
 

 
Україна 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання науково-методичної ради (НМР) 

Державного архіву Харківської області 

 

05 квітня 2019 року                                                                                        № 3  

 

м. Харків 

        пр. Московський, 7 

          

        Засідання розпочалося о 15.30 

        Засідання закінчилося о 16.00 

 

Взяли участь у засіданні: 

ГНЕЗДІЛО О. —     заступник голови НМР 

 

ГРИНЬОВА Ю. —  секретар НМР  

 

Присутні члени НМР:  

ГУНЬКО Ю., ЕЛЬКСНІТ М., КОПТЄВА О., КУДЕЛКО С., 

МИРОШНИЧЕНКО Н.,  ПАВЛОВА О., ПАНАСЕНКО Л., ПЛИСАК В., 

САВИЧ А. 
 

Запрошений на засідання НМР:  

КОНДРАТЬЄВ А., головний спеціаліст відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області 
 

Порядок денний:  
 

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

Харківського цирку‖. 

Доповідач: В. ПЛИСАК, головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області. 
 

 2. Про розгляд проекту статті ―З історії Харківського цирку‖. 

Доповідач: М. ЕЛЬКСНІТ, начальник відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області. 
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 3. Про розгляд проекту ―Примірної інструкції з обліку в архівних відділах 

районних державних адміністрацій та міських рад Харківської області‖. 

Доповідач: А. КОНДРАТЬЄВ, головний спеціаліст відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області. 
 

1. СЛУХАЛИ:  

 В. ПЛИСАК, головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області, представила на розгляд проект переліку документів до on-line виставки 

―З історії Харківського цирку‖. 

 Головний спеціаліст зазначила, що до переліку увійшли документи з 

архівних фондів Харківське губернське правління та Харківська міська управа, 

які стосуються історії становлення харківського цирку та будівництва 

приміщень цирку наприкінці ХІХ – початку ХХ століть.  

 Тематично виставка складається з 2-х частин: перша частина присвячена 

побудові цирку "содержателя русских цирков" А. Нікітіна, друга — цирку  

харківського купця Г. Грікке. 

 Відвідувачі сайту зможуть ознайомитися з заявами улаштовувачів цирків  

до Харківської міської управи про надання дозволу на оренду ділянки землі під 

цирк (особливої уваги заслуговує "особое мнение" гласного Харківської міської 

думи Д.І. Багалія щодо надання в оренду земельної ділянки А. Нікітіну); 

документами про будівництво тимчасового дерев'яного цирку та кам'яної 

будівлі цирку по пл. Жандармській, 17; протоколами засідань технічної комісії 

та технічної наради при будівельному відділенні Харківського губернського 

правління щодо затвердження проекту цирку Грікке; актами технічного огляду 

циркової будівлі тощо.  

  

ВИСТУПИЛИ: 

 С. КУДЕЛКО, директор Центру краєзнавства при Харківському 

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

професор, заслужений працівник культури, запропонував змінити назву 

виставки на ―З історії цирку м. Харкова‖, або ―Так зароджувався цирк у 

м. Харкові: проекти, будівлі, реконструкції...‖ 

 М. ЕЛЬКСНІТ, начальник відділу інформації, використання документів та 

документального забезпечення Державного архіву, зазначила, що документи, 

представлені на виставці, відображають саме історію будівництва споруд цирку 

та запропонувала схвалити  проект переліку документів до on-line виставки ―З 

історії цирку м. Харкова‖. 

 Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 1.1. Схвалити  проект переліку документів до on-line виставки ―З історії 

цирку м. Харкова‖ 

 1.2. Розмістити зазначену виставку на власному веб-сайті Державного 

архіву у рубриці ―Документальні виставки on-line‖. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 М. ЕЛЬКСНІТ, начальник відділу інформації, використання документів та 

документального забезпечення Державного архіву, представила на розгляд 

проект статті ―З історії Харківського цирку‖. 

 Вона зазначила, що статтю було підготовлено за документами Державного 

архіву Харківської області дореволюційного періоду: було вирішено 

зосередитися на зародженні циркового мистецтва у м. Харкові,  будівництві та 

відкритті циркових споруд. Історія цирку на Слобожанщині бере свій початок у 

60-х роках ХІХ сторіччя, коли у місті Харкові з’явилися перші опалювальні 

дерев’яні цирки (перший стаціонарний  дерев’яний цирк було побудовано на 

Московській вулиці у 1862 році). У документах Державного архіву збереглися 

заяви іноземних підданих Франца Штроймера,  Гаетано Чинизеллі,  братів 

Чинизеллі, братів Шоссі про надання дозволів на побудову тимчасових 

дерев’яних цирків. Окрім цирків іноземних підданих, у місті працював цирк 

«содержателя русских цирков» (так у документі) Акима Нікітіна. Поступово 

дерев’яні будівлі цирку змінилися кам’яними. У 1905 році  було споруджено 

кам'яний будинок цирку  харківського купця 2-ої гільдії Генріха Грікке, потім в 

1911 році будівлю цирку Муссури, які збереглися до наших днів. Таким чином, 

Харків став на початку ХХ сторіччя одним з небагатьох місць в Європі, де 

працювали одночасно дві стаціонарних цегляних будівлі цирку. 

 Стаття ―З історії Харківського цирку‖ призначена для публікації у 

науково-інформаційному віснику ―Харківський архівіст‖. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

О. ГНЕЗДІЛО, начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, заступник голови 

НМР, зазначила, що документи, які стосуються історії цирку, зберігаються в 

фондах Харківського губернського правління, Харківської міської управи, 

Управління видовищними підприємствами Харківської окружної інспектури 

народної освіти. Таким чином, у майбутньому тему можна розвивати: в 

Державному архіві є матеріали щодо дільності цирку в м. Харкові після 1917 

року, у тому числі автографи видатних циркових артистів.  

О. ПАВЛОВА, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та 

археології історичного факультету Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, запропонувала  схвалити статтю 

―З історії Харківського цирку‖. 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

2.1. Схвалити статтю ―З історії Харківського цирку‖. 

2.2. Опублікувати  статтю ―З історії Харківського цирку‖ у науково-

інформаційному віснику ―Харківський архівіст‖ за 2019 рік. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

А. КОНДРАТЬЄВ, головний спеціаліст відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області, представив на розгляд проект ―Примірної інструкції з обліку в архівних 

відділах районних державних адміністрацій та міських рад Харківської 

області‖. 

Головний спеціаліст зазначив, що вказану інструкцію було підготовлено  

заступником начальника цього ж відділу Л. Пантелєєвою на підставі 

нормативно-правових актів і нормативно методичних документів. 

Відповідно до пункту 1.11. розділу IV. Облік документів в архіві ―Правил 

роботи архівних установ України‖ (2013 р.),  ―Порядку державного обліку 

документів Національного архівного фонду‖ (2013 р.) та Інструкції ―Облік 

документів у державних архівах України‖ (2014 р.), відділом організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату ДАХО у 2016 році 

було розроблено ―Інструкцію з обліку документів у Державному архіві 

Харківської області‖. 

З метою систематизації ведення облікових документів в архівних 

установах, Державним архівом розроблено примірну інструкцію з обліку для 

архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад міст 

обласного значення Харківської області. 

В інструкції описано види основних та допоміжних облікових документів, 

зокрема, уніфіковано види допоміжних облікових документів, які мають вести 

архівні відділи, що значно полегшить аналіз якості цієї роботи. 

Інструкція призначена для застосування в архівних відділах під час 

надходження та вибуття документів фондових організацій. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

О. ГНЕЗДІЛО, начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, заступник голови 

НМР, зазначила, що проект Примірної інструкції було обговорено на семінарі, 

та запропонувала  схвалити  проект ―Примірної інструкції з обліку в архівних 

відділах районних державних адміністрацій та міських рад Харківської 

області‖. 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

3.1. Схвалити  проект ―Примірної інструкції з обліку в архівних відділах 

районних державних адміністрацій та міських рад Харківської області‖. 
 

 

 

Заступник голови Науково-методичної ради, 

начальник відділу організації  

та координації архівної справи,  

обліку та довідкового апарату     О. ГНЕЗДІЛО 

 

 

 

Секретар Науково-методичної ради    Ю. ГРИНЬОВА 


