
 

 
Україна 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання науково-методичної ради (НМР) 

Державного архіву Харківської області 

 

15 листопада 2019 року                                                                                        № 6  

 

м. Харків 

        пр. Московський, 7 

          

        Засідання розпочалося о 15.00 

        Засідання закінчилося о 15.30 

 

Взяли участь у засіданні: 

ЕЛЬКСНІТ Марія — головуюча НМР 

 

ГРИНЬОВА Юлія — секретар НМР  

 

Присутні члени НМР:  

ГУНЬКО Юлія, КОНДРАТЬЄВ Андрій, КОПТЄВА Ольга, КУДЕЛКО Сергій, 

ПАВЛОВА Ольга, ПАНАСЕНКО Лариса, ПАНТЕЛЄЄВА Лідія, 

ПЛИСАК Валентина. 
 

Порядок денний:  
 

 1. Про розгляд проєкту переліку документів до виставки ―До Дня пам’яті 

жертв голодоморів‖. 

Доповідач: ПЛИСАК Валентина, головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області. 
 

1. СЛУХАЛИ:  

 ПЛИСАК Валентина, головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області, представила на розгляд проєкт переліку документів до 

виставки ―До Дня пам’яті жертв голодоморів‖. 

 Головний спеціаліст зазначила, що експозиція складається з трьох блоків. 

По-перше, на виставці буде представлено листи-скарги селян до державних 

органів влади на нереальні плани по здачі державі зерна та інших продуктів, на 

жорстокі методи реквізиції у них хліба, незаконну конфіскацію їхнього майна, 

виселення їх з власних домівок. Вражають листи селян з проханнями зменшити 
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розміри податків, якими їх обкладали, повернути хоча б частину 

конфіскованого майна, та із закликами про допомогу їх голодуючим сім’ям. 

Другий блок документів – це актові записи про смерть мешканців сіл 

Харківської області, померлих в 1933 році, де у графі причина смерті зазначено: 

«від загального виснаження», «від недоїдання», «від голоду», «дистрофія».  

До третього блоку експозиції увійшли задокументовані свідчення 

очевидців Голодомору 1932-1933 років, що зберігаються в архівному фонді 

«Колекція документів про голод 1932-1933, 1946-1947 років в Харківській 

області». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 ЕЛЬКСНІТ Марія, начальник відділу інформації, використання документів 

та документального забезпечення Державного архіву Харківської області, 

зазначила, що Державним архівом традиційно щороку проводяться виставки, 

присвячені трагічним подіям часів Голодомору. Також головуюча НМР додала, 

що згідно Плану роботи Державного архіву на 2019 рік, за матеріалами 

виставки підготовлено інформаційні листи, які будуть надіслані до 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

Листи буде направлено для ознайомлення до шкіл м. Харків. 

 ПАНТЕЛЄЄВА Лідія, заступник начальника відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, 

запропонувала схвалити проєкт переліку документів до виставки ―До Дня 

пам’яті жертв голодоморів‖. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 10, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1. Схвалити  проєкт переліку документів до виставки ―До Дня пам’яті 

жертв голодоморів‖. 

 

Головуюча науково-методичної ради,  

начальник відділу інформації,  

використання документів та  

документального забезпечення  

Державного архіву Харківської області    Марія ЕЛЬКСНІТ   
 

Секретар науково-методичної ради     Юлія ГРИНЬОВА 


