.
У сучасний період відбуваються значні перетворення у
системі архівних установ, починаючи з її керівничого органу:
на даний час — це Державна архівна служба України. Створено нові центральні державні архівні установи — Центральний державний архів зарубіжної україніки та Центральний
державний електронний архів України, Науково-дослідний
інститут архівної справи та документознавства тощо.
На місцевому рівні, в областях, у тому числі й Харківській області, система архівних установ також зазнає
трансформацій.
Станом на кінець 2017 року мережа архівних установ
Харківської області складається із 28 місцевих державних
архівних установ (це Державний архів Харківської області,
який здійснює керівництво розвитком архівної справи на
території області, та 27 архівних відділів районних державних
адміністрацій), а також 6 архівних відділів міських рад міст
обласного значення, які зберігають документи Національного
архівного фонду України. Крім того, на території області діють
7 приватних архівних установ та 151 трудовий архів, які створені для централізованого тимчасового зберігання документів,
що не належать до Національного архівного фонду.
46

«АРХІВНА СПРАВА НА ХАРКІВЩИНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Також у Харкові знаходиться один із центральних державних архівів — Центральний державний науково-технічний
архів України.
Усі державні архівні установи й архівні відділи міських
рад, які знаходяться на території Харківської області, є цінними зібраннями документальних джерел з історії минулого та
сьогодення нашого краю, складовою Національного архівного
фонду України.
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Анна Алєксєєнко
Центральний архів у Харкові: територіальний фактор
у створенні та діяльності ЦДНТА України
Відзначення 100-річчя створення системи архівних установ в Україні у 2017 р. є гарним приводом згадати історію їх
становлення, провести аналіз факторів, що впливають на формування та діяльність архівів. У цьому контексті цікавим є розвиток архівної справи на Харківщині.
Харків займає виняткове становище з-поміж інших міст
України. Не випадково саме тут функціонує Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України) —
один із дев’яти центральних державних архівів, які належать до
сфери управління Державної архівної служби України. Він був
створений як Центральний державний архів науково-технічної документації Української РСР (ЦДАНТД УРСР) у 1969 р.
з метою централізації зберігання і широкого використання
науково-технічної документації, що утворюється в результаті
діяльності науково-дослідних інститутів, проектних і конструкторських організацій.
Територіальний фактор відіграв у цьому процесі важливу
роль. Можна виділити три складові, що вплинули на вибір місця
розташування архіву: 1) наявність у Харкові традиції архівного
будівництва; 2) наявність приміщень для зберігання фондів;
3) близькість до організацій — джерел комплектування архіву.
Зупинимося детальніше на кожній з них.
Історично склалося, що формування вітчизняної архівної системи відбувалося у роки, коли Харків був столицею. Тут
створювалися органи управління архівною справою та центральні архіви. У 1920 р. Харківський історичний архів, що існував з 1880 р., перетворений на Центральний історичний архів
при Харківській губнаросвіті. Утворення Головного архівного
управління при Наркоматі освіти УСРР та подальша його реор48
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ганізація у Центральне архівне управління (Укрцентрархів), що
мало надвідомчий характер діяльності, сприяло зростанню кількості спеціалізованих центральних архівів. У довоєнний період
у Харкові діяли, окрім згаданого, Центральний архів революції (1922 р. перетворений із Слобожанського архіву революції),
Центральний архів праці (з 1926 р.), Центральний архів кооперації (1929–1932 рр.), Всеукраїнський центральний архів стародавніх актів (з 1932 р. створений на базі ЦІА).
Із втратою Харковом столичного статусу постало питання
про їх переведення до Києва. Здійснити ці наміри вдалося після
звільнення окупованих у ході Другої світової війни територій.
У 1943 р. у Києві створені Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР (ЦДАЖР
УРСР), Центральний державний історичний архів УРСР (ЦДІА
УРСР), у Харкові — їхні філіали. Одночасно були ліквідовані
центральні архіви, що до евакуації діяли у Харкові. Тільки
нестача архівосховищ для розміщення ЦДАЖРу УРСР стала
причиною його переведення з Києва до Харкова, де він розмістився з 1 жовтня 1945 р. у приміщеннях свого філіалу і діяв аж
до відкриття у 1970 р. комплексу споруд центральних державних архівів УРСР.
Реформування архівної системи України 1960-х рр. завершилося постановою РМ УРСР від 25 грудня 1969 р. № 688 «Про
заходи з покращення архівної справи в республіці», якою філіал
ЦДІА УРСР у Харкові ліквідовано, ЦДАЖР УРСР передано з
Харкова до Києва. Крім того, цією ж постановою передбачено:
«створити у м. Харкові ЦДАНТД УРСР та розмістити його у
приміщенні по вул. Університетській № 4 та № 8 після звільнення їх ЦДАЖР УРСР».
Із наведених фактів логічно витікає очевидність іншої
складової, яка відіграє суттєву роль у місцезнаходженні архівів.
Йдеться про наявність пристосованих приміщень, які залишилися у спадок від ЦДАЖРу УРСР. ЦДАНТД УРСР розмістився
у будівлі по вул. Університетській, 4 у 1971 р. — одразу після
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перебазування основного масиву попередника до Києва —
і обіймає її дотепер.
Велика заслуга у заснуванні центрального архіву у Харкові
належить голові АУ при РМ УРСР О. Г. Мітюкову. Перший директор ЦДАНТД УРСР М. Ф. Кондратьєв у своїх споминах згадує
приватну розмову з ним та його міркування щодо вибору місця
для профільного архіву науково-технічної документації (НТД):
«[…] такий архів потрібно б розмістити в м. Харкові — насиченому великою кількістю проектних і наукових організацій. До
того ж, недалеко від Харкова розташовані великі промислові
центри республіки: Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ та
ін. Ну, а приміщення для архіву вже готове — колишня будівля
ЦДАЖР».
Як бачимо, у розрахунках керівництва фігурує ще одна
складова, яка стосується архівної діяльності і має вплив на його
подальшу роботу і на формування його фондів. Мова про необхідність територіальної прив’язки держархівів НТД до місць
концентрації промисловості велася ще під час вироблення підвалин централізованого зберігання цього виду документації. У
листі МВС СРСР та Держплану СРСР у Раду Міністрів СРСР
у зв’язку з постановою РМ СРСР від 07 лютого 1956 р. № 246
«Про міри з упорядкування режиму зберігання та кращого використання архівних матеріалів міністерств і відомств» міститься
пропозиція: «Зобов’язати Ради Міністрів союзних республік
протягом 1957–1959 рр. створити центральні державні архіви
технічних документів республік, а в РРФСР, УРСР та БРСР, крім
того, створити по 2–5 філіалів цих архівів по основним промисловим районам республік».
Диспропорція науково-промислового розвитку областей
України віддзеркалюється на розподілі юридичних осіб —
джерел формування Національного архівного фонду (НАФ)
ЦДНТА України за місцезнаходженням. Приблизно чверть з
них розташовані у Харкові; інші три чверті — в інших великих
промислових містах, переважно на сході України.
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Доповідає начальник відділу використання інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву України
Анна Алєксєєнко

Ретроспективний погляд на діяльність ЦДНТА України
дає право стверджувати про доцільність зробленого вибору
щодо розташування архіву. Але територіальний фактор негативно позначився на ній з виникненням конфлікту на Донбасі.
По-перше, на непідконтрольній території сьогодні залишаються
понад 11% юридичних осіб — джерел формування НАФ ЦДНТА
України. По-друге, близькість Харкова до кордону з Росією
та до зони проведення антитерористичної операції становить
загрозу для збереженості архівних фондів у разі розпалення
збройного конфлікту. Проте, наразі питання про переміщення
фондів ЦДНТА України до Києва не розглядається.
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Володимир Бабенко, Андрій Савич,
Олексій Тімров, Ірина Надточій
Науково-технічні аспекти довгострокового зберігання
інформації архівних документів як культурних
цінностей
Архівна справа — галузь життєдіяльності суспільства,
пов’язана із накопичуванням, обліком, зберіганням архівних
документів та використанням відомостей, що в них містяться.
Згідно із Законом України «Про вивезення, ввезення
та повернення культурних цінностей» культурні цінності —
об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє,
історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства
України. До культурних цінностей належать, зокрема, архівні
документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо
чи в колекції.
Архівні документи, культурна цінність яких визнана відповідною експертизою та які підлягають державному обліку і
зберіганню, складають Національний архівний фонд. Документи Національного архівного фонду відображають історію
духовного і матеріального життя українського та інших народів,
мають культурну цінність і є надбанням української нації та в
цілому є культурними цінностями.
Культурна цінність архівного документа визнається експертною комісією за такими критеріями:
1) походження — функціонально-цільове призначення
юридичної особи (фондоутворювача), значення фізичної особи
(фондоутворювача) в житті суспільства, час і місце створення
документа;
2) зміст — значущість інформації, що міститься в документі (унікальність і типовість), її повторення в інших документах, вид документа, оригінальність;
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3) зовнішні ознаки — форма фіксації та передачі змісту,
засвідчення і особливості оформлення документа, стан його
збереженості.
Інформація про архівний документ, необхідна та достатня
для проведення такої експертизи, міститься в атрибутивному
описі, який є результатом наукової атрибуції. У загальному
випадку атрибутивний опис повинен містити такі атрибути:
а)   час створення; б)   причетність до історичних подій,
культурних традицій народів і пам’яток історії, видатних особистостей, виробників, мануфактур і шкіл; в)  рівень визнання
автора; г)  стан збереженості; д)  знаки та позначки; е)  комплектність; ж)  лінійні розміри; з)  соціокультурна функція; и)  рівень
суспільного визнання; к)  унікальність; л)  рівень виконавської
техніки та популярності; м)  наукова значущість.
По суті, усі ці атрибути є ідентифікаційними ознаками
архівного документа та в сукупності складають інформацію,
збереженість якої має бути забезпечено на тривалий термін.
Загальновизнаним способом довготривалого зберігання
інформації у вигляді зображень є застосування технологій
мікрофільмування СФД, тобто у вигляді зображення на мікрографічній плівці.
Суттєвою задачею, вирішення якої передує мікрофільмуванню інформації архівних документів, є визначення рівня
інформативності застосованого атрибутивного опису. Пропонується така градація цих рівнів інформативності:
а)   опис забезпечує відновлення архівного документа з
повною тотожністю;
б)   опис забезпечує формування уявлення про окремі
ознаки архівного документа;
в)  опис забезпечує передачу лише інформаційного змісту
архівного документа в певному контексті, наприклад смисл тексту тощо.
Також потребує вирішення задача узгодження можливостей технологій мікрофільмування з фіксації інформації у
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графічній формі (у вигляді зображень) та необхідним рівнем
інформативності таких зображень.

Доповідає науковий співробітник відділу досліджень, розробки
перспективних і удосконалення традиційних технологій формування
СФД НДІ мікрографії Володимир Бабенко

Чинні та розроблювані в НДІ мікрографії технології експериментально підтвердили можливість довгострокового зберігання інформації архівних документів як культурних цінностей,
яка може бути представлена у вигляді зображень. Так, зокрема,
можливе збереження інформації про деталі зображення, що мають
розмір не менший за 1,6 — 2,0 мкм. Інформація ж про колір та
градації сірого (у тому числі) може фіксуватися на мікрографічній плівці практично без обмежень. Важливо, що розроблюваний
НДІ мікрографії метод фіксації такої інформації також забезпечує
її відтворення на рівні, узгодженому зі споживачем (замовником)
та єдиним обмеженням якого є економічна доцільність.
Таким чином, на сьогодні технології мікрофільмування
СФД не мають альтернативи, коли є потреба надійного та довгострокового зберігання інформації архівних документів як культурних цінностей.
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Наталія Борох
Архівний відділ Золочівської районної державної
адміністрації: історія та сучасність
Золочівський край був заснований в ХVІІ столітті. Архівні
документи, що відображають його історію починаючи з 1677
року і по 1943 рік, знаходяться на зберіганні в Державному
архіві Харківської області. Золочівський район був утворений в
1923 році, про діяльність районного архіву на той час інформацію не знайдено.
З історичної довідки Золочівського районного архіву
відомо: Державний архів Золочівського районного відділу
Народного комісаріату Внутрішніх справ (нині архівний
відділ Золочівської районної державної адміністрації) відновив свою діяльність в серпні 1943 року, після визволення
окупованої території Золочівського району від нацистських
загарбників.
В березні 1946 року, в зв’язку з перетворенням Ради
народних Комісарів СРСР на Раду Міністрів СРСР, змінилася
підпорядкованість архіву. З цього часу він став називатися Державним архівом Золочівського районного відділу Міністерства
Внутрішніх справ.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Харківської
обласної ради депутатів трудящих з січня 1959 року районний
архів підпорядковувався виконавчому комітету Золочівської
районної ради депутатів трудящих і був перейменований на
Державний архів виконавчого комітету Золочівської районної
ради депутатів трудящих.
Згідно Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня
1962 року „Про укрупнення сільських районів Харківської
області” Золочівський район був об’єднаний з Дергачівським
районом, унаслідок чого Золочівський архів тимчасово припинив свою діяльність. У січні 1965 року відбулося розукрупнення
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сільських районів Харківської області, знову був створений
Золочівський район і наш архів відновив свою роботу.
У 1992 році виконавчий комітет Золочівської районної
Ради народних депутатів припинив свою діяльність, на його
базі була утворена Золочівська районна державна адміністрація. Згідно розпорядження Представника Президента в Золочівському районі “Про утворення управлінь, відділів і інших
служб Золочівської районної державної адміністрації” від 10
червня 1992 року № 45 був утворений архівний відділ як юридична особа, безпосередньо підпорядкована Золочівській райдержадміністрації. В ці роки в архівному відділі розпочала
свою діяльність господарча група, що займалася упорядкуванням документів підвідомчих архівів підприємств, організацій та
установ. У 1996 році вона була розформована.
З 1967 року районний архів очолювала Зіна Омелянівна
Попова, з 1995 року посаду начальника архівного відділу
зайняла Марія Михайлівна Борох, у 2003 році архівний відділ
очолила Наталія Михайлівна Борох.
З 2007 року архівний відділ розпочав функціонувати
як самостійна юридична особа. Відділу виділено додаткову
штатну одиницю головного спеціаліста, головного бухгалтера.
Відкриті рахунки в органах Державного казначейства. Впроваджено послуги, що виконуються відділом на платній основі.
Кошти, що надходять на спеціальний рахунок відділу за надані
послуги, освоюються відділом самостійно, а це велика допомога при недостатньому фінансуванні з Державного бюджету.
На даний час на зберіганні в архівному відділі знаходиться
221 фонд, що налічує близько 30 тис. справ Національного
архівного фонду.
З 2013 року в Золочівському районі було створено
мережу трудових архівів. Вони розпочали свою діяльність при
Золочівській селищній, Гур′єво-Козачанській, Довжицькій,
Одноробівській, Олександрівській, Писарівській, Удянській,
Феськівській сільських радах. З 2013 року по 2016 рік архів56
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ним відділом Золочівської районної державної адміністрації
проведена значна робота щодо передачі документів з особового складу ліквідованих підприємств до трудових архівів
селищної та сільських рад.
У трудових архівах району зберігається 140 фондів, у яких
нараховується близько 15 тисяч справ з особового складу ліквідованих підприємств Золочівського району та виборчих комісій
з місцевих виборів.
Досить тривалий час держава значною мірою відсторонилася від архівної справи, і архіви опинилися у важких умовах.
Треба віддати архівістам належне — вони виконували свій професійний обов’язок у будь-яких складних ситуаціях, завдяки їм
збереглися цінні для історії і людства документи.

Начальник Архівного відділу Золочівської РДА Наталія Борох
подарувала Державному архіву видання “Рідний Золочів”,
присвячене 340-річчю створення м. Золочів

Що стосується архівного відділу Золочівської районної
державної адміністрації, тут є ряд проблем, які необхідно вирішувати негайно. У першу чергу це стосується приміщення від57
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ділу. Його будівля дуже стара і потребує капітального ремонту,
тому необхідність покращення умов зберігання архівних
документів — найголовніше завдання для відділу та керівництва району. Архівний відділ Золочівської районної державної
адміністрації — не єдиний відділ, що використовує дерев’яні
стелажі, тому заміна стелажного обладнання на сучасне теж є
актуальною проблемою архівів.
Програмне забезпечення теж бажає покращення, чому
б не створити автоматизований державний облік документів,
єдину програму картотек.
Тому в майбутньому бажаю архівній системі України
зміцнення нормативної, технічної та технологічної баз. Це б
сприяло поліпшенню організації роботи архівів, забезпечило
подальше їх функціонування.
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Ольга Вовк
Спільні он-лайн проекти як форма співробітництва між
Державним архівом Харківської області
і Центром краєзнавства Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
Життя сучасної людини неможливо уявити без користування Інтернетом — всесвітньою мережею зберігання та
передачі даних. За результатами опитування, проведеного громадською організацією «Інститут масової інформації» наприкінці 2015 р. у Харківській області, цифрові медіа та соціальні
мережі були одними з найбільш часто використовуваних джерел
інформації (52% респондентів вказали, що вони користуються
Інтернетом щодня). При цьому очевидною є взаємообумовленість процесів збільшення кількості користувачів та розширення цифрового контенту.
В умовах підвищення попиту на інформацію, яка була б
легко вишукуваною, цікавою та інформативно насиченою, і,
насамперед, фактографічно достовірною, зростає значимість
он-лайн виставок архівних, музейних, бібліотечних та інших
експонатів. Уже кілька років поспіль цей напрям є невід’ємною
частиною поточної діяльності Державного архіву Харківської
області (далі — ДАХО) [див. 2]. Після 2015 р., коли розпочав роботу офіційний сайт Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна (далі — ТронькоЦентру) [3], до створення
он-лайн виставок долучився і колектив цього підрозділу.
Потрібно зазначити, що досвід спільної виставкової діяльності ДАХО та ТронькоЦентру розпочався ще раніше. Зокрема,
у лютому 2013 р. у читальному залі обласного архіву (пр. Московський, 7) працювала виставка «Засновнику Харківського
університету присвячується (до 240-річчя з дня народження
В. Н. Каразіна)». Експонати для цієї виставки були надані
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ДАХО, ТронькоЦентром, а також історичним факультетом
Каразінського університету. Незабаром було видано каталог
виставки [1].
Перша спільна он-лайн виставка до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни розпочала роботу в червні 2016 р.
Вона була приурочена до 75-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 р., що ознаменувало
початок найбільш страшної війни в історії нашої держави — як
за кількістю жертв, так і за масштабами руйнувань. Серед матеріалів, які були представлені на цій виставці, були документи
про проведення оборонних заходів; листи і фотодокументи
учасників бойових дій і остарбайтерів; свідчення про злочини
нацистських загарбників на території Харківщини; фотоматеріали другої половини ХХ ст., на яких зображені меморіальні
заходи зі вшанування жертв війни.
У грудні 2016 р. у мережі Інтернет була розміщена спільна
он-лайн виставка «Назустріч 100-річчю архівної справи в Україні. Архівісти Харківського університету в документах і матеріалах середини ХХ — початку ХХІ ст.». На ній були презентовані
документи, які висвітлювали віхи біографії та професійні здобутки істориків-архівістів, пов’язаних з Каразінським університетом. Серед них — А. І. Епштейн (1922–2005), Б. П. Зайцев
(1927–2014), С. М. Королівський (1904–1976), Є. П. Шаталіна
(нар. 1926), І. Л. Шерман (1912–1989), К. К. Шиян (1902–1974).
Виставка була приурочена до загальноукраїнського Дня працівників архівних установ, який щорічно відзначається 24 грудня.
Проведення спільних он-лайн виставок є важливим
завданням, реалізація якого дозволяє підвищити поінформованість широких верств населення стосовно важливих подій та
явищ з історії регіону та країни в цілому, полегшити доступ
користувачів до документальних матеріалів, а також сприяє підвищенню авторитету архіву й університету, формуванню іміджу
цих установ, у т. ч. медійного. Сподіваємося, що ця співпраця
продовжуватиметься й надалі.
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Дмитрий Журило
О проблематике архивного дела в Харьковской области
Сегодня архивы Украины занимают важнейшее место в
культурном наследии нашей страны. Значительный интерес
исследователей разного ранга и уровня к материалам прошлого
удовлетворяется, в первую очередь, именно архивами и только
во вторую очередь материалами печатных изданий и Интернета. Например, Государственный архив Харьковской области
(ГАХО) занимается не только хранением документов, но и их
систематизацией, каталогизацией, выдачей различного рода
справок, многочисленными консультациями.
Безусловно, указанная деятельность проводится
успешно. Но существуют и т. н. «узкие места», которые
достаточно сложно устранять, в первую очередь, из-за недостаточного финансирования указанной отрасли. В результате
сотрудники архива сталкиваются с проблемами низкой пропускной способности читальных залов, появлением очередей
в них.
Кроме того, существенно усложняется выполнение
диссертационных исследований, собирание материала для
написания монографий, учебных и учебно-методических пособий. Спрос же на подобные издания растет в ВУЗах нашего
города с каждым годом. Появляются новые учебные предметы
по изучению истории университетов, деятельности научных
школ и персоналий.
Как же решать указанные проблемы? Безусловно, однозначной методики решения всех проблем не существует.
И тем не менее, большая часть проблем решаема. В первую очередь — за счет оцифровки и выкладывания на сайте
архива описей. Причем, по наиболее распространенным
запросам — по генеалогическим исследованиям. Это мировая
практика и ряд архивов стран СНГ уже поступает так же. Это
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позволит сэкономить время пользователей, уменьшить нагрузку
на читальный зал и на сотрудников архива.
Во-вторых, целесообразно было бы составить памятку
проведения генеалогических исследований и разместить ее на
веб-сайте архива, чтобы исследователи начинали поиск сведений генеалогического характера, уже ознакомившись с методикой такой работы.
В-третьих, необходимо установить требование представлять ГАХО результаты копирования документов, выполняемые
исследователями. Создание электронной базы наиболее
востребованных материалов позволит ускорить выполнение
заявок, поможет сохранить документы, существенно облегчить
поиски необходимой информации. Не раз приходилось наблюдать, как исследователи перелистывают многостраничные метрические книги. Какой же документ не будет изнашиваться? А ведь
в некоторых из них более 1000 страниц и возраст более века!
Еще одной острой проблемой является физический износ
документов. На качество написания научных работ существенно
влияет количество документов, не выданных из-за их ветхого
состояния. Скромные возможности ГАХО по реставрации документов приводят к тому, что некоторые документы невозможно
получить годами. А может быть, стоит их оцифровать в таком
виде, как они есть и тогда уже отложить для реставрирования в
долгую очередь?
И хотелось бы, чтобы исследователи, выполняющие
научные работы, диссертационные и пишущие монографии и
пособия имели хотя бы возможность получать больше заказов по
сравнению с генеалогами. Это справедливо, так как последние
ищут только своих предков, а научные работники выполняют
исследования для широкой аудитории.
Очевидно, что работа в указанном направлении поможет
улучшить обслуживание исследователей, увеличить пропускную способность читального зала и облегчить нелёгкий труд
сотрудников архива.
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Сергей Лобенко
Материалы о жизнедеятельности
Александра Васильевича Гурова (1845-1921 гг.)
в Государственном архиве Харьковской области
Известный отечественный геолог, профессор Харьковского императорского университета и Харьковского практического технологического института Александр Васильевич Гуров
оставил после себя огромное количество трудов, многие из
которых не потеряли своё значение и до наших времён. Между
тем, подробной информации о жизни и научной деятельности
учёного сохранилось не так уж и много. В связи с этим особое значение имеют материалы, хранящиеся в ГАХО. Одним
из таких является личное дело о преподавателе Минералогии
и геогнозии в институте, приват-доценте Харьковского университета, магистре геологии Александре Васильевиче Гурове [1].
В связи с тем, что в годы Второй мировой войны архивные
материалы Харьковского императорского университета не уцелели, единственным источником для нас остаётся личное дело,
в котором детально описан период, когда А. В. Гуров работал
по совместительству в Харьковском практическом технологическом институте.
Указом № 3412 от 27 июля 1886 года попечителем Харьковского учебного округа А. В. Гуров был допущен с 1 сентября
1886 года к преподаванию в Харьковском практическом технологическом институте минералогии и геологии с выдачей ему
вознаграждения в размере 600 руб. в год.
За период работы в Харьковском практическом институте
им была собрана геологическая коллекция минералов и химических реагентов, которая активно использовалась в практических работах студентов, а в дальнейшем была передана в Музей
института. Неоднократно Александр Васильевич был вынужден
отлучаться от учебного процесса для занятия научной деятель64
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ностью. Так, 22 декабря 1887 года А. В. Гуров обращается к
Директору Харьковского технологического института для предоставления ему отпуска с 22 декабря 1887 года по 7 января
1888 года для поездки в город Полтава. Немного позже, по
собранным им материалам, в 1888 году была защищена докторская диссертация «Геологическое описание Полтавской губернии» с геологической картой. Объем диссертации был более
чем внушителен — 1100 страниц.
Его научная деятельность не ограничивалась только
Полтавской и Харьковской губерниями. Так, в мае 1888 года
Александр Васильевич снова просит директора Харьковского
Технологического института В. Л. Кирпичева отправиться
на юг России для геологических исследований и осмотра
каменноугольных копей, и, в дальнейшем, для собрания геологической коллекции Харьковского технологического института.
Вся деятельность ученого состояла из трех основных
направлений: преподавание, создание коллекций и написание
научных трудов. Коллекции включали не только геологические
материалы, но и палеонтологические находки. Его собрания дали
возможность улучшить развитие петрографии в стенах института
в результате химического изучения различных образцов.
Таким образом, А. В. Гуров сумел поднять уровень преподавания и научных исследований в Харьковском университете
и Технологическом институте до уровня лучших европейских
центров. Именно он заложил основы дальнейшего подъема геологии как науки в Украине.
Источники
1. Дело о преподавателе Минералогии и геогнозии в
институте, приват-доценте Харьковского университета, магистра геологии Александре Васильевиче Гурове от 14 мая 1886
года // Государственный архив Харьковской области. Ф.Р.1682,
оп.2., д.79., лл.1-17.
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Елена Овсиенко
О перспективном сотрудничестве архивов
Слобожанщины с архивами ВУЗов Харькова
Ни для кого не секрет, что архив — особое место, в котором хранятся целые пласты культуры любого народа, которые
зачастую скрыты от постороннего глаза и открывают свои тайны
или исследователям, или сотрудникам архива.
Сотрудники Государственного архива Харьковской
области (ГАХО) охотно помогают своим коллегам в ВУЗах и
других организациях советами и рекомендациями, как наладить
учет и хранение множества документов, составляющих богатство человеческой памяти и культуры.
Но, несмотря на добрые советы и рекомендации, весьма
остро стоит вопрос сохранности и реставрации документов,
являющихся нередко уникальными.
Действительно, ранее, при составлении дела того или иного
ученого, педагога, а иногда и студента, мало кто задумывался
о том, что в деле документы должны соседствовать так, чтобы
они не разрушали друг друга.
Как известно, существует более 100 сортов и видов бумаги.
Условно их можно разделить на несколько градаций, основными
из которых являются бумага кислотная (например, газетная),
бумага безкислотная (тетрадная или современная офисная,
меловая) и нейтральная (например, калька или вощенка).
Проблема сохранности бумаги усугубляется тем, что чернила, которыми ранее писали, были сделаны на основе железогалловых соединений и со временем существенно усиливают
кислотность бумаги, нередко выжигая ее вплоть до выпадения
слов и даже строк.
Соприкасаясь, бумага кислотная и бескислотная начинают
разрушать друг друга. Пожелтение бумаги — один из первых
признаков её разрушения.
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Разумно было бы отделять такие документы друг от
друга калькой. Но кто и когда это делал? Это приводит к увеличению объема дел, удорожанию их хранения, требует немало
вспомогательных материалов. К тому же, на кальке и на папиросной бумаге длительное время печатали приказы в различных
учреждениях. Со временем текст на таких документах обесцвечивается и исчезает. О действии грибков и других микроорганизмов на документы общеизвестно.
Итак, существует немало проблем. А вот решения их (недорогих, учитывая объемы архивных хранилищ, действенных и
долговременных) пока не видно.
Возможно, центральным архивам Украины стоит устроить мастер-классы или выложить на своих сайтах методику
«лечения» документов, выполненных на кислотных носителях,
с исчезающими чернилами, пораженных микроорганизмами.
Рационально было бы выложить и наиболее простые методы
и приемы реставрации документов, вариантов их переплета,
рецептуру клеев и химических реактивов. Тогда при передаче в
областные архивы документов из архивов предприятий и организаций не придется краснеть сотрудникам и не придется интенсивно обрабатывать химическими препаратами документы.
Ведь необходимо сохранить то, что создали старшие поколения и обеспечить работой будущих исследователей на долгие
годы!
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Людмила Ровчак
Архівні фонди як джерело книг серії
«Реабілітовані історією. Харківська область»
1992 року Президія Верховної Ради та Кабінет Міністрів
України ухвалили рішення про підготовку та видання багатотомної науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». Унікальна за своїм змістом і обсягом праця ставить за
мету увічнити пам’ять сотень тисяч громадян України, які стали
жертвами політичних репресій періоду тоталітаризму.
Джерельною базою книг наукового видання є документи,
що зберігаються у відомчих та державних архівних установах:
фонди партійних органів, центральної та місцевої влади, матеріали, що висвітлюють життя радянської Харківщини, особисті
документи репресованих тощо.
У Харкові публікацію книг наукового видання «Реабілітовані історією. Харківська область» розпочато 2005 року.
Реалізація державної програми відкрила новий напрямок у
вітчизняній науці — дослідження радянської тоталітарної системи. Науково-документальна серія книг є своєрідним меморіалом тим, хто став жертвою однієї з найжорстокіших в історії
людства політичних систем.
Книга перша Харківського тому серії «Реабілітовані історією» системно, на основі вивчення раніше засекречених архівних матеріалів розкриває долі понад 10 тисяч наших земляків,
які потрапили в криваві лещата радянської репресивної машини
у період 1917–1934 років, коли Харків був столицею Радянської
України.
Регіональні дослідження останніх років дозволили повернути із забуття імена видатних спеціалістів, діяльність яких
йшла врівень передових досягнень світової науки і техніки:
спеціаліста комунального будівництва Д. С. Черкеса, японіста
Ф. Д. Пущенка, перших керівників української гідрометеос68
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лужби М. І. Данилевського і В. І. Поріцького. Нариси про Леся
Курбаса, Г. Ф. Лапчинського, М. І. Меленевського, П. Ю. Дятлова, С. В. Пилипенка, професорів А. А. Алова, В. П. Бузескула, І. П. Соколянського, В. Т. Цветкова, О. А. Янати суттєво
доповнили українську біографістику новими фактами трудової,
наукової, політичної, державної, громадської діяльності видатних українських діячів.
Редакційною групою досліджено фонд припинених кримінальних справ галузевого державного архіву Служби безпеки
України в Харківській області, завершується вивчення фонду
Р-6452 архівних кримінальних справ Державного архіву Харківської області.
Книга друга оповідає про політичні репресії на Харківщині від середини 1934 року до серпня 1937 року. Мартиролог
книги налічує понад 4 тисяч реабілітованих. Розстріляні вироки
складають понад 22 відсотки мартирологу книги, з них 14 припадає на ухвали трійки УНКВС по Дальбуду (Державний трест
по дорожньому і промисловому будівництву в районі Верхньої
Колими — де відбували терміни покарання наші земляки).
Третя книга в чотирьох частинах присвячена «великому
терору» 1937–1938 років. Мартиролог книги вміщує імена
понад 19,5 тисяч репресованих. У цей період було розстріляно,
тільки за матеріалами архівних кримінальних справ, що зберігаються в Харкові, понад 10 тисяч громадян, близько 50 відсотків
від загальної кількості репресованих. У більшості за рішенням
позасудових органів, так званих «двійок» і «трійок» у рамках
проведення таємних масових операцій.
Співробітники групи допомогли багатьом харків’янам
дізнатися місце, де покояться останки їхніх рідних, розстріляних НКВС. Це місця масових поховань на колишньому Єврейському кладовищі (нині парк Пам’яті по вулиці Академіка
Павлова) і в 6-му кварталі Лісопарку (нині Українсько-польський Меморіал жертвам тоталітаризму). На території колишнього Єврейського кладовища в загальних похованнях лежать
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наші земляки, розстріляні в період з 9 серпня 1937 року по
11 березня 1938 року.
У звіті Харківського обласного управління НКВС за
останнє півріччя 1937 року значаться заарештованими 18368
осіб, з них засуджено 13378. «Великий терор» не зменшував
обертів і протягом 1938-го.
На полицях архівів зберігаються тисячі і тисячі архівних
кримінальних справ, у яких людські імена і долі. Гортаючи
архівні сторінки, вчитуєшся в матеріали і розмірковуєш над
роботою конвеєра зі знищення людей, поставленою настільки
вправно, що в матеріалах за рідкісним винятком змінювалися
лише імена обвинувачених, фабула ж, як правило, залишалася
незмінною: антирадянські настрої, агітація, зрада батьківщині,
участь в контрреволюційних організаціях, терор, шкідництво,
шпигунство.
Серед обвинувачених виявлялися люди різного віку, національностей, професій, жителі міста і села, віруючі різних
конфесій, члени партій та позапартійні. Наприклад, директор
ХТЗ Пантелеймон Свистун, поет-футурист Михайль Семенко,
художники Іван Падалка та Василь Седляр, лікар Іван Попандопуло, актор і адміністратор Євдоким Сагайдачний, директор музею професор Степан Таранушенко, адвокат Олександр
Александров, голова міської ради Володимир Богуцький, священик Лук’ян Федотов і тисячі інших. Ускладнює роботу те, що
в радянський час частина архівних кримінальних справ передавалась до центральних архівів.
Завдання уточнення, доповнення, доопрацювання, перевірки при підготовці біографічних довідок для мартирологу
постають сьогодні на порядок денний. Дослідити долі постраждалих харків’ян, висланих на безмежні простори Росії, Казахстану та інших радянських республік, вкрай складно. Це наша
історія, спільна трагедія і біль, уроки і гарантії того, щоб подібне ніколи не повторилося.
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Олена Савінова
Сучасний стан та актуальні проблеми архівної справи
на місцевому рівні
Створення у вересні 1917 року Бібліотечно-архівного
відділу у складі Департаменту мистецтв Генерального секретарства освіти Української Центральної Ради, на який було
покладено завдання щодо створення архівної системи та координації діяльності державних архівних установ, свідчило про
надання архівній справі державного значення.
Від того часу архівна служба пройшла тривалий та тернистий шлях. Безумовно, такі кроки, як прийняття Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,
нормативно-правових актів, що встановлюють основні вимоги
з відповідних напрямів роботи архівних установ, програм розвитку архівної справи на територіальному рівні, розсекречення
документів та інших мають важливе значення, але попереду ще
багато завдань, виконання яких дозволить наблизити архівну
справу до потреб суспільства, європейських стандартів та сприятимуть інноваційному розвитку архівів.
На територіальному рівні систему архівних установ складають державні архіви областей та архівні відділи районних
державних адміністрацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства на відповідних територіях, а архівні відділи міських рад здійснюють
управління архівною справою і діловодством на території міста
відповідно до делегованих повноважень.
Проведення децентралізації влади як однієї з ланок адміністративної реформи, що направлена на розмежування функцій
органів управління на центральному та територіальному рівнях,
не може не торкнутися й архівної системи. На сучасному етапі
архівна галузь потребує внесення змін як до системи архівних
установ, так і їх повноважень.
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На місцевому рівні постійного вирішення потребують
питання виділення площ для зберігання документів, оснащення
архівів сучасним обладнанням для приймання, зберігання та
подальшого використання електронних документів.
Сьогодні відбувається стрімкий розвиток та впровадження
в усі сфери діяльності суспільства інформаційно-комунікаційних технологій, у зв’язку з чим питання упровадження електронного документообігу та комплектування архівів електронними
документами є надзвичайно актуальними.

Доповідає начальник Архівного відділу Чугуївської РДА Харківської
області Олена Савінова (друга праворуч)

Процеси інформатизації є важливими й для архівної галузі,
особливо на рівні місцевих архівних установ. Адже саме вони
безпосередньо взаємодіють з юридичними особами та забезпечують приймання архівних документів від них. Важливим та
необхідним є створення електронного обліку архівних документів, що передбачає розробку та застосування електронних баз
даних для обліку фондів та описів.
Реформування архівної системи, забезпечення всіх умов
для збереженості документів та їх подальшого використання,
дозволить наблизити архівну справу до потреб суспільства і світових стандартів.
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Ігор Шуйський
Проблеми документального дослідження Голодомору
1932–1933 років на Харківщині за матеріалами
Державного архіву Харківської області
Важких, невиправних втрат зазнав український народ у
ХХ столітті за роки панування більшовицького тоталітарного
режиму. Голодомори, політичні репресії, всебічні утиски природних прав слугували владі основним інструментом придушення опору та гноблення населення. Штучно створений
Голодомор 1932–1933 років є одним з найжахливіших злочинів,
замовчуваних протягом тривалого часу радянським режимом.
Повернення історичної пам’яті, пов’язаної з Голодомором —
прямий обов’язок істориків.
Трагічні події знайшли висвітлення за часів незалежності України в численних публікаціях, літературних творах,
кінострічках вітчизняних і закордонних митців. Підготовлені
за реальними подіями, історичні реконструкції демонструють жах і відчай, у якому опинилось населення, в першу чергу
українські селяни. Проте, емоційний бік є одним із складових
явища. Докладне дослідження механізму прийняття рішень і
їх реалізації на місцях, у результаті чого народ-хлібороб опинився за межею виживання і зазнав страшних втрат, наблизить
до об’єктивних оцінок і всебічного розуміння процесів, які
відбулись.
Дослідниками Голодомору на Харківщині виявлений
великий масив рідкісних документів, існування яких раніше
навіть не припускалось. Співробітники архіву за участі харківських істориків підготували видання «Голодомор 1932–1933 рр.
на Харківщині» (2008), «Голодомор 1932–1933 рр. у м. Харкові,
столиці УСРР» (2009). Зусиллями автора за державною програмою «Українська книга» у 2008 році був опублікований збірник,
який включає документи обласних і центральних архівів «Голо73
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домор у першій столиці». Найбільш ґрунтовні дослідження,
що висвітлюють перебіг трагічних подій в окремих районах
області: «Борівщина в роки людомору (1928–1933)» Леся Ісаїва (2008), про Нововодолазький район Тетяни Кобзевої «Хочу
знати правду?!» (2009), Тамари Поліщук «Столиця відчаю.
Голодомор 1932–1933 рр. на Харківщині вустами очевидців»
(2006). За документами ДАХО редакційною групою «Реабілітовані історією» була підготовлена перша книга-мартиролог
«Національної книги Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.
в Україні. Харківська область», до мартирологу якої увійшли
імена мешканців 12 районів, документи та свідчення очевидців.
Український інститут національної пам’яті, реалізуючи державну політику щодо увічнення жертв Голодомору, продовжує
доповнення мартирологу.
Зараз не викликає сумніву і є беззаперечним злочин,
здійснений за вказівками з Москви верхівкою КП(б)У проти
власного народу. Оприлюднення чималого масиву документів
породжує нові виклики вітчизняній науці. Наприклад, нині триває дискусія фахівців, які ставлять під сумнів дані вітчизняних
демографів стосовно кількості загиблих від голоду на території
кожної області, України загалом.
Новітні археографічні розвідки, проведені після остаточного зняття грифів таємності з державних і партійних фондів
досліджуваного періоду, виявили великі прогалини в наявності текстових джерел. Це стосується описів протокольної
частини засідань партійних, виконавчих державних органів
Харківської області, у яких бракує документальних матеріалів
до окремих протоколів, оригіналів або копій постанов і навіть
самих протоколів. У багатьох випадках відсутнє неможливо
відновити вмістом колишньої «окремої папки». Встановити
ким, коли, з якою метою були вийняті документи і яка їх доля
майже неможливо. У сучасному вигляді описи складались
наприкінці 1980-х років, коли цих документів вже бракувало.
Найбільш вразливим виявився фонд Харківського обласного
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виконкому (Р-3858), у якому згідно опису 2 зберіглась лише
одна справа за 1933 рік.

Доповідає старший науковий редактор КЗ РВГ Харківського тому
серії “Реабілітовані історією” Ігор Шуйський

З втратою Харковом столичного статусу, до Києва були
передані архівні фонди, що напряму пов’язані з Голодомором на
Харківщині. Основний масив документів Центрального комітету
КП(б)У зосереджено в ЦДАГО України. У фондах колишнього
партійного архіву відклалися стенограми з’їздів і конференцій,
документи вищого партійного керівництва — політбюро, оргбюро, секретаріату, відділів апарату ЦК. ЦДАВО України зберігає фонди Всеукраїнського центрального виконавчого комітету,
наркоматів і головних управлінь УСРР, постійних і тимчасових
комісій та комітетів, генеральної та транспортної прокуратури,
судів, Вищої ради народного господарства, Української економічної наради, філії Державного банку, що розташовувались у
Харкові. Документи дають уявлення про функціонування партійно-державної системи, розкривають механізми її дії, харак75
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теризують діяльність партійного керівного апарату в часи
Голодомору. Проте, мають загальний характер, послуговуючи
доповненням місцевим матеріалам.
Фонди ДАХО включають рідкісну періодику, яка з часом
стає унікальною. Єдиною збереженою районною газетою Харківської області, яка складалася з 78 районів, є видання Вовчанського району «Колективіст», яке друкувалось накладом 4,500
примірників. Раритетність пояснюється відсутністю районних
газет у фондах центральних державних наукових бібліотек
міста.
Детальному вивченню підлягають архівні справи державних установ і організацій, які були безпосередньо задіяні у втіленні людиноненависницьких задумів з доведення до загибелі
мільйонів людей та приховання скоєного. Діловодство торгівельних мереж «Торгсин», Хаторгу та їх постачальників, санітарних установ, хлібозаготівельних комісій і органів влади на
місцях зберігають немало таємниць, які ще належить розкрити.
Дослідження Голодомору на Харківщині триває і досягне певних результатів за умов наполегливості і сумління всіх зацікавлених фахівців.
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Ольга Коптєва
Хроніка архівного життя
2017 рік
19 січня 2017 року у читальному залі Державного архіву
Харківської області відкрито виставку архівних документів “До
Дня Соборності України”.

20 січня 2017 року головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Харківської
області О. Сафонова надала інтерв’ю журналістам Харківської
обласної державної телерадіокомпанії «ОТБ» стосовно матеріалів, представлених на виставці «До Дня Соборності України»,
яка відкрилася 19 січня 2017 року в приміщенні архіву.
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Того ж дня сюжет вийшов в ефір у вечірніх новинах
Харківської обласної державної телерадіокомпанії «ОТБ», телеканалу «Simon» у «Новинах «Об’єктив».
22 січня 2017 року відбулася церемонія відзначення Дня
Соборності України, в якій разом із керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними
підрозділами Харківської обласної державної адміністрації,
військовими, духовенством та громадськістю взяли участь
заступник директора Державного архіву Є. Кущ, начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву
М. Ельксніт.
26 січня 2017 року у приміщенні читального залу Державного архіву Харківської області була відкрита виставка архівних
документів «До Дня пам’яті жертв Голокосту».
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Документи виставки висвітлюють історію геноциду єврейського населення в період нацистської окупації м. Харкова, розкривають масштаби винищення мирного населення області
єврейської та інших національностей на окупованих територіях.
Того ж дня начальник відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Харківської області Л. Михасенко
взяла участь у практичному семінарі для 40 керівників та фахівців відділу кадрів організацій, установ, підприємств м. Харкова
і Харківської області, у рамках якого порушила питання щодо
складання номенклатури справ та проведення експертизи цінності документів. Семінар проходив на базі КП Регіональний
учбово-методичний центр охорони праці.
31 cічня 2017 року на веб-сайті Державного архіву
Харківської області відкрито on-line виставку “До 100-річчя
подій Української революції 1917–1921 рр.”
14 лютого 2017 року в читальному залі Державного архіву
Харківської області була відкрита виставка архівних документів
“Афганистан живет в моей душе…”. На виставці представлено
фотографії, друковані видання, спогади учасників бойових дій в
Афганістані, листи до батьків, статті про події афганської війни
1979–1989 рр., а також документи з особового фонду воїнаафганця Г. Ломакіна. У заході взяли участь Г. Ломакін, учасник
бойових дій в Афганістані, заступник голови Харківської міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та
депутат Харківської міської ради VII скликання, учасник АТО,
І. Ракич. Головний спеціаліст О. Сафонова надала інтерв’ю журналістам прес-служби Харківськї міської ради та Харківського
обласного радіо стосовно матеріалів, розміщених на виставці.
Сюжет вийшов в ефір 14 лютого поточного року в інформаційній програмі обласного радіо “Вечір з обласним” та 15 лютого
поточного року у програмі “Ранок з обласним”.
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Учасник АТО (ООС), депутат Харківської міської ради І. Ракич
та учасник бойових дій в Афганістані, заступник голови Харківської
міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
Г. Ломакін (зліва направо)
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15 лютого 2017 року заступником голови Чугуївської
районної державної адміністрації В. Волоцковою за участю
начальника архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації О. Савінової проведено телефонний
зв’язок з населенням Чугуївського району за темою «Порядок користування архівними документами». Переважна більшість питань, що надійшли у рамках прямої телефонної лінії,
стосувалася місцезнаходження архівних документів підприємств, установ і організацій, зокрема, сільських, селищних
рад, з метою отримання інформації мешканцями району щодо
підтвердження їх майнових прав, а також про трудовий стаж
та заробітну плату.
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17 лютого 2017 року до Дня вшанування пам’яті Героїв
Небесної Сотні на веб-сайті Державного архіву Харківської
області постійно діючу рубрику “Герої не вмирають…” доповнено новими матеріалами. Для додаткового комплектування
рубрики використано інтернет-ресурси та цифрові фотографії
експонатів, що знаходяться на постійному зберіганні у фондах
Харківського історичного музею ім. М. Ф. Сумцова.
23 лютого 2017 року рішенням IX сесії VII скликання
обласної ради затверджено Програму розвитку архівної справи в
Харківській області на 2017-2021 роки. Серед заходів програми:
капітальний ремонт фасаду будівлі по вул. Мироносицькій, 41 і
ремонт покрівлі будівлі по пр. Московському, 7; забезпечення
охорони будівель Державного архіву працівниками Управління
поліції охорони в Харківській області; установка автоматичних систем газового пожежогасіння в сховищах Державного
архіву; оснащення міст в читальному залі Державного архіву
по вул. Мироносицькій, 41 копіювальною технікою та меблями:
столами і стільцями; встановлення комплексної системи захисту
інформації в автоматизованих системах Державного архіву
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Харківської області і на його власному веб-сайті; спрощення
доступу до архівних документів шляхом придбання обладнання
для їх оцифровування. На реалізацію заходів, передбачених
зазначеною Програмою, заплановано виділити 11 млн. грн. із
обласного бюджету.
Протягом січня — лютого 2017 року Архівним відділом Чугуївської районної державної адміністрації проведено
4 семінари для відповідальних за ведення архіву та діловодство
в установах і організаціях, які є джерелами формування Націо
нального архівного фонду. У роботі семінарів взяли участь
представники державних органів, органів місцевого самоврядування та інших установ Чугуївського району.

01 та 02 березня 2017 року на базі Державного архіву
Харківської області відбувся семінар з підвищення кваліфікації працівників місцевих архівних установ за темою: “Організація роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад
Харківської області”.
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Доповідає головний спеціаліст відділу організації та координації
архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву
Харківської області А. Кондратьєв

07 березня 2017 року головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Харківської області О. Сафонова надала інтерв’ю телерадіокомпанії
«Оріон», журналістам прес-служби Харківської міської ради та
інтернет-порталу “Справжня Варта” стосовно матеріалів, представлених на виставці “До 203-ї річниці від дня народження
Т. Г. Шевченка”, яка відкрилася у приміщенні Державного
архіву Харківської області.
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09 березня 2017 року в урочистостях з нагоди 203-ї річниці
з дня народження Т. Г. Шевченка разом з керівництвом обласної
державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними
підрозділами Харківської обласної державної адміністрації, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора Державного архіву Є. Кущ, начальник відділу
інформації та використання документів Державного архіву
М. Ельксніт.
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Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації та
використання документів Державного архіву Харківської
області О. Сафонова надала інтерв’ю журналістам телеканалу
“Triolan Info” стосовно матеріалів, представлених на виставці
“До 203-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка”, яка відкрилася 07 березня поточного року у приміщенні архіву.
10 березня 2017 року Архівним відділом Барвінківської
районної державної адміністрації проведено семінар з підвищення кваліфікації відповідальних за трудові архіви міської та
сільських рад за темою: «Організація роботи трудових архівів
органів місцевого самоврядування Барвінківського району у
2017 році».

Доповідає начальник Архівного відділу Барвінківської РДА О. Троян

15 березня 2017 року Архівним відділом Коломацької
районної державної адміністрації проведено семінар для відповідальних за ведення архіву та діловодство в установах і організаціях району. У роботі семінару взяли участь представники
державних органів, органів місцевого самоврядування та інших
установ.
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Начальник Архівного відділу Коломацької РДА Л. Дубінка
під час проведення семінару (праворуч)

22 березня 2017 року начальник Архівного відділу Золочівської районної державної адміністрації Н. Борох провела
оглядову екскурсію по Архівному відділу для школярів 6-го
класу Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.
Школярів ознайомлено з роботою відділу та з документами, які
у ньому зберігаються.
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11 квітня 2017 року в урочистостях з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських концтаборів разом з
керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та
міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими,
духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора Державного архіву Харківської області Є. Кущ, начальник
відділу інформації та використання документів М. Ельксніт.
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20 квітня 2017 року на сайті Державного архіву Харківської області відкрилася on-line виставка документів «З історії
грецької діаспори».
На виставці представлено документи із фондів Харківський
окружний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Карні справи репресованих громадян
в м. Харкові та Харківській області, Харківський обласний комітет Компартії України, Петіно-Журавлівський районний комітет
Компартії України, Харківський технологічний інститут.
На особливу увагу заслуговують документи, що розкривають трагічні сторінки історії греків періоду масових політичних
репресій 30-х років ХХ століття.
Статистичні відомості про національний склад населення
інформують про чисельність грецької національної меншини на
території м. Харкова та області.
24 квітня 2017 року у приміщенні Архівного відділу
Харківської районної державної адміністрації було відкрито
виставку архівних документів, присвячених Дню Перемоги над
нацизмом «Перемогу забути не можливо». Архівні документи
висвітлюють події війни, життя населення за часів окупації,
хроніку захоплення сіл, селищ та міст району нацистськими
окупантами та їх визволення, біль і надії жителів в роки неволі,
зведені відомості про збитки, нанесені громадянам Харківського району, спогади партизанів та ветеранів війни, вшанування пам’яті загиблих воїнів.
У виставці використано документи архівних фондів Державного архіву Харківської області та з місцевих газет, документи та фотокартки учасників війни та книги з особистих
архівів працівників відділу.
Того ж дня в Архівному відділі Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області відкрито виставку,
присвячену 25-річчю утворення Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області. Архівний відділ підготував добірку документів, що зберігаються у фондах архіву.
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Представлені документи висвітлюють відомості про створення, завдання та функції Чугуївської районної державної
адміністрації Харківської області впродовж 1992-2007 років.
Серед архівних документів є розпорядження Чугуївської районної державної адміністрації щодо виконання Конституції, зако92
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нів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, Харківської обласної державної адміністрації, що стосуються соціально-економічної, житлово-комунальної, культурної та інших сфер, відзначення знаменних та пам’ятних дат у
Чугуївському районі.

26 квітня 2017 року у заходах з нагоди 31-ї річниці аварії
на Чорнобильській АЕС разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю
взяли участь заступник директора держархіву області Є. Кущ,
начальник відділу інформації та використання документів держархіву області М. Ельксніт.
Того ж дня Архівний відділ Сахновщинської районної державної адміністрації підготував для експонування на
виставці до 31-ї річниці з дня трагедії на ЧАЕС добірку копій
розсекречених архівних документів з матеріалів ГДА СБУ,
ЦДАГО України стосовно аварії на Чорнобильській АЕС, які
долучені до матеріалів постійно діючої експозиції в Сахновщинському історико-краєзнавчому музеї «Чорнобиль, трагедія,
подвиг, застереження, пам’ять…».
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Представлені документи розкривають стан справ після
аварії, проблемні питання ліквідації її наслідків.
10 травня 2017 року у приміщенні Державного архіву
Харківської області відкрилася виставка документів «До
72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні».
Матеріали виставки висвітлюють події, що відбувалися на
території Харківської області в роки Другої світової війни.
11 травня 2017 року у рамках заходів з нагоди відзначення в Харківській області Дня Європи, в урочистій церемонії підняття Державного Прапору України та Прапору ЄС, яка
відбулася у м. Харкові на майдані Свободи, разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської
рад, структурними підрозділами ХОДА та громадськістю взяли
участь заступник директора Державного архіву Харківської
області Є. Кущ та начальник відділу інформації та використання
документів М. Ельксніт.
12 травня 2017 року головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Харківської області О. Сафонова провела оглядову екскурсію по архіву
для слухачів Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при
Президентові України.
17 травня 2017 року на веб-сайті Державного архіву
Харківської області у рубриці «Документальні виставки on-line»
відкрито on-line виставку архівних документів «Німецька «національна операція» НКВС».
Того ж дня начальник Архівного відділу Близнюківської
районної державної адміністрації Л. Оробченко та провідний інспектор цього ж відділу В. Михайліченко провели оглядову екскурсію по архіву для учнів 10 класу Близнюківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. У ході екскурсії учні
ознайомилися з історією Архівного відділу, складом та змістом
документів та особливостями приймання їх на зберігання.
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Головний спеціаліст відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення О. Сафонова разом зі студентами
(ліворуч)

Начальник Архівного відділу Близнюківської РДА Л. Оробченко разом
з учнями школи в архівосховищі
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18 травня 2017 року на базі НДІ мікрографії відбулася
X Науково-технічна конференція НДІ мікрографії “Сучасний
стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії”. У роботі секції № 4 «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку архівної справи»
взяли участь головний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву О. Коптєва та архівіст I категорії того ж відділу
А. Аляб’єва. Крім того, у роботі секції взяли участь представники НДІ мікрографії, Департаменту страхового фонду документації та інших організацій.

Метою науково-технічної конференції було визначення та
обговорення проблем страхового фонду документації та архівної справи, перспектив розвитку та взаємодії у використанні
сучасних інформаційних технологій, подальший розвиток і
використання інформації бази страхового фонду документації для оцінювання та прийняття управлінських рішень в разі
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виникнення техногенної небезпеки або іншої надзвичайної
ситуації.
19 травня 2017 року в Архівному відділі Чугуївської
районної державної адміністрації Харківської області проведено
оглядову екскурсію для учнів 8-9 класів Кочетоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Школярів ознайомлено з основними завданнями та функціями архівного відділу, зокрема, напрямами взаємодії архіву з
юридичними особами та порядком приймання архівних документів, також вони дізналися про склад та зміст документів, що
зберігаються в Архівному відділі Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області
У ході екскурсії учні відвідали виставки архівних документів: «Чугуївська РДА в архівних документах» та «Життя
населених пунктів Чугуївського району після визволення», які
розміщені в читальному залі, та ознайомилися з документами,
що зберігаються у сховищах Архівного відділу Чугуївської
районної державної адміністрації Харківської області.

Начальник Архівного відділу Чугуївської РДА О. Савінова разом
з учнями школи в архівосховищі (друга ліворуч)
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21 травня 2017 року у траурній церемонії покладання
квітів на Українсько-польському Меморіалі жертвам тоталітаризму у Лісопарку з нагоди відзначення в Харківській області
Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської
рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора Державного архіву Харківської області Є. Кущ, начальник відділу
інформації та використання документів М. Ельксніт.

09 червня 2017 року Президент Литовської республіки
Д. Грібаускайтє разом з головою Харківської обласної державної адміністрації Ю. Світличною відкрили у Харкові в парку
ім. Горького Дні Литви в Україні. Разом з керівництвом обласної державної адміністрації, структурними підрозділами ХОДА
та громадськістю у святкуванні взяли участь заступник дирек98
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тора Державного архіву Є. Кущ та начальник відділу інформації
та використання документів М. Ельксніт.

Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Харківської області
О. Сафонова провела оглядову екскурсію по архіву для студентів ІІ курсу історичного факультету Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з метою ознайомлення студентів з історією архіву та різними напрямками
його діяльності.
07 липня 2017 року у Державному архіві Харківської
області проведено оглядову екскурсію для студентів другого
курсу історичного факультету Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна у рамках проходження ними
музейно-архівної практики.
Головний спеціаліст відділу інформації та використання
документів Державного архіву В. Плисак у ході екскурсії ознайомила студентів з історією архіву, основними напрямами його
діяльності та складом архівних документів.
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Заступник начальника відділу забезпечення збереженості
та реставрації документів Державного архіву Н. Мирошниченко
розповіла студентам про особливості реставрації документів та
умови їх зберігання під час відвідування реставраційної майстерні та архівосховища.
15 серпня 2017 року в приміщенні Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області розміщено
виставку «Незалежність України» (до 26-ї річниці Незалежності України).
Архівним відділом Чугуївської районної державної
адміністрації було підготовлено добірку документів 1991–
1996 рр., що висвітлюють події про проголошення Незалежності України, затвердження Державного прапору України,
відзначення першої річниці Незалежності України тощо.
На виставці були представлені документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління
України та Архівного відділу Чугуївської районної державної
адміністрації Харківської області.
21 серпня 2017 року в Архівному відділі Балаклійської
районної державної адміністрації було відкрито виставку до
26-ї річниці Незалежності України, Дня Державного Прапора
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України, 354-ї річниці заснування м. Балаклія та 94-ї річниці
Балаклійського району. На виставці були представлені організаційно — розпорядчі документи органів державної влади та місцевого самоврядування щодо запровадження символів району та
міста, на яких представлено герб, прапор, гімн міста та добірку
книг, журналів та газетних публікацій з історії та сьогодення.
Того ж дня в читальному залі Державного архіву було
відкрито виставку архівних документів «На честь 74-ї річниці
визволення міста Харкова».
22 серпня 2017 року в читальному залі Державного архіву
було відкрито виставку архівних документів «До Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці Незалежності України».
23 серпня 2017 року у рамках заходів з нагоди відзначення в області Дня Прапора України та Дня міста Харків, в
урочистій церемонії підняття Державного Прапора України,
яка відбулася у м. Харкові по пр. Незалежності, разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської
рад, структурними підрозділами ХОДА та громадськістю взяли
участь заступник директора Державного архіву Є. Кущ, начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву М. Ельксніт.
24 серпня 2017 року у рамках заходів з нагоди відзначення
в області Дня Незалежності України, в урочистій церемонії
покладання квітів до пам’ятника Незалежності на пл. Конституції, разом з керівництвом обласної державної адміністрації,
обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА та
громадськістю взяли участь заступник директора Державного
архіву Є. Кущ та начальник відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного
архіву М. Ельксніт.
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01 вересня 2017 року начальник відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
Державного архіву О. Гнезділо взяла участь у проведенні свята
«Перший дзвоник» з нагоди відзначення Дня знань у Богодухівській загальноосвітній школі I-III ступенів № 2 Богодухівської
районної ради та КЗ «Богодухівський спеціальний навчальновиховний комплекс».
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08 вересня 2017 року головним спеціалістом Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації
М. Танішевим проведено лекцію для працівників Державного
архіву щодо роз’яснення засад, принципів, політики та діяльності НАТО, а також перспектив взаємодії та співробітництва
України з НАТО.

Головний спеціаліст Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи
та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної
державної адміністрації М. Танішев
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13 вересня 2017 року в приміщенні Архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації розміщено
виставку «Районний архів: як це було …» (до 100-річчя створення системи архівних установ України).
Архівний відділ Чугуївської районної державної адміністрації підготував добірку документів, що охоплюють 1934 −
1984 роки та висвітлюють документи про взаємодію районного
архіву з Харківським обласним Архівним управлінням, його
діяльність після визволення населених пунктів від нацистських
загарбників, початок надходжень документів та інше.
На виставці були представлені документи з фонду Державного архіву.

15 вересня 2017 року під час святкування Дня визволення
м. Валки Харківської області від нацистських загарбників була
проведена виставка архівних документів з фондів Архівного
відділу Валківської районної державної адміністрації.
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19 вересня 2017 року в урочистій церемонії покладання
квітів до Меморіалу Слави у Лісопарку з нагоди 74-ї річниці
звільнення Харківської області від нацистських загарбників та
Дня партизанської слави, разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними
підрозділами ХОДА та громадськістю взяли участь заступник
директора Державного архіву Є. Кущ, начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення архіву М. Ельксніт.
21 вересня 2017 року начальник відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
О. Гнезділо та начальник відділу інформації, використання та
документального забезпечення Державного архіву М. Ельксніт
на запрошення Центрального державного науково-технічного
архіву України взяли участь у комплексному науково-святковому івенті на тему «Архівна справа сьогодні: з вічності
у майбуття», приуроченому до відзначення 100-річчя створення системи архівних установ України. У святкових заходах
також взяли участь представники вищих навчальних заходів та
громадських організацій.
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Начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку
та довідкового апарату О. Гнезділо; доцент кафедри історіографії,
джерелознавства та археології історичного факультету Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна, кандидат історичних
наук О. Павлова та начальник відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного архіву
Харківської області М. Ельксніт (зліва направо)
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27 вересня 2017 року Архівним відділом Чугуївської
районної державної адміністрації було проведено семінар для
керівників служби діловодства та архівного підрозділу юридичних осіб, у діяльності яких утворюються документи Націо
нального архівного фонду. У роботі семінару взяли участь
представники державних органів, органів місцевого самоврядування та інших установ Чугуївського району.
Особливу увагу присутніх було зосереджено на питаннях
систематизації та зберігання документів у діловодстві, зокрема,
складанню номенклатури справ, та порядку заповнення паспорту архівного підрозділу установ.
На семінарі також було розглянуто питання щодо вимог
до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню,
складанню та оформленню описів справ, порядку забезпечення
збереженості документів.
У ході роботи семінару керівники служб діловодства та
архівних підрозділів обмінялися досвідом роботи з питань, що
обговорювалися.

29 вересня 2017 року в Державному архіві відбулося засідання круглого столу за темою: «Архівна справа на Харківщині:
історія та сучасність» (до 100-річчя створення системи архівних
установ в Україні).
У заході взяли участь представники архівних установ,
освітніх закладів, культурних та наукових установ.
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У рамках круглого столу було презентовано виставку
архівних документів та друкованих видань «З історії архівної
справи на Харківщині», присвячену 100-річчю створення системи архівних установ в Україні.
Того ж дня у приміщенні Архівного відділу Харківської
районної державної адміністрації було відкрито виставку архівних документів присвячених 100-річчю створення системи
архівних установ України «Від витоку до сьогодення».
В експозиції були представлені документи, які висвітлюють процес створення архівних установ в Україні, взаємодію
районного архіву з обласним архівом.
У виставці були використані документи архівних фондів
Центрального державного історичного архіву України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України,
Державного архіву, Архівного відділу Харківської районної
державної адміністрації, місцевих газет та фотокартки працівників відділу.
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З 02 по 10 жовтня 2017 року, з метою підвищення фахового рівня працівників діловодних служб та архівних підрозділів
установ, підприємств та організацій — джерел комплектування
документами НАФ Державного архіву, на його базі проходив
семінар із підвищення кваліфікації, у якому взяли участь 10 осіб.
На семінарі розглядалися основні питання роботи архівного підрозділу установ, а саме: забезпечення збереженості документів,
складання номенклатур справ, проведення експертизи цінності
документів та інші.

По його закінченні слухачі отримали свідоцтва встановленого зразка про проходження підвищення кваліфікації.
11 жовтня 2017 року начальник відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
Державного архіву О. Гнезділо на запрошення Центральної
наукової бібліотеки Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна взяла участь у презентації VIII-го випуску
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«Польського Альманаху»: «1915 рік: війна, провінція, людина —
українсько-польські акценти» як член редакційної колегії вказаного видання. Захід відбувся за участі Генерального Консула
Республіки Польща в Україні Януша Яблонського та Віце-консула Яна Здановського.
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13 жовтня 2017 року головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву О. Сафонова провела оглядову екскурсію по держархіву області для
студентів ІV курсу українського мовно-літературного факультету Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди з метою ознайомлення студентів з історією архіву та різними напрямками його діяльності, в тому
числі публікаційною роботою, організацією виставок архівних
документів.

Головний спеціаліст відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення Державного архіву Харківської
області О. Сафонова разом зі студентами (у центрі)

Того ж дня у приміщенні Державного архіву відбулось
відкриття виставки документів та матеріалів «До Дня захисника
України».
На виставці представлено документи з фондів державних
архівів Харківської, Волинської, Чернівецької областей, Центрального державного історичного архіву України (м. Київ),
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.
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Експозиція виставки розкриває тему звитяжної історії
українського козацтва — національного символу мужності,
честі та людської гідності, основної рушійної консолідуючої
сили на різних етапах творення та відстоювання української
державності.
Виставку відвідали кореспонденти газети «Слобідський
край» та українського інформаційного телеканалу «ПравдаТУТ».
Начальник відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення Державного архіву М. Ельксніт надала інтерв’ю журналістам стосовно матеріалів, представлених на виставці.
01 листопада 2017 року в залі засідань Коломацької
районної державної адміністрації відбувся семінар для відповідальних за архів та діловодство на підприємствах, в установах
та організаціях району, в якому взяли участь 27 осіб. У ході семінару начальник Архівного відділу Коломацької РДА Л. Дубінка
значну увагу приділила проведенню щорічної паспортизації архівних підрозділів, нагадала про перегляд номенклатури
справ на наступний рік та, за необхідності, погодження її з ЕПК
Державного архіву Харківської області, підвела підсумки проведеної за 10 місяців поточного року роботи з упорядкування
документів та передавання на державне зберігання до Архівного відділу. Після закінчення семінару всім бажаючим начальником Архівного відділу було надано консультативну допомогу
в індивідуальному порядку.
07 листопада 2017 року на веб-сайті Державного архіву
відкрилася on-line виставка документів і матеріалів «Видатний
український історик та архівіст Д. І. Багалій (до 160-ти річчя від
дня народження)».
Матеріали виставки містять інформацію про життя та
діяльність українського історика, архівіста, громадського діяча,
академіка АН УСРР Дмитра Івановича Багалія.
Виставка висвітлює, зокрема, такі напрямки діяльності
Д. Багалія як написання та підготовка до видання «Истории
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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.

10 листопада 2017 року головний спеціаліст відділу
інформації та використання документів Державного архіву
В. Плисак провела ознайомчу екскурсію по Державному архіву
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для студентів ІІ курсу театрального факультету Харківської
національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського у
рамках проходження ними одноденної архівно-бібліографічної
практики.
У ході екскурсії студенти дізналися про історію архіву,
основні напрямки його діяльності, ознайомилися зі складом
документів, зокрема, із фондами культурно-освітніх установ та
організацій мистецтва.
Заступник начальника відділу забезпечення збереженості
та реставрації документів Державного архіву Н. Мирошниченко
під час відвідування студентами реставраційної майстерні та
архівосховища розповіла про особливості реставрації документів та умови їх зберігання.
15 та 16 листопада 2017 року відбувся семінар з підвищення кваліфікації для працівників місцевих архівних установ
Харківської області за темою: «Організація роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад Харківської області».
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Начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку
та довідкового апарату Державного архіву Харківської області
О. Гнезділо та провідний методист цього ж відділу Ю. Гриньова
під час проведення семінару (зліва направо)

17 листопада 2017 року на веб-сайті Державного архіву
відкрилася on-line виставка документів і матеріалів «Латиші
на Харківщині». Документи виставки «Латиші на Харківщині»
розповідають про життя та діяльність латишів, які навчалися та
працювали у м. Харкові.
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На виставці представлено матеріали з особової справи
викладача Харківського технологічного інституту Юлія Семеновича Цауне, з особової справи студента Харківського технологічного інституту Івана Яковича Пуре, а також з карних
справи репресованих у 1937-1938 роках Карла Петровича Бітте
та Карла Яковича Розенталь.
24 листопада 2017 року у приміщенні Державного архіву
відкрилася виставка документів «До Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні».
На виставці було представлено документальні свідчення
про страшну трагедію українського народу — Голодомор 19321933 років.
Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву О. Сафонова взяла участь у засіданні клубу
«Краєзнавець», що відбулося у Державній науковій бібліотеці
ім. В. Г. Короленка. Головний спеціаліст виступила з доповіддю
«З історії архівної справи на Харківщині (до 100-річчя від дня
створення системи архівних установ в Україні)» та відповіла на
актуальні питання щодо правил роботи архіву.
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25 листопада 2017 року відбулася церемонія вшанування
пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. В урочистостях разом з керівництвом обласної державної адміністрації,
обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА та
громадськістю взяли участь заступник директора Державного
архіву Є. Кущ, начальник відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного
архіву М. Ельксніт: у церемонії вшанування пам’яті жертв
голодоморів на Меморіальному комплексі пам’яті жертв
Голодомору в Україні; у церемонії вшанування пам’яті жертв
голодоморів біля Пам’ятного знака — Хреста жертвам Голодомору 1932–1933 років в Молодіжному парку та в акції пам’яті
«Запали свічку» на майдані Свободи.
01 грудня 2017 року Архівним відділом Барвінківської
районної державної адміністрації Харківської області проведено семінар-навчання для відповідальних за ведення архівної
справи та діловодства в установах і організаціях, які є джерелами формування Національного архівного фонду.

Начальник Архівного відділу Барвінківської РДА О. Троян
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На семінарі розглядалися питання проведення впорядкування та передачі на державне зберігання документів
Національного архівного фонду України, забезпечення їх збереженості, порядку користування ними та відповідальності за
порушення законодавства про Національний архівний фонд та
архівні установи.
У роботі семінару взяли участь представники державних
органів, органів місцевого самоврядування та інших установ
Барвінківського району.

08 грудня 2017 року у рамках проведення Всеукраїнського
тижня права головним спеціалістом-юрисконсультом відділу з
майнових та земельних питань управління судової роботи та
земельних питань Юридичного департаменту обласної державної адміністрації Н. Забродовською та головним спеціалістомюрисконсультом відділу вирішення майнових спорів управління
судової роботи та земельних питань Юридичного департаменту
обласної державної адміністрації О. Зиничем проведено лекцію
для працівників Державного архіву за темою «Досягнення рівності: принципи антидискримінаційної політики України».
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14 грудня 2017 року відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у Молодіжному парку, в якій разом з керівництвом обласної державної
адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА та громадськістю взяли участь заступник директора
Державного архіву Є. Кущ та начальник відділу інформації,
використання документів та документального забезпечення
держархіву області М. Ельксніт.
21 грудня 2017 року працівники Державного архіву Харківської області взяли участь в урочистих заходах з нагоди
святкування 45 — річчя Музею історії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, з якими у архівістів склалися давні дружні стосунки та плідна співпраця.
У святкуванні також взяли участь працівники Центрального
державного науково-технічного архіву України, ректор та викладачі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, представники інших вищих навчальних закладів Харкова
і громадських організацій, студенти та друзі Музею.
Під час святкових заходів гостям свята на честь ювілею
презентували короткометражний фільм «Один день з життя
музею», знятий студентами історичного факультету. Також під
час заходу працювала спеціальна фотовиставка, присвячена
історії розвитку музею, його діяльності, у тому числі й співпраці з іншими музеями та архівами.
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Начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку
та довідкового апарату Державного архіву Харківської області
О. Гнезділо, головний спеціаліст цього ж відділу О. Коптєва
та головний спеціаліст відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного архіву
В. Плисак (зліва направо)
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22 грудня 2017 року у приміщенні Державного архіву
Харківської області відбулися урочисті заходи, присвячені
Дню працівників архівних установ та 100-річчю створення
системи архівних установ України. З вітальним словом виступили заступник директора Державного архіву Харківської
області Євген Олександрович Кущ та начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Ольга Сергіївна Гнезділо. Також керівництво
Державного архіву Харківської області оголосило подяку за
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків Лідії
Єгорівні Пантелєєвій, заступнику начальника відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату,
та за сумлінне ставлення до своїх обов’язків, своєчасне якісне
виконання поставлених перед ними завдань відповідальним за
архів та ведення діловодства установ, підприємств та організацій Харківської області: Тетяні Петрівні Малаховій, завідувачу
архівом Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця, та Олені Василівні Овсієнко, начальнику
відділу збереження та обробки документів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Тетяна Петрівна Малахова та Олена Василівна Овсієнко привітали присутніх зі святом та подякували працівникам Державного архіву Харківської області за плідну співпрацю.
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Заступник директора Державного архіву Харківської області Є. Кущ
та начальник відділу збереження та обробки документів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
О. Овсієнко

Заступник директора Державного архіву Харківської області Є. Кущ
та заступник начальника відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської
області Л. Пантелєєва
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Заступник директора Державного архіву Харківської області Є. Кущ
та завідувач архівом Харківського національного економічного
університету ім. Семена Кузнеця Т. Малахова
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До ювілейних дат

Марія Ельксніт
Перелік основних ювілейних та пам’ятних дат,
пов’язаних із Харківщиною,
на 2018 рік
1643 р.

375-річчя заснування смт Бабаї Харківського району

1868 р.

150 років від дня відкриття в м. Харків вагонних майстерень, які пізніше були реорганізовані у Харківський
вагоноремонтний завод

1928 р.

90-річчя закінчення будівництва Держпрому

85-річчя заснування
Харківського державного
17 листоакадемічного російського драматичного театру
пада 1933 р.
ім. О. С. Пушкіна
80-річчя відкриття Червонозаводського театру в
1938 р.
м. Харкові (Палац культури ХЕМЗ)
23 серпня
1943 р.

75-річчя визволення м. Харків від нацистських загарбників (1941-1943)

06 жовтня
1943 р.

75-річчя заснування Харківського кабельного заводу
(«Південкабель»)
60-річчя відкриття Українського заочного політехнічного інституту (нині — Українська інженерно-педагогічна академія)
50-річчя
початку
будівництва
Харківського
метрополітену

21 лютого
1958 р.
15 липня
1968 р.
серпень
1968 р.

50-річчя заснування інституту «Харківметропроект»

1968 р.

50-річчя відкриття універмагу «Харків»

10 квітня
1993 р.

25-річчя проведення Першого міжнародного театрального фестивалю «Березіль-93»
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Січень
05 січня
1853 року
09 січня
1923 року

20 січня
1918 року

22 січня
1908 року

165 років від дня народження Харитоненка Павла Івановича (1853–1914), видатного підприємця, цукрозаводчика, мецената і благодійника
95 років від дня народження Чичибабіна (справжнє
прізвище Полушин) Бориса Олексійовича (1923–
1994), відомого поета, лауреата Державної премії
СРСР (1990), якого зазвичай відносять до так званих
"шістдесятників", жив і творив у м. Харків
100 років від дня народження Шалімова Олександра
Олексійовича (1918–2006), видатного хірурга, одного
із засновників української хірургічної школи, у 1965–
1970 рр. очолював Харківський науково-дослідний
інститут загальної та невідкладної хірургії
110 років від дня народження Ландау Льва Давидовича (1908–1968), видатного фізика-теоретика, академіка АН СРСР, з 1935 р. очолював кафедру загальної
фізики Харківського державного університету
ім. О. М. Горького

Лютий
лютий
1928 р.
04 лютого
1878 року

10 лютого
1773 року
21 лютого
1958 року

90-річчя заснування Українського інституту з проектування металургійних заводів в м. Харків (нині —
інститут "Гіпросталь")
140 років від дня народження Петровського Григорія
Івановича (1878–1958), уродженця м. Харків, державного і політичного діяча, революціонера; у 1919–
1938 рр. — голова ВУЦВК
245 років від дня народження Каразіна Василя Назаровича (1773–1842), уродженця с. Кручик Богодухівського району Харківської області, вченого,
громадського діяча, винахідника, засновника Харківського університету
60-річчя відкриття Українського заочного політехнічного інституту (нині — Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків)
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Березень
13 березня
1888 року

130 років від дня народження Макаренка Антона
Семеновича (1888–1939), уродженця с. Білопілля
Харківської губернії (нині — Сумська область),
видатного радянського педагога і письменника

Травень
травень
1923 р.

95-річчя заснування інституту робочої медицини
(нині — Харківський науково-дослідний інститут
гігієни праці та профспілкових захворювань)

Липень
10 липня
1923 року
27 липня
1853 року

95-річчя заснування Харківського кабінету науково-судової експертизи (нині — Харківський
науково-дослідний інститут судових експертиз
ім. М. С. Бокаріуса)
165 років від дня народження Короленка Володимира
Галактіоновича (1853–1921), письменника, публіциста, громадського діяча, ім’ям якого названо Харківську фундаментальну наукову бібліотеку

Серпень
серпень
1968 р.
1 серпня
1963 року
23 серпня
1943 року

50-річчя заснування інституту "Харківметропроект"
55-річчя заснування на базі консерваторії і театрального інституту Харківського державного інституту
мистецтв
75-річчя визволення м. Харків від нацистських
загарбників (1941–1943)
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Вересень
04 вересня
1898 року

08 вересня
1898 року
18 вересня
1873 року
21 вересня
1923 року

120 років від дня народження Данилевського Віктора
Васильовича (1898–1960), вченого і письменника,
професора історії техніки, академіка АН УРСР,
випускника Харківського технологічного інституту
120 років від дня народження Ужвій Наталії Михайлівни (1898–1986), акторки театру і кіно, народної артистки СРСР, в 1926–1936 рр. працювала в
Харківському українському драматичному театрі
ім. Т. Г. Шевченка
145-річчя
заснування
типографії
Зильберберга (нині — Харківська книжкова фабрика
ім. М. В. Фрунзе)
95-річчя створення Харківського хімічного інституту широкого профілю (нині — Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії
"НІОХІМ")

Жовтень
жовтень
1928 р.
06 жовтня
1943 року

90-річчя створення Харківського фізико-технічного
інституту АН УРСР
75-річчя заснування Харківського кабельного заводу
("Південкабель")

Листопад
07 листопада
85-річчя закінчення будівництва Держпрому
1927 року
13 листопада 55-річчя створення Харківського велосипедного
1923 року
заводу ім. Г. І. Петровського
230 років від дня народження Щепкіна Михайла
17 листопада Семеновича (1788–1863), актора, основополож1788 року
ника сценічного реалізму в театральному мистецтві,
гастролював в м. Харків
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85-річчя заснування Харківського державного
17 листопада
академічного російського драматичного театру
1933 року
ім. О. С. Пушкіна
100 років від дня народження Убийвовк Олени Костянтинівни (Ляля Убийвовк) (1918–1942), організатора і керівника молодіжного антифашистського
22 листопада
підпілля в м. Полтава, навчалася на фізико-матема1918 року
тичному факультеті Харківського державного університету ім. О. М. Горького, закатована німцями в
1942 р.
240 років від дня народження Квітки-Основ’яненко
29 листопада Григорія Федоровича (1778–1843), письмен1778 року
ника, активного громадського і культурного діяча
Харківщини

Грудень

01 грудня
1893 року

03 грудня
1898 року

12 грудня
1928 року

22 грудня
1833 року

125 років від дня народження Хвильового Миколи
Григоровича (справжнє прізвище — Фітільов)
(1893–1933), українського прозаїка, поета, публіциста, одного із основоположників пореволюційної
української прози, член-засновник багатьох тогочасних літературних організацій — «Гарт» (1923),
«ВАПЛІТЕ» (1925), «Пролітфронт» (1930), які діяли
у м. Харків
120 років від дня народження Кошкіна Михайла Ілліча
(1898–1940), українського радянського конструктора-танкобудівника, начальника конструкторського
бюро танкобудування Харківського паровозобудівного заводу, в якому створили танк Т-34
90 років від дня народження Бикова Леоніда Федоровича (1928-1979), українського актора, режисера і
сценариста, заслуженого артиста РРФСР, народного
артиста УРСР, випускника Харківського театрального інституту
185 років від дня народження Марко Вовчок (справжнє ім’я — Вілінської Марії Олександрівни) (18331907), української письменниці і громадського діяча,
закінчила Харківський приватний пансіон
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ПОКАЖЧИК ЗМІСТУ ВИПУСКІВ
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ВІСНИКА
«ХАРКІВСЬКИЙ АРХІВІСТ» ЗА 2007-2017 РОКИ

Юлія Гриньова
«Харківському архівісту» — 10 років.
Покажчик змісту випусків науково-інформаційного
вісника за 2007–2017 роки
У 2007 році Державним архівом Харківської області започатковано серійне видання науково-інформаційного вісника
«Харківський архівіст», призначеного для ознайомлення архівістів, студентів-істориків, наукових співробітників, усіх, хто
цікавиться архівознавством, діловодством та історією рідного
краю, з подіями, що відбуваються в архівному житті Харківщини та України в цілому.
«Харківський архівіст» було заплановано як перше професійне видання Державного архіву, де мали б змогу друкувати
свої роботи не лише співробітники ДАХО, але також і краєзнавці, дослідники, що працюють в читальних залах з архівними документами, загалом, усі, хто захоплюється архівною
справою. За час існування вісника на його сторінках з’явилися
публікації працівників структурних підрозділів Державного
архіву, начальників архівних відділів районних державних
адміністрацій та міських рад міст обласного значення Харківської області, представників освітніх закладів, культурних та
наукових установ.
Усі рукописи «Харківського архівіста» було розглянуто та
рекомендовано до друку науково-методичною радою Державного архіву.
За період 2007–2017 років вийшли друком 14 номерів
«Харківського архівіста». У 2007 році увазі читачів було запропоновано три випуски видання, у 2008 році — два планових
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номери журналу та спеціальний випуск, що містив офіційні
документи, публікації та добірки матеріалів з історії Голодомору на Харківщині. У 2009–2010 роках «Харківський архівіст»
випускався Державним архівом раз на півріччя, у 2011–2012
роках — раз на рік.
У подальшому Державним архівом щороку готувалися
рукописи «Харківського архівіста», але, у зв’язку з відсутністю
фінансування, певний час видання не випускалося. Лише у
2015 році було випущено здвоєний номер науково-інформаційного вісника «Харківський архівіст» за 2013–2014 роки, у 2017
році — за 2015–2016 роки.
Опубліковані номери журналу:
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