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Ольга Гнезділо, Юлія Гриньова
Про діяльність архівних установ Харківської області
у 2018-2019 роках
Пріоритетними напрямами у роботі Державного архіву
Харківської області (далі – Державний архів), архівних відділів районних державних адміністрацій (далі – архівні відділи
РДА) та архівних відділів міських рад міст обласного значення
(далі – архівні відділи міськрад) Харківської області на 20182019 роки були забезпечення збереження та примноження у
Харківській області документів Національного архівного фонду
(далі — НАФ) як складової культурної спадщини для формування національної самосвідомості Українського народу; здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріальної бази
архівних установ області, посилення стану збереженості архівних документів та їхньої протипожежної безпеки та цифровізація процесів у сфері архівної справи та діловодства.
Важливим щодо реалізації вказаних пріоритетів для Державного архіву стало виконання заходів, передбачених Програмою розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2021
роки, яку затверджено рішенням IX сесії VII скликання Харківської обласної ради від 23 лютого 2017 року № 386-VII.
Упродовж вказаних років за цією Програмою Державному
архіву виділено 7 893,45 тис. грн., які використано на невідкладний ремонт приміщень у двох його будівлях (просп. Московський, 7 та вул. Мироносицька, 41), а також на забезпечення
цих приміщень цілодобовими постами Управління поліції охорони у Харківській області.
Крім того, за вказаною Програмою Державному архіву
у 2019 році було виділено 999,0 тис. грн. на придбання сучасного обладнання для оцифрування документів НАФ – книжко5
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вого сканера у комплекті Мetis EDS GAMMA, який дозволяє
сканувати архівні документи великих форматів не пошкоджуючи їх, завдяки чому вдалося посилити заходи, спрямовані на
полегшення доступу користувачів до архівних документів та
довідкового апарату в електронному вигляді шляхом активізації
оцифровки описів справ та архівних документів.

Протягом 2018-2019 років створено цифрові копії на
1 тис. 366 од. зб. Науково-довідковий апарат поповнився 25 вдосконаленими описами справ в електронному вигляді. На офіційному вебсайті Державного архіву продовжено публікацію
описів (розміщено 30 описів 27 фондів) та розпочато публікацію оцифрованих справ (опубліковано 15 справ – це 2 родовідні
книги потомственних дворян Харківської губернії та 13 кримінальних справ на репресованих громадян Харківської області).
6
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Станом на 01.01.2020 року на вебсайті Державного архіву
до рубрики «Електронний архів» завантажено оцифровані
описи справ дорадянського періоду 254 описи 119 фондів та 10
описів 2 фондів радянського періоду.
Крім того, у зазначеній рубриці розміщені 4 комп’ютерні
бази даних:
1. «Соціальні групи населення у ревізьких казках (ф.31,
оп.141)»;
2. «Громадяни, що були розкуркулені в 1920 – 1930-х рр.»;
3. «Покажчик до метричних книг (церкви різних повітів
Харківської губернії за 1749 — 1890 роки, ф. 40, oп. 105, 109,
110, 112, 113)»;
4. «Географічно-тематичний покажчик до актів приймання
в експлуатацію Державною приймальною комісією закінчених
будівництвом об’єктів у Харківській області за 1944-1989 рр.»
(за документами фонду Р-5696, Головне управління архітектури
та містобудування виконавчого комітету Харківської обласної
ради народних депутатів, м. Харків).
Для зручності користувачів, у читальних залах Державного архіву в електронному вигляді видаються описи справ
постійного зберігання та документи з фонду користування.
У 2018-2019 роках вдалося вирішити частину питань матеріального забезпечення архівних установ. Покращився стан
приміщень, їх охорони та протипожежної безпеки.
У Державному архіві повністю замінені труби теплопостачання і радіатори опалення, проведена перевірка манометрів
у двох його будівлях (вул. Мироносицька, 41 та пр. Московський, 7), виконані роботи по вимірюванню опору ізоляції
силової електропроводки та живлячих кабельних ліній, перевірено тепловий лічильник системи опалення (пр. Московський, 7) та замінено застарілий (вул. Мироносицька, 41). Для
забезпечення доступу малорухомих верств населення до приміщень Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 у 2019 р.
7
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проведені будівельні роботи по заміні сходів на пандус з тильної сторони будівлі. Інформаційні знаки до пандусу присутні.
Проведені роботи по заміні застарілої системи охоронної
сигналізації на оптоволоконну по пр. Московський, 7. В обох
будівлях Державного архіву працює охоронна сигналізація, яка
виведена на пости охоронців, та пульт централізованої охорони. По периметру будівель встановлені камери відеоспостереження. Також камери відеоспостереження встановлені в двох
читальних залах Державного архіву по вул. Мироносицька, 41
(4 од.) та пр. Московський, 7 (2 од.). Зображення з камер виведено на монітори та ведеться відеозапис. Будівля по вул. Мироносицька, 41 оснащена прожекторами освітлення у темний час
з датчиками руху.
З метою покращення стану протипожежної безпеки приміщень Державним архівом були закуплені нові пожежні рукави
(19 од.), замінені вогнегасники, в яких закінчився 10-ти річний
термін експлуатації (100 од.). Оновлено Плани евакуації з приміщень, розроблено 9 інструкцій про заходи пожежної безпеки
у Державному архіві. Виконані роботи з вимірювання опору
ізоляції силової електропроводки та живлячих кабельних ліній
у вищевказаних будівлях. Для працівників Державного архіву
проведені практичні тренування по гасінню умовної пожежі з
застосуванням вогнегасників ВП-5.
У будівлі по пр. Московський, 7 замінені 14 дверей до
архівосховищ на металеві протипожежні, розпочато роботи по
заміні системи пожежної сигналізації приміщень, яка технічно
застаріла. Наприкінці 2019 року проведені роботи по монтажу
та налагодженню автоматичної установки протипожежної сигналізації АУПС типу «Тирас-16.П», якою станом на 01.01.2020
захищені дві кімнати та сховище режимно-секретної документації та два сховища на першому поверсі будівлі. Також встановлено два ручних пожежних оповіщувача (на першому та
третьому поверхах). АУПС з 02.12.2019 р. експлуатується в
автоматичному режимі та цілодобово перебуває у робочому
8
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стані. Надалі роботи з монтажу та підключення протипожежної сигналізації в інших кімнатах та архівосховищах цієї будівлі
будуть продовжені.
Всі роботи проведені поза бюджетом, за рахунок коштів
спеціального фонду.
На базі навчального центру оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту ДСНС України (с. Ватутіне) проведені навчання для працівників Державного архіву, відповідальних за пожежну безпеку (2 особи) та з питань цивільного
захисту (2 особи), які отримали відповідні посвідчення.
Замінено приміщення (з передислокацією до інших будівель) в архівних відділах Валківської, Ізюмської та Шевченківської РДА, робочу кімнату – в Архівному відділі Куп’янської
міськради. Виділено додаткові приміщення під сховища та/або
робочі кімнати архівним відділам Ізюмської, Лозівської, Чугуївської та Шевченківської РДА. Отримано додаткові приміщення під сховища та/або робочі кімнати архівними відділами
Балаклійської, Ізюмської, Лозівської, Чугуївської та Шевченківської РДА.
Завершено капітальний ремонт в архівних відділах Валківської, Дергачівської РДА. В Архівному відділі Зміївської
РДА замінено металеві водяні труби на металопластикові, встановлено лічильник обліку води, на всіх міжкімнатних дверях
архівосховищ додатково встановлено врізні та навісні замки;
у приміщеннях Красноградської РДА замінено електропроводку, у сховищах встановлено люмінесцентні лампи в закритих плафонах, вимикачі винесено за межі сховища, встановлено
протипожежні вхідні двері, модернізовано навіс на головним
входом, відремонтовано ґанок; в Архівному відділі Ізюмської
міськради проведено ремонт опалювальної системи; Лозівської
міськради – зовнішній косметичний ремонт будівлі та ремонт
у котельній; Чугуївської міськради – замінено всю електропроводку на нову; оброблено гідроізоляційною сумішшю зовнішні
стіни приміщень.
9
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На жаль, не профінансовано заходи з ремонту покрівлі у
будівлі Державного архіву по пр. Московському, 7 та поточного
ремонту тепловузлів в обох будівлях архіву.
Архівними відділами РДА та міськрад Харківської області
упродовж 2018-2019 років з метою створення оптимальних умов
зберігання документів НАФ вжито ряд заходів, спрямованих на
посилення охоронної безпеки та протипожежного захисту.
Зокрема, встановлено камери внутрішнього відеоспостереження в приміщеннях архівних відділів Борівської та Первомайської РДА; зовнішнього відеоспостереження – на будівлях
архівних відділів Ізюмської, Первомайської РДА та Лозівської
міськради.
Пожежну сигналізацію з димовими датчиками підключено
до центрального пункту в Архівному відділі Близнюківської
РДА, охоронну сигналізацію – в Архівному відділі Красноградської РДА, охоронну та пожежну сигналізації – в Архівному відділі Дергачівської РДА. Відбувся ремонт охоронної та пожежної
сигналізації в Архівному відділі Чугуївської міськради.
Чотирма архівними відділами придбано 9 вогнегасників:
Дергачівської РДА (4), Кегичівської РДА (1), Лозівської РДА (2)
та Харківської РДА (2); замінено застарілі – в архівних відділах:
Балаклійської РДА (8), Вовчанської РДА (3), Дергачівської РДА
(4), Зміївської РДА (3), Кегичівської РДА (4), Коломацької РДА
(2), Лозівської РДА (2) та Чугуївської РДА (5); перезаряджено –
в архівних відділах: Балаклійської, Харківської, Чугуївської
РДА, Люботинської, Куп’янської та Чугуївської міськрад.
Архівним відділом Харківської РДА встановлено 3 кондиціонери та гігрометр.
Встановлено металеві двері в архівних відділах: Вовчанської РДА (2), Красноградської РДА (1), решітки на вікнах – в
архівних відділах Богодухівської, Нововодолазької РДА, Лозівської, Чугуївської міськрад; решітки на двері – в Архівному відділі Богодухівської РДА.
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Замінено електропроводку в архівних відділах Красноградської РДА та Чугуївської міськради.
У плановому порядку проводилися інструктажі з пожежної
безпеки. Начальники архівних відділів брали участь у навчаннях, зокрема: у командно-штабному навчанні у рамках планової комплексної перевірки діяльності Великобурлуцької РДА та
органів місцевого самоврядування щодо виконання ними вимог
законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту (Архівний
відділ Великобурлуцької РДА); у Навчальному центрі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України у
с. Ватутине (архівні відділи Нововодолазької, Чугуївської РДА);
у навчально-методичному центрі цивільного захисту в м. Лозова
(архівні відділи Близнюківської та Красноградської РДА).
Здійснено перевірку дотримання протипожежного режиму
в архівних відділах Балаклійської, Близнюківської, Вовчанської
РДА.
З метою покращення стану забезпечення збереженості документів протягом 2018-2019 років архівними установами Харківської області закартоновано 57 тис. 156 од. зб.,
з них Державним архівом – 7 тис. 815 од. зб., архівними відділами РДА – 36 тис. 762 од. зб., архівними відділами міськрад –
12 тис. 579 од. зб. (найбільше Архівним відділом Харківської
міськради – 10 тис. 467 од. зб.). Також архівними відділами РДА
перекартоновано 7 тис. 228 од. зб., з них 6 тис. од. зб. Архівним
відділом Дергачівської РДА та 1 тис. 228 од. зб. Архівним відділом Коломацької РДА.
Протягом зазначеного періоду збільшилося стелажне
обладнання на 1002,75 пог. метрів в архівних відділах Балаклійської, Богодухівської, Валківської, Дергачівської, Лозівської,
Первомайської, Харківської РДА та Чугуївської міськради.
На виконання завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів Національного архівного фонду на 2009-2019 роки,
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у 2018-2019 роках у цілому по області перевірено 615 тис. 328
справ на паперовій основі. Найбільші показники у Державному архіві: 442 тис. 430 од. зб. на паперовій основі, 912 од. зб.
кінодокументів, 36 тис. 148 од. зб. фотодокументів, 126 од. зб.
відеодокументів. Також ним перевірено облікові документи: усі
облікові документи є в наявності.
Архівні відділи РДА провели перевірку наявності та
фізичного стану 163 тис. 403 од. зб. управлінської документації, архівні відділи міськрад — 9 тис. 495 од. зб. Проводилося суцільне перевіряння документів НАФ архівними
відділами Валківської (24 тис. 952 од. зб.), Великобурлуцької
(28 тис. 944 од. зб.), Дергачівської (24 тис. 227 од. зб.) та Лозівської (20 тис. 118 од. зб.) РДА у зв’язку з переїздом до інших
будівель та зі зміною керівництва.
Протягом 2018-2019 років у Державному архіві при перевірянні наявності та фізичного стану документів у ряді фондів
виявлено 5 тис. 774 од. зб., які мають сліди минулого біоураження. Зазначені справи ізолювали від чистих, загорнувши у
папір, і розмістили в окремому приміщенні до проведення відповідного оброблення. Для знезараження документів і повітря
в архівосховищах було застосовано бактерицидні опромінювачі
ОВВ 36, які вбивають віруси, бактерії, цвіль, грибки, спори.
В архівних відділах РДА та міськрад Харківської області
біоуражених одиниць зберігання не виявлено.
У 2018-2019 роках в Державному архіві звітний показник
з реставрації документів I‑IV складності на паперовій основі
становить 32 тис. 223 аркуші. Звітний показник обсягу робіт із
ремонту документів у Державному архіві складає 67 тис. 984
аркушів. Також відреставровано 138 аркушів (268,23 м2) великоформатних документів (планів, схем та карт).
Упродовж 2018-2019 років архівними відділами РДА Харківської області відремонтовано 2 тис. 362 аркушів справ, архівними відділами міськрад — 650 аркушів.
12
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Архівні установи області оправили та підшили
3 тис. 705 од. зб. Найбільші показники спостерігаються в
Державному архіві: виконано 1 тис. 978 од. зб. (при планові
790 од. зб.; план перевиконано у 2,5 разів).
Архівні відділи РДА області оправили та підшили
1 тис. 270 од. зб., міськрад — 457 од. зб. управлінської документації. Найбільшу кількість од. зб. оправили архівні відділи
Балаклійської (300) та Краснокутської (375) РДА.
Тривала робота з виявлення унікальних документів
у справах Державного архіву, архівних відділів РДА та міськрад області. Всього за період 2018-2019 років переглянуто
5 тис. 730 од. зб. Унікальних документів серед переглянутих
справ не виявлено. Державним архівом у звітний період проводилося страхування трьох унікальних документів, які виявлено
та взято на облік у попередні роки.
В Державному архіві за 2018-2019 роки переглянуто
грифи секретності 371 матеріальних носіїв секретної інформації 24 справ, з яких 198 матеріальних носіїв секретної інформації розсекречено.
Проводилася розробка науково-довідкового апарату до
документів архівними установами області.
У цілому по Харківській області складено 7 тис. 241
картку на управлінську документацію. Найбільші показники з
каталогізації спостерігаються в Державному архіві (1300 карток). Усі картки включено до каталогів.
Продовжувалася робота з комплектування архівних
установ документами Національного архівного фонду.
Протягом 2018-2019 років на постійне державне зберігання до Державного архіву від установ, підприємств та організацій, що перебувають у зоні комплектування архіву, надійшло
2 нових фонди періоду Незалежності (Колекції документів з
виборів Президента України 31 березня 2019 року, та з виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року), 8 частин
управлінських фондів, серед яких: Окружні виборчі комісії з
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виборів Президента України територіальних виборчих округів
м. Харкова за 2019 рік, Окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України за 2019 рік, Харківська обласна виборча
комісія за 2015 рік; Прокуратура Харківської області за 2008 рік
та ін. Усього прийнято 460 од. зб.
Крім того, Державний архів прийняв на зберігання продовження фонду особового походження Ломакіна Геннадія Івановича, учасника бойових дій в Афганістані, заступника голови
Харківської міської Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) за 2002-2018 роки (50 од. зб.); 100 од. зб. фотодокументів та 5 од. зб. (41 документ) відеодокументів.
За 2018-2019 роки архівними відділами РДА було прий
нято на державне зберігання 45 тис. 519 од. зб., архівними
відділами міськрад — 11 тис. 886 од. зб. управлінської документації. Найбільші показники з приймання документів відмічено в
архівних відділах Дергачівської (2 тис. 668 од. зб.), Золочівської
(2 тис. 767 од. зб.), Лозівської (3 тис. 183 од. зб.), Первомайської
(2 тис. 784 од. зб.), Чугуївської (2 тис. 993 од. зб.) РДА та Харківської міськради (8 тис. 254 од. зб.).
Серед прийнятих у 2019 році до Державного архіву та
семи архівних відділів (Балаклійської, Дергачівської, Зміївської,
Золочівської, Красноградської, Куп’янської та Чугуївської РДА)
надійшли документи від виборчих комісій з виборів Президента
України 31 березня 2019 року та виборів народних депутатів
України 21 липня 2019 року. З виборів Президента України до
Державного архіву надійшло постійного зберігання 99 од. зб.,
тимчасового зберігання 581 од. зб. та 1787 пакувань; до архівних
відділів РДА – постійного зберігання 311 од. зб., тимчасового
зберігання 661 од. зб. та 2224 пакування. Трудовими архівами на
відповідній території з цих виборів прийнято 117 од. зб. з кадрових питань (особового складу). З виборів народних депутатів
України до Державного архіву надійшло постійного зберігання
96 од. зб.; до архівних відділів РДА – постійного зберігання
213 од. зб., тимчасового зберігання – 136 од. зб. та 857 паку14
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вань. Трудовими архівами на відповідній території з цих виборів прийнято 143 од. зб. з кадрових питань (особового складу),
управлінських документів тимчасового зберігання 287 од. зб. та
832 пакування.
Також у 2019 році Державний архів та усі 33 архівних
відділи Харківської області (27 РДА та 6 міськрад) сформували та прийняли на постійне зберігання кожний по 2 колекції
документів з виборів: 34 колекції з виборів Президента України 31 березня 2019 року та 34 – з виборів народних депутатів
України 21 липня 2019 року. Усього надійшло 68 колекцій.
Розвивалася на території області мережа трудових
архівів. Створено трудові архіви при сільських та селищних
радах (у Дергачівському, Харківському та Ізюмському районах) та при Дергачівській і Красноградській міських радах
Харківської області. У зв’язку зі створенням об’єднаних територіальних громад відбулося об’єднання трудових архівів у
Золочівському, Коломацькому, Чугуївському та Великобурлуцькому районах. Припинено дію Красноградського районного трудового архіву: замість нього розпочинають діяльність
трудові архіви в об’єднаних громадах цього району. Трудові
архіви Верхньобишкинської, Киселівської, Михайлівської,
Слобідської сільських рад Первомайського району Харківської
області об’єднано з Трудовим архівом Олексіївської сільської
об’єднаної територіальної громади того ж району Харківської
області. Станом на 01.01.2020 на території області налічується
140 трудових архівів, у яких зберігається понад 426 тис. справ
з кадрових питань (особового складу) та майже 12 тис. справ
тимчасового терміну зберігання.
За період 2018-2019 років проведені всі заплановані засідання дорадчих органів Державного архіву.
Відбулося 8 розширених засідань колегії Державного
архіву, на яких розглянуто 37 питань, серед них: про стан роботи
архівних установ Харківської області з різних напрямів їх діяльності, про роботу Комунального підприємства «Міський архів»
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м. Харкова; про роботу архівних відділів Балаклійської, Валківської, Зміївської, Ізюмської, Красноградської, Куп’янської,
Лозівської РДА, Ізюмської та Лозівської міськрад Харківської
області та трудових архівів на відповідній території; про стан
організації збереженості документів НАФ в архівному підрозділі Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації та інші питання.

Проведено 12 засідань науково-методичної ради Державного архіву, на яких було розглянуто та схвалено: 13 тематичних
переліків документів; 4 статті; 2 методичні розробки; рукопис
науково-інформаційного видання “Харківський архівіст” тощо.
Активною була робота експертно-перевірної комісії
Державного архіву та експертних комісій архівних відділів
РДА та міськрад.
За звітний період проведено 24 засідання ЕПК Державного архіву, на яких схвалено описів на управлінську докумен16
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тацію в кількості 110 тис. 603 од. зб.; погоджено описів справ з
особового складу на 70 тис. 863 од. зб., 706 номенклатур справ,
69 інструкцій з діловодства; 28 положень про ЕК та 11 положень
про служби діловодства. Показники з даних видів робіт, як і у
попередні роки, знаходяться на високому рівні.

Архівними відділами РДА Харківської області на
засіданнях ЕК протягом 2018-2019 років було схвалено
53 тис. 968 од. зб. описів на управлінську документацію,
26 тис. 896 од. зб. описів справ з кадрових питань (особового
складу), 656 номенклатур справ, 164 інструкції з діловодства,
193 положення про ЕК. Архівними відділами міськрад протягом зазначеного періоду було схвалено 20 тис. 288 од. зб. описів на управлінську документацію, 27 тис. 373 од. зб. описів з
кадрових питань (особового складу), 120 номенклатур справ, 25
інструкцій з діловодства, 87 положень про ЕК.
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Державним архівом на договірних засадах проводилося
упорядкування документів установ, підприємств та організацій. У 2018-2019 роках було проведено науково-технічне
опрацювання на договірних засадах 3 тис. 272 од. зб. постійного зберігання та 2 тис. 903 од. зб. з особового складу установ та організацій м. Харкова. Архівний відділ Золочівської
РДА провів науково-технічне впорядкування на договірних
засадах 202 од. зб. управлінської документації постійного
зберігання, 164 од. зб. з кадрових питань (особового складу)
та 1 тис. 276 од. зб. управлінської документації тимчасового
зберігання.
У 2018 році відповідно до діючого законодавства (щодо
заборони проведення перевірок контролюючим установам без
дозволу Кабінету Міністрів України) перевіряння стану роботи
архівних відділів області та стану забезпечення збереженості
документів НАФ архівних підрозділів та служб діловодства
установ, підприємств та організацій Державним архівом не
здійснювалися.
Вивчення стану роботи вказаних місцевих архівних установ здійснювалося шляхом опрацювання їх відомостей та анкет
про стан пожежної та охоронної безпеки (двічі на рік), річної
та щоквартальної звітності (про стан виконання плану розвитку
архівної справи, плану роботи архівного відділу, плану перевіряння наявності та плану приймання документів на зберігання),
щомісячних інформацій про зміни у стані їх матеріально-технічного забезпечення, даних паспортизації їх приміщень, інше.
У 2019 році Державним архівом проведено 11 перевірок
архівних установ: з них 6 комплексних (архівних відділів Богодухівської, Печенізької, Харківської, Чугуївської РДА, Чугуївської міськради та КЗ «Лозівський районний трудовий архів»)
та 5 тематичних (архівних відділів Дергачівської, Ізюмської,
Красноградської, Лозівської РДА та Ізюмської міськради).
У ході перевірок працівникам архівних відділів було надано
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методичну допомогу з різних напрямків роботи цих архівних
установ.
Також Державним архівом у 2019 році було проведено 40
комплексних та 40 тематичних перевірок стану діловодства та
забезпечення збереженості документів НАФ підприємств, установ та організацій, які є джерелами формування НАФ.
Архівні відділи РДА та міськрад області здійснювали
контроль за станом діловодства та архівної справи в юридичних особах-джерелах формування НАФ у рамках вивчення
стану роботи та надання методичної допомоги у складі робочих груп РДА та міськрад. За період 2018-2019 років архівними
відділами РДА проведено 92 комплексні, 130 тематичних та 26
контрольних перевірок; архівними відділами міськрад — 28
комплексних, 23 тематичні та 16 контрольних перевірок установ підконтрольної мережі.
Державним архівом проведено 4 дводенних семінари із
підвищення кваліфікації та обміну досвідом для працівників
33 архівних відділів РДА та міськрад області. У заходах взяли
участь 133 особи.
Для працівників, які працюють з документами на підприємствах, в установах та організаціях, Державний архів у
2018-2019 роках провів 7 семінарів з питань архівної справи та
діловодства, з них 1 на базі архіву – платний семиденний семінар, у якому взяли участь 16 слухачів та 6 – поза межами архіву.
У роботі цих семінарів: на базі КП «Регіональний учбовометодичний центр охорони праці», Харківського відділення
Нотаріальної палати України, Харківської обласної організації
профспілки працівників освіти і науки України та Північносхідного офісу Держаудитслужби та Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області взяли участь 575 слухачів.
Архівними відділами РДА та міськрад області проведено
137 семінарів для працівників діловодних служб та архівних
підрозділів установ, у яких взяли участь 3 тис. 592 слухачів.
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Найбільше семінарів провели архівні відділи Богодухівської
(8), Красноградської (11), Чугуївської (9) РДА та Харківської
міськради (13). Також працівники архівних відділів залучалися
до роботи 76 семінарів, проведених іншими установами.
Тривала робота з виявлення та популяризації архівних документів.
Тематика виставок, радіо і телепередач, публікацій у ЗМІ
була присвячена ювілейним датам, сторінкам історії рідного
краю, подіям періоду Другої світової війни на Харківщині,
Революції Гідності та діяльності архівних установ.
Упродовж 2018-2019 років Державним архівом підготовлено та проведено 24 виставки архівних документів (17 стаціонарних та 7 – у режимі онлайн). Серед стаціонарних виставок:
«З історії храмів Харківщини», «До 155-річчя від дня народження П. А. Грабовського – українського поета, публіциста»,
«До Дня Соборності України», «До Дня Державного Прапора
України та Дня незалежності України» тощо.
На 7 онлайн виставках опубліковано 284 архівні документи. Це виставки:
— Місце служби – Афганістан;
— До Дня Героїв Небесної Сотні;
— «Національні операції» НКВС: винищення поляків на
Харківщині (за документами Державного архіву Харківської
області);
— Діти Голодомору;
— Видатний український поет Олександр Олесь (до 140річчя від дня народження).
— З історії цирку м. Харкова;
— «Національні операції» НКВС 1937-1938 років:
каральна акція проти євреїв Харківщини.
Станом на 01.01.2020 на вебсайті Державного архіву розміщено 36 on-line виставок, оприлюднено 1583 документи.
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Архівними відділами РДА та міськрад у 2018-2019 роках
проведено 100 виставок архівних документів, найбільше – архівними відділами Вовчанської РДА (6) та Краснокутської РДА (8).
Державним архівом підготовлено 3 телепередачі щодо
архівних документів про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.
Архівні документи, присвячені будівництву першого радянського хмарочосу – будинку Державної Промисловості, були
надані для використання студії «Inspiration Films» для підготовки повнометражного документального фільму «Будинок».
Архівним відділом Чугуївської РДА проведено 1 телепередачу
про напрямки діяльності цього відділу.
Протягом 2018-2019 років на сторінках інтернет-видання
«Укрінформ» оприлюднено 2 статті за матеріалами Державного
архіву: стосовно архівних документів про будівництво Державної промисловості (Держпром) у місті Харкові та архівних
документів про Голодомор 1932 — 1933 років на Харківщині. У
газеті «Слобідський край» опублікована стаття начальника відділу Державного архіву Марії Ельксніт «Як Харків став цирковою столицею Європи». Також працівниками Державного архіву
підготовлено статті та інформації для науково-інформаційного
видання «Харківський архівіст». Тематика статей стосувалася
досвіду роботи архівних установ та краєзнавчих досліджень з
історії Слобожанщини.
Архівними відділами проведено 9 радіопередач: 4 – Архівним відділом Балаклійської РДА; 2 – Архівним відділом Шевченківської РДА; 1 – Архівним відділом Ізюмської міськради;
2 – Архівним відділом Чугуївської міськради.Тематика радіопередач стосувалася стану розвитку архівної справи в районі, історії місцевого самоврядування, перейменування вулиць в м. Ізюм
та присвоєння одній із вулиць імені загиблого бійця АТО Сергія
Гончаренка тощо.
Архівними відділами РДА та міськрад протягом 2018-2019
років підготовлено 111 публікацій у ЗМІ. Тематика публікацій:
“До Дня працівників архівних установ”, “Історія існування
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Коломацького району Харківської області”, “Якщо у вас виникла потреба відшукати своїх родичів або знайомих” (підбірка
ресурсів для можливого пошуку людей), “Почесні громадяни
м. Чугуїв” тощо.
Протягом 2018-2019 років в Державному архіві проведено
16 оглядових екскурсій та 3 навчально-виробничі практики:
15 екскурсій, 3 навчально-виробничі практики для студентів
вищих навчальних закладів та 1 екскурсія – для учнів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 117.
Крім того, проведено 2 лекції-екскурсії для працівників
Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка
та членів громадської організації «Міжнародне дворянськородове суспільство в Україні».
Головний спеціаліст Державного архіву Олена Сафонова
взяла участь у роботі наукової конференції «Актуальні питання
історичного розвитку України і світу очима молоді», що відбулась в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди, де виступила з доповіддю про основні
напрямки діяльності Державного архіву на сучасному етапі.
В Архівному відділі Харківської міськради проведено 2
екскурсії для студентів Харківського педагогічного університету та Харківської державної академії культури та 2 практики
зі студентами Харківської державної академії культури.
У читальних залах архівних установ області протягом
2018-2019 років зареєстровано 1 тис. 118 користувачів, з яких
1 тис. 89 – громадяни України, 29 – іноземні громадяни. Дослідники відвідали читальні зали 9 тис. 890 разів. Загальна кількість
справ, виданих користувачам, становила 24 тис. 752 од. зб.
Особлива увага архівними установами області приділялася роботі зі зверненням громадян.
До Державного архіву та архівних відділів Харківської
області за 2018-2019 роки надійшло 31 тис. 978 запитів (з них
10 тис. 400 – до Державного архіву, 12 тис. 769 – до архівних
відділів РДА, 8 тис. 809 – до архівних відділів міськрад).
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На особистому прийомі архівними установами області
прийнято 19 тис. 78 звернень (6 тис. 183 – Державним архівом,
9 тис. 366 – архівними відділами РДА, 3 тис. 529 – архівними
відділами міськрад), інші надіслано поштою.
Найбільше надходило запитів соціально-правового характеру (протягом 2018-2019 років архівними установами області
виконано 18 тис. 772 таких запитів, з них Державним архівом –
7 тис. 208, архівними відділами РДА – 7 тис. 452, архівними відділами міськрад – 4 тис. 112. Тематичних по області виконано
5 тис. 697 запитів, з них Державним архівом – 660, архівними
відділами РДА – 1 тис. 607, архівними відділами міськрад –
3 тис. 430; майнових по області виконано 5 тис. 340 запитів,
з них Державним архівом – 370, архівними відділами РДА –
3 тис. 703, архівними відділами міськрад – 1 тис. 267).

Також Державний архів виконав 921 біографічний та 112
генеалогічних запитів.
Більшість запитів виконано з позитивним результатом.
Так, з 31 тис. 978 запитів, які надійшли до Державного архіву та
архівних відділів Харківської області у 2018-2019 роках, лише
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1 тис. 37 запитів було виконано з рекомендацією звернутися за
можливим місцем зберігання документів.
Слід відмітити, що трудовими архівами Харківської
області за два звітних роки виконано 32 тис. 669 запитів соціально-правового характеру, у порівнянні: Державним архівом та
архівними відділами всього виконано 18 тис. 772 таких запитів.
Це свідчить, що з розгалуженням мережі трудових архівів на
території області відбувається зменшення об’єму робіт з даного
напряму в місцевих державних архівних установах і архівних
відділах міськрад.
З метою поліпшення організації роботи зі зверненнями
громадян на вебсайті Державного архіву оновлено списки ліквідованих підприємств, документи яких знаходяться в Державному архіві, архівних відділах та трудових архівах. Крім того, на
сайтах Державного архіву, районних державних адміністрацій і
міських рад розміщено інформацію про часи прийому громадян
та контактні дані керівників архівних відділів РДА, міськрад
області та трудових архівів. Оновлено списки ліквідованих підприємств і на дошках оголошень архівних відділів області.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що протягом 20182019 років архівними установами області проведено значну
роботу на виконання поставлених перед ними завдань. Однак,
поряд із позитивними зрушеннями залишається невирішеною
низка проблемних питань.
Не профінансовано підготовку проєкту будівництва спеціалізованої споруди для розміщення Державного архіву (можливості архіву щодо приймання документів на зберігання повністю
вичерпано більше ніж 20 років тому). Жодну архівну установу
не оснащено автоматичними установками пожежогасіння: цей
захід внесено до програм розвитку архівної справи, але кошти не
виділено. У зв’язку з дефіцитом фінансування не обстежено систему вентиляції приміщень та архівосховищ Державного архіву,
яка більше 10 років знаходиться у неробочому стані. Ці питання
потребують подальшого вирішення найближчим часом.
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Ольга Коптєва
Робота вебсайту Державного архіву Харківської
області та його сторінок у соціальних мережах
як шлях до популяризації архівної справи в регіоні
У сучасних умовах взаємовідносин між державою і суспільством якість надання громадянам адміністративних послуг
органами державної влади визначається законністю, доступністю, максимальною економією часу при отриманні послуги,
прозорістю.
Державні вебсайти України фактично виступають практичною основою е-урядування, з’єднуючою ланкою між службовцем та громадянином. Вимоги до вебсайтів на сьогодні є
особливо жорсткими, оскільки саме вони виступають своєрідними інформаторами для громадян щодо діяльності органів
влади та засобами комунікації з ними. Відповідно, вебсайти
державних архівних установ мають стати ефективними інструментами для громадян та організацій не лише в отриманні
публічної та суспільно значущої інформації, але й у забезпеченні їхніх потреб в отриманні електронних послуг, стати
ефективним майданчиком для комунікації, за допомогою якого
користувачі матимуть змогу отримати якнайбільше інформації
для задоволення своїх потреб.
Оновлена структура вебсайту Державного архіву Харківської області (далі – Державний архів) почала працювати з
червня 2009 року, з серпня цього ж року сайт переведений у
режим постійної експлуатації, який працює 24 години/7 днів на
тиждень.
Офіційний вебсайт Державного архіву та його сторінки
у соціальних мережах Twitter та Facebook створені з метою
надання користувачам інформації про архівні документи, про
діяльність архівів, сприянню пошуку необхідної інформації і
отримання архівних послуг, взаємного інформування архівістів,
25
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популяризації архівної справи, формування позитивного іміджу
Державного архіву в суспільстві.

Інтерфейс головної сторінки вебсайту Державного архіву
складається з верхнього горизонтального та лівого вертикального меню. Інформація на сайті зосереджена в 31 розділі та
надається користувачам безоплатно.
Усі рубрики вебсайту структуровані згідно інтересів
цільових груп. Найактуальніша інформація (новини та анонси)
для зручності користувачів розміщена на головній сторінці вебсайту. На цій сторінці знаходиться панель для користувачів з
вадами зору з можливістю обрання розміру шрифтів та кольорів сайту, а також є посилання на сторінки Державного архіву
в соціальних мережах. Крім того, для людей з особливостями
зору передбачено озвучування анонсів та новин.
Усі відвідувачі з вадами слуху мають можливість користуватися субтитрами. Державний архів має власний канал на відеохостингу YouTube, на який завантажуються відеоматеріали, які
розміщуються на вебсайті у підрубриці «Архів на радіо і телебаченні». На зазначеному відеохостингу є можливість користуватися субтитрами, які перекладено на 54 мови.
26
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Карта сайту прискорює пошук необхідної інформації. Для
більшої комунікації з громадськістю на вебсайті працює спеціальна вкладка для відгуків та пропозицій, за допомогою якої
відвідувачі можуть залишати свої коментарі щодо його роботи.
Крім того, зважаючи на цільову аудиторію відвідувачів із різних країн світу, на сайті передбачено 3 мовні версії: українська,
англійська та російська.
Контент сайту доступний за ліцензією Creative Commons
Attribution 4.0 International license, яка дозволяє користувачеві
копіювати і поширювати матеріал, але за обов’язкової умови
посилання на офіційний вебсайт Державного архіву.
Не припиняється робота щодо поповнення сайту новою
інформацією по різним напрямках діяльності архіву, обсяг
інформації на сайті постійно збільшується та наразі становить
27,76 ГБ.
Базову й оперативну інформацію для громадян розміщено,
насамперед, на вхідній сторінці сайту в наступних рубриках:
«Головна сторінка», «Новини», «Анонси», «Контакти», «Нормативна база», «Звернення громадян», «Доступ до публічної
інформації» та «Електронний архів».
Постійно оновлюються рубрики «Новини» та «Анонси»,
де висвітлюються найважливіші заходи суспільно-громадського
значення, що організовуються Державним архівом та архівними
установами області.
Згідно рекомендацій Державної архівної служби України,
зазначених у листах від 25.10.2017 № 04/3811 «Про планування
роботи державних архівних установ на 2018 р. та звітності
за 2017 р.» та від 09.08.2018 № 01.4/3642 «Про оцифрування
документів НАФ та довідкового апарату», одним із пріоритетних напрямів у роботі архівних установ України є здійснення
заходів для розширення доступу до архівних документів, створення для цього необхідного загальнодоступного довідкового
апарату та, відповідно до наявних технічних можливостей,
забезпечення умов для віддаленого доступу до довідкового апа27
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рату і документів НАФ. З цією метою на вебсайті Державного
архіву була створена рубрика «Електронний архів». Упродовж
2017‑2019 років у ній розміщуються електронні описи постійного зберігання до 1917 року та радянського періоду. Станом
на кінець грудня 2019 року всього до рубрики «Електронний
архів» завантажено оцифровані описи справ дорадянського
періоду (254 описи 119 фондів) та описи справ радянського
періоду (10 описів 2 фондів). У Державному архіві всього зберігається 18784 описів справ, таким чином, на вебсайті оприлюднено тільки 1,4% описів справ від їх загального числа.

У 2019 році в рубриці «Електронний архів» створено підрубрику «Електронні справи», в якій розпочато публікацію
оцифрованих архівних справ, перші з них – це родовідні книги
потомственних дворян Харківської губернії, які зберігаються
в архівному фонді Харківське губернське дворянське депутатське зібрання (Ф. 14) та кримінальні справи на репресованих
громадян м. Харків та Харківської області (Ф. Р‑6452). Усього
опубліковано 15 од. зб. Ці архівні документи доступні для завантаження у форматі DJVU та PDF.
Роботу з розміщення на вебсайті описів та справ буде продовжено у 2020 році.
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Важливою для користувачів є можливість ознайомитись зі
складом фондів та анотаціями про документи, що в них зберігаються, через електронні версії путівників Державного архіву,
які знаходяться у рубриках «Публікації на сайті» та «Електронний архів» і доступні для завантаження у безкоштовній програмі
WinDjView.
На вебсайті Державного архіву, з моменту його створення,
працює рубрика «Документальні виставки online», у якій про29

З ДОСВІДУ РОБОТИ

тягом 10 років опубліковано 36 онлайн виставок (оприлюднено
1583 документи).

Розміщені оцифровані архівні документи доступні усім
відвідувачам вебсайту для завантаження у форматі JPG, є можливість масштабувати шрифти і елементи інтерфейсу сайту, що
сприяє створенню більш комфортних умов як перегляду, так і
роботі зі сторінками архівних документів.
Взаємодія з громадськістю здійснюється за допомоги
рубрики «Інтернет-приймальня» та в соціальних мережах
«Twitter» та «Facebook», де Державний архів має власні сторінки, що збільшує можливості долучитися всім громадянам
України, а також іноземцям до унікальної історичної та культурної спадщини Харківського регіону через репрезентацію архівної інформації.
Державним архівом регулярно проводиться моніторинг
параметрів процесу та аналіз діяльності вебсайту, які показують ступінь зацікавленості аудиторії. За 2019 рік показники відвідувачів сайту зросли, так, з 01 січня по 31 грудня 2019 року
кореневу сторінку вебсайту відвідало 38310 віртуальних користувачів. Це на 8291 користувача більше, ніж у попередньому
році. У середньому за добу це становить 105 відвідувань.
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Цільовою аудиторією сайту Державного архіву є громадяни України (56% усіх відвідувачів порталу) та інших країн
світу (понад 70 країн світу), які бажають ознайомитися з
архівними документами та роботою Державного архіву. Найчастішими іноземними гостями сайту є громадяни Російської
Федерації, Франції, Німеччини, Чехії, Білорусії, Ізраїлю, Румунії, Польщі, Ірландії, Великобританії, Казахстану, Канади та
інших країн світу.
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Незважаючи на всі позитивні введення, які були запроваджені на вебсайті Державного архіву протягом декількох років,
на сьогодні він не повністю відповідає сучасним вимогам,
подальша його робота потребує значної модернізації.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня
2019 року № 493 (далі – Постанова) «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування
офіційних вебсайтів органів виконавчої влади» визначений єдиний дизайн-код у системі державних сайтів України. Наприклад, кожен вебсайт органу виконавчої влади повинен мати
шапку сайту тільки синього кольору та певні графічні елементи
з певним набором зазначених шрифтів. Також вебсайт повинен
бути доступний для користувачів не тільки з порушенням зору
та слуху, а також з вадами опорно-рухового апарату, мовлення
та інтелектуального розвитку. Крім того, користувачі вебсайту
повинні мати повнофункціональний доступ до необхідної інформації з використанням мобільних пристроїв. Таким чином, основною метою розробки нової версії вебсайту Державного архіву є
поліпшення доступу відвідувачів до інформації, запровадження
якісних електронних послуг за принципом «єдиного вікна», інтеграції в єдиний інформаційний простір органів виконавчої влади.
32
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Для переходу на нову версію вебсайту Державного архіву,
з урахуванням вимог, зазначених у Постанові, необхідні кошти
для нового дизайну, верстки сайту та її імплементації, оновлення версії для людей з різними вадами, розробки мобільної
версії сайту та ін. За умови фінансування цю роботу заплановано провести у 2020 році.
Найбільш гострою та актуальною для вебсайтів державних архівних установ залишається проблема відсутності
Комплексної системи захисту інформації (далі − КСЗІ), яка
спрямована на забезпечення захисту інформації від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу. Її побудова потребує значних фінансових витрат, тому кошти на придбання КСЗІ
у сумі 210 тис. грн. були закладені до Програми розвитку архівної справи в Харківської області на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням IX сесії VII скликання Харківської обласної
ради від 23 лютого 2017 р. № 386-VII, згідно з якою придбання
КСЗІ планувалося у 2019 році, але не профінансовано.
Залишається відкритим питання запровадження автоматизованих систем з функцією пошуку та можливістю отримання
онлайн послуг та сервісів для відвідувачів, що включає можливість їх онлайн оплати замовником через вебсайт архіву за
допомогою банківських карт Visa та Masterсard.
Підсумовуючи, слід зазначити, що вебсайт Державного
архіву протягом останніх 10 років залишається потужним
інформаційним архівним ресурсом, що сприяє задоволенню
різноманітних потреб віддалених користувачів. Але сучасні
вимоги потребують його модернізації, захисту інформації, яка
знаходиться на сайті. Активізація публікації оцифрованих документів, описів справ, електронних виставок архівних документів буде сприяти більшій доступності архівної інформації для
різних верств населення, самоосвіті, підвищенню інтересу до
історії і культури краю та представленню Харківського регіону
в інформаційному просторі.
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Юлія Гриньова
З питань організації роботи науково-методичної ради
Державного архіву Харківської області: підготовка
методичних посібників за період 2010-2019 років
Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Правил роботи архівних установ України” одним із важливих напрямків діяльності архіву
є здійснення методичної та інформаційної діяльності у сфері
архівної справи та діловодства.
З метою підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів у Державному архіві Харківської
області (далі — Державний архів) діє науково-методична рада
(далі — НМР) — дорадчий орган, створений для вирішення
питань організації, визначення основних напрямків та оцінки
результатів науково-дослідної та методичної роботи Державного архіву.
Робота НМР Державного архіву здійснюється відповідно
до “Положення про науково-методичну раду Державного архіву
Харківської області”, затвердженого наказом заступника директора Державного архіву від 10 червня 2013 року № 36, розробленого згідно з “Типовим положення про Науково-методичну раду
Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва
і Севастополя”, затвердженим наказом Міністерства юстиції
України від 10.04.2013 № 667/5 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 592/23124.
До персонального складу НМР входять фахівці Державного архіву, а також представники науково-дослідних установ
та навчальних закладів відповідного профілю. Так, крім співробітників Державного архіву, станом на 01.01.2020 до складу
НМР входять: кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови Харківського національного педагогічного
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університету ім. Г. С. Сковороди Тетяна Осіпова; кандидат
технічних наук, доцент, молодший науковий співробітник відділу досліджень, розробки перспективних та удосконалення
традиційних технологій формування СФД НДІ мікрографії
Андрій Савич; кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури, директор Центру краєзнавства
при Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна Сергій Куделко; кандидат історичних наук, доцент
кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна Ольга Павлова. Головою НМР, за посадою,
є заступник директора Державного архіву Євген Кущ, заступником голови — начальник відділу організації та координації
архівної справи, обліку та довідкового апарату Ольга Гнезділо; обов’язки секретаря НМР покладено на головного спеціаліста цього ж відділу Юлію Гриньову. Функції організації
роботи НМР передбачено Положенням про відділ організації
та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
Державного архіву.
Відповідно до Положення, НМР розглядає та схвалює
плани наукової та методичної роботи, впровадження наукових
і методичних розробок, публікаційної роботи та звіти про їх
виконання; плани виставкової діяльності; методичні розробки з
усіх напрямів діяльності Державного архіву; переліки архівних
документів для експонування на виставках; статті; рукописи
друкованих видань та інші питання.
Одним із важливих напрямків роботи НМР Державного
архіву є підготовка методичних розробок: інструкцій, пам’яток,
методичних рекомендацій тощо, призначених для удосконалення роботи працівників Державного архіву та архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад міст
обласного значення Харківської області.
Так, упродовж 2010-2019 років Державним архівом згідно
з планами науково-дослідної та методичної роботи та в поза35
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плановому порядку було підготовано 48 методичних розробок,
а саме: у 2010 році — 3; у 2011 році — 5; у 2012 році — 2; у
2013 році — 4; у 2014 році — 3; у 2015 році — 2; у 2016 році —
3; у 2017 році — 2; у 2018 році — 23; у 2019 році — 1. З них
методичних рекомендацій — 13, інструкцій — 30, пам’яток —
4, номенклатур — 1.
Тематика методичних розробок стосується забезпечення
пріоритетних напрямків діяльності архівних установ Харківської області: формування, обліку, зберігання і використання
Національного архівного фонду та інших основних питань
архівної справи.
Наводимо список методичних розробок Державного
архіву за 2010-2019 роки за темами.
Забезпечення збереженості і державний облік
документів НАФ
1. Методичні рекомендації “Перевіряння наявності та
фізичного стану документів Державного архіву Харківської
області” (укладач: Тетяна Іванська, начальник відділу забезпечення збереженості документів; схвалено протоколом НМР
Державного архіву від 27.12.2010 № 7).
2. “Пам`ятка з нумерації аркушів у справах з відображенням особливостей фізичного стану та формування справи”
(укладач: Тетяна Іванська, начальник відділу забезпечення збереженості документів; схвалено протоколом НМР Державного
архіву від 27.12.2013 № 7).
3. Методичні рекомендації “Заповнення відомостей
про зміни у складі та обсязі фондів на 01.01.__ року та карток
фондів архівних відділів районних державних адміністрацій
та міських рад міст обласного значення Харківської області”
(укладач: Лідія Пантелєєва, начальник відділу обліку та довідкового апарату; схвалено протоколом НМР Державного архіву
від 10.01.2014 № 1).
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4. “Інструкція з обліку документів у Державному архіві
Харківської області” (укладач: Лідія Пантелєєва, заступник
начальника відділу організації та координації архівної справи,
обліку та довідкового апарату; схвалено протоколом засідання
НМР Державного архіву від 09.12.2016 № 7).
5. “Примірна інструкція з обліку в архівних відділах
районних державних адміністрацій та міських рад Харківської
області” (укладач: Лідія Пантелєєва, заступник начальника відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату; схвалено протоколом НМР Державного архіву
від 05.04.2019 № 3).
Науково-довідковий апарат до документів НАФ
1. Методичні рекомендації “Інформаційний пошук
за предметно-тематичними каталогами Державного архіву
Харківської області, що знаходяться в приміщенні архіву по
вул. Мироносицька, 41” (укладач: Андрій Кондратьєв, головний
спеціаліст відділу обліку та довідкового апарату; схвалено протоколом засідання НМР Державного архіву від 05.03.2010 № 1).
2. Методичні рекомендації “Інформаційний пошук за
предметно-тематичними каталогами ДАХО, що знаходяться в
приміщенні архіву по пр. Московському, 7” (укладач: Лідія Пантелєєва, начальник відділу обліку та довідкового апарату; схвалено протоколом НМР Державного архіву від 20.09.2011 № 4).
3. Інструкція “Науково-технічне упорядкування документів особового походження, які надійшли на постійне зберігання до Державного архіву Харківської області” (укладач:
Любов Михасенко, начальник відділу формування НАФ; схвалено протоколом НМР Державного архіву від 20.09.2011 № 4).
4. Методичні рекомендації “Науково-технічне опрацювання документів фонду № 4, “Харківське губернське
правління” (укладачі: Тетяна Іванська, начальник відділу забезпечення збереженості документів; Наталія Мирошниченко,
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начальник відділу виготовлення копій та реставрації документів; Лідія Пантелєєва, начальник відділу обліку та довідкового
апарату; схвалено протоколом НМР Державного архіву від
14.09.2012 № 5).
5. Методичні рекомендації “Описування кінодокументів
на каталожних картках” (укладач: Лідія Пантелєєва, начальник
відділу обліку та довідкового апарату Державного архіву; схвалено протоколом НМР Державного архіву від 23.10.2015 № 6).
Формування НАФ, експертиза цінності документів
1. “Примірна номенклатура справ Архівного відділу
районної державної адміністрації” (укладач: Наталія Мирошниченко, начальник відділу виготовлення копій та реставрації;
схвалено протоколом засідання НМР Державного архіву від
28.03.2014 № 2).
2. Пам’ятка “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” (укладач: Ольга Гнезділо, начальник
відділу організації та координації архівної справи, обліку та
довідкового апарату; схвалено протоколом засідання НМР Державного архіву від 12.05.2017 № 3).
3. Пам’ятка “Основні вимоги щодо подання на розгляд
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської
області документів підприємств, установ та організацій - джерел формування НАФ Державного архіву Харківської області,
архівних відділів міських рад та архівних відділів районних
державних адміністрацій Харківської області та документів
підприємств, установ та організацій, в діяльності яких не утворюються документи НАФ” (укладач: Любов Михасенко, начальник відділу формування НАФ та діловодства, заступник голови
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ЕПК; затверджено заступником директора Державного архіву
28.02.2017; підготовлено позапланово).
Користування документами та їхня публікація,
організація наукової інформації
1. “Методичні рекомендації щодо наведення та оформлення довідок про трудовий стаж та заробітну плату за запитами
громадян України” (укладач: Марія Ельксніт, начальник відділу
інформації та використання документів; схвалено протоколом
НМР Державного архіву від 29.12.2011 № 6).
2. “Методичні рекомендації щодо роботи з документами
фонду № 6452 “Кримінальні справи репресованих громадян
м. Харкова та Харківської області” (1920-1999 роки) (укладач:
Марія Ельксніт, начальник відділу інформації та використання
документів; схвалено протоколом НМР Державного архіву від
21.06.2013 № 5).
3. “Інструкція щодо роботи з документами фондів про
репатріацію громадян із Польщі в Україну (переселенці у 19451948 рр.)” (укладач: Марія Ельксніт, начальник відділу інформації та використання документів; схвалено протоколом НМР
Державного архіву від 18.10.2013 № 7).
4. “Інструкція щодо організації роботи з виконання
запитів про реєстрацію актів громадянського стану” (укладач:
Марія Ельксніт, начальник відділу інформації та використання
документів; схвалено протоколом НМР Державного архіву від
23.10.2015 № 6).
5. “Методичні рекомендації щодо роботи з документами
фондів репресивних органів комуністичного тоталітарного
режиму 1917-1991 років” (укладач: Марія Ельксніт, начальник
відділу інформації та використання документів; схвалено протоколом НМР Державного архіву від 16.09.2016 № 5).
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Управління, економіка, організація праці в архівних
установах
1. Методичні рекомендації “Планування та звітність
архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад Харківської області” (укладач: Ольга Гнезділо, начальник відділу організації та координації архівної справи; схвалено протоколом
НМР Державного архіву від 27.12.2010 № 7) .
2. Пам’ятка “Запитальник комплексної перевірки діяльності архівних відділів райдержадміністрацій та архівних відділів міськрад міст обласного значення Харківської області”
(укладач: Ольга Гнезділо, начальник відділу організації та координації архівної справи; схвалено протоколом НМР Державного
архіву від 15.12.2011 № 5).
3. Методичні рекомендації “Методика оцінювання рівня
організації роботи архівних відділів районних державних
адміністрацій” (укладач: Ольга Гнезділо, начальник відділу
організації та координації архівної справи; схвалено протоколом НМР Державного архіву від 15.12.2011 № 5; підготовлено
позапланово).
4. Методичні рекомендації “Проведення перевірянь
стану роботи архівних відділів районних державних адміністрацій Харківської області у складі робочої групи спеціалістів – представників апарату та структурних підрозділів
Харківської обласної державної адміністрації” (укладач: Ольга
Гнезділо, начальник відділу організації та координації архівної справи; схвалено протоколом НМР Державного архіву від
28.03.2014 № 2).
5. “Методичні рекомендації щодо підготовки плановозвітної документації трудовими архівами” (укладачі: Ольга
Гнезділо, начальник відділу організації та координації архівної
справи Державного архіву; Лариса Панасенко, головний спеціаліст того ж відділу; схвалено протоколом засідання НМР Державного архіву від 08.04.2016 № 2).
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6. “Інструкція з пожежної безпеки у Державному архіві
Харківської області” (укладач: Віталій Сосницький, старший
майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; заверджено заступником директора Державного архіву 18.01.2018; підготовлено позапланово).
7. “Інструкція для чергового в будівлі Державного архіву
по вул. Мироносицька, 41” (укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення
Державного архіву; заверджено заступником директора Державного архіву 18.01.2018; підготовлено позапланово).
8. “Інструкція для чергового в будівлі Державного архіву
по пр. Московський, 7” (укладач: Віталій Сосницький, старший
майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; заверджено заступником директора Державного архіву 18.01.2018; підготовлено позапланово).
9. “Інструкція для реставраційної майстерні Державного архіву” (укладач: Віталій Сосницький, старший майстер
відділу фінансово-господарського забезпечення Державного
архіву; заверджено заступником директора Державного архіву
18.01.2018; підготовлено позапланово).
10. “Інструкція для архівосховищ Державного архіву”
(укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; заверджено заступником директора Державного архіву 18.01.2018;
підготовлено позапланово).
11. “Інструкція для службових приміщень Державного
архіву” (укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного
архіву; заверджено заступником директора Державного архіву
18.01.2018; підготовлено позапланово).
12. “Інструкція з експлуатації вогнегасників у Державному архіві” (укладач: Віталій Сосницький, старший майстер
відділу фінансово-господарського забезпечення Державного
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архіву; заверджено заступником директора Державного архіву
18.01.2018; підготовлено позапланово).
13. “Інструкція про дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей на випадок пожежі в приміщеннях будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41”
(укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; заверджено заступником директора Державного архіву 18.01.2018;
підготовлено позапланово).
14. “Інструкція про дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей на випадок пожежі в приміщеннях будівлі Державного архіву по пр. Московський, 7”
(укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; заверджено заступником директора Державного архіву 18.01.2018;
підготовлено позапланово).
15. “Інструкція з проведення вступного інструктажу з
пожежної безпеки для працівників, учнів (студентів) під час
виробничої практики (навчання) у Державному архіві” (укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансовогосподарського забезпечення Державного архіву; заверджено
заступником директора Державного архіву 18.01.2018; підготовлено позапланово).
16. “Інструкція з охорони праці № 1 “Програма вступного інструктажу для працівників Державного архіву Харківської області” (укладач: Віталій Сосницький, старший майстер
відділу фінансово-господарського забезпечення Державного
архіву; затверджено наказом заступника директора Державного
архіву від 11.04.2018 № 23; підготовлено позапланово).
17. “Інструкція з охорони праці № 2 для працівників
адміністративно-управлінського персоналу” (укладач: Віталій
Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; затверджено наказом
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заступника директора Державного архіву від 11.04.2018 № 23;
підготовлено позапланово).
18. “Інструкція з охорони праці № 3 під час робіт із застосуванням драбин і драбинок” (укладач: Віталій Сосницький,
старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; затверджено наказом заступника
директора Державного архіву від 11.04.2018 № 23; підготовлено
позапланово).
19. “Інструкція № 4 по наданню першої домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках” (укладач: Віталій
Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; затверджено наказом
заступника директора Державного архіву від 11.04.2018 № 23;
підготовлено позапланово).
20. “Інструкція з охорони праці № 5 з електробезпеки”
(укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; затверджено наказом заступника директора Державного архіву від
11.04.2018 № 23; підготовлено позапланово).
21. “Інструкція з охорони праці № 6 для прибиральниці
службових приміщень” (укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення
Державного архіву; затверджено наказом заступника директора Державного архіву від 11.04.2018 № 23; підготовлено
позапланово).
22. “Інструкція з охорони праці № 7 під час робіт на копіювальних апаратах” (укладач: Віталій Сосницький, старший
майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; затверджено наказом заступника директора Державного архіву від 11.04.2018 № 23; підготовлено позапланово).
23. “Інструкція з охорони праці № 8 під час чищення
дахів і піддашків від снігу” (укладач: Віталій Сосницький,
старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; затверджено наказом заступника
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директора Державного архіву від 11.04.2018 № 23; підготовлено
позапланово).
24. “Інструкція з охорони праці № 9 при роботі з персональним комп’ютером” (укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення
Державного архіву; затверджено наказом заступника директора Державного архіву від 11.04.2018 № 23; підготовлено
позапланово).
25. “Інструкція з охорони праці № 10 при виконанні робіт
з доставки кореспонденції, переході працівників з одного приміщення Державного архіву Харківської області в інше та виконанні робіт поза межами установи (в сторонніх організаціях)”
(укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; затверджено наказом заступника директора Державного архіву від
11.04.2018 № 23; підготовлено позапланово).
26. “Інструкція з охорони праці № 11 під час використання
ліфтів” (укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу
фінансово-господарського забезпечення Державного архіву;
затверджено наказом заступника директора Державного архіву
від 11.04.2018 № 23; підготовлено позапланово).
27. “Інструкція з охорони праці № 12 під час виконання
робіт ручним електроінструментом” (укладач: Віталій Сосницький, старший майстер відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву; затверджено наказом заступника
директора Державного архіву від 11.04.2018 № 23; підготовлено
позапланово).
Цифровізація архівної справи
1. Інструкція “Переведення архівних документів на
електронні носії інформації” (укладач: Наталія Король, провідний реставратор відділу виготовлення копій та реставрації
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документів; схвалено протоколом НМР Державного архіву від
06.11.2012 № 7).
2. “Інструкція по роботі з адміністративною частиною сайту Державного архіву Харківської області на основі
(платформи) WordPress (WP)” (укладач: Ольга Коптєва, головний спеціаліст відділу організації та координації архівної
справи; схвалено протоколом НМР Державного архіву від
18.10.2013 № 7).
3. “Інструкція з електронного копіювання документів”
(укладачі: Тетяна Іванська, начальник відділу забезпечення збереженості та реставрації документів; Оксана Сахно, провідний
архівіст того ж відділу; схвалено протоколом НМР Державного
архіву від 05.12.2018 № 5).
Таким чином, більшість методичних розробок 2010-2019
років присвячена організації праці в Державному архіві та
архівних відділах РДА та міськрад Харківської області. Також
висвітлено питання забезпечення збереженості, державного
обліку документів НАФ, створення науково-довідкового апарату до них, формування НАФ, експертизи цінності документів,
використання інформації, що в них міститься, та цифровізації
архівної справи.
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Оксана Буличева
Співробітництво державних архівних установ України
з громадськими організаціями
Архіви – це документальна скарбниця українського
народу. Після проголошення незалежності України значно зріс
інтерес до вивчення як історії України в цілому, так і краєзнавчих досліджень та досліджень власного родоводу окремими
громадянами. Після Революції Гідності інтерес до вказаних тем
зріс ще більше, тому все більше дослідників стало звертатися до
архівних установ України. Крім того, характерною рисою розвитку громадянського суспільства в Україні у вказаний період
стало утворення значної кількості громадських організацій, які
намагаються впливати на державне управління у всіх сферах
життя, у тому числі й в архівній справі.
Взаємодія архівних установ України з громадськими організаціями або окремими представниками цих організацій має
різні форми: участь громадських організацій у нормотворчому
процесі; здійснення громадського контролю за діяльністю державних архівних установ України та органів виконавчої влади
у вирішенні проблем, які стосуються архівної справи та мають
важливе суспільне значення; укладення угод про співпробітництво та проведення спільних заходів у рамках виконання цих
угод, таких як проведення круглих столів, конференцій, видання
спільних публікацій тощо; проведення спільних заходів без
укладення угод про співпробітництво; включення представників громадських організацій до громадських рад та консультативно-дорадчих органів при деяких архівних установах,
Державній архівній службі України для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної
політики у сфері архівної справи; включення представників громадських організацій до складу конкурсних комісій на зайняття
вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» та дис46
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циплінарних комісій з розгляду дисциплінарних справ деяких
державних архівів України відповідно до Закону України «Про
державну службу»; проведення державними архівними установами України та Державною архівною службою України моніторингу і аналізу громадської думки, забезпечення своєчасного
публічного реагування на пропозиції та зауваження громадськості; інформування громадськості про діяльність державних
архівних установ України та Державної архівної служби України тощо.
З метою здійснення координації заходів, пов’язаних із
забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо
питань формування та реалізації державної політики у сфері
архівної справи і діловодства, було створено Громадську раду
при Укрдержархіві. За період з 2011 року по 2019 рік включно
відбулося 28 засідань Громадської ради при Укрдержархіві, з
них 21 засідання було спільним із Науково-експертною радою
Укрдержархіву. За цей час були винесені на обговорення
наступні важливі для архівної справи питання: проєкт Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»; проєкт Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних
із забезпеченням соціального захисту громадян»; проєкт нової
редакції Порядку користування документами Національного
архівного фонду України, що належать державі, територіальним
громадам; проєкт Порядку роботи з електронними документами
у діловодстві та їх підготовки до передання на архівне зберігання; проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження скоригованого проекту та титулу будови «Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних
архівів України по вул. Солом’янській, 24 в Солом’янському
районі м. Києва»; проєкт наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Порядку підготовки архівними установами
документів Національного архівного фонду до експонування
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на виставках та інших інформаційних заходах»; проєкт наказу
Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку
виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)»; проєкт наказу Міністерства
юстиції України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів,
вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а
також доступу до документів Національного архівного фонду
архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права»; «Концептуальні засади
розвитку архівної справи в Україні на 2014-2023 роки»; проєкт
Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»; проєкт «Стратегічна програма розвитку архівної справи України на
середньострокову перспективу (2019-2023 рр.)» та ін.
Хоча це не передбачено діючим законодавством, громадські ради були утворені при деяких державних архівах областей:
на виконання доручення голови обласної державної адміністрації 08.05.2013 при Державному архіві Рівненської області
(4 з 12 членів якої є представниками громадських організацій),
зараз проводиться робота щодо перегляду її складу; у 2014 році
за ініціативою громадськості при Державному архіві Одеської
області, але на теперішній час вона не діє; 25.12.2015 при Державному архіві Вінницької області, але на теперішній час вона
не діє; у 2016 році при Державному архіві Хмельницької області
(2 з 9 членів якої є представниками громадських організацій).
Інформація про діяльність громадських рад при вищевказаних державних архівних установах відсутня, крім громадської ради при Державному архіві Одеської області. Крім
того, після прийняття рішення Одеською обласною радою про
передачу однієї з будівель вказаного архіву (колишня Бродська
синагога) іудейській общині, 25 лютого 2016 року була створена громадська ініціатива «Друзі архіву», до складу якої уві48
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йшли і представники громадських організацій. Саме спільними
зусиллями працівників Державного архіву Одеської області,
громадської ради та громадської ініціативи «Друзі архіву» вдалося відмінити рішення про переміщення вказаного архіву в
напіврозвалені будівлі психіатричної лікарні в Олександрівці
Комінтернівського району. Зараз архів залишається у цій будівлі,
хоча рішення про її передачу іудейській общині не було відмінено. Також працівники Державного архіву Одеської області
спільно з громадською радою реалізовували проєкт «Народний
архів». Народний архів – це зібрання документів недержавних
установ, також особових фондів та колекцій, що відбирається
не за значущістю, авторитетністю, визначеністю їхніх володарів, а за принципом, в якій мірі написане або зібране, що залишилося після них, є цікавим для оцінки епохи та життя людей,
їхніх повсякденних потреб, розуміння того, що відбувалося у
минулому.
Також представники громадських організацій протягом
2010-2019 років входили до складу дорадчих органів державних
архівних установ:
— до складу колегії ЦДЕА України, ЦДАМЛМ України,
ЦДКФФА України, ЦДАЗУ, ЦДНТА України, ЦДАГО України,
державних архівів Житомирської, Кіровоградської, Київської,
Луганської, Миколаївської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та
м. Києва;
— до складу Науково-методичної ради ЦДАМЛМ
України, ЦДНТА України, ЦДЕА України, державних архівів
Київської, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Черкаської
областей та м. Києва;
— до складу експертно-перевірної комісії ЦДНТА України, ЦДЕА України, державних архівів Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей;
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— у Державному архіві Львівської області утворена
Експертна рада, до якої входять представники громадських
організацій.
Представники громадських організацій входять також до
складу таких дорадчих органів Укрдержархіву: колегія, Науково-методична комісія, Науково-видавнича та Науково-експертна ради.
Представники громадських організацій входять до складу
конкурсних комісій на зайняття вакантних посад державної
служби категорій «Б» та «В» 2 державних архівних установ:
Державного архіву Івано-Франківської області та Державного
архіву Київської області (по 1 представнику). Також по 1 представнику громадських організацій входить до складу дисциплінарних комісій з розгляду дисциплінарних справ 2 державних
архівних установ: Державного архіву м. Києва та Державного
архіву Рівненської області.
Однією з форм взаємодії Укрдержархіву та державних
архівних установ з громадськими організаціями є укладання
угод, договорів, меморандумів про співробітництво та реалізація спільних заходів у рамках виконання умов вказаних
документів. Наприклад, Укрдержархів уклав Угоду про співробітництво з громадським об’єднанням Саксонські меморіали в
пам’ять жертвам політичного терору (Федеративна Республіка
Німеччина), Меморандум про співробітництво з Всеукраїнською громадською організацією «Союз «Народна пам’ять»;
Угоду з Генеалогічним товариством Юта (Сполучені Штати
Америки) та ін.
Що стосується першої угоди, то згідно з нею сторони вважають своїм завданням здійснення співпраці в галузі спільного
наукового опрацювання архівних фондів та документів у гуманітарних та наукових цілях, що стосуються долі радянських та
німецьких військовополонених та інтернованих у роки Другої
світової війни та повоєнного періоду, що забезпечить зберігання, користування та публікацію документів архівних установ
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України як в електронному форматі, так і у вигляді мікрофільмів. При реалізації конкретних проєктів співробітництва з державними архівами України в основному йдеться про: виявлення
у фондах державних архівів документів про німецьких військовополонених та інтернованих, а також про місця їх поховання;
виявлення у фондах державних архівів документів про радянських військовополонених; реставрацію документів, які підлягають копіюванню та знаходяться у поганому фізичному стані;
виготовлення копій виявлених документів; публікацію монографій, збірників статей або документів та довідкових видань по
фондах архівних установ України.
Меморандум про співробітництво з Всеукраїнською громадською організацією «Союз «Народна пам’ять» передбачає
здійснення співробітництва за такими напрямами:
— виявлення у фондах державних архівів відомостей
про місця поховання та імена, можливе місцезнаходження непохованих належним чином останків жертв війни та політичних
репресій та інших трагедій українського народу, інформацію,
що може сприяти пошуку родичів загиблих, як такій, що більш
повно відображає сутність пошукової діяльності;
— створення сприятливих умов для організації роботи
представників громадської організації у читальних залах державних архівів з метою їх вивчення та використання у пошуковій діяльності;
— розроблення довгострокових планів спільної діяльності сторін у рамках Меморандуму, у тому числі з використання отриманої у ході пошукової роботи інформації з науковою
та дослідницькою метою;
— оприлюднення сторонами відомостей про місця поховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій
Українського народу, виявлених у ході співробітництва за цим
Меморандумом дослідженні.
Найбільш продуктивним було співробітництво державних
архівних установ з Генеалогічним Товариством Юта (зараз –
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Family Search International). У грудні 1993 року було підписано
угоду про співпрацю між товариством і Головним архівним
управлінням України щодо мікрофільмування генеалогічних
документів. З 1994 року Товариство здійснювало мікрофільмування, а згодом оцифрування метричних книг в Україні.
Після заміни керівництва Укрдержархіву в 2011 році співпраця
була розірвана українською стороною та наразі проводиться
робота щодо її відновлення. На момент припинення оцифрування FamilySearch встигла оцифрувати метричну інформацію
в Автономній Республіці Крим та чотирьох областях (ІваноФранківська, Сумська, Тернопільська, Черкаська). В одинадцяти оцифрування тривало, ще в дев’яти було заплановано, але
не встигло розпочатися. Генеалогічне товариство Юта активно
співпрацювало з Укрдержархівом також в інших напрямках
діяльності, зокрема, надавало гуманітарну й спонсорську допомогу державним архівам, брало участь в організації та проведенні в Україні міжнародних наукових конференцій. Крім того,
8 червня 2017 року Голова Укрдержархіву Тетяна Баранова провела зустріч з представниками цієї організації, на якій представниками Генеалогічного товариства Юта (США) українській
стороні було передано цифрові копії документів генеалогічного характеру Державного архіву Донецької області, виготовлені у 1994 – 2011 роках у рамках реалізації вказаним архівом
спільного проєкту з цим товариством. Завдяки цьому ми отримали можливість хоча б частково поновити тимчасово втрачені
архівні документи, адже документи, що зберігалися у Державному архіві Донецької області, залишилися на тимчасово окупованій території, а громадяни України та інших держав отримали
можливість досліджувати власний родовід.
Державні архівні установи також укладають угоди, договори та меморандуми про співробітництво з громадськими
організаціями. Найбільш активним у цьому плані є ЦДАЗУ.
Вказаний архів за період з 2015 року по теперішній час уклав
договори про співпрацю з Фундацією імені Олега Ольжича,
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Товариством зв’язків з українцями за межами України, меморандуми про співробітництво з Асоціацією Української діаспори в Греції «Українсько-Грецька Думка» та Асоціацією
«Українці Казахстану». Договорами передбачається проведення
спільних культурно-освітніх заходів та сприяння громадськими
організаціями ознайомленню громадян з документами ЦДАЗУ
та залученню закордонних українців до діяльності з поповнення ЦДАЗУ профільними документами. Крім того, у договорі
про співпрацю з Фундацією імені Олега Ольжича вказано, що
ЦДАЗУ повинен забезпечувати збереження, використання і приймання на постійне зберігання профільних документів, переданих йому вказаною фундацією у процесі виконання умов цього
договору, та сприяти ознайомленню громадськості з цими документами. Умовами вказаних вище меморандумів передбачено
здійснення співпраці щодо виявлення та обліку, дослідження
та популяризації документів, повязаних з історією українського
народу, що перебувають за межами України, а також обмін копіями (зокрема цифровими) виявлених архівних документів на
безоплатній основі, якщо це не заборонено фондоутворювачем.
Проведення спільних культурно-освітніх заходів передбачено також договором про співробітництво між ЦДНТА
України та Асоціацією випускників, викладачів і друзів
ХНУ імені В. Н. Каразіна, укладеному у 2009 році та оновленому у 2014 році. Договір про співробітництво між Державним архівом Херсонської області та Херсонською обласною
організацією Національної спілки краєзнавців України передбачає сприяння залученню архівної інформації до різних форм
і напрямів краєзнавчої роботи на Херсонщині. Крім того, державними архівними установами укладалися договори про
співробітництво з громадськими організаціями щодо участі у
певному заході, наприклад: договір ЦДАМЛМ України та Громадської організації «Сумське земляцтво у м. Києві» про участь
у партнерському виставковому проєкті «Стежина від батька до
сина»; договір ЦДАМЛМ України та громадського об’єднання
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«Об’єднання майстрів Творча спадщина» про співробітництво у проведенні фестивалю пісенного мистецтва «Мамина
пісня»; угоди ЦДКФФА України з Національною спілкою кінематографістів та Громадською організацією «ЛІТОПИС» про
участь у Міжнародному фестивалі документальних фільмів
«Кінолітопис».
Також активно співпрацює з громадськими організаціями
Державний архів Хмельницької області. Однією з цих організацій є громадська організація дослідників та архівістів Поділля
«Поклик віків». Окремі працівники архіву увійшли до складу
вказаної організації та займаються дослідженням і популяризацією архівних документів; налагодили взаємовигідну співпрацю
з різними установами і підприємствами, а також з органами
влади і місцевого самоврядування; є активними учасниками
теле- та радіопередач. Завдяки цій співпраці було опубліковано
видання «Архівна справа на Хмельниччині: Збірник документів,
матеріалів та світлин», оголошено обласний конкурс студентських та учнівських робіт «Повсякденне життя мого населеного пункту під час нацистського окупаційного режиму в роки
Великої Вітчизняної війни» та ін. Крім того, Громадська організація «Центр генеалогічних досліджень» запропонувала державним архівним установам безоплатно передати сканери для
оцифрування архівних документів з єдиною умовою: відзнятий
матеріал повинен бути у вільному доступі в інтернеті. Для сканування відбираються документи переважно генеалогічного
характеру, а також присвячені регіональній історії, минулому
конкретних міст і сіл. Сама техніка лишається у власності генеалогів, тож за невиконання умов буде вилучатися і передаватися
туди, де виявиться потрібнішою. Державний архів Хмельницької області виявився одним із небагатьох державних архівних
установ, що погодилися на ці умови. Громадська організація
«Центр генеалогічних досліджень» передала архівістам сканер.
Менш як за два роки роботи нової техніки в установі вже опрацювали майже 18 тисяч справ, а це приблизно 354 тисячі кадрів.
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У роботі з оцифрування архівістам допомагають волонтери Громадської організації «Збережемо спадщину». За день працівникові вдається зробити до тисячі кадрів.
Крім того, на сайті ЦДАГО України розміщено інформацію про те, що вказаний архів пропонує політичним партіям,
рухам і громадським об’єднанням України співпрацю в питаннях налагодження та покращення якості роботи їх діловодних
служб і архівних підрозділів; приймання на державне зберігання
документів з дотриманням умов, визначених фондоутворювачем; забезпечення збереженості документів; надання науковометодичних рекомендацій та практичної допомоги у складанні
номенклатури та описів справ; допомогу з упорядкування та
описування документів; створення довідкового апарату; проведення робіт з реставрації, ремонту та оправлення документів;
створення страхового фонду на документи і фонду користування ними. Також висловлюється подяка всім, хто долучився
до збереження джерел історії політичного розвитку і розбудови
нашої держави, та разом з тим, громадським організаціям пропонується взяти участь у наповненні НАФ матеріалами, що стосуються діяльності руху «шістдесятників», Революції Гідності
2013-2014 років, проведення Антитерористичної операції на
тимчасово окупованих територіях України.
Крім того, державні архівні установи проводять багато
спільних заходів з громадськими організаціями без укладення
договорів, угод або меморандумів про співробітництво. Прикладами можуть бути такі заходи: 6 грудня 2018 року ЦДАМЛМ
України за участю Спілки архівістів України був проведений
семінар «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів»; 23 лютого 2018 року
Державним архівом Рівненської області проведено круглий стіл
з громадськістю, науковцями, дослідниками області «Співпраця громадських організацій, релігійних громад, науковців та
дослідників з Державним архівом Рівненської області»; у жовтні
2018 року за клопотанням громадської організації «Житомир55
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ська спілка волинських чехів» Державним архівом Житомирської області проведено роботи з виявлення документів у фондах
архіву про участь та внесок чехів у господарське і культурне
життя Житомирщини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття,
результатом стала виставка під назвою «Волинські чехи: від
розвою до трагедії»; 25 січня 2019 року батьки загиблих учасників АТО – представники громадських організацій «Шанс»,
«Родина воїнів» взяли участь у презентації фотодокументальної
виставки «До річниці вшанування подвигу Героїв Крут», підготовленої Державним архівом Чернігівської області; 31 травня
2019 року було проведено оглядову лекцію-екскурсію по Державному архіву Харківської області для громадської організації
«Міжнародне дворянсько-родове суспільство в Україні».
Цікавою формою взаємодії державних архівних установ з громадськими організаціями є проведення громадського
огляду стану схоронності документів НАФ у державних архівах України. Огляд проводився в 1995 – 1997 роках. Основними
завданнями огляду були всебічне вивчення фактичного стану
збереженості документів, вироблення конкретних пропозицій і
здійснення практичних заходів щодо усунення виявлених недоліків та поліпшення умов зберігання документів. Головна мета
заходу – повсюдне створення, перш за все за рахунок зміцнення
матеріально-технічної бази архівів та наведення в них належного порядку, таких умов зберігання документів НАФ, які б
гарантували їх збереженість. До складу обласних оглядових
комісій увійшли відповідальні працівники облдержадміністрацій, члени обласних організацій товариства охорони пам’яток
історії та культури, представники Спілки архівістів України, а
також представники музеїв і бібліотек, громадських організацій, участь яких була визнана корисною для проведення огляду.
Оглядові комісії були створені також у всіх центральних держархівах, держархівах міст Києва і Севастополя. Була створена
центральна комісія з організації та проведення огляду. На першому етапі огляду зазначені комісії здійснили комплекс орга56
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нізаційно-методичних заходів, спрямованих на розгортання
й активне проведення громадського огляду. Відбулись організаційні засідання комісій, на яких було затверджено плани їх
роботи, складено графіки перевірки держархівів низової ланки
тощо. Члени оглядових комісій перевірили фактичний стан збереженості документів у всіх центральних держархівах, держархівах областей, більшості міськдержархівів і архівних відділів
райдержадміністрацій, підготували конкретні пропозиції щодо
усунення виявлених недоліків, результати перевірок розглядалися на засіданнях обласних і районних комісій. Упродовж
другого етапу діяльність комісій і державних архівів була спрямована на усунення виявлених недоліків у забезпеченні збереженості документів, завершення ремонтних робіт та освоєння
нових і додаткових приміщень. Підсумки другого етапу та аналіз роботи комісій впродовж двох років свідчать про те, що у
ході громадського огляду при взаємодії з місцевими органами
виконавчої влади і самоврядування, незважаючи на фінансову
скруту, вдалося певною мірою поліпшити умови зберігання
документів у державних архівах, передусім шляхом ремонту
архівних будівель, надання архівам нових або додаткових приміщень. Одночасно держархіви проводили велику роботу щодо
раціонального розміщення фондів, по дезінфекції, знепиленню
й картонуванню справ, оновленню ярликів, обробленню стелажів вогнезахисним розчином. Під час огляду активізувалася
робота щодо модернізації стелажного обладнання. Посилилася
увага до стану пожежної безпеки держархівів, їх оснащення
пожежною сигналізацією та інвентарем, скрізь проведено ревізії
систем електроосвітлення, пожежних кранів. У ході огляду охоронну сигналізацію встановлено в окремих приміщеннях деяких державних архівних установ, також до центральних пультів
охорони поліції підключено охоронну сигналізацію 37 міських
держархівів і архівних відділів райдержадміністрацій. Металевими ґратами в цей період захищено вікна в ЦДАГО України,
держархівах Волинської, Дніпропетровської, Житомирської,
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Львівської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей і 58
архівах низової ланки, а в 92 держархівах замінено замкові пристрої. Державні архіви, завдяки фінансовій підтримці місцевих
органів виконавчої влади і самоврядування, під час проведення огляду значно зміцнили свою матеріально-технічну базу.
Складні фінансово-економічні умови проведення громадського
огляду спонукали держархіви до більш активного пошуку шляхів зміцнення своєї матеріально-технічної бази, залучення до
цієї справи спонсорів. Поряд із цим, через ускладнення фінансово-економічних умов ряд проблем щодо забезпечення збереженості документів у ході огляду вирішити так і не вдалося.
Інформація про проведення громадського огляду стану схоронності документів НАФ у державних архівах України у подальшому відсутня.
Ще однією формою взаємодії державних архівних установ з громадськими організаціями є передача представниками
громадських організацій на зберігання до державних архівних
установ врятованих документів. Так, 17 квітня 2018 року журналіст, письменник і краєзнавець, член Національної спілки
краєзнавців України Іван Малюта, уродженець Вінниччини,
передав на зберігання до Державного архіву Вінницької області
сповідальні відомості кінця XVIII – початку XX ст. ОлександроНевської та Хресто-Воздвиженської церков, що функціонували
на території нинішнього с. Цибулівки Тростянецького району
Вінницької області. Ці документи Іван Трохимович врятував від
загибелі під час ремонтних робіт у старій сільській церкві.
Отже, взаємодія архівних установ України з громадськими
організаціями або окремими представниками цих організацій
має різні форми та різний ступінь активності. Співробітництво
державних архівних установ України з громадськими організаціями дозволяє вирішити деякі проблемні питання, які існують
у сфері архівної справи на сучасному етапі. У подальшому це
співробітництво буде розвиватися та може набути нових форм.
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Андрій Савич, Олексій Тімров, Ірина Надточій
Науково-технічні аспекти збереження інформації
згасаючих документів
На сучасному етапі в архівних установах, що зберігають
документи на паперових носіях, існує проблема знебарвлення,
згасання тексту документа та графічних елементів (відбиток
печатки, резолюції, підписи тощо), що містять певні важливі
відомості. Згасання текстової та графічної інформації на носієві небезпечне тим, що відбувається поступово, не тільки під
час поточної діяльності документа, а й під час його подальшого
архівного зберігання, внаслідок чого інформація може зникнути.
Серед причин руйнування – погані умови зберігання:
механічні пошкодження, зношення документа, які відбулися
ще під час його поточної діяльності, до передачі в архівну установу на зберігання. Також на подальший стан документа впливає використання під час його створення неспеціалізованого
паперу (цигаркового, газетного тощо), туші, фарб, чорнил поганої якості.
Для відновлення згасаючої текстової та графічної інформації паперових носіїв необхідно проводити реставраційні
роботи, вартість яких висока, а повне відтворення згасаючих
і згаслих документів видається технічно неможливим. Тому
завдання полягає не тільки в збереженні фізичного стану згасаючого документа, а й у збереженні корисної інформації, яку
він містить. Відновлення інформації на згасаючих документах
може бути успішним, якщо з’ясовані причини її втрати і є можливість використати достатні технологічні засоби.
Для збереження інформації згасаючих архівних документів доцільно використовувати цифрові технології. Для цього
необхідно перевести їх з аналогового в електронний вигляд.
Однак просте оцифрування не вирішує проблему збереження
корисної інформації згасаючого документа, тому що електронна
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копія згасаючого документа (виконана на звичайному сканері
або відзнята на цифрову фотокамеру) є тільки копією згаслої
інформації. Тому проблема відновлення згасаючої архівної
інформації з часом буде загострюватися.
У результаті проведення в Науково-дослідному, проектноконструкторському та технологічному інституті мікрографії
досліджень щодо аналізу можливостей збереження інформації
згасаючих архівних документів та проблемних питань відновлення згасаючої документації було встановлено, що найбільш
оптимальними можуть бути такі варіанти відновлення інформації в електронному вигляді:
— покращення всього цифрового зображення документа в цілому за допомогою стандартних інструментів програмних засобів для редагування цифрових зображень (Gimp,
AdobePhotoshop тощо);
— покращення частин текстової та графічної інформації
цифрового зображення документа, яка не читається, за допомогою спеціалізованих програмних засобів для редагування та
покращення цифрових зображень;
— використання методів збільшення контрасту зображення шляхом використання цифрової фотокамери для отримання цифрових растрових зображень згасаючих документів в
інфрачервоному діапазоні.
Для практичної перевірки отриманих результатів досліджень щодо збереження інформації зі згасаючих документів
було проведено оцифрування згасаючих архівних документів
цифровою фотокамерою з подальшим поліпшенням якості в
спеціалізованому програмному засобі для коригування графічних зображень.
Приклад оцифрованого згасаючого документа наведено на
рис. 1.
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Рис. 1 – Оцифрований згасаючий документ

Деякі недоліки та дефекти документів неможливо усунути в процесі сканування за допомогою додаткових апаратних блоків і опцій програмного забезпечення. У цьому випадку
необхідне додаткове оброблення зображень з використанням
програмного забезпечення пакетного оброблення, що автоматично (за заданими оператором параметрами) усуває недоліки
отриманих зображень. На рис. 2 наведено покращене електронне зображення згасаючого документа в цілому (рівномірне змінення по всьому полю документа).

Рис. 2 – Покращення всього цифрового зображення документа
в цілому
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Пакетне оброблення не прийнятне для згасаючих документів, недоліки зображень яких не мають закономірностей і
не трапляються в інших згасаючих документах. На рис. 3 наведено електронне зображення документа, контрастне виділення
областей у якому виконано «вручну» (відкоригована читаність
окремих елементів документа).

Рис. 3 – Покращення частин текстової та графічної інформації цифрового зображення документа

Також актуальним може бути варіант, коли відновлення
інформаційної частини електронного зображення документа
відбувається, за потреби, у текстовій та графічній частині.
Наприклад, текст документа, підписи та печатки виконані
в спеціалізованих програмних засобах на різних шарах
(див. рис. 4 і 5). Цей варіант відновлення згасаючих документів
дозволяє зберігати інформацію не тільки в графіці, але й у текстовому форматі. Це дозволить виконувати електронний пошук
за пошуковими запитами, що значно прискорить пошук корисної інформації.
Зображення, наведені на рис. 6, демонструють можливості
покращення видимості та розрізнювання деталей зображення,
викривлених шляхом замальовування окремих слів тексту документа червоним та чорним маркерами.
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Рис. 4 – Відновлення тексту та графічних елементів цифрового
зображення документа окремо

Рис. 5 – Відновлення тексту та графічних елементів цифрового
зображення документа разом
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чорний

червоний

а) видимий діапазон, автоматичний режим зйомки;
б) інфрачервоний діапазон, фокусна відстань — 135 мм,
діафрагма — 5,6, чутливість цифрової фотокамери — 100,
час експозиції — 30 с
Рис. 6 — Зображення у видимому та інфрачервоному спектрі фрагмента документа, виконаного машинописним методом та викривленого різними способами

Таким чином, оцифрування архівних документів на цей
час є найбільш зручним інструментом для збереження й використання інформації. Воно надає можливість для безпечного,
більш економного зберігання, зручного пошуку та використання інформації, а також для оперативного доступу до матеріалів архіву.
Однак для успішного оцифрування згасаючих документів
з використанням вищенаведеної технології та оброблення великого обсягу графічної інформації згасаючих документів необхідно мати сучасні програмно-комп’ютерні комплекси, а також
кваліфікованих спеціалістів.
Отримані електронні зображення можливо використовувати для подальшого зберігання на більш надійних носіях і розміщувати на електронному сервері для створення електронного
фонду користувачів.
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Андрій Савич, Олексій Тімров, Ірина Надточій,
Вікторія Іващенко
До питання про збереження інформації
з фотоматеріалів фондів Музею історії Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна
за технологіями державної системи страхового фонду
документації України
Документи є матеріальними джерелами інформації про
факти, події, явища об’єктивної дійсності та результати розумової діяльності людини. Деякі документи мають важливе наукове,
історичне або культурне значення у масштабах всього світу. До
недавнього часу основним матеріалом для створення документів був папір, на який у різні способи наносили інформацію у
вигляді тексту або малюнків. Починаючи з ХІХ ст., у зв’язку з
винайденням нових способів і засобів документування, широке
розповсюдження отримали принципово нові носії документованої інформації (фотографії та кінофільми) (далі – візуальні
документи).
В архівах та музеях зібрано візуальні документи у вигляді
фотонегативів на склі та плівці, позитивів – на фотопапері або
плівці (слайди), кінодокументів – на різній основі. Існуюче різноманіття видів документів і властивостей матеріалів, з яких
вони виготовлені, різні механізми їх старіння і руйнування
ускладнюють вирішення науково-технічних завдань, пов’язаних
із дослідженням і розробленням оптимальних умов зберігання,
технологій спеціальної обробки та реставрації документів.
Історія візуальних документів, зібраних у архівах і музеях,
нараховує більше ніж півтора сторіччя. За цей час структура,
склад, технологія виготовлення, властивості і характеристики
окремих видів візуальних документів неодноразово кардинально змінювалися і постійно вдосконалювалися. У зв’язку з
цим навіть різні модифікації одного і того ж виду, виготовлені
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різними виробниками або в різні періоди, можуть характеризуватися умовами і термінами старіння, що істотно різняться.
На відміну від традиційних документів на папері, практично всі візуальні документи являють собою багатошарові
багатокомпонентні системи, що складаються з основи, одного
або декількох робочих (інформаційних), а також проміжних і
додаткових шарів.
Така ситуація вимушує пред’являти до матеріалів кожного
з шарів підвищені фізико-хімічні, механічні, експлуатаційні та
інші вимоги, причому довготривала стабільність, як правило, не
відноситься до числа пріоритетних. У результаті практично всі
візуальні документи виявилися більш схильними до старіння,
ніж традиційні документи, і потребують додаткових заходів
захисту у процесі зберігання. Найбільш уразливими зазвичай є
інформаційні шари, але іноді нестійкою виявляється й основа.
Найбільш поширеними матеріалами, які в різні періоди
застосовувалися для виготовлення основи візуальних документів, є скло, целюлоза (бавовна) та її ефіри, лавсан (ПЕТ), полівінілхлорид, полікарбонат та деякі метали. Дотримання вимог до
умов їхнього зберігання у сховищах (тобто режиму зберігання
архівних, музейних документів) не може гарантувати довічну
збереженість цих документів, а лише сповільнити руйнівні процеси інформаційного змісту цих матеріалів.
Останнім часом широкого розмаху набули численні проєкти оцифрування музейних фондів. Однак особливу заклопотаність у фахівців викликають емпіричні методи, які застосовують
при оцифруванні об’єктів матеріальної і духовної культури, відсутність цілепокладання і, як наслідок – спірна цінність практичних результатів цієї безконтрольної і бурхливої діяльності.
У 2019 році розпочався пілотний проєкт з оцифрування
окремих експонатів із фондів Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на базі Науководослідного, проектно-конструкторського та технологічного
інституту мікрографії (м. Харків), у якому проводились дослі66

З ДОСВІДУ РОБОТИ

дження щодо розроблення методу створення зображень музейних експонатів у цифровому вигляді та їхня реєстрація на
мікрографічній плівці, на основі проведення наукової атрибуції,
який забезпечує відтворення створених зображень із заданою
якістю з мікрофільмів страхового фонду документації (далі –
СФД) та відповідного технологічного процесу.
У ході досліджень та розроблення методу створення цифрових зображень було визначено, що разом з проблемою збереження культурних цінностей виникає проблема адекватної
передачі ціннісно-смислового змісту об’єкта матеріальної та
духовної культури через сприйняття та інтерпретацію логічної і позалогічної складових його інформаційного змісту. Відповідно, під інформаційним змістом матеріальних результатів
людського витвору запропоновано вважати результат виділення людиною контексту зі знань про них, які слід розуміти як
організоване, інтегроване зібрання фактів та узагальнень. Реєстрація інформації з метою її подальшого зберігання та використання можлива за допомогою подання відповідних даних у
формалізованому вигляді, що забезпечує заявлену мету. Загалом
опис об’єктів матеріальної та духовної культури полягає в їхній
атрибуції. Атрибуція – виявлення усіх (основних) притаманних
предмету ознак (атрибутів): назва (призначення), авторство,
хронологія та географія створення та існування, а також зв’язок
з історичними подіями та особами, з естетичним середовищем,
форма, колір, будова, матеріал, техніка виготовлення, складові,
сюжет, особливості декорування, стилеві ознаки тощо. Під час
атрибуції розшифровуються написи, підписи, клейма, марки та
інші знаки, нанесені на предмет, визначається ступінь збереженості предмета, описуються пошкодження.
Для вибору оптимальної стратегії оцифрування, що визначає вибір відповідного обладнання, способу оцифрування тощо,
запропоновано визначати якість відновлення цифрових копій
культурних цінностей, зокрема, музейних експонатів шляхом
узгодження замовником (споживачем) рівня інформативності
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застосованого опису культурної цінності, наприклад, за такою
градацією:
а) опис забезпечує відновлення культурної цінності з
повною тотожністю;
б) опис забезпечує формування представлення про окремі
ознаки культурної цінності;
в) опис забезпечує передачу лише інформаційного змісту
культурної цінності в певному контексті, наприклад зміст тексту тощо.
Проєкт має на меті створення страхового фонду Музею
історії Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна, у якому зберігаються унікальні колекції документів та фотоматеріалів з історії Харківського університету
ХІХ – початку ХХІ ст.
Водночас, окрім вирішення проблеми збереження інформації, яку містять експонати, він допоможе в реалізації інших
завдань, які постають перед музеєм, зокрема, оцифровані
матеріали нададуть змогу створювати якісні копії документів
та фотоматеріалів, готувати віртуальні виставки, які можуть
бути розміщені в мережі Інтернет або бути продемонстровані
на інтерактивних панелях, встановлених у приміщенні музею,
і навіть подарують «друге життя» експонатам, які дійшли до
нашого часу в пошкодженому вигляді. Так, у фонді фольклориста, етнографа та літературознавця М. Ф. Сумцова (1854–
1922) зберігається 18 фотоплатівок (негативів на склі), які
містять зображення вченого та його родини, зображення, які,
вірогідно, були відзняті під час його етнографічних експедицій
тощо. Свого часу більшість із цих фотоплатівок (11) зазнали
пошкоджень і наразі 6 – складаються з кількох фрагментів (від
2 до 6), 3 – зазнали незначних пошкоджень (надбиті), 2 – збереглися фрагментарно. Оцифрування пошкоджених фотоплатівок
та окремих фрагментів дозволить відтворити втрачені зображення і, таким чином, ввести до наукового обігу нові історичні
джерела.
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Для технічної перевірки запропонованого методу були
відібрані два носії – фотопластина (негатив на склі) початку
ХХ ст. із портретом М. Ф. Сумцова (рис. 4) зі згаданого вище
фонду ученого (Ф. 8, Оп. 15, П. 15) та фотоплівка із негативним
зображенням занять з палеонтології студентів геолого-географічного факультету 1960-х рр. з архіву В. Я. Хейфіца. Фотопластина (9×12) розколота на дві частини, на одній з яких не
вистачає кута. Фотоплівка (11×9) зберігається в конверті, на
який наклеєне фото, роздруковане з негатива. На фотоплівці,
конверті та фото – жовті плями.
За результатами наукової атрибуції, яка була проведена
фахівцями Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, було розроблено Завдання на оцифрування, у якому було визначено мету оцифрування та критерії
оцінки результатів оцифрування після виконання.
У подальшому, згідно із Завданням на оцифрування було
визначено стратегію оцифрування та необхідний перелік обладнання й технічних засобів для досягнення визначеної мети
оцифрування.

а)
б)
Рис. 1 – Фотопластина (негатив на склі) початку ХХ ст. із портретом
М. Ф. Сумцова: а) відсканована та б) інвертована
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Для фотопластини (негатив на склі) початку ХХ ст. із
портретом М. Ф. Сумцова процес оцифрування мав включати
спеціальну обробку зображень, яка б дозволила отримати цифрову копію високої роздільної здатності, зокрема, у першому
випадку – створення із фрагментів цілісного зображення та відтворення втраченої частини, у другому – очищення негатива від
пізніших забруднень.

Рис. 2 – Лінія сколу фотонегатива на скляній підложці

Рис. 3 – Оцифрований за допомогою цифрової дзеркальної
фотокамери фотонегатив
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Рис. 4 – Оцифрований матеріал із заретушованими сколами
скляної підложки

Рис. 5 – Цифрова копія відсканованого скляного фотонегатива і
з заретушованими дефектами, видалення яких ніяк
не викривляє морфологію зображення
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Цифрова ретуш надає можливість отримати контент для
виставок та презентацій без фізичної реставрації носія, що на
теперішній час значно дорожче.
Придатність відтворених цифрових зображень до правильної інтерпретації їхнього інформаційного змісту та придатність відтворених цифрових зображень до використання згідно
з метою оцифрування є слабо формалізовуваними показниками
та визначаються експертним рішенням фахівців з питань наукової атрибуції, тому отримані результати були передані фахівцям музею історії Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна для проведення оцінювання. За результатами роботи приймальної комісії було визначено, що отримані
зображення відповідають вимогам, визначеним Завданням на
оцифрування.
Таким чином, отримані результати підтвердили справедливість гіпотези про можливість створення цифрових зображень шляхом спільного виконання операцій фахівцями різних
галузей та різної відомчої підпорядкованості, які мають відповідний експертний рівень кваліфікації, з метою забезпечення
отримання більш повних кількісних і якісних даних про об’єкти
матеріальної та духовної культури, які мають суттєві ідентифікаційні ознаки та словесний опис цих ознак є недостатнім.
У подальшому цей метод може бути запропонований як підстава
для розроблення науково-обґрунтованого комплексу нормативно-методичних документів, що регламентують вибір устаткування для оцифрування, його виконання та оцінку й контроль
якості результатів.
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КРАЄЗНАВСТВО

Марія Ельксніт
З історії Харківського цирку
(за документами Державного архіву
Харківської області)
Харківський цирк є одним із найстаріших та найавторитетніших установ даного профілю в Україні. Його історія бере
свій початок у 60-х роках ХІХ сторіччя, коли в місті Харкові
з’явилися перші опалювальні дерев’яні цирки. Тоді циркові
вистави були дуже популярними серед харків’ян, і багато антрепренерів просили в міської влади дозволу виступати саме в
нашому місті. У 1862 році на Московській вулиці було побудовано перший стаціонарний дерев’яний цирк.
У документах Державного архіву Харківської області
за 1872 рік збереглися заяви австрійського підданого Франца
Штроймера до Харківської міської управи з проханням про
відведення йому земельної ділянки по набережній р. Лопань в
оренду на дванадцять років для облаштування цирку, надання
дозволу обладнати на три місяці дерев’яну тимчасову будівлю
під цирк та дозволити побудувати тимчасовий дерев’яний балаган для цирку на термін до хрещенського ярмарку.
У документах Харківської міської управи за 1880 рік
зберігаються заяви італійського підданого, директора СанктПетербурзького цирку Гаетано Чинизеллі, до Харківської міської управи від 21 квітня 1880 року з проханням про надання
дозволу на побудову тимчасового цирку на пл. Михайлівській,
та Постанова Харківської міської управи від 29 квітня 1880 року
про виділення ділянки землі розміром 500 кв. саж. Г. Чинизеллі
на побудову тимчасового цирку на пл. Михайлівській.
У документах вищевказаного архівного фонду за 1892 рік
також є відомості про надання дозволу технічним відділенням
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Харківського губернського правління на побудову тимчасового
дерев’яного цирку на пл. Михайлівській італійському підданому Ернесту Костановичу Цинезеллі, та план пл. Михайлівської із позначенням місця розміщення цирку братів Чинизеллі.
У документах архіву за 1881–1883 роки зберігаються
документи щодо відведення землі по пл. Тюремній під розміщення тимчасового дерев’яного цирку германського підданого
Г. Соломонського. Але опікунська рада Олександрівської міської лікарні звернулася до Харківської міської ради з проханням відхилити це рішення, у результаті було надано дозвіл на
будівництво тимчасового цирку «на Жандармській площі на
шість років з виплатою 1 крб. на 1 кв.м.» (так у документі). У
повідомленні Харківського міського архітектора Харківській
міській управі від 28 червня 1882 року вказано, що «під цирком
находится 543,65 кв. м. саж.» (так у документі). 16 листопада
1883 року Г. Соломонський звертається до Харківської міської
управи з проханням передати відведену йому земельну ділянку
г. Житковій «для устройства ею увеселительных заведений»
(так у документі).
Також у документах архіву за 1882–1886 роки знаходяться
відомості про цирк братів Жана та Луї Годфруа Шоссі. Харківська міська управа надала їм дозвіл на побудування тимчасового дерев’яного цирку на пл. Павлівській, який опалювався
цегельними печами, а потім паровим котлом. Прохання братів Годфруа про подовження терміну оренди ділянки землі на
Павлівській площі, на якій розташовано цирк, міська управа
відхилила, 23 червня 1886 року була прийнята постанова про
знесення цирку Годфруа.
У лютому 1887 року італійський підданий Генріх Захарович Верблюдовський, повірений Максиміліана Труцци, запрошував дозвіл у Харківській міській управі на оренду місця
по Торгівельній площі для побудови тимчасового цирку, але
відомостей про результати прохання в документах архіву не
виявлено.
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Окрім цирків іноземних підданих, у місті працював цирк
«содержателя русских цирков» (так у документі) Акима Олександровича Нікітіна. У 1889 році йому було виділено місце на
Жандармській площі для побудови тимчасового театру-цирку
на десять років (в циркових будинках часом працювали і театральні трупи, тому ці будівлі називалися театри-цирки).
Збереглися проєкти договорів за березень 1890 року між
А. О. Нікітіним та Харківською міською управою про надання в
оренду на двадцять п’ять років ділянки землі у 620 саж. на Жандармській площі під побудову театру-цирку на 20 років.
В архіві зберігається заява Генріха Михайловича Моссури
(так в документі), повіреного А. О. Нікітіна, до Харківської
міської управи від 28 березня 1905 року з проханням надати
дозвіл на побудову на місці тимчасового дерев’яного цирку
нової кам’яної будівлі театру-цирку на дванадцять років.
Поступово дерев’яні будівлі цирку змінилися капітальними.
У документах Харківського губернського правління за
1905 рік збереглися заяви харківського купця 2-ої гільдії Генріха
Августовича Грікке до будівельного відділення Харківського
губернського правління про погодження проєкту кам’яної
будівлі цирку по пл. Жандармській, 17, про надання дозволу
на побудову кам’яного цирку за планом В. В. Хрустальова і
М. С. Коморицького, та до Харківської міської управи про виділення 600 кв. саж. по Жандармській площі біля цирку на десять
років «для образцового цветника и постоянной выставки деревьев» (так у документі).
28 грудня 1905 року Г. А. Грікке звертається до Харківського губернського правління про надання дозволу розпочати
вистави у новому цирку з травня 1906 р., а 30 грудня 1905 року
комісія Харківського губернського правління підписує вже акт
про результати огляду цирку Грікке з висновком про надання
дозволу розпочати вистави з 31 грудня 1905 року.
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Таким чином, спочатку було споруджено кам’яний будинок цирку Грікке, потім в 1911 році будівлю цирку Муссури, які
збереглися до наших днів.
Харків став на початку ХХ сторіччя одним з небагатьох
місць в Європі, де працювали одночасно дві стаціонарних
цегляних будівлі цирку.
Після революції Харків як столичне місто продовжував
розвивати циркове мистецтво на найвищому рівні.
У друкованих виданнях «Адресно-довідкова книга «Весь
Харків» за 1924, 1929, 1930, 1931 та 1937 роки, що зберігаються
у державному архіві області, значаться Цирк (колишній цирк
Грікке, що знаходився на майдані Всеобуча (колишній майдан
Жандармський), Державний цирк (на майдані Червоного міліціонера), зимовий цирк (на майдані Червоного міліціонера) та літній цирк у парку культури та відпочинку (по вул. Римарській, 21).
В архівному фонді Харківське окружне управління видовищними установами зберігаються документи про роботу Червонозаводського літнього цирку за 1928–1929 роки.
Після звільнення міста Харківський державний цирк
15 жовтня 1943 року продовжив свою діяльність з обслуговування населення художнім цирковим мистецтвом. У 1944–1945
роках бригади артистів цирку їздили по містах і селах Харківської області з метою показу художнього циркового мистецтва у
віддалених кутках області.
Практично всі видатні артисти радянського цирку виступали на нашому харківському манежі.
Харківський цирк залишається улюбленим місцем
дозвілля харків’ян і гостей міста, де глядачі незмінно отримують заряд оптимізму та гарного настрою.
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Олена Савінова
Районний архів як джерело історії
Документи, що зберігаються в Архівному відділі Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області, охоплюють період 1943–2019 років. Вони відображають не тільки
далеке минуле, а й новітню історію. Ці документи свідчать про
те, як утворювались, діяли та розвивались установи, підприємства та організації Чугуївського району. Серед них – органи
влади: Чугуївська районна та сільські, селищні Ради народних
депутатів. У їхніх архівних фондах містяться відомості про
організацію діяльності виконавчих комітетів, управління культурним та господарським будівництвом, забезпечення дотримання прав громадян, проведення виборів тощо.

У 1943 році виконавчі комітети місцевих Рад відновили
свою діяльність після визволення від нацистських загарбників.
Гортаючи аркуші справ, з часу створення яких минуло понад
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70 років, зокрема, протоколи засідань виконавчих комітетів,
уявляєш, як промовляє той чи інший доповідач. На порядку
денному стояли актуальні для мешканців сіл та селищ питання,
серед яких – проведення сільськогосподарських робіт, санітарний стан населених пунктів, розглядались звернення громадян
тощо. Також місцевими Радами вирішувалися такі питання,
як будівництво об’єктів господарства, відновлення поштового зв’язку, відвідування занять у школах учнями та багато
інших. Складалися звіти про віковий склад населення. Так, на
01.12.1943 у Зарожненській сільській Раді перебувало на обліку
1736 осіб [9], на 27.02.1945 у Малинівській селищній Раді –
7848 осіб [7] та на 01.01.1948 у Коробочкинській сільській
Раді – 3633 особи [8].
В архівному фонді Виконавчого комітету Чугуївської
районної Ради народних депутатів зберігаються довідки про
перевірки сільських та селищних Рад. Так, за 1982 рік кращими
було визнано Чкаловську селищну та Старогнилицьку сільську
Ради [3]. У 1980 році було обрано 145 депутатів районної Ради
(72 чоловіки та 73 жінки), з них: до 24 років (включно) – 18,
25-39 років – 63 [2]. До сільських Рад 17 скликання було обрано
609 депутатів та селищних – 487 [2].
До завдань Райвиконкому належало забезпечення неухильного виконання повноважень та обов’язків виконкомами сільських, селищних та міською Радами. Наприклад, на
27.06.1977 їх кількість становила 25 [1]. Наприкінці 1979 року
було прийнято рішення щодо віднесення міста Чугуєва у підпорядкування Харківської обласної Ради народних депутатів. До
Чугуївського району тривалий час входила і територія нинішнього Печенізького району.
В архівному фонді Фінансового відділу Чугуївської районної Ради народних депутатів, зокрема, містяться відомості про
реєстрацію у 1944 році 12 нових організацій та підприємств
[5]. Також 25 жовтня 1952 року здійснено державну реєстрацію
Чугуївського бюро технічної інвентаризації, предметом діяль78
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ності якого було проведення оціночних та інвентаризаційних
робіт у населених пунктах [6].
Документи в архівному фонді Відділу народної освіти
Виконавчого комітету Чугуївської районної Ради народних депутатів мають відомості про те, що на початок 1969/70 навчального року до складу установ освіти району входили 53 заклади
із 613 класами, в яких навчалися 16303 учні [4].
В управлінні Відділу культури Виконавчого комітету Чугуївської районної Ради на 01.05.1974 було 32 будинки культури та
клуби, а також 36 бібліотек.
Документи про стан та розвиток сільського господарства
зосереджені в архівному фонді Управління сільського господарства Виконкому Чугуївської районної Ради народних депутатів.
У 1966 році у його складі було утворено групу капітального будівництва. У цьому фонді представлено документи про відведення
земель під будівництво об’єктів господарства, установ тощо,
серед яких – для будівництва радіотелескопу та другої нитки
водоводу «Кочеток-Харків». Згідно зі звітами про наявність та
розподіл земельного фонду за категоріями земель, землекористувачів та угіддями станом на 01.11.1963 загальна площа земель
всіх категорій становить 207576 га [10], а на 01.01.1980 – 162001
га [12]. У заключному звіті управління про врожай сільськогосподарських культур у 1984 році зазначено, що фактичний збір з
1 га склав 19,5 ц, а зі всієї площі – 362421 ц [13]. У фонді зберігається Акт про завершення підключення до державних електричних мереж Чугуївського району Харківської області, згідно
з яким на 01.01.1967 до них підключено 8 колгоспів (100 %), 14
радгоспів (100%), 16 інших сільськогосподарських підприємств
та організацій (100%), 740 тваринницьких та інших виробничих
приміщень (100%) та 28159 будинків (квартир) (98,85%). Споживання електроенергії підприємствами та організаціями Чугуївського району у 1966 році становило 19145 кВт год [11].
Значну кількість архівних фондів становлять документи
радгоспів, колгоспів та сільськогосподарських артілей. У них
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зосереджено такі документи, як агрономічні звіти, відомості
про розвиток тваринництва, протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу, плани розвитку господарств, державні
акти на користування землею та інші.

Період незалежності України представлений у фондах
районного архіву документами Чугуївської районної державної
адміністрації Харківської області та її структурними підрозділами, сільських, селищних, районної рад після проведення
місцевих виборів у 1994 році, Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області, Чугуївського управління Державної казначейської служби України
Харківської області, Чугуївського міськрайонного управління
юстиції Харківської області, Управління Держгеокадастру у
Чугуївському районі Харківської області та іншими. Документи
фондів мають вагоме значення як для пересічного громадянина
з метою забезпечення його прав, так і для вивчення мешканцями району та міста історії рідного краю. У цих архівних фондах містяться організаційно-розпорядчі документи з основних
питань діяльності установ. Це протоколи колегіальних органів,
розпорядження та накази керівників, звіти про діяльність тощо.
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Архівним відділом Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області продовжуватиметься вжиття заходів щодо забезпечення збереженості Національного архівного
фонду, використання відомостей, що містяться у ньому, та його
популяризації.
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Виталий Сосницкий
«Первый украинский композитор, создавший
массовую песню на советскую тематику»1
Богуславский (Богославский) Константин Евгеньевич
21.05.1895 — 24.11.1937
В мае 2020 года исполняется 125 лет со дня рождения Константина Евгеньевича Богуславского, которого академические
справочники и энциклопедии, написанные «под копирку» характеризуют, как украинского советского композитора, певца (бас),
хорового дирижера2–8.
Но, ни один из приведенных источников не содержит
достоверных данных о причине и дате смерти Богуславского К. Е.
В старейшей в Украине Харьковской специализированной
музыкально-театральной библиотеке им. К. С. Станиславского
о нем нет никаких сведений, а в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) есть несколько
архивных документов с текстами его песен за 1925-1936 гг.9
Я решил проверить наличие сведений о семье Богуславских в фондах Государственного архива Харьковской области
далее – (ГАХО). В результате удалось выяснить реальную причину и дату смерти Богуславского К. Е., сведения о составе его
семьи и родственниках, которые публикуются впервые.
В архивно-следственном деле, хранящемся в ГАХО, нет
фотографий Константина Евгеньевича, нет ее у внука и в Центральном государственном кинофотофоноархиве Украины
им. Г. С. Пшеничного (г. Киев)10, а в интернете имеются два
противоречивых изображения (Рис. 111 и Рис. 2).
Фотография (Рис. 2) размещена на сайте одного из интернет-аукционов и имеет подпись на обратной стороне «Богуславский Константин Евгеньевич композитор», но непонятно кем
и когда была сделана эта надпись12. На фотографии изображен
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довольно успешный, для 1930-х годов, человек, примерно 40-45
лет, что соответствует возрасту Богуславского К. Е. На руке
«часы ручные с ремешком»: именно так написано в протоколе
обыска и изъятия ценностей13.

Рис. 1

Рис. 2

Отсутствие достоверно подтвержденной фотографии,
в некоторой степени, компенсируется его голосом, который
сохранился на пластинках, выпущенных в 1930 году, а ныне
доступных и в интернете.
Известно о четырех аудиозаписях, на которых можно
услышать голос Константина Евгеньевича, исполнявшего песни
на украинском языке14. На данный момент сохранились только
две из них:
– «Як кум до куми залицявся», народная песня.
– «Про попадью», антирелигиозная частушка.
Не найдены еще две записи 1927 года, также на антирелигиозную тему, которые он исполнял лично:
– «Пісня про дяка»;
– «Монах й дзвіниця».
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После знакомства с материалами архивно-следственного
дела становится понятна причина такого его репертуара конца
1920-х - начала 1930-х годов.
Осознавая всю ущербность для советской власти своего
социального происхождения «сын попа»15 он, очевидно, таким
способом пытался «исправиться».
«Главный и основной «грех» от которого пошли и остальные – это то, что я родился и вырос в поповской семье, учился
в поповских учебных заведениях, но все-таки сумел выбраться
из этой берлоги и потянул за собой отца (Евгений Иванович. – Прим. автора), который отрекся от поповства в газете
«Харьк. Пролетарий» и честно работает уже много лет (13-14)
на «советской» работе (книжная фабрика им. Петровского).
Не в пример других своим товарищам быстро и безболезненно пришел [к] Советской Власти, работал в 1919 г. 14
армии 56 дивизии актером-певцом агитпоезда».16
И это было правдой. Константин Евгеньевич был из семьи
потомственных священнослужителей, как минимум, в седьмом
поколении, что мне и удалось документально подтвердить:
Пращур Богославский Иосиф Михайлов, 1721 г. р.,
священник Успенской церкви сл. Коломак Валковского уезда.
Жена – Параскева Леонтиева, дети: Василий, Ульяна, Серафима17. Его брат Богославский Иван Михайлов, 1718 г. р., пономарь той же церкви.
– Прапрапрадед Богославский Алексей Иосифов, 17541756 г. р., в 1795 году произведен в дьячка и на 1804 год – дьячек Успенской церкви сл. Коломак. Жена – Татьяна Иванова,
1730 г. р., дети: Григорий – на 1807 г. дьячек Благовещенской
церкви г. Харькова, жена – Мария Константинова, Сидор,
Мария, Евдокия18.
Прапрадед, Богославский Василий Алексеев (именно
так в архивных документах пишется его фамилия. – Прим.
автора) (Рис. 3)19, родился в 1784 г., дьячковский сын, «в школах
не обучался», 18.09.1799 г. рукоположен пономарем деревянной
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Рождество-Богородицкой церкви сл. Ковяги (Ковеги) Валковского уезда Харьковской губернии, а 29.11.1810 г. определен к
сей церкви дьячком, «грамоту умеет»20. На 1804 г. – холост21.
Жена – Дарья Иванова, родилась в 1787 г., на 1835 г. – вдова22,
дети23: Анна 18.11.1807 г.24; Григорий 1809 г. р.; Василий
1813 г. р.: с сентября 1832 г. определен дьячком Георгиевской
церкви г. Валки, а с июля 1834 г. переведен дьячком сл. Ковяги;
Антоний 1816-1818 г. р. на 1840 и 1846 гг. – пономарь Благовещенской церкви г. Валки25; Устина 1825 г. р.

Рис. 3

Прадед, Богославский Павел Васильевич26, родился в
1812 г. в семье дьячка сл. Ковяги, «в школах не обучался», с февраля 1823 г. определен пономарем в сл. Ковяги27. На 1835 г. –
холост, с августа 1841 г. определен дьячком. За долголетнюю и
беспорочную службу и доброе воспитание детей Епархиальным
начальством удостоен права ношения рясы. Уволен за штат в
октябре 1890 г. и умер до 1895 г. Жена – Юлиания (Ульяна)
Романовна, 1813-1814 г. р., умерла до ноября 1887 г.28
Также имеются достаточно подробные сведения о детях
Павла Васильевича, среди которых и дед Константина Евгеньевича – Иоанн Павлович:
– Николай Павлович, 06.12.1840 г. р., после увольнения
из низшего отделения Харьковской Духовной семинарии за
2 учебный год по прошению определен помощником наставника народного училища в сл. Замостье, 27.03.1863 г., перемещен на таковую же должность в сл. Тарановку с 07.11.1866 по
17.07.1868, с июля 1868 г. определен псаломщиком при Благове85
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щенской церкви г. Валки, с сентября 1886 г. и на 1891 г. – диакон
той же церкви, на 1906 г. вдов, псаломщик-диакон Покровской
церкви Харьковского Благотворительного общества. Жена –
Анна Петровна, 1858 г. р., дети: Анастасия – 1879 г. р., Николай – 1881 г. р., Александр – 1883 г. р.;
– Дед, Иоанн Павлович, родился в Ковягах в 1844 г.29,
умер не позже 1923 г. В июне 1870 г. окончил Харьковскую Духовную семинарию с аттестатом второго разряда, в декабре 1871 г.
рукоположен в священники к Алексеевской церкви с. Левандаловка Валковского уезда30, в мае 1873 г. перемещен к Митрофановской церкви с. Средний Бишкин Змиевского уезда, с января
1876 г.31 и, как минимум, до 1916 г.32 – помощник настоятеля,
священник Архангело-Михайловской церкви с. Тарановка Змиевского уезда. Имел дом с одной десятиной крепостной усадебной земли с хозяйственными постройками33. Жена – Антонина
Петровна (1848 г. р. – умерла после 1923 г.), дети: дочери (учились в Епархиальном женском училище): Мареонила, 1874 г. р.
(вышла замуж за священника); Зинаида, 1879 г .р.34; Анатолия,
1881 г. р. и Серафима, 1885 г. р.35 (Рис. 4);
– Константин Павлович36 1846 г. р., обучался в доме отца
своего читать писать и нотному пению. С марта 1863 г. – перемещен из с. Кантакузово в сл. Перекоп, где исполнял должность
псаломщика до октября 1894 г., с октября 1894 г. псаломщик в
сл. Ковяги, а на 1900 г.37 и 1915 г.38 – псаломщик Троицкой церкви
с. Перекоп Валковского уезда. Имел усадебное место в сл. Перекоп с домом и надворными постройками. Жена, второбрачная – Мария Александрова, 1843 г. р. Дети: Виктор, 1862 г. р.;
Михаил, 06.07.1873 г. р.39, с 20 октября 1890 г. по 15 октября
1894 г. состоял штатным псаломщиком в сл. Ковяги, на 1895 г.
состоял в военной службе, на 14.10.1924 г. диакон, проживающий в Харькове по ул. Украинской, 1840; Мария, 1879 г. р.; Антонина, 1882 г. р.
– Агрипина Павловна (1849-1855 г. р.), на 1887 г. в замужестве за псаломщиком сл. Коломак Стефаном Зюбановым;
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– Феодора Павловна (1858 г. р.), на 1887 г. – фельдшер;
– Матфей Павлович (1860 г. р.), на 1887 г. священник в
с. Уды Харьковского уезда.

Рис. 4

– Отец, Богославский Евгений Иоаннович (Иванович – Прим. автора), родился 05.02.1873 г.41 в сл. Ковяги42,
05.06.1890 г. уволился из 2-го класса Харьковской Духовной
семинарии по болезни, с октября 1893 г. по 27.08.1894 г. – учитель в церковно-приходской школе сл. Ново-Беленькая Старобельского уезда, с 28.08.1894 г. диакон Петро-Павловской церкви
сл. Павловка Старобельского уезда, где имел собственный дом
ценою в 350 руб., с 28.08.1903 г. перемещен на должность диакона-псаломщика при Осие-Андреевской церкви Харьковского
реального училища, с 25.04.1905 г. по 1923 г. – священник при
Николаевской церкви сл. Ольшаная Харьковского уезда с приписанной к ней Троицкой церковью с. Протопоповка. Жена
Дарья Васильевна (1872-1873 г. р.), сын Борис 24.03.1903 г. р.
Богославский (Богуславский) Константин Евгеньевич (21.05.189543-24.11.1937), был первым ребенком в семье,
родился в сл. Павловка, на 1912 г.44 учился в Харьковской Духо87
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вной семинарии на средства отца (1 класс закончил в 1907 году
с 1-м разр[ядом]).
Уже в зрелом возрасте, Константин Евгеньевич подправил свою фамилию на Богуславский, изменив в ней одну-две
буквы, чтобы она меньше связывала его с «поповством», а
может быть, чтобы его не путали с композитором и современником – Богословским Никитой Владимировичем45. На момент
ареста проживал с семье в Харькове по ул. Усовская, 37, кв. 3.
Дом сохранился до нашего времени.
Отец Константина Евгеньевича – Богословский Евгений Иванович, в анкете из 32 пунктов, составленной в 1923 г.,
указывал, что он:
– украинец, родной язык – русский;
– потомственный почетный гражданин, учитель;
– председатель церковного совета;
– помимо религиозной деятельности интересовался
литературой;
– обучался в Харьковской духовной семинарии;
– посвящен в священники в 1905 г. епископом Алексеем;
– признает отделение церкви от государства;
– к советской власти относится с сочувствием;
– состоит народным учителем с. Н. Беленькое Старобельского уезда с окладом 25 руб. мес.;
– до 1917 г. годовой доход достигал 894 руб.
В 1923-1924 гг. Евгений Иванович Богословский, через
газету «Харьковский пролетарий», отрекается от сана священника. Эта заметка в газете не была найдена, но этот факт отражен в материалах архивно-следственного дела46.
Видимо, она была аналогична той, что регулярно печатались в этой газете – органе Харьковского губкома КП(б)У,
губисполкома, губсофпрофа и горсовета47.
Но, этого оказалось мало и Богуславский К. Е., сам или
по принуждению, становится информатором НКВД48. Вербовку
проводил оперуполномоченный 4 отдела УГБ Харьковской обл.,
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мл. лейтенант государственной безопасности Липко Виктор
Романович и сотрудник НКВД Херсонский49.
Дела поповские.
РЕДЕЮТ ПОПОВСКИЕ РЯДЫ
В течении 15-ти лет (с 1908 по 1923 год)
я состоял псаломщиком Тимофеевской
церкви Октябрьского района, Сумского
округа. 15-ти летняя служба религиозному
культу поучила меня лишь одному –
понять весь хитрый механизм поповской
и кулаческой политики, построенной на
личной наживе.
Даже та ничтожная роль в общем деле
затемнения народного сознания, какую я
выполнял, будучи псаломщиком, стала для
меня тяжелой и невыносимой.
Под
влиянием
своего
душевного
переживания
я
окончательно
и
бесповоротно порвал с церковью и
оставил должность псаломщика, с тем,
чтобы честным трудом загладить свое
заблуждение и найти душевное успокоение.
Бывший псаломщик Тимофеевской церкви
Октябрьского
района, Сумского округа
Михаил Попов.
Копию письма списал селькор Горемыка

Рис. 5

В этом не было ничего необычного, согласно открывшимся
для исследования в последние годы архивам ВЧК-НКВД-КГБ,
на 20.01.1940 г. в Харьковской области числилось агентами
НКВД 302 человека, резидентами – 157 человек, осведомителями – 2795 человек50.
Однако, согласно тем же материалам архивно-следственного дела, Богуславский К. Е. не выполнил возложенных на него
обязанностей «стукача» на своих друзей, коллег и знакомых,
был обвинен в том, что «будучи секретным сотрудником, изменил нашим органам НКВД»51.
Богуславский К. Е. сотрудничество с НКВД не отрицал, вину признал частично, но изменником себя не считал, а
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невыполнение возложенных на него органами НКВД задач по
выявлению антисоветских элементов объяснял «сильной перегруженностью» на основной работе.
Обвинительное заключение на Богуславского К. Е. и
состав так называемых «заговорщиков» очень напоминает
«Союз меча и орала» из фильма «12 стульев» (реж. Марк Захаров, 1976). У читателя есть повод пересмотреть этот фильм и
особенно некоторые моменты из 2 серии (с 0:45:00 по 0:56:30)
и 4 серии (с 0:59:00 по 1:03:36). Такое впечатление, что сотрудники НКВД «штамповали» подобные антисоветские организации по тексту романа И. Ильфа и Е. Петрова (1928).
Родственники Константина Евгеньевича: мать – Дарья
Васильевна (в возрасте 84 лет), жена – Анна Андреевна и сын –
Марк Константинович безуспешно пытались выяснить судьбу
сына, мужа и отца сразу после ареста, в 1940-1950-е и 1990-е
годы. Но, даже после того, как при участии Союза композиторов Украины, в 1957 г., Богуславский К. Е. был реабилитирован,
истинная причина смерти родственникам оглашена не была. На
основании указания КГБ при Совете Министров СССР № 108сс
от 24.08.1955 г.52 родственникам «в устной форме» сообщили о смерти Богуславского К. Е. в заключении 07.12.1943 г.
Выдуманная причина смерти – «порок сердца» и лживое свидетельство о смерти, выданное и зарегистрированное в Харьковском ЗАГСЕ. Вот откуда взялась эта лживая дата смерти во всех
печатных и интернет-источниках.
Истинная причина смерти была сообщена сыну только
в 1991 году, а до этого родственники ее не знали, как и того,
что Константина Евгеньевича расстреляли через 3,5 месяца
после ареста (Рис. 6)53. Богуславский К. Е. был расстрелян
лично, печально известным комендантом управления НКВД по
Харьковской области, лейтенантом госбезопасности Зелёным
Артёмом Петровичем, являющимся одним из «лидеров» среди
советских «исполнителей» по количеству документально
доказанных совершенных расстрелов54.
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Акт о расстреле Богуславского К. Е.
(публикуется впервые)

АКТ
1937 г. 24/ХІ дня, мы нижеподписавшиеся, комендант
ХОУ НКВД – ЗЕЛЕНЫЙ, Прокурор – ДЕМИН и Нач. спецкорпуса № 1 – КАШИН, сего числа в 2312 на основании приказания
Зам. Нач. УНКВД по Харьк. Обл. – Капитана Госбезопасности –
тов. РЕЙХМАНА от 24/ХІ 1937 г., привели в исполнение
постановление Тройки при ХОУ НКВД от 8/ХІ 1937 г., над
осужденным к высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ – Богуславский Константин Евгеньевич 1895 г.
О чем составили настоящий акт.
КОМЕНДАНТ ХОУ НКВД
/ ЗЕЛЕНЫЙ/
ПРОКУРОР
/ДЕМИН/
НАЧ СПЕЦКОПУСА
/КАШИН/
Рис. 6
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Точное место захоронения Богуславского К. Е до сих пор
неизвестно, на Стеле со списками расстрелянных, размещенных
на Мемориале жертвам тоталитаризма в 6-м квартале харьковского Лесопарка, его нет. Вероятнее всего он был захоронен в
безымянной могиле на территории бывшего еврейского кладбища, ныне парк Памяти по ул. Академика Павлова, 131.
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Олена Сафонова
До 155-річчя від дня народження
П. А. Грабовського – українського поета, публіціста
До України
Під небом дальньої чужини,
Де хуги носяться одні,
До тебе, кращої дружини,
Складаю я мої пісні.
І випливаєш ти над мене
У тій збагніченій красі,
Що не зруйнують, серце нене,
Твої пекельники усі!
Ці рядки написані рукою
відомого українського поета,
публіциста, перекладача, літературного критика Павла Грабовського, відомого широкому
загалу як революціонер-демократ, автор всіма знаної поезії
“Швачка”. Літературознавці та
дослідники довгий час акцентували увагу на революційності
постаті поета та його інтернаціональних поглядах. Проте вся
його творчість сповнена свідомою невдаваною та дуже щирою
любов’ю до України, вболіванням за збереження і збагачення
національної культури і, насам96
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перед, мови. 15 років свого нетривалого життя поет був відірваний від рідної землі, перебуваючи в засланні в Сибіру, але ж
відірваний лише в сенсі матеріальному: вона залишалась в його
серці, а через серце – в творах.
Сьогодні Павла Грабовського визнають самобутнім представником української інтелігенції, українофілом. Павло Арсенійович Грабовський народився 11 вересня 1864 року у селі
Пушкарному на Слобожанщині (нині с. Грабовське Краснопільського району Сумської області) у родині паламаря місцевого храму. Навчався в Охтирській бурсі, а у 1879-1882 рр. – у
Харківській духовній семінарії. Під час навчання зацікавився
політичною літературою, почав замислюватися над нагальними
супільно-політичними питаннями, захопився ідеями народників. 1882 року в семінаріста під час обшуку виявили заборонену
літературу, в тому числі різні українські твори. Павла виключили із закладу та помістили під варту. До квітня 1885 року Грабовський мешкав у рідному селі Пушкарному, перебуваючи під
гласним наглядом поліції. Після зняття жандармського нагляду
переїхав до Харкова, де працював коректором газети “Южный
край”. В цей час він багато працює як літератор в різних жанрах.
Вплив ідеології народників посилився сплеском революційного
романтизму після покарання царевбивць. Павло Грабовський
стає одним з керівників харківського гуртку революційних
народників.
У листопаді 1885 року юнака забрали на військову службу,
аби вилучити його з революційно налаштованого середовища.
Служив недалеко від губернського міста – в м. Валки, в піхотному батальйоні, не перериваючи таємних зв’язків з народницькою організацією. Гостро відчуваючи прояви несправедливості,
нелюдського ставлення до солдатів, висловився проти офіцерського самочинства і в 1886 році його покарано засланням до
Туркестанського військового округу. Саме під час його пересування до пункту призначення з’явилися докази його антиурядової пропагандистської діяльності (розповсюдження відозв
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народників), поета заарештовують і повертають до Харкова
для дізнання. На початку 1888 року Павла Грабовського засуджено на п’ять років поселень у Сибіру та відправлено етапом
до Бутирської в’язниці у Москві.
Харківський період жандармського ”полювання” на українця зафіксовано в листуванні губернаторської канцелярії та канцелярії харківського поліцмейстера. Ці документи зберігаються
у Державному архіві Харківської області відповідно у фондах
Канцелярія харківського губернатора та Управління поліцмейстера м. Харкова і датуються 1882– 1885 роками. Найранніші
серед них – рапорт харківського поліцмейстера харківському
губернатору про взяття під варту семінаріста Павла Грабовського
(3 грудня 1882 року) та повідомлення харківському поліцмейстеру про відправлення Грабовського до родини у с. Пушкарне
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Охтирського повіту Харківської губернії під негласний поліцейський нагляд (11 грудня 1882 року). У відношенні департамента поліції Харківському губернатору відповідно до указу
імператора від 27 квітня 1883 року йдеться про встановлення
гласного поліцейського нагляду за поетом на 2 роки. В архіві
зберігається анкета колишнього вихованця Харківської духовної
семінарії Павла Грабовського, що знаходився під гласним полі-
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цейським наглядом, якого виключено за “вредное направление”
(26 травня 1883 року), прохання П. Грабовського про зняття з
нього поліцейського нагляду, в якому він зазначає, що згідно з
Маніфестом імператора Олександра ІІІ “даже узники отдаленной Сибири получили права и свободу, а тяжелые преступники
прощение”. Серед документів – рапорт Охтирського повітового
справника харківському губернатору, що містить повідомлення
про арешт Грабовського у зв’язку з виявленням у нього рукописів прози та поезій, що, як йдеться у рапорті, “доказывают озлобление и ненависть к существующим порядкам” та листа до
політичного піднадзорного Михайла Данька. Як коментує жандарм, “Данько обещает приехать к нему “на збірку”… нетрудно
отгадать, что збірка ничто иное как тайная сходка” (4 вересня
1884 року),” тому справник постановляє ув’язнити поета в
Охтирський тюремний замок. Також в архіві зберігається свідоцтво, надане управлінням харківського поліцмейстера Павлу
Грабовському для вступу до військової служби (вересень 1885
року), його прохання харківському губернатору про спільні
прогулянки з іншими в’язнями, що перебувають у в’язниці
у м. Ізюм (січень 1887 року), про переведення з Ізюмського
тюремного замку до Харківського тюремного замку у зв’язку
з погіршенням здоров’я, спричиненого довгостроковою ізоляцією (13 липня 1887 року). Завершують низку цих документів
рапорт Ізюмського повітового справника харківському губернатору про переведення Грабовського до харківського тюремного
замку (17 липня 1887 року), відомість про утримання у Харківському арештантському відділенні політичного в’язня Грабовського та відправлення його до Бутирської в’язниці у м. Москва
(22 лютого 1888 року). Але в цьому переліку документів відбито
лише початок поневірянь українського поета. Відтоді він вже
ніколи не побачить ні рідної матері, ні рідної землі.
Павло Грабовський був справжнім сином матері-землі,
що його народила, і тому мав право критики псевдопатріотизму і нещирості в трактуванні української історії, літера100
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турній творчості, громадському житті. Так він написав з місця
свого останнього перебування своєму найближчому товаришеві
Б. Грінченку, українському письменнику, лексикографу та автору
першого фундаментального словника української мови: “…той
патріотизм, що вертиться на фразах та повторює старі нісенітниці, хоча б він був і надто діяльний, все яс остане “порожнім” і
шкідливим для нашого національного розвитку…”
(6 січня 1901 року, м. Тобольськ)
Список джерел
1.
2.
3.
4.

ДАХО, Ф.3, оп. 287,спр. 552
ДАХО, Ф.3, оп. 287, спр.794
ДАХО, Ф.3, оп. 287, спр.800
ДАХО, Ф.52, оп.4 ,спр. 460
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Ганна Хіріна, Ростислав Філіппенко
Присвячується 215-ї річниці відкриття
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна
До вивчення епістолярної спадщини
М. Ф. Сумцова та Є. К. Рєдіна
(аналіз архівних джерел)
Історія
Харківського
національного
університету
імені В. Н. Каразіна багата на видатних діячів. Серед них треба
згадати двох професорів історико-філологічного факультету
Миколу Федоровича Сумцова та Єгора Кузьмича Рєдіна, долі
яких були тісно пов’язані між собою. Обидва вчені добре відомі
як професори Харківського університету, знані науковці, талановиті педагоги, мистецтвознавці, громадські діячі та просвітники.
Збереглося досить велике листування вчених. Нам відомо
про 37 листів Є. К. Рєдіна до М. Ф. Сумцова, 30 з яких були опубліковані самим М. Ф. Сумцовим у 1909 р. в роботі «Человек
золотого сердца (Егор Кузьмич Редин)», присвяченій пам’яті
Є. К. Рєдіна та 7 листів, які зберігаються в фонді 2052 М. Ф. Сумцова у ЦДІА України. Листи написані в період з 1898 до 1908 рр.,
на жаль, відповіді М. Ф. Сумцова на листування Є. К. Рєдіна,
не відомі, але збереглися листи до М. Ф. Сумцова спільних
знайомих та друзів, таких як Д. В. Айналова, О. І. Білецького,
Г. І. Ільїнського, Л. А. Кассо, Ф. Є. Корша, А. Ф. Котова, А. Міллера, Ю. Полівки, М. Є. Попруженка, А. Д. Твердохлібова,
П. С. Уварової. Листування двох видатних особистостей дуже
цікаве. Є. К. Рєдін був справжнім майстром епістолярного жанру,
його листи до М. Ф. Сумцова написані дуже гарною художньою
мовою, містять розгалужені описи місць, які він відвідував,
його враження, почуття, емоції, ставлення до самого М. Ф. Сумцова. Епістолярна культура була невід’ємною частиною життя
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інтелігенції ХІХ – поч. ХХ ст. В умовах відсутності телефонів,
Інтернету люди писали один одному листи, хоча жили в одному
місті, постійно бачилися на роботі, але у них існувала потреба
в висловленні своїх думок, почуттів у листуванні. Це той пласт
культури, який, на жаль, вже пішов у минуле.
Хочеться звернути увагу на звертання Єгора Кузьміча до
Миколи Федоровича, які ми зустрічаємо в листуванні: «Дорогой
Николай Федорович!», «Дорогой и многоуважаемый Николай
Федорович!», «Дорогой и глубокоуважаемый Николай Федорович! Шлю сердечный привет Вам и всему Вашему семейству»,
«Дорогой и добрейший Николай Федорович!». Як правило,
Є. К. Рєдін закінчував свої листи такими підписами: «Душевно
преданный и любящий Вас. Е. К. Редин», «Желая Вам здоровья, счастья и прося меня не забывать, остаюсь преданный Вам
Е. Редин», що свідчить про велику повагу та глибокі почуття
до М. Ф. Сумцова. Більша частина листів, що дійшли до нас,
були написані під час подорожей Є. К. Рєдіна з метою пошуку
наукового матеріалу в Туреччину, Грецію, Крим, Москву, або
коли Є. К. Рєдін працював влітку в Харкові, а Микола Федорович відпочивав з родиною на своєму хуторі в Боромлі. Але
є кілька листів, які були написані, коли вчені знаходилися в
Харкові, але не мали можливості по різним причинам спілкуватися особисто. Дуже цікавим і незвичним по тональності та
настрою є лист Є. К. Рєдіна до М. Ф. Сумцова 1 березня 1902 р.:
«Дорогой Николай Федорович! Любя и уважая Вас, как дорогого для меня человека, я искренне огорчен: 1) официальностью
обращения Вашего ко мне в письмах, 2) неисполнением моей
просьбы относительно резюме Вашей речи, 3) уходом вчера из
заседания, не попрощавшись со мной. Я вчера был радостно
настроен от сердечного характера нашого торжества, простого,
не напыщенного, говорившего о деле, и мне так хотелось видеть
эту сердечность, простоту, и прежде Всего в Вас, а Вы ушли, а
сегодня утром прислали такое письмо.
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Но я думаю, что Вы просто устали, и торопитесь отдохнуть; а я как девица, все думаю о любви…
Простите, дорогой Миколай Федорович, за излияние и
верьте в чувство моей преданности Вам весь любящий, Вас,
Ваш Е. Редин» [12, с. 43]. На жаль, нам не вдалося дізнатися про
лист Сумцова та про події, про які йде мова в листі Є. К. Рєдіна,
але нас вражає глибина почуттів Єгора Кузьміча, його тонкий
душевний устрій. Микола Федорович постає перед нами таким,
яким він іноді міг бути, втомленим від оточуючих його людей,
самозаглибленим.
Більшість листів містить детальний опис пам’яток історії
культури та християнства, які описує Є. К. Рєдін під час своїх
наукових експедицій, але також в листах є багато особистих
моментів з життя вчених.
Аналізуючи листування вчених, можна провести багато
паралелей у їхньому житті. Якщо про М. Ф. Сумцова більше
відомо широкому загалу читачів, то ім’я Є. К. Рєдіна поки що
мало відоме громадськості.
Єгор Кузьміч Рєдін народився 2 листопада 1863 р. в селі
Старшому Дмитрієвського повіту Курської губернії у родині
неграмотного селянина. Середню освіту Є. К. Рєдін одержав у
Тифлісі, закінчивши 2-гу чоловічу гімназію. З 1884 по 1888 рр.
Є. К. Рєдін навчався на історико-філологічному факультеті
Новоросійського університету. Після закінчення університету
був залишений при університеті для підготовки до професорського звання. У 1891 р. вчений їде у відрядження за кордон, де
вивчає пам’ятки ранньохристиянського і візантійського мистецтва. Після повернення, у 1892 р., Є. К. Рєдіну було присвоєно
звання приват-доцента.
У 1893 р. Є. К. Рєдін був запрошений приват-доцентом в
імператорський Харківський університет для читання лекцій на
кафедрі теорії й історії витончених мистецтв. Він став першим
штатним викладачем цієї кафедри [20, с. 26].
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Харківський період в житті Є. К. Рєдіна ознаменувався
новими знайомствами та новими службовими обов’язками, працею над дисертацією. Переїзд Є. К. Рєдіна до Харкова повністю
та назавжди змінив його життя. І значну роль в цьому відіграло
знайомство з Миколою Федоровичем Сумцовим.
Знайомство М. Ф. Сумцова та Є. К. Рєдіна, на наш погляд,
відбулося в січні 1893 р., коли Є. К. Рєдін почав свою роботу
на посаді приват-доцента кафедри теорії та історії витончених
мистецтв Харківського імператорського університету та був
представлений колективу історико-філологічного факультету.
Відносини між М. Ф. Сумцовим та Є. К. Рєдіним з самого
моменту знайомства склалися дуже теплі та дружні, про що свідчить обширна епістолярна спадщина вчених. Коли Є. К. Рєдін
переїхав до Харкова, опинився в досить складних обставинах,
формування та розвиток нової кафедри теорії та історії витончених мистецтв, необхідність піклуватися про молодших сестер,
важкі матеріальні умови життя, робота над докторською дисертацією, нове незнайоме місто. Людиною, яка його підтримала
та допомогла, став М. Ф. Сумцов, який був старше Є. К. Рєдіна
на 9 років та фактично став для нього не просто колегою, а старшим товаришем, близьким другом, певною мірою наставником
та старшим братом.
Між М. Ф. Сумцовим та Є. К. Рєдіним були багато спільного. Можна провести цікаві паралелі та збіги в їх житті. Обидва
народилися далеко від України (М. Ф. Сумцов – в Петербурзі,
а Є. К. Рєдін – в Курській губернії), але вважали себе харківцями та були палкими патріотами України. Це підтверджує лист
Є. К. Рєдіна до М. Ф. Сумцова від 4 липня 1899 р.: «А очень
было бы интересно услышать от Вас харьковские новости, и
весточки о наших делах, о празднестве, об университете и т. п.
Как я сильно не занят здесь, но забыть уже хотя бы родной Харьков – не могу и всех близких и дорогих в нем лиц и друзей…».
[12, с. 36]. 8 липня 1902 р. в листі до М. Ф. Сумцова Є. К. Рєдін
демонструє своє відношення до України: «…не забывайте меня
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бедного великоросса, любящего Малороссию, старающегося
работать для нее, но, увы, не знающего малороссийского языка»
[14, с. 44]. На відміну від Рєдіна Сумцов добре знав та володів
українською мовою, а любов до України у них була спільною.
Обидва закінчили історико-філологічний факультет
(М. Ф. Сумцов – Харківського університету, а Є. К. Рєдін –
Новоросійського), обидва цікавилися історією мистецтв, педагогікою, музейною справою. На наш погляд, це пояснюється
тим, що вони вчилися у спільного педагога – Олександра Івановича Кирпичникова, який дуже сильно вплинув на формування
світогляду молодих вчених. М. Ф. Сумцов навчався у О. І. Кирпичникова, коли той працював у Харківському університеті,
а Є. К. Рєдін вчився у нього в Новоросійському університеті,
обидва після закінчення навчання підтримували тісні наукові
та дружні зв’язки зі своїм вчителем, який завжди був для них
справжнім авторитетом [23, с. 64-68]. Спілкування М. Ф. Сумцова та Є. К. Рєдіна з О. І. Кирпичниковим тривало багато років,
вони неодноразово відвідували свого вчителя в Москві, радилися з ним по багатьох наукових питаннях. Збереглося 9 листів
М. Ф. Сумцова до улюбленого вчителя [17]. Тому смерть вчителя
стала болісним ударом як для Сумцова, так і для Рєдіна, який з
великим сумом в своєму листі від 1 травня 1903 р. повідомляє
М. Ф. Сумцова про смерть О. І. Кирпичникова. Це була велика
втрата для обох вчених, вони присвятили протягом 1903-1905
років кілька статей пам’яті свого вчителя. [2, 3, 9, 10]
М. Ф. Сумцов та Є. К. Рєдін йшли разом по життю, їх
пов’язували багаточисельні наукові інтереси, спільні проєкти,
участь в організації ХІІ Археологічного з’їзду, активна робота
в Харківському історико-філологічному товаристві, в його
Педагогічному відділі, були попечителями різних початкових
навчальних закладів Харкова, в різні роки завідували музеєм
витончених мистецтв при Харківському університеті, викладали
історію мистецтв в Харківському університеті (М. Ф. Сумцов
читав цю дисципліну у 1909-1912 рр. після смерті Є. К. Рєдіна),
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разом брали участь в створенні громадської бібліотеки в Харкові, читали в Харкові просвітницькі лекції для містян, піклувалися про покращення життя в нашому місті. Спільним було
захоплення творчістю О. С. Пушкіна, ми це можемо побачити в
листі Є. К. Рєдіна 4 липня 1899 р., в якому вчений описує своє
відвідування могили поета [12, с. 36-37]. Разом М. Ф. Сумцов
та Є. К. Рєдін здійснили невеличку етнографічну подорож по
Харківській губернії в період з 16 червня по 3 липня 1900 р. [12,
с. 40-41].
Між М. Ф. Сумцовим та Є. К. Рєдіним склалися дуже
теплі та відверті стосунки. При всій зовнішньої відкритості
М. Ф. Сумцова до спілкування, насправді він був досить закритою людиною, дуже рідко впускав когось в свій внутрішній світ,
в родинне коло. Але Є. К. Рєдін був тим рідкісним винятком,
для якого М. Ф. Сумцов відкрився. М. Ф. Сумцов щиро любив
та поважав свого молодшого товариша, повністю довіряв йому
та відкривав свою душу та серце.
Тому не випадково, що Є. К. Рєдін став першим прижиттєвим біографом М. Ф. Сумцова, якому вчений повністю
довірився та був дуже задоволений біографією, надрукованою
до 30-річчя його науково-педагогічної діяльності [4]. Також у
1900 р. Є. К. Рєдін уклав перший список наукових праць Сумцова за 1878-1900-ті рр., (перевиданий у 1902 р.), а в 1906 р.
другий список за 1900-1905 рр., також перевиданий у 1909 р.
вже після смерті Є. К. Рєдіна [13, 14, 15].
М. Ф. Сумцов також не залишився в боргу перед Є. К. Рєдіним та став його першим біографом, у 1899 р. в Енциклопедичному словнику Ф. А. Брокгауза та І. А. Ефрона надрукував
статтю, присвячену Є. К. Рєдіну [11], а після смерті свого друга
у 1908 р., написав та опублікував 14 робіт різноманітних за жанром, присвячених пам’яті Є. К. Рєдіна. Серед цих праць треба
особливо відзначити такі: Человек золотого сердца (Профессор
Егор Кузьмич Редин), Детские пьесы проф.Е. К. Редина, Amicus
107

Краєзнавство

plato, sed amica magis veritas // Памяти профессора Егора Кузьмича Редина [12, 6, 5].
М. Ф. Сумцов був дуже важливою людиною в житті
Є. К. Рєдіна, жодна подія в житті Єгора Кузьміча не відбувалася
без Миколи Федоровича. Коли у 1900 р. Є. К. Рєдін зібрався
одружуватися на Тетяні Миколаївні Бреннер, то Сумцов став
першим, кому Рєдін повідомив про це та запросив Сумцова з
родиною на весілля. Про це він писав 15 липня 1900 р. «Я и моя
невеста шлем Вам, Екатерине Дмитриевне (дружина Сумцова) и
Вашей дочери наш сердечный привет и глибокий поклон. Пользуясь случаем, прежде всего – от себя и от лица своей невесты
выразить Вам глубокую благодарность за Ваше внимание к нам,
за то теплое доброе отношение к нам, которое Вы проявили
и проявляете для нового для нас пути, которым мы пойдем в
жизни». [12, с. 39] Але мало кому відомо, що перед вінчанням
М. Ф. Сумцов похрестив наречену Є. К. Рєдіна (Т. М. Бреннер
була єврейкою) та став її хрещеним батьком. Вінчання відбулося 23 липня 1900 р. в Миколаївській церкві Харкова. Цікаво,
що родина Рєдіних у 1905 р. переїхала жити на вул. Малу Гончарівську, 30 [20, с. 153-157]. І це не випадково, на цієї вулиці в
будинку № 38 мешкала у власному будинку родина Сумцових.
Вчені дружили родинами, добре знали про всіх домочадців.
Хочеться навести такі дуже теплі, сердечні слова Є. К. Рєдіна
(4 липня 1900 р.): «Желаю от всей души отдохнуть Вам от всех
городских дум и забот в своем тихом, поэтическом хуторочке, с
вишневыми садами, прудом, с полями и лугами, и с живописным
молочком и всеми теми прелестями, что выходят из рук хозяйки
хуторочка и ее помощниц… Вашему юноше Пете, привет (он
это лето наверное хорошо себя чувствует), Вашей милейшей
дочери – украинке Марусе (Марии Николаевне) также особый
привет (на чем она играет в лунные ночи? Жаль, что у Вас нет в
хуторе рояля). И наконец Сергею Николаевичу, Вашему скромному Сереже также особый привет». [12, с. 48].
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Коли 24 вересня 1902 р. у подружжя Рєдіних народився
син, його назвали на честь М. Ф. Сумцова Миколою, а хрещеним батьком, звісно, став Микола Федорович. Ця подія остаточно породнила родини Сумцових та Рєдіних. В травні 1907 р.
Є. К. Рєдін важко захворів. Перший напад хвороби стався у
нього, коли вчений їхав на засідання правління Товариства допомоги бідним учням. М. Ф. Сумцов був свідком цього. Пізніше
він писав, що до нього зайшов Є. К. Рєдін і покликав на засідання. М. Ф. Сумцов не збирався на це засідання, тому спочатку
відмовлявся, але Єгор Кузьмич наполягав та поскаржився при
цьому на біль у скроні. Подивившись на годинник, Є. К. Рєдін
сказав, що не бачить годинникової стрілки. М. Ф. Сумцов знову
порадив йому відмовитись від поїздки й залишитися удома.
Але Єгор Кузьмич наполягав, тоді М. Ф. Сумцов, щоб не залишати хворого товариша самого, поїхав з ним. Проте, дорогою
Є. К. Рєдіну стало ще гірше, і М. Ф. Сумцов відвіз хворого друга
додому [8]. М. Ф. Сумцов дуже хвилювався за стан здоров’я
свого товариша, практично кожного дня заходив до нього, розповідав новини, допомагав чим міг. Друзі та колеги Є. К. Рєдіна
зверталися з питаннями про стан хворого до М. Ф. Сумцова [18,
19]. Але, на жаль, хвороба перемогла, передчасна смерть Єгора
Кузьміча 27 квітня 1908 р. на 45 році життя стала важким ударом і для родини Є. К. Рєдіна, і для М. Ф. Сумцова. Пам’яті
Є. К. Рєдіна М. Ф. Сумцов присвятив 10 своїх праць, написаних
протягом 1908-1916 рр. [1, с. 49-50].
Вдова та син Є. К. Рєдіна опинилися в скрутних матеріальних обставинах, і на допомогу як завжди прийшов М. Ф. Сумцов, який допоміг отримати у серпні 1908 р. пенсію у розмірі
1333 руб. на рік, у 1913 р. пенсія була збільшена, про що йшлося
в листі Л. А. Кассо М. Ф. Сумцову 1 листопада 1913 р. [16].
Але цих коштів ледве вистачає на життя родині Рєдіних,
Микола Федорович продовжує підтримувати родину друга,
допомагає матеріально, приймає участь у вихованні маленького Миколи. Вплив хрещеного батька на формування особис109
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тості М. Є. Рєдіна безперечний, за прикладом Сумцова Микола
Рєдін став істориком, продовжив справу батька та хрещеного,
став в майбутньому професором Харківського університету.
У 1920 р. Микола Рєдін почав працювати під керівництвом
М. Ф. Сумцова завідувачем історичного відділу Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди. Після смерті М. Ф. Сумцова
у 1922 р. справу допомагати М. Рєдіну взяв на себе ще один
близький товариш М. Ф. Сумцова Дмитро Іванович Багалій, на
кафедрі історії України Харківського інституту народної освіти
ім. О. О. Потебні, яку він очолював, у 1924-1925 рр. працював
Микола Рєдін. [21, с. 652-653].
І останній збіг в долях М. Ф. Сумцов та Є. К. Рєдіна. Обидва
були поховані на 1-му міському кладовище на вул. Пушкінській,
в 70-ті роки, під час створення Молодіжного парку, кладовище
було ліквідоване, а могили вчених перенесені в почесний квартал 13-го міського кладовища. Навіть і після смерті М. Ф. Сумцов та Є. К. Рєдін завжди поруч.
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Александр Гриппа, Виталий Сосницкий
Мрачная история Второй мировой войны: советские
пленные 1941-1945
(по материалам карточек военнопленных, хранящихся
в Государственном архиве Харьковской области1)
Часть 1
Интерес к изучению судьбы советских солдат и офицеров в немецком плену в последние годы вырос в связи с
открытием доступа ко многим документам архивов, которые
были ранее засекречены и недоступны. Сильный толчок этому
дала оцифровка документов Центрального Архива Министерства Обороны РФ (далее – ЦАМО) и размещение их в открытом
доступе в сети на сайте ОБД «Мемориал»2.
Плен, к сожалению, печальная неизбежность любой
войны. В ходе войны 1941-1945 гг. между СССР и Германией
это явление приобрело колоссальные и чудовищные масштабы.
По данным Генштаба ВС РФ, потери СССР пленными
составили 4 млн. 559 тыс. человек3. Однако, общее количество
советских военнопленных в более чем 5,7 млн. (5.734.528) человек и 3,3 млн. (около 60%!) погибших в немецком плену, которые
приводит профессор Гейдельбергского университета Кристиан
Штрайт, сейчас считается наиболее объективным4.
Большая часть советских военнослужащих, попавших
в плен к немцам, приходится на 1941–1942 гг. Так по данным
документов штабов немецких армий в 1941 г.5 было захвачено
в июне: Белостокский и Минский котлы – 323 тыс. пленных,
августе: Уманский котел – 103 тыс., Смоленско-Рославльский
котел – 348 тыс., Гомельский котел – 50 тыс., у озера Ильмень –
18 тыс., Великие Луки – 30 тыс., в Эстонии – 11 тыс., Демянск –
35 тыс., сентябре: Киевский котел – 665 тыс., Лужский котел
под Ленинградом – 20 тыс., октябре: Мелитопольский котел –
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100 тыс., Вяземский котел – 662 тыс. По сводке немецких штабов с июня 1941 г. по январь 1942 г. суммарное число советских
пленных составило 3,9 млн. чел. После зимы 1941–1942 гг. из них
в живых осталось 1,1 млн. чел. В 1942 г. наиболее масштабными
были: катастрофа Крымского фронта, Харьковский котел (Рис.
1), бои на ближних и дальних подступах к Сталинграду. Самые
серьезные потери пленными для Красной армии пришлись на
май: 409.295 чел., июль: 467.191 чел. и август: 220.225 чел.6 За
оставшиеся три года войны цифры попавших в плен советских
военнослужащих: в 1943 г. – 487 тыс., в 1944 г. – 203 тыс., в
1945 г. – 40,6 тыс. человек7.
Как правило, после попадания в плен советские военнослужащие оказывались в дивизионных пунктах сбора пленных
(сборные пункты, сборные лагеря), серьезно раненных могли
направить в лазарет военнопленных, который мог находиться в
больнице ближайшего крупного населенного пункта.

Советские военнопленные в лагере под открытым небом
после провала Харьковской наступательной операции, июль 1942 г.8
Рис. 1
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Из сборных пунктов и лазаретов пленные переводились либо в транзитные лагеря Дулаги (нем. Dulag), либо в
постоянные лагеря Шталаги (нем. Stalag), если такие находились поблизости. В Дулаге пленному уже присваивали номер.
Этот номер выдавался в виде бумажной бирки, которую надо
было носить на груди. Номер, полученный в Дулаге, при попадании в Шталаг менялся. Иногда его могли поменять и при
переводе из Шталага на оккупированной территории в Шталаг
на территорию рейха. Номера, полученные при регистрации в
Шталагах на территории рейха, при переводе из лагеря в лагерь
не изменялись. Их обычно записывали через дробь (иногда
через дефис), где после знака дроби указывался номер лагеря,
в котором пленного под этим номером зарегистрировали. Шталаги были подведомственны как германским вооруженным
силам (вермахту), так и военно-воздушным силам (люфтваффе),
и военно-морским силам (кригсмарине). В последних двух случаях они назывались Шталаг Люфт и Марлаг. Кроме того, лагеря
делились на Шталаги и Офлаги (для офицеров). Территория
рейха делилась на военные округа и в названии лагеря обычно
римской цифрой указывался именно военный округ, например,
Шталаг VIII-Е (308) Нойхаммер. Т.е. это VIII военный округ,
округ Бреслау (сейчас Вроцлав, Польша), 308 – номер лагеря по
порядку (на оккупированных Германией территориях у лагеря
был только этот номер, как пример – Шталаг 363 Харьков) и
географическое название (Нойхаммер). Военных округов всего
было 17: I-XIII, XVII, XVIII и XX, XXI. И во всех военных округах были лагеря. Внутри округа лагеря различались при помощи
добавления латинских букв: A, B, C, D, E, F, G, H. Помимо
этого внутри такого лагеря были еще рабочие лагеря – рабочие
команды (имели часто четырехзначный номер и географическое
название) (Рис. 2).
Протоколы первичных опросов пленных на сборных
пунктах с их личными данными можно уже обнаружить в документах воинских частей, взявших этих людей в плен и в про115
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токолах абвера (немецкой разведки). К сожалению, документы
учета, которые велись в Дулагах, почти отсутствуют или пока
ждут своего открытия для исследователей. В Шталагах же
велся достаточно серьезный учет. Книг умерших по Шталагам и ряда других документов, которые отсутствуют в изучаемой коллекции трофейных документов, мы затрагивать не
будем, поскольку их сохранилось не так уж и много, а в данном
фонде они не представлены. Коснемся основных документов
учета военнопленных, которые требовала от Шталагов справочная служба вермахта (далее – ВАСт), именно они широко
представлены в рассматриваемой коллекции трофейных
документов.

Карта лагерей на территории рейха. Лето 1941 г.9
Рис. 2

В ВАСт был специальный отдел, который вел учет
захваченных вермахтом военнопленных. Как Шталаги, так и
лазареты военнопленных обязаны были присылать в ВАСт кар116
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точки учета с личными данными военнопленных (Personalkarte
I-III), «зеленые» карточки прибытия и убытия, «красные»
лазаретные карточки военнопленных, донесения о смерти
военнопленных и т.д. На основе полученных карточек в ВАСт
велось несколько алфавитно-номерных картотек. Отдельно
велась картотека на умерших.
Немного об истории создания коллекции трофейных
документов по учету советских военнопленных. В июле 1941 г.
правительство СССР заявило о своей готовности передавать
в Международный Красный Крест фамилии попавших в плен
немецких солдат10, однако дальнейшего развития, если не считать попавших по недосмотру немецкой цензуры в начале 1943
г. писем от 3.000 немецких военнопленных своим родственникам в Германии11, этот вопрос не имел.
Верховное командование вермахта издало 02.07.1941 г.
распоряжение, которое имело заголовок «Сообщения о русских
военнопленных в ВАСт». Оно обязывало все немецкие управления по делам военного плена проводить обязательную регистрацию военнопленных в лагерях и отсылать документы о
регистрации в ВАСт. Для этого была создана особая карточка
для регистрации, получившая впоследствии название «Зеленая
карточка регистрации» (по ее цвету).
После серьезных налетов авиации союзников в начале
1943 г. архивные материалы ВАСт в целях безопасности были
вывезены в г. Майнинген (Тюрингия), где их в 1945 г. захватили союзные (американские) войска, которые разобрали все
документы и картотеки, и документы, касающиеся советских
военнопленных, передали СССР. Советское командование
также собирало уцелевшие учетные картотеки в освобожденных
лагерях военнопленных. Немецкие документы были привезены
в г. Москву, переведены на русский язык и рассортированы.
Если в учетном документе имелась отметка о смерти (с указанием даты, причины смерти, места захоронения), то этот документ отсеивался. Все такие документы были собраны вместе,
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а затем отправлены в ЦАМО, где они хранятся до сих пор.
Следует отметить, что списки умерших в лагерях, которые
вели сами пленные этих лагерей, советским командованием во
внимание не принимались. Учетные документы интересовали
советскую администрацию с позиций проведения фильтрации
репатриированных на родину и отсеивания пособников немцев.
Те учетные документы, в которых сведений о смерти пленного
не содержалось, были рассортированы по областям: либо по
адресу родственников, указанных пленными, либо по месту
рождения пленных. Однако, нами были выявлены ошибки,
когда в стопки Харьковской области попали карточки, например, уроженцев Горьковской и других областей. Естественно в
эту группу так же попали учетные карточки умерших пленных,
на которых не было никаких отметок о смерти. В 1993 году
коллекция трофейных документов была передана на хранение
в ГАХО из архива СБУ по Харьковской области, которому она
досталась в наследство от Управления КГБ СССР по Харьковской области. Поскольку в учетных документах было указано,
был ли пленный «хиви» (нем. Ost-Hilfswillige — «восточные
добровольные помощники»), служил ли в немецкой армии или
Русской освободительной армии Власова (РОА) и т.д., то из
идеологических соображений карточки военнопленных вплоть
до 1990-х хранились в архиве органов безопасности под грифом «Секретно». Следует отметить, что румынские и финские
регистрационные документы на советских военнопленных
в коллекцию трофейных документов не попали. Карточки
военнопленных, хранящиеся в ГАХО, можно разделить на
несколько типов:
1. Наиболее полная по содержанию Personalkarte I (Личная
карта I) (Рис. 3), она должна была заполняться на каждого военнопленного во всех Шталагах. Бланк карточки был формата А4,
напечатан в типографии на немецком языке. Вверху указывался
тип лагеря (Дулаг, Фронт Шталаг, Офлаг, Шталаг, Шталаг Люфт)
и его номер римскими или арабскими цифрами и латинскими бук118
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вами, иногда указывалось и географическое название. Арабские
номера, как писалось выше, были в основном у лагерей, располагавшихся на оккупированных территориях. Некоторым лагерям в
восточной части рейха давали и римские, и арабские номера. Второй номер, чаще арабский, записывался в скобках. Над номером
лагеря указывался номер военнопленного в этом лагере, который,
если был получен в Шталаге, как правило, сохранялся при переводе в другой лагерь. Под типом лагеря в левой колонке друг под
другом приводилось имя, фамилия, дата и место рождения, вероисповедание, имя отца и девичья фамилия матери. В последнюю
графу советские военнопленные за незнанием фамилии часто
указывали личное имя матери. Еще ниже было место для вклейки
фотографии (фотография вклеивалась не всегда), а рядом графа
«подробное описание личности», где указывался рост, цвет волос,
особые приметы.

Личная карта I (нем.) на Цибриенко В.А.
Рис. 3
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Под «подробным описанием личности» было место для
отпечатка указательного пальца правой руки и графа «фамилия и адрес ближайших родственников на родине». В правой
колонке, сразу под номером лагеря, но над графой «подробное описание личности» шли сверху вниз следующие графы:
гражданство/национальность, звание, номер части, гражданская профессия, матрикулярный номер страны происхождения
(заполнялось редко), где и когда взят в плен, так же нужно было
подчеркнуть состояние при доставке в лагерь (здоров, болен,
ранен). Если фотографии не было, мог быть штамп о расовой
принадлежности. Поверх могли стоять красные буквы R, S (обозначавшие русский и солдат, иногда обе). Если было фото, то
на фото пленный в руках держал табличку с написанным на
ней номером и обозначением лагеря, где он прошел первичную регистрацию. В нижней части карточки было место для
дополнительных отметок. Туда обычно отмечался номер сообщения о смерти военнопленного в справочную службу ВАСт,
дата смерти, место погребения. Там же часто делалась отметка
об ознакомлении пленного с указом от 10.01.1940 г. о запрете
половых связей военнопленных с немецкими женщинами.
На обратной стороне в левом верхнем углу отмечался
номер военнопленного и номер лагеря. Справа иногда отмечались особенности характера, способности, какие языки знает и
поведение. Под этим находится графа для отметок о наказаниях,
под наказаниями отметки о прививках и чем болел в лагере, где
лечился. Еще ниже графа о переводах из лагеря в лагерь. Еще
ниже располагается таблица под названием рабочие команды,
где также записывались переводы из лагеря в лагерь, номера
рабочих команд и иногда дата смерти пленного. Тут же могли
быть записи: освобожден из плена, передан в гестапо и отправлен в концлагерь.
В 1949 г. в СССР был отпечатан бланк Личной карты I на
русском языке. Этот бланк использовался при переводе карточек
военнопленных и также встречается в коллекции трофейных
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документов. Таким образом, информация с карт заносилась в
отпечатанный формуляр, и этот формуляр прилагался к картам.
На карточках военнопленных, сотрудничавших с немцами, ставили особый штамп о взятии на оперативный учет, согласно
приказа КГБ № 00750-54 г. (Рис. 4).

Личная карта I (рус.) со штампом КГБ о взятии на оперативный
учет Цехмистрова С.И., как бывшего легионера
Рис. 4

2. Встречается также Personalkarte II (Личная карта
II) (Рис. 5) и Personalkarte III (Личная карта III). Обе имеют
одинаковый формат А5. В Личную карту II заносились фамилия, имя, дата и место рождения, гражданство, лагерный номер,
номер лагеря. В правом верхнем углу, для удобства поиска,
записывались первые три буквы фамилии. Ниже приводилось
воинское звание, гражданская специальность, категория трудоспособности. Еще ниже отметки о сдаче личных денежных
средств и отметки о сданных ценных вещах. На обратной
стороне отмечалась выдача зарплаты и лечение в лазаретах.
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Личная карта III содержала название и номер лагеря, номер
военнопленного, фамилию, имя, дату и место рождения, вероисповедание, гражданство, воинское звание, гражданскую специальность, категорию трудоспособности. Под этим записывали
отметки о поступлении в рабочие команды. Личная карта III в
обработанных материалах нами пока что не была выявлена.

Личная карта II (нем.) на Лукьяненко Н.С.
Рис. 5

3. В большом количестве представлены «зеленые карточки регистрации», имеющие размер 15×10 см (А6). Карточка была введена для регистрации советских военнопленных
одной из первых, еще в июле 1941 г. Это своего рода сообщение
в ВАСт о регистрации доставки пленного в лагерь. Она содержит надписи на русском и немецком языках, заполнялась самим
военнопленным или его доверенным лицом. Карточка содержит
следующие графы: фамилия, имя, день рождения, место рож122
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дения, из какого лагеря прибыл, дату и лагерь прибытия, чин,
номер воинской части, номер военнопленного и номер лагеря.
На обратной стороне: имя отца, имя матери, адрес ближайших
родственников, профессия, когда и где попал в плен, номер в
собственной части. Проведенная по диагонали красная черта
обозначала, что это карточка офицера (Рис. 6). На карточке часто
ставился штамп Eigang (Поступление) и дата – это отметка о
поступлении карточки в ВАСт. Одна «зеленая» карточка давала
представление, куда прибыл или убыл военнопленный из
лагеря, а полную картину о судьбе заполнявшего зеленые карточки человека могло дать только наличие всех этих карт. Информация из них дублировалась в Личной карте I.

«Зеленая» карта на советского офицера Мироненко Д.И.
Рис. 6

4. Встречаются лазаретные, так называемые «красные
карточки регистрации» (Рис. 7). Эта карточка также имеет раз123
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мер 15×10 см (А6) и получила название по своему бледно-розовому цвету. В карте нужно было указать, на кого она заполнена:
немец, союзник или военнопленный. Указывались фамилия и
имя, когда и где родился. Часто данные в этой графе лазаретной
карты более подробны, чем в Личной карте I. Далее указывается
номер воинской части, лагерный номер пленного, воинское звание, номер в книге регистрации лазарета. В самом низу ставился штамп или делалась запись от руки с названием лазарета,
далее записывали: когда заболел, название заболевания (на
немецком или латыни), дату поступления и откуда направлен,
дату выписки и куда выбыл. На оборотной стороне указывался
адрес родственников, кому выслать извещение о смерти. Для
умерших должны были указывать месторасположение могилы.

Лазаретная, так называемая «красная» карта на Кузьмина Б.И.
Рис. 7
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Стоит упомянуть, что рассматриваемая коллекция
трофейных документов – это не единственный фонд, содержащий информацию о военнопленных. В ГАХО есть и другие
фонды, содержащие информацию о советских пленных, умерших в Шталаге 363 Харьков12, о пленных, направленных на
излечение и умерших в лазарете г. Чугуева13, об отпущенных
немцами пленных, проживавших в 1942 г. на территории
г. Харькова и карточки регистрации, умерших в лазарете
военнопленных при Александровской больнице г. Харькова14,
списки пленных, работавших в 1942 г. в сельском хозяйстве.
Упомянутые фонды содержат информацию, в основном, об уроженцах других областей СССР.
Работы по обработке карточек военнопленных начались
ровно три года назад и на настоящий момент обработано более
38.000 листов архивных документов и составлен список на 9.224
военнопленных, что составляет около 44% от общего числа
листов архивных документов, которых необходимо отработать
(их более 87.000). Большинство фамилий из данного списка
военнопленных, отсутствуют или числятся в ОБД «Мемориал»,
как пропавшие без вести.
Изучаемая коллекция трофейных документов включает 94
архивных дела, из которых 7 дел – это дела на «остарбайтеров»
(нем. Ostarbeiter — «восточный работник»). Дела остарбайтеров так же могут содержать информацию о военнопленных, особенно о тех, кто был освобожден из плена немцами до ноября
1941 г. (таких было порядка 300 тыс.) Данный фонд содержит, в
основном, регистрационные карточки военнопленных уроженцев и жителей Харьковской области. Встречаются уроженцы
Винницкой, Полтавской и Сумской области Украины, а также
Воронежской, Горьковской, Курской, Московской и Смоленской
областей РФ.
Нами были найдены родственники трех человек: Цибренко
Василия Аксентьевича (по карточке – Цибриенко Василий
Арсентьевич, оказался освобожденным из плена), пропавшего
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без вести, который не учтен по ОБД «Мемориал» – Цыганенко
Иосифа Семеновича и отсутствующего в ОБД «Мемориал» Клеваного Анатолия Карповича.
Установлены фамилии 20 военнопленных-евреев, но
только 9 из них числятся по ОБД «Мемориал» (6 проходят как
пропавшие без вести, 2 – как находившиеся в плену, 1 – умер в
плену). Выявлены 11 военнопленных – евреев (Антонов Н.В.,
Барабаш М.А., Галушко Г.П.15, Ицкович И.М., Мельман Б.Г.,
Мозерский И.И., Панин М.П., Стефанов В.И., Столовицкий Б.А., Тейц Ю.Л., Шарек М.Г.), которые вообще не числятся
в ОБД «Мемориал» и «Яд Вашем»16.
Обработанная часть карточек дает следующую статистику
по году пленения военнослужащих: не указана дата пленения –
1.688 чел., попали в плен в 1941 г. – 3.481 чел., в 1942 г. – 3.278 чел.,
в 1943 г. – 606 чел., в 1944 г. – 169 чел., в 1945 г. – 2 чел. (Рис. 8).
Небольшое количество плененных в 1945 г. можно объяснить
тем, что их регистрационные карты не успели попасть в ВАСт, а
в целом показатели 1941-1942 гг. подтверждают сведения историков, опирающиеся на немецкие документы, о значительном
количестве взятых в плен именно в эти годы. Весьма значительное количество, порядка 1.500 человек по отработанным карточкам, попало в плен под Харьковом в мае 1942 г. Сведения
из карточек позволяют проследить судьбу воинских подразделений, попавших в окружение. Так по количеству пленных
больше всего выявлено военнопленных из 266 Стрелковой
дивизии (далее – СД) (2 формирования), которая просуществовала с 08.04.1942 г. – 30.06.1942 г. (расформирована). На данный
момент – это 45 человек (266 СД – 3 чел., входивших в ее состав
подразделений: 1006 Стрелковый полк (далее – СП) – 21 чел.,
1008 СП – 14 чел., 832 Артиллерийский полк – 5 чел., 171
минометный дивизион – 2 чел.) В обработанных нами карточках
у большинства ее солдат написано: попал в плен 26.05.1942 г.,
место пленения – Харьков/Лозовая/Лозовенька.
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Обработка коллекции трофейных документов вместе с
обработкой фильтрационных дел17 позволит установить фамилии военнослужащих и проследить судьбу большинства подразделений, сформированных в начале войны и укомплектованных
жителями Харьковской области. Судьба у некоторых из
указанных подразделений часто так же неизвестна, как и судьба
харьковчан, призванных в них из-за отсутствия архивов военкоматов того времени.

Рис. 8

Представленные документы позволяют проследить перемещение военнопленных по лагерям. Например, в октябре
1941 г. произошло наиболее трагическое событие, когда из Шталага 308 (VIII-E) Нойхаммер (4 октября – 2.014 человек, 6 и 13
октября (численность неизвестна) и Шталага 318 (VIII-F) Ламсдорф (20 октября – около 2.500 человек) на строительство концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) были отправлены
четыре больших партии советских военнопленных. Согласно
обработанным нами карточкам установлены фамилии 4 наших
земляков, которых 06.10.1941 г. отправили в Освенцим. При
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доставке на каждую 1.000 военнопленных приходилось 20-30
человек умерших. В Освенциме прибывших пленных разместили в 9 бараках, отделенных от главного лагеря колючей проволокой под током высокого напряжения. На примерно 750
приехавших тогда же в октябре 1941 г. был испытан отравляющий газ «Циклон-Б». К 17.11.1941 г. в Освенцим было доставлено
около 10.000 советских военнопленных. У военнопленных рабочей команды № 46, присвоенные в Освенциме регистрационные
номера, были выжжены на левой груди (от 1 до 9.997 с литерой R). Те, кто попал в этот «трудовой лагерь для советских
военнопленных» использовались на строительстве вблизи Бжезинки филиала Ocвенцима, позже известного как лагерь массового уничтожения – Освенцим II (Биркенау). Гандзлик Мариан,
житель города Освенцим, свидетель тех событий, сообщил,
что «...Зимой 1941 года, в тридцатипятиградусные морозы,
по дороге из лагеря Освенцим в село Бабице ежедневно в течение двух недель, как скот, гнали плетьми и палками русских
военнопленных. Многие из них были без шапок, в одних гимнастерках и кальсонах, с изорванной обувью. Вечером из села
Бабице направлялось несколько подвод полные трупами этих
русских военнопленных. На каждой подводе наверху сидели
по два-три их товарища, с обмороженными лицами, руками и
ногами, до крайности измученные». К августу 1942 г. из 9.997
человек, направленных в рабочую команду № 46, Аушвиц в
живых осталось только 36 человек, и трудовой лагерь советских
военнопленных был ликвидирован. Выжившие пленные были
переведены в Освенцим II (Биркенау)1.
Работа по обработке регистрационных карточек
военнопленных и остарбайтеров из коллекции трофейных
документов, а также уточнение уже составленных списков
военнопленных будет продолжена.
1 Виктор Че (Черновалов Виктор Владимирович) Kdo 46, Auschwitz. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2005/01/28-80 (дата обращения:
05.02.2020).
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Всем принявшим участие хочется выразить огромную
благодарность и признательность. Особенно необходимо
отметить Зою Бирюкову, Зою Богатову, Андрея Тимофеева и
Людмилу Щеглову.
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Олена Сафонова
З історії храмів Слобожанщини
Історія складається як мозаїка з фрагментів. Якщо одного з
фрагментів не вистачає, іншого бракує — так і картина в цілому
змінюється. Так історія країни є повною тоді, коли включає історію кожного куточка рідної землі.
Слобожанське с. Хорошеве відоме з давніх часів. Багато
фактів зібрано та опрацьовано дослідниками з минулого цього
селища, розташованого у живописному місці зовсім недалеко
від м. Харкова, найяскравіші — з історії Хорошівського городища та Вознесенського дівочого монастиря.
В Державному архіві Харківської області зберігаються
клірові відомості Воскресенського храму с. Хорошеве, за змістом яких і дізнаємося про його історію. Найраніша клірова
відомість, що знаходиться на зберіганні в архіві, 1822 року, найпізніша — складена 1921 року.
На жаль, не маємо світлини храму — за розповідями мешканців залишки його існували в повоєнні роки.
За описом, що містять вищезгадані відомості, церква
дерев’яна, побудована 1776 року “тщанием прихожан”, при
церкві — дзвіниця з чотирма дзвонами. За даними 1822 року
церква “пахотной и сенокосной земли имеет 33 десятины…
приходских дворов считается 52, в них… обоего пола 633 души,
все они в одном селении жительствуют, помещичьих — 3 двора,
войсковых обывателей — 49”.
У церкві був один престол на честь Воскресіння Христового. Окрім метричних книг та сповідних розписів, що традиційно зберігались у храмі, церква мала бібліотеку, яку складали
книги “духовно-нравственного содержания”. У 1890 році відкрито церковно-парафіяльну школу, в якій навчалося 20 хлопчиків та 3 дівчинки. Навчала дітей вчителька Анастасія
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Іванівна Крижановська, донька священника Івана Семеновича
Крижановського.
Документальне джерело сповіщає імена настоятелів храму
Воскресіння Христового с. Хорошеве:
Григорій Власівський (по батькові не вказано, клірова
відомість 1822 року);
Григорій Михайлович Ястремський (клірова відомість
1854 року);
Захарій Саввич Рудинський (клірова відомість 1885 року);
Іван Семенович Крижановський (клірова відомість 1898
року);
Михайло Васильович Рубинський (клірова відомість 1909
року);
Іван Андрійович Закрицький (клірова відомість 1921
року).
У радянський період церква розділила долю сотень храмів
по всій країні. Радянська філософія існування церкви в державі
загальновідома. На початку 1920‑х років вона реалізовувалась
так званим відокремленням церкви від держави, що закінчилося
майже повним її знищенням.
У документах Харківського окружного виконавчого комітету зберігається листування з релігійними громадами храмів,
зокрема, “Опись богослужебных предметов Воскресенского
храма в селе Хорошеве Харьковского уезда”. Цей перелік дещо
надає уявлення про внутрішній вигляд та оздоблення храму:
“1‑й алтарь — престол деревянный с парчевым одеянием с
шелковым антиминсом, дарохранительница серебряная, позолоченная, крестов напрестольных — три, из них два серебряных,
потиров серебряных позолоченных — 2; дискосов серебряных
позолоченных — 2… икон 33, из них — 13 в серебряных ризах,
иконостас двуярусный, икон писаных на дереве — 27; 2‑я средняя часть храма — киотов деревянных, крашеных с позолотой — 2, икон разных размеров — 124… лампад — 12, из них
серебряных — 5 шт...”
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Останнім настоятелем Воскресенського храму с. Хорошеве
був Іван Андрійович Закрицький. Народився він 10 листопада
1873 року в с. Огульці Валківського повіту Харківської губернії. Родиною його були дружина Ганна Григорівна, діти — сини
Андрій та Іван і доньки Зинаїда та Віра. 1931 року його вперше
було заарештовано органами ДПУ “за контрреволюційну агітацію”. Храм було закрито раніше. 20 листопада 1937 року священника заарештовано вдруге. Про це свідчать матеріали його
слідчої справи, що зберігається в держархіві. В анкеті заарештованого вказано: “национальность — украинец, род занятий —
безприходный поп, социальное происхождение — сын попа”.
Йому висунули обвинувачення за ст. 54‑10 част. 2‑га КК УРСР.
У заключній постанові по слідчій справі Закрицького І. А. зазначається: “Закрыцкий вел нелегальную работу по объединению
всех церковных течений в одно течение — истинно православной церкви в целях борьбы против советской власти, наряду
с этим, на могилке “юродивой Наташи” проводил контрреволюционную агатицию среди церковников о гибели советской
власти… вел работу по подрыву к выборам в Верховный Совет,
предлагая верующим не принимать участия в выборах”.
Це безглузде обвинувачення священник не визнав. Проте,
за вироком судової трійки 21 грудня 1937 року Закрицького
Івана Андрійовича було розстріляно.
Чи закінчилася на цьому історія цього маленького храму,
здається, нічим не особливого серед інших? Дехто з хорошівців
пригадує, що після війни залишки церкви ще застосовували як
клубне приміщення.
Жива душа храму просить згадки, просить все не розповідане про нашу землю. Історія — це не забути, а не забути —
значить згадати.

133

Краєзнавство

Список джерел
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ДАХО, ф.40, оп.110, спр.1739
ДАХО, ф.40, оп.110, спр.1777
ДАХО, ф.40, оп.110, спр.1796
ДАХО, ф.40, оп.110, спр.1814
ДАХО, ф.40, оп. 110, спр.1834
ДАХО, ф.Р-230, оп.1, спр.2267а
ДАХО, ф.Р-845, оп.2, спр.915
ДАХО, ф.Р-6452, оп.4, спр. 3254

134

Краєзнавство

Валентина Плисак
Видатний український поет Олександр Олесь
(до 140-річчя від дня народження)
Яскравою зорею на небосхилі української поезії перших
десятиліть ХХ століття спалахнула творчість Олександра Олеся.
Інтелігенція того часу визнавала його як щирого і безпосереднього лірика, яким він і був усе своє життя. Життєвий шлях
поета склався, проте, непросто й нелегко, а в останні роки – в
еміграції – в ньому було й чимало трагічного [4, c. 509].
Про цікаві та маловідомі факти з біографії письменника
дізнаємося з особових справ учня Харківського землеробського
училища та студента Харківського ветеринарного інституту
Олександра Івановича Кандиби (літературний псевдонім –
Олександр Олесь), що зберігаються у Державному архіві Харківської області.
Народився Олександр
23 листопада (5 грудня за
новим стилем) 1878 року
у містечку Білопілля Сумського повіту Харківської
губернії, про що у метричній
книзі Покровської церкви
м. Білопілля був зроблений
відповідний запис, де у графі
«Звание, фамилия, имя, отчество родителей и какого
вероисповедания» вказано:
«города Белополья 2-й гильдии купеческий брат Иван
Федорович Кандыба и его
законная жена Александра
Васильевна, оба православ135
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ного вероисповедания» [1, арк. 3]. Витяг з цього метричного
запису, датований 18 червня 1893 року, зберігається у згаданій
справі Харківського землеробського училища.
Коли Олександрові виповнилося 11 років, помер батько.
Мати лишилася сама з трьома малими дітьми.
Початкову освіту майбутній поет здобув у рідному містечку в початковій школі. [4. с. 509].
Продовжив навчання у Білопольському двокласному
народному училищі, куди 16 серпня 1886 року вступив на перше
відділення першого класу. У свідоцтві, виданому Білопольським
училищем 31 травня 1892 року, вказано, що він під час навчання
«поводив себе відмінно і був переведений за іспитами до вищих
відділень». Закінчив училище у травні 1893 року [1, арк. 4].
У серпні 1893 року Олександр Кандиба вступає до Харківського землеробського училища. Одразу ж звертається із письмовим проханням до директора училища: “прошу принять меня
в число казеннокоштных пансионеров, так как мать по бедности
не может содержать меня на частной квартире”[1, арк. 6]. З подібними листами до директора училища він був змушений звертатися і в наступні навчальні роки. Лише на деяких є резолюція
про задоволення клопотання.
В особистій справі учня училища Олександра Кандиби
зберігається й інший документ, що свідчить про скруту, в якій
перебувала його родина. Це – “Прошение мещанина Алексея
Васильевича Грищенко” (дядька Олександра) до директора
училища від 1 жовтня 1895 року, в якому він пише: „содержание Александра Ивановича Кандыбы падает исключительно на
мои личные средства, так как его мать, моя сестра – вдова, и
никаких средств для воспитания детей не имеет… В прошлые
два года я имел возможность воспитывать племянника на свои
средства, но вследствие поступления в настоящем году моей
племянницы, сестры Кандыбы, в Лебединскую женскую прогимназию, за воспитание которой уплачивается крупная для
моих средств сумма, я нахожусь в крайне затрудненном поло136
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жении”. Далі просить зарахувати Олександра Кандибу, учня
2-го класу, “казеннокоштным воспитанником” та пояснює, що
тоді він матиме змогу “дать хотя самое необходимое воспитание двум его сестрам, без чего будущность их крайне неприглядная.” Прохання не задовольнили. На документі міститься
резолюція директора училища Олександра Колесова: “… уведомить, что прием на казенный счет закончился в августе” [1, арк.
10-10 зв.].
Попри складнощі Олександр продовжував навчання.
З 1 березня до 1 вересня 1900 року проходить практику у “Вікторовській економії Є. Ниркової” у Бахмутському повіті Катеринославської губернії, “исполняя с должной исправностью все
поручения и работы” [1, арк. 12-13].
В атестаті, наданому педагогічною радою Харківського
землеробського училища Кандибі Олександру, вказано, що він
закінчив повний курс теоретичних і практичних знань та ухвалою педагогічної ради училища від
26 серпня 1900 року
був удостоєний атестату другого розряду [1, арк. 35-36].
Під час навчання сімнадцятирічний Олександр почав друкувати свої вірші, написані українською та російською мовами,
у рукописному журналі «Комета».
Після закінчення училища, він стає вільним слухачем
Київського політехнічного інституту, але матеріальна скрута,
неможливість заплатити за право слухання лекцій змусили його
покинути навчання і шукати заробітку. Олександр працював у
маєтку промисловця Харитоненка практикантом. В цей же час
був одним з організаторів театру на сусідньому Миколаївському
заводі, виступав у різних п’єсах у складі аматорської трупи [6,
с. 345].
Після успішного складання іспиту з латинської мови,
який відбувся на педагогічній раді Харківської четвертої гімназії 24 серпня 1902 року, Олександр Кандиба був зарахований студентом Харківського ветеринарного інституту [2, арк.
10]. Однак, перебуваючи у складних матеріальних умовах, він
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не зміг заплатити за право слухання лекцій у другому півріччі
1902-1903 навчального року та був відрахований з інституту.
2 серпня 1903 року Кандиба звертається з письмовим проханням до директора Харківського ветеринарного інституту про
повторне зарахування його на перший курс [2, арк. 17]. Прохання було задоволено і він знову стає студентом, водночас заробляючи на прожиття роботою статистиком у земстві, де служив
до 1905 року [4, с. 509].
У 1904 році О. Кандиба пише декілька звернень до директора інституту, в яких просить звільнити його від сплати за
право слухання лекцій, посилаючись на скрутний матеріальний
стан родини: “… все небольшие средства, оставленные отцом,
израсходованы матерью на воспитание и образование своих
детей. В настоящее время средств никаких нет. Одна моя сестра
служит народной учительницей, другая учится на высших женских курсах. Каждый из нас живет и учится за счет личного
труда …” [2, арк. 22].
Влітку 1906 року Олександр разом із студенткою Бестужівських курсів Петербурга Вірою Антонівною Свадковською,
майбутньою дружиною, та її сестрою Ольгою здійснив подорож
до Криму. Тут він уклав свою першу книгу з поетичною назвою
«З журбою радість обнялась», яка була видана у 1907 році та
принесла славу молодому поетові [6, с. 345].
В особовій справі студента ветеринарного інституту
Олександра Кандиби зберігається його звернення до директора
інституту від 15 грудня 1906 року з проханням надати посвідчення про те, що з боку інституту „препятствий для вступления в брак с Верой Антоновной Свадковской не встречается”.
Про позитивне вирішення питання свідчить відповідний запис
на документі: «Удостоверение за № 2125 получил. А. Кандыба.
16/12 1906» [2, арк. 15].
1907 року Олександр одружився із Вірою Свадковською,
того ж року у них народився син Олег, у майбутньому відомий
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як Олег Ольжич – український поет, політичний діяч, науковець, археолог.
16 травня 1908 р. Олександр Кандиба закінчив інститут
та отримав диплом, в якому вказано: «Совет Харьковского ветеринарного института, по произведенному на законном основании испытанию, постановлением, состоявшемся 10 мая 1908
года, признал Александра Ивановича Кандыбу ветеринаром»
[2, арк. 3].
Серед Колекції переписки Алчевської Христини Олексіївни, що зберігається у Державному архіві Харківської області,
в її особовому фонді, міститься лист Олександра Олеся за 6 листопада 1909 року, надісланий із м. Костянтинограда Полтавської
губернії, де він мешкав на той час разом із дружиною.
У листі Олександр пише про своє бажання «жити у Києві,
в цьому осередку українського життя» та марні намагання знайти там роботу. Бідкається на життя у Костянтинограді: «…
Живемо і «гірко плачемо» … Костянтиноград – щось надзвичайно гидке … життя надзвичайно дороге …». Наприкінці
листа просить Христину Олексіївну допомогти знайти роботу
у Харкові та наголошує: «був би Вам дуже вдячний, коли б Ви
врятували нас з Костянтинограду…» [4, арк. 15-16 зв.].
Становлення Олеся, як поета, розквіт та злет його творчості
припадає на буремні роки Першої російської революції, коли
він натхненно перекладає українською мовою «Варшав’янку»
(«Хмари зловіщі нависли над нами»), «Марсельєзу» («Над
залитою кров’ю землею»), «Сміливо у ногу рушайте». [5, с. 687,
688].
Талант Олександра Олеся розвивався по висхідній. Одна
за одною виходять збірки його творів (їх поет позначає римськими цифрами) — «Поезії. Книга ІІ» (1909 р.), «Поезії. Книга
ІІІ» (1911 р.), «Драматичні етюди. Книга ІV» (1914 р.), «Поезії.
Книга V» (1917 р.) [6, с. 345].
Після революції 1917 р. Олександр Олесь, зазнавши гірких розчарувань, опиняється за кордоном (1919 р.). Життя в
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еміграції (Будапешт, Відень, Берлін, Прага) стало трагедією
для поета. В еміграції він видав збірки «Чужиною», «Перезва»,
«Кому повім печаль мою», «Княжі часи». В них переважають
настрої самотності і приреченості, туги за батьківщиною. Неодноразово поет поривався повернутися в Україну, та Голодомор
1932-1933 рр., арешти й розстріли української інтелігенції стримували його. Останні роки й дні життя Олеся були потьмарені
нацистською окупацією Праги, важкою хворобою. Та остаточно
підкосила поета звістка про загибель у концтаборі Заксенхаузені сина Олега. Помер Олександр Олесь 22 липня 1944 року в
Празі [5, с. 688].
Список джерел та літератури:
1. Державний архів Харківської області, Ф-983, оп. 3,
спр. 446
2. ДАХО, Ф-928, оп. 1, спр. 1786
3. ДАХО, Ф.-969, оп. 1, спр. 1, арк. 15-16 зв.
4. Дніпрова хвиля: хрестоматія нововведених творів. –
К.: Освіта, 1992. – 847
5. Новий довідник: українська мова, українська література. – К.: Казка, 2005. – 863
6. 100 видатних українців. – К.: Арій, 2006. – 495
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Ігор Шуйський
Харківська область в «Енциклопедії Голодомору
1932 – 1933 років в Україні»
До 85-х роковин Голодомору була підготовлена та опублікована перша «Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років
в Україні». Інформаційно-довідкове, меморіальне видання має
понад тисячу статей, які висвітлюють причини, обставини штучного створення голоду, його соціально-демографічні наслідки.
Поява енциклопедії є визначною подією в сучасній історіографії, певним підсумком багаторічних досліджень.
Оригінальний науковий проєкт відомого українського
історика, громадського діяча, доктора історичних наук, професора Василя Івановича Марочко був реалізований за вісім років,
хоча загальний термін створення зайняв набагато більше часу.
«Ідея написання «Енциклопедії Голодомору» визріла на початку
1990-х років, пройшла інтелектуальну апробацію через горнило
історіографічного та комеморативного дискурсів, стала логічним завершенням багаторічної науково-пошукової роботи» –
зазначив у передмові автор [1, с. 6].
Ця книга покликана заповнити інформаційну прогалину і
не має аналогів. Енциклопедія увібрала 30 блоків і напрямів,
у яких Голодомор розглянуто як геноцид українського народу,
масштабну трагедію з далекосяжними наслідками. Видання
рельєфно відображає особливості перебігу трагічних подій по
всій території радянської України.
Одне з центральних місць у висвітленні злочинного механізму організації та проведення Голодомору посідає Харківська
область із тогочасною столицею в місті Харкові. У докладній
статті про голод у Харківській області [1, с. 470–474] йдеться про
причини й перебіг трагічних подій, адміністративно-територіальні зміни в 1932–1933 роках, демографічні втрати населення.
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Територія Голодомору охоплювала кожне село, колгосп
та селянський двір Харківської області. Основною причиною
масового голоду селян були хлібозаготівлі в усіх соціальноекономічних секторах й адміністративно-репресивні методи
їх здійснення. Висновки автора підтверджені розрахунками,
що базуються на опублікованих офіційних даних й архівних
документах.
Надзвичайно велику смертність від штучно створеного
голоду супроводжували епідемії черевного, висипного тифу.
Загальну картину гнітючого враження підсилювали такі аномальні явища, характерні території голоду, як безпритульність,
сирітство, самогубство, канібалізм, трупоїдство. «Голод», «безбілковий» та «загальний набряки» були типовими діагнозами,
зафіксованими в актах про смерть. Мартиролог офіційно зареєстрованих смертей від голоду далеко не повний, складання
документів припинялося на вимогу влади. Проте новітні дослідження книжок реєстрації смертей РАГСу, що збереглися в
Державному архіві Харківської області, надають вражаючі приклади, що мали політичне підґрунтя. Наприклад, «українець»
як причина смерті, вказана в акті мешканки с. Кобзівка Красноградського району Г. Д. Конан-Рижої [2] .
У 1932–1933 роках відродилося започатковане в часи
Першої світової війни «мішечництво» як форма соціального
порятунку, коли селяни везли одяг і цінні речі вимінювати на
продукти до великих міст і через ключові залізничні вузли,
як Харків, простували далі – до Білорусі, Росії. Намагаючись
вижити, люди сім’ями залишали місця проживання й брели на
північ або схід СРСР, де голод, як з’ясувалося, місцеве населення не відчуло. Штучною й небезпечною перешкодою вільному пересуванню були виставлені на внутрішніх кордонах
радянської України озброєні заслони, які виконували встановлені владою заборони на виїзд.
Приречені на голодну смерть у спустошених дворах,
селяни вживали залишки дохлої худоби, домашніх тварин тощо.
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В «Енциклопедії Голодомору…» наведені найменування харчових сурогатів, які підміняли кулінарні блюда традиційної кухні,
назви вживаних рослин: акація, калачики.
Характерним для організаторів штучного голоду було
організоване заселення у 1933–1935 рр. вимерлих сіл Харківської області працездатною робочою силою з інших місць України й республік СРСР. Відомості про діяльність Всесоюзного
переселенського комітету і його відділень також наведені в академічно-меморіальному виданні професора Василя Марочко.
Чи залишалося сільське населення безпорадним до свавілля влади? Відповідь читач знайде у статтях «Волинки»,
«Підпали колгоспів», у яких розкривається характер поширених
форм активного опору селянства. Радянська влада, спираючись
на чинне законодавство, застосувала жорстокі репресії. Відчайдушний протест підпадав під кримінальну відповідальність
і кваліфікувався за нормами розділів державних і політичних
злочинів Кримінального кодексу УСРР. Десятки тисяч репресованих селян отримали тривалі терміни позбавлення волі й були
вивезені до далеких концтаборів, розташованих у північних і
східних районах СРСР. Селянські ватажки були розстріляні й
таємно поховані органами ДПУ.
«Енциклопедія Голодомору…» розкриває зміст офіційної
термінології тих часів. В обігу панували такі поняття як «куркуль», «підкуркульник», «саботажник», «класово-ворожий елемент», якім протиставляли колгоспний актив і ударників праці.
Колективні господарства, занесені на «чорні дошки» в районах
та областях, порівнювали з передовими, вміщеними на «червоні дошки».
Чимало статей в «Енциклопедії…» пов’язані з Харковом –
столицею УСРР. У місті функціонували керівні органи всіх
гілок влади, профспілок, редакцій центральних видань. Імена,
біографії їх керівників, зокрема першого секретаря Харківського обкому КП(б)У П. П. Постишева, голови облвиконкому
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І. С. Шелехеса, яких обґрунтовано називають творцями і виконавцями Голодомору, наведені в книзі.
Місто, яке мало закордонні представництва, часто відвідували численні чужоземні делегації. В окремих статтях розкриті
позиції засобів масової інформації – англійських, німецьких,
французьких, які подавали правдиву інформацію або навпаки,
применшували чи взагалі заперечували голод в УСРР.
Професор Василь Марочко першим із вітчизняних істориків розкрив сутність торговельної мережі крамниць «Торгсину», яка виконувала й перевиконувала плани з обміну золота,
валюти, цінностей населення на харчові продукти. Покликана
обслуговувати чужоземців, у голодні роки система «Торгсину»
глибоко просунулась по українських містах, намагаючись максимально «викачати» коштовності з голодуючих. В обмін на
обрядові хрести та обручки, нужденні отримували мізерну кількість їжі, що в умовах штучно створеного голоду залишалося
чи не єдиним засобом виживання. Специфіку діяльності харківського «Торгсину» розкриває стаття „Харківська обласна контора «Торгсин»” [1, с. 474–475] .
З утратою Харковом столичного статусу, до центральних архівів Києва були передані архівні фонди, безпосередньо
пов’язані з Голодомором. Досліджений масив документів Центрального комітету КП(б)У, наркоматів і головних управлінь
УСРР, постійних і тимчасових комісій і комітетів, генеральної
та транспортної прокуратури, судів, Вищої ради народного господарства, Української економічної наради, філії Державного
банку був використаний автором й оформлений у структурний
підрозділ книги «Література і джерела», який стосується бібліографічних посилань до кожної статті.
Голова асоціації дослідників голодоморів в Україні, автор
багатьох наукових праць, присвячених розкриттю питань,
пов’язаних із Голодомором, співавтор опублікованої 2008 року
«Хроніки» [3], Василь Марочко вважає, що «ставлення до Голодомору має бути морально чистим, а його висвітлення – винят144
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ково професійним» [4]. В «Енциклопедії…» постають імена
відомих дослідників Голодомору – Ніни Лапчинської, Тамари
Поліщук, які одними з перших привернули увагу громадськості
до теми Голодомору на Харківщині [5] .
Книга була презентована 22 листопада 2018 року в Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору». Моральним
і правовим завданням сьогодення автор вважає привернення
уваги міжнародної спільноти до глибини трагедії голоду-геноциду, що став причиною мільйонів смертей. Меморіальною
місією є широке інформування прийдешніх поколінь українців
про Голодомор.
Сучасним вітчизняним дослідникам, читачам «Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні» буде міцним підґрунтям у висвітленні зазначених історичних подій, визнанні
їхніх соціально-демографічних масштабів.
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У світі новин

Ольга Коптєва
Хроніка архівного життя
2018 рік
12 січня 2018 року Архівним відділом Коломацької районної державної адміністрації проведено семінар-нараду на тему
«Передавання документів у разі припинення діяльності установи». У роботі семінару взяли участь заступник голови Коломацької районної державної адміністрації Наталія Андрійченко,
голови і члени ліквідаційних комісій установ, які припиняються
шляхом ліквідації. Основним питанням, винесеним на розгляд
семінару, було питання щодо упорядкування документів і передавання їх на зберігання до архівів.

22 січня 2018 року відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченка з нагоди Дня Соборності України, у якій разом з керівництвом Харківської обласної
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державної адміністрації (далі − ХОДА) та її структурних підрозділів, Харківської міської ради, військовими, духовенством та
громадськістю взяли участь заступник директора Державного
архіву Харківської області (далі – Державний архів) Євген Кущ,
начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Марія Ельксніт.
Того ж дня у приміщенні Державного архіву відкрилася
виставка документів «До Дня Соборності України».
На виставці були представлені документи з фондів Державного архіву, Центрального державного кінофотофоноархіву
України ім. Г. С. Пшеничного, Державної наукової архівної
бібліотеки, м. Київ та Центрального державного архіву вищих
органів влади України.
25 січня 2018 року начальник відділу формування НАФ
та діловодства Державного архіву Любов Михасенко взяла
участь у практичному семінарі для керівників та фахівців відділу кадрів медичних установ 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.

Начальник відділу формування НАФ та діловодства Державного
архіву Харківської області Любов Михасенко
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У січні 2018 року Архівним відділом Чугуївської районної
державної адміністрації Харківської області проведено 3 семінари для керівників служб діловодства та архівних підрозділів
установ і організацій, які є джерелами формування Національного архівного фонду, та трудових архівів. У роботі семінарів
взяли участь представники державних органів, органів місцевого самоврядування та інших установ Чугуївського району.
Присутніх було ознайомлено із нормативно-правовими актами та змінами до них у сфері діловодства та архівної справи. Особливу увагу було приділено роботі з архівними
документами у сільських, селищних радах, що реорганізуються,
в частині порядку передавання документів відповідно до Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
та напрямам взаємодії новостворених установ, незалежно від
форми власності з Архівним відділом Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області.

31 січня 2018 року в читальному залі Державного архіву
було відкрито виставку архівних документів «До 100-річчя
подій Української революції 1917 – 1921 рр.».
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9 лютого 2018 року головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Олена
Сафонова провела оглядову екскурсію по Державному архіву
для слухачів І курсу факультету публічного управління та адміністрування Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при
Президентові України.
15 лютого 2018 року на вебсайті Державного архіву відкрито online виставку архівних документів «Місце служби –
Афганістан». На виставці представлені особисті документи
учасників бойових дій в Афганістані Ломакіна Геннадія Івановича та Момота Олександра Олександровича.
Того ж дня в урочистій церемонії покладання квітів до
пам’ятника загиблим в Афганістані харків’янам, з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав,
разом з керівництвом ХОДА, обласної та міської рад, струк149
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турними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та
громадськістю взяли участь заступник директора Державного
архіву Євген Кущ та начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Марія Ельксніт.

1 березня 2018 року заступник директора Державного архіву Євген Кущ взяв участь у пленарному засіданні
ХV сесії VII скликання обласної ради, на якій було прийнято
рішення про виділення коштів з місцевого бюджету у розмірі
3 млн. 200 тис. грн. за Програмою розвитку архівної справи в
Харківській області на 2017 − 2021 роки. Кошти виділено на
ремонт фасаду будівлі архіву, заміну комунікацій (труб тепло та
водопостачання) по пр. Московському, 7 та забезпечення охорони приміщень постами УПО у Харківській області.
2 березня 2018 року в приміщенні Архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області
відкрито виставку «Населені пункти Чугуївщини» (до 95-ї річниці з Дня утворення Чугуївського району).
Архівним відділом було підготовлено добірку документів, що охоплюють 1923 − 1944 роки та висвітлюють діяльність
місцевих рад, життя населених пунктів, актуальні питання, які
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стосувалися сільськогосподарської галузі, санітарного стану
району та інші.
На виставці були представлені документи з фондів Державного архіву та Архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області.

Того ж дня начальник відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Любов Михасенко взяла участь у
практичному семінарі для співробітників Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, у рамках якого порушила питання щодо складання номенклатури справ. Семінар проходив на базі Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Харківській області.
6 березня 2018 року в приміщенні Державного архіву відкрилася виставка документів «Дню народження Т. Г. Шевченка
присвячується».
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На виставці були представлені кілька документів із особового фонду Х. О. Алчевської, серед яких: фото першого
пам’ятника (бюсту) Т. Г. Шевченка в Україні, який був встановлений у 1898 році (у Харкові у сквері садиби Алчевських), а також
складена українською поетесою і педагогом Х. О. Алчевською
«История нелегального памятника Т. Г. Шевченко (1898 г.)».
Окремим блоком були представлені документи, що висвітлюють історію будівництва пам’ятника Т.Г. Шевченку у м. Харкові наприкінці 1920-х та у першій половині 1930-х років.
Того ж дня у приміщенні Архівного відділу Харківської районної державної адміністрації також було відкрито
виставку архівних документів, присвячених Дню народження
Т. Г. Шевченка.
На виставці представлені копії документів, що зберігаються у фондах Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України, Центрального державного
історичного архіву України, Центрального державного архіву
громадських об’єднань України, Державного архіву Київської
області, Російського державного історичного архіву, Національ152
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ного музею Т. Г. Шевченка та книги з особистих архівів працівників архівного відділу.
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7 березня 2018 року під час урочистих заходів, присвячених Міжнародному жіночому дню 8 Березня, які проводились у
Харківській обласній державній адміністрації, за відповідальне
ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, високий
рівень професійної майстерності та з нагоди Міжнародного
жіночого дня 8 Березня Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації була нагороджена Любов Салова,
провідний реставратор відділу забезпечення збереженості та
реставрації документів Державного архіву.
9 березня 2018 року відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку з нагоди Дня народження Великого Кобзаря, в якій разом з керівництвом ХОДА,
обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора Державного архіву Євген Кущ та начальник
відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Марія Ельксніт.
14 березня 2018 року в приміщенні Управління культури
та туризму ХОДА відбулося засідання обласної редакційної
колегії з підготовки Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України». У засіданні взяла участь член вищезазначеної редакційної
колегії − начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Ольга
Гнезділо.
На засіданні були обговорені такі питання:
1. Інформація про проведену роботу щодо підготовки Харківського тому «Зводу пам’яток історії та культури України» у
2017 році.
2. Про план роботи обласної редакційної колегії на 2018
рік.
3. Розгляд Загального словника по м. Чугуєву та Чугуївському району до Харківського тому «Зводу пам’яток історії та
культури України».
154

У СВІТІ НОВИН

28 та 29 березня 2018 року у Державному архіві відбувся
семінар з підвищення кваліфікації для працівників місцевих
архівних установ за темою: «Організація роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад Харківської області».
Під час проведення семінару були заслухані та обговорені
такі питання:
1. Про підсумки роботи місцевих архівних установ Харківської області за 2017 рік та пріоритети на 2018 рік.
2. Особливості
проведення
експертизи
цінності
документів.
3. Про якість підготовки та своєчасність надання планово-звітної документації за 2017 рік.
4. Про стан підготовки архівними відділами Звіту про
зміни у складі та обсязі фондів станом на 01.01.2018 року та про
ведення карток фондів.
5. Про створення трудових архівів в об’єднаних територіальних громадах та передавання до них документів тривалого терміну зберігання від трудових архівів сільських рад, що
ліквідуються.
6. Про підсумки виконання Плану-графіку першочергового приймання документів за 2017 рік.
7. Про паспортизацію архівних відділів та трудових
архівів.
8. Про нові надходження до ДІФ Державного архіву.
Також під час проведення семінару присутні були ознайомлені із буклетами, розробленими Юридичним департаментом
Харківської обласної державної адміністрації у рамках реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!», а 29 березня
співробітники Головного територіального управління юстиції
у Харківській області презентували присутнім буклети, розроблені Міністерством юстиції України у рамках реалізації цього
ж проєкту, та випуск газети «Юстиція відкрита для людей» за
січень – лютий 2018 року, яка висвітлює заходи, проведені у
рамках реалізації вищевказаного проєкту.
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Учасники семінару

Співробітники Юридичного департаменту Харківської обласної
державної адміністрації ознайомлюють учасників семінару
з правопросвітницьким проєктом «Я маю право!»
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11 квітня 2018 року відбулася урочиста церемонія покладання квітів до Пам’ятного знаку жертвам нацистських переслідувань з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів
нацистських таборів, в якій разом з керівництвом ХОДА, обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник
директора Державного архіву Євген Кущ, начальник відділу
інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Марія Ельксніт.
20 квітня 2018 року начальник Архівного відділу Валківської районної державної адміністрації Харківської області
Наталія Литвиненко взяла участь у засіданні ХХV сесії Валківської районної ради VII скликання зі звітом про виконання
районної Програми розвитку архівної справи у Валківському
районі Харківської області на 2016 − 2020 роки за 2017 рік та
I квартал 2018 року.
На ХХ сесії Валківської районної ради Харківської
області VІІ скликання, яка відбулася 09 листопада 2017 року,
прийняте рішення № 404-VІІ про внесення змін до Програми
розвитку архівної справи у Валківському районі Харківської
області на 2016 − 2020 роки: на оснащення приміщень для зберігання документів (придбання архівних стелажів) заплановано
200,0 тис. грн.
На сесії для виконання вищезазначених заходів було виділено 199,0 тис. грн. Кошти повністю освоєні, встановлені металеві архівні стелажі загальною протяжністю 42 метри (робоча
місткість стелажів – 594 погонних метри).
Рішенням ХХІІІ сесії Валківської районної ради VІІ
скликання від 08 лютого 2018 року № 471-VІІ внесені зміни
до Програми розвитку архівної справи щодо фінансування
заходу по обладнанню робочої кімнати для прийому громадян
та читального куточка архівного відділу у 2018 році в розмірі
50,00 тис. грн.
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У жовтні минулого року заповнена вакансія головного
спеціаліста архівного відділу, що дало змогу більш ефективно
продовжувати роботу зі створення і вдосконалення довідкового
апарату до документів Національного архівного фонду та їх
каталогізації, більш оперативно надавати архівні копії, витяги,
довідки на виконання звернень і запитів юридичних та фізичних осіб, створювати фонд користування документів, що зберігаються в архівному відділі.

25 квітня 2018 року Архівним відділом виконавчого
комітету Харківської міської ради проведено семінар за темою:
«Складання номенклатури справ та упорядкування документів
у виконавчих органах міської ради».
У засіданні взяли участь представники всіх адміністрацій,
департаментів та управлінь Харківської міської ради, а також
комунальних підприємств.
На семінарі було обговорено такі питання:
1. Складання номенклатури справ.
2. Упорядкування документів.
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3. Передача документів постійного зберігання до Архівного відділу Харківської міської ради.

26 квітня 2018 року в урочистій церемонії покладання
квітів до пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у
Молодіжному парку разом з керівництвом ХОДА, обласної та
міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими,
духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора Державного архіву Євген Кущ, начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення
Державного архіву Марія Ельксніт.
4 травня 2018 року у приміщенні Архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області
відкрито виставку архівних документів «Збережемо пам’ять про
подвиг», присвячену Дню перемоги над нацизмом. На виставці
презентовано архівні документи органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, листи з фронту, а також друковані видання та інші матеріали, які висвітлюють події Другої
світової війни на території Балаклійщини.
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8 травня 2018 року відбулася урочиста церемонія покладання квітів до Меморіалу Слави у Лісопарку з нагоди Дня
пам’яті та примирення, у якій разом з керівництвом обласної
державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними
підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора Державного архіву
Євген Кущ та начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву
Марія Ельксніт.
Того ж дня у приміщенні Державного архіву відкрилася
виставка документів «До 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні».
9 травня 2018 року на меморіалі в Дергачівському районі
Харківської області відбулися заходи з нагоди Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні. В урочистій церемонії покладання квітів разом з керівництвом ХОДА, обласної та міської
рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора
Державного архіву Євген Кущ та начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення
Державного архіву Марія Ельксніт.
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16 травня 2018 року у рамках планової комплексної
перевірки діяльності Великобурлуцької районної державної
адміністрації Харківської області та органів місцевого самоврядування щодо виконання ними вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки,
цивільного захисту, було проведено командно-штабне навчання
з відпрацюванням умовної ввідної за темою: «Пожежа природних екосистем на території Великобурлуцького лісництва».
Про порядок своїх дій голові Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області та начальнику
цивільного захисту району доповідали керівники районних
спеціалізованих служб цивільного захисту, які в цей день були
приведені в режим підвищеної готовності, а саме: протипожежної служби, служби охорони громадського порядку, медичної
служби, служби енергетики, служби зв’язку та оповіщення,
служби торгівлі та харчування, служби транспортного забезпечення та комунально-технічної служби, розрахунково – аналітичної групи, головою якої є начальник Архівного відділу
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області Андрій Чемакін.
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Начальник Архівного відділу Великобурлуцької районної державної
адміністрації Харківської області Андрій Чемакін (праворуч) під час
проведення навчань з питань техногенної та пожежної безпеки

18 травня 2018 року на вебсайті Державного архіву розміщено on-line виставку архівних документів «Національні
операції» НКВС: винищення поляків на Харківщині» (за документами Державного архіву), яка складається із IV-х частин.
У І та ІІ частині йдеться про розгортання «польської операції» у Шевченківському та Сахновщинському районах Харківської області, де проживала значна частина польських родин,
висланих сюди в 1935 році з прикордонної смуги.
У ІІІ частині представлено документи з карної справи
репресованих мешканців м. Харкова, звинувачених у членстві
в польській націоналістичній контрреволюційній організації
«ПОВ», яка нібито діяла «під прикриттям» польського клубу.
Остання ІV частина виставки розповідає про застосування
репресій до прихожан костелу м. Харкова, які також стали жертвами фальсифікацій НКВС.
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20 травня 2018 року в урочистій церемонії покладання
квітів на Українсько-польському Меморіалі жертвам тоталітаризму у Лісопарку з нагоди Дня пам’яті жертв політичних
репресій разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА,
військовими, духовенством та громадськістю взяли участь
заступник директора Державного архіву Євген Кущ, начальник
відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Марія Ельксніт.
25 травня 2018 року начальник відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
Державного архіву Ольга Гнезділо прочитала лекцію за темою:
«Організація діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях», головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального
забезпечення Олена Сафонова провела оглядову екскурсію по
Державному архіву для слухачів І курсу факультету соціальноекономічного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.
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4 червня 2018 року під час оперативної наради, проведеної головою Чугуївської районної державної адміністрації
Харківської області, було заслухано питання щодо стану організації діловодства та архівного зберігання документів в установах Чугуївського району, які передають документи до архівного
відділу.

Начальник Архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області Олена Савінова

Учасники оперативної наради
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7 червня 2018 року у приміщенні Архівного відділу виконавчого комітету Ізюмської міської ради відкрилася фотовиставка «Ізюм ХХ століття», присвячена 337-й річниці Дня міста.
8 червня 2018 року головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Олена Сафонова провела дві оглядові
екскурсії по архіву для студентів 2 курсу історичного факультету Харківського національного педагогічного університету
ім. Г. С. Сковороди у рамках архівно-музейної практики.
Студенти також були ознайомлені з буклетами, розробленими Юридичним департаментом облдержадміністрації
та Міністерством юстиції України у рамках реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!», та випуском газети
«Юстиція відкрита для людей» за січень – лютий 2018 року, яка
висвітлює заходи, проведені у рамках реалізації вищевказаного
проєкту.
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Студенти історичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди під час відвідування архіву

19 червня 2018 року головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Олена Сафонова провела оглядову
екскурсію по архіву для студентів 2 курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна у рамках музейно-архівної практики.
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Студенти історичного факультету Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна під час відвідування архіву
у рамках музейно-архівної практики

21 червня 2018 року у приміщенні Державного архіву
відкрилася виставка документів «До Дня скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни». На виставці представлено письмові спогади (твори) учнів шкіл Харківської області та м. Харкова на
тему: «Що я пережив (пережила) під час нацистської окупації»,
написані ними у 1943 − 1945 роках, що зберігаються в архівному
фонді «Колекція документів про німецько-нацистський окупаційний режим на території Харківської області 1941 − 1943 рр.».
22 червня 2018 року Архівним відділом Валківської
районної державної адміністрації Харківської області у фойє
будівлі райдержадміністрації відкрито виставку архівних документів «Ще довго пам’яттю болітиме війна» (до Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні).
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На виставці були представлені архівні документи 1943 −
1946 років колгоспів та сільських рад Валківського району.
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Працівники Валківської районної державної адміністрації Харківської
області ознайомлюються з виставкою архівних документів, присвяченою Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

27 червня 2018 року в Харківській обласній державній
адміністрації відбувся урочистий прийом з нагоди 100-річчя
Державної служби України та Дня Конституції. Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична привітала зі святами найкращих представників усіх сфер життя
Харківщини – державних службовців, представників органів
місцевого самоврядування, військовослужбовців, діячів культури, освіти, підприємців тощо. Керівник області вручила їм
державні нагороди та почесні відзнаки Харківської обласної державної адміністрації. Серед нагороджених Почесною грамотою
обласної державної адміністрації були заступник начальника
відділу забезпечення збереженості та реставрації документів
Державного архіву Наталія Мирошниченко та начальник Архівного відділу Дергачівської районної державної адміністрації
Світлана Островна.
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Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична
(ліворуч) нагороджує Почесною грамотою заступника начальника відділу забезпечення збереженості та реставрації документів Державного архіву Харківської області Наталію Мирошниченко

Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична
(праворуч) нагороджує Почесною грамотою начальника Архівного
відділу Дергачівської районної державної адміністрації Харківської
області Світлану Островну
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Того ж дня у приміщенні Державного архіву по проспекту
Московському, 7 відкрилася виставка документів «До Дня Конституції України».
28 червня 2018 року відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника Незалежності України з нагоди Дня
Конституції України, в якій разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю
взяли участь заступник директора Державного архіву Євген
Кущ та начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Марія
Ельксніт.
2 липня 2018 року під час апаратної наради заступник
директора Державного архіву Євген Кущ вручив подяку голови
Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків,
високий рівень професійної майстерності та з нагоди Дня
державної служби головному спеціалісту відділу інформації,
використання документів та документального забезпечення
Державного архіву Ірині Щербині.

Заступник директора Державного архіву Євген Кущ під час
вручення подяки голови Харківської обласної державної адміністрації головному спеціалісту
відділу інформації, використання
документів та документального
забезпечення Державного архіву
Ірині Щербині
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26 липня 2018 року у приміщенні Державного архіву
відкрилася виставка архівних документів «З історії храмів
Харківщини».
На виставці представлено документи з фондів: Канцелярія Харківського губернатора, Харківське губернське правління,
Канцелярія курата Харківської римо-католицької церкви, Харківська духовна консисторія.
Виставка складається з 2-х частин.
Перша частина висвітлює історію формування та розвитку
католицької громади Харківщини, становлення римо-католицької церкви у м. Харкові та благодійну діяльність католицької
спільноти. Більшість документів розділу стосується будівництва нового римо-католицького храму по вул. Малій Сумській
м. Харкова (нині вул. Гоголя) у 80-х роках ХІХ століття.
Друга частина виставки розповідає про православні храми,
що діяли на території Харківської губернії.
Хронологічно матеріали виставки охоплюють період з
1830-х років до початку ХХ століття.
26 липня 2018 року у приміщенні Державного архіву відкрилася виставка документів «З історії храмів Харківщини».
На виставці були представлені документи з фондів: Канцелярія Харківського губернатора, Харківське губернське правління, Канцелярія курата Харківської римсько-католицької
церкви, Харківська духовна консисторія.
13 серпня 2018 року у приміщенні Архівного відділу
Балаклійської районної державної адміністрації Харківської
області відкрилась виставка архівних документів, присвячена
27-ій річниці Незалежності України, 95-ій річниці утворення
Балаклійського району та 355-річчя заснування м. Балаклія. На
виставці були презентовані друковані видання, гімн міста та
архівні документи, які висвітлюють розвиток міста та району.
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15 серпня 2018 року завідувач сектору управління персоналом Державного архіву Оксана Буличева взяла участь у
круглому столі щодо застосування законодавства про державну службу, учасниками якого стали керівники служб
управління персоналом структурних підрозділів обласної
державної адміністрації та районних державних адміністрацій
області. Роз’яснення щодо актуальних законодавчих питань у
сфері державної служби спеціалістам надали представники
Національного агентства України з питань державної служби.
Серед питань, які розглянули під час круглого столу, – дисциплінарна відповідальність державних службовців, порядок
проведення конкурсу на заміщення посад державної служби,
оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців тощо.
Того ж дня працівниками відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву проведено індивідуальне заняття з підвищення
кваліфікації для новопризначеного начальника Архівного від173
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ділу Лозівської районної державної адміністрації Олександра
Давидченка.

Новопризначений начальник Архівного відділу Лозівської районної
державної адміністрації Харківської області Олександр Давидченко
під час проведення індивідуального заняття

Того ж дня заступник директора Державного архіву Євген
Кущ взяв участь у засіданні постійної комісії Харківської обласної ради з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та
контролю за виконанням рішень обласної ради, де виступив з
доповіддю щодо необхідності внесення змін у 2018 році до Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017 −
2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 лютого
2017 року № 386-VII (зі змінами).
Члени комісії виявили розуміння проблеми та підтримали
Державний архів у вирішенні цього питання, яке планується
винести на розгляд чергової сесії Харківської обласної ради.
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Заступник директора Державного архіву Харківської області Євген
Кущ доповідає на засіданні комісії Харківської обласної ради

Члени комісії з питань регламенту, етики, депутатської діяльності
та контролю за виконанням рішень Харківської обласної ради
під час засідання
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21 серпня 2018 року в приміщенні Архівного відділу
Чугуївської районної державної адміністрації Харківської
області розміщено виставку «Незалежність України» (до 27-ї
річниці незалежності України).
Архівний відділ Чугуївської районної державної адміністрації підготував добірку документів, що охоплюють 1991 −
1992 роки та висвітлюють документи 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.
22 серпня 2018 року в фойє Валківської районної державної адміністрації Харківської області розміщено виставку
архівних документів «І Україна таки буде, і в Україні будемо»,
присвячену 27-ій річниці Незалежності України.
Архівний відділ Валківської районної державної адміністрації підготував добірку рішень Виконавчого комітету Валківської районної Ради народних депутатів, що висвітлюють перші
етапи становлення Незалежності нашої держави у Валківському
районі Харківської області.
Представлені рішення про утворення на території району
спільних дільниць по виборах Президента України та проведенню республіканського референдуму на підтвердження Акту
проголошення незалежності України та про утворення дільничних виборчих комісій, спільних по виборах Президента України
та проведенню республіканського референдуму на підтвердження Акту проголошення Незалежності України.
23 серпня 2018 року заступник директора Державного
архіву Євген Кущ та начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Ольга Гнезділо разом із керівництвом обласної державної адміністрації,
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обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими та громадськістю взяли участь у святкових заходах з
нагоди Дня Державного Прапора, 75-ої річниці визволення Харкова від нацистських загарбників та Дня міста − модульному
арт-шоу, під час якого учасники піднімали догори таблички жовтого та блакитного кольорів і створювали зображення прапору
України, жовто-блакитного серця та літер UA. Змодельовані
символи були зафіксовані гелікоптером та виведені на великий
екран, встановлений на площі.

Начальник Архівного відділу Валківської районної державної
адміністрації Харківської області Наталія Литвиненко (ліворуч)
та головний спеціаліст цього ж відділу Ірина Ладна

22 серпня 2018 року у приміщенні читального залу Державного архіву було розміщено виставку «До Дня Державного
Прапора України та Дня Незалежності України». Державний
архів підготував добірку документів, що охоплюють 1989 −
1992 роки, та висвітлюють документи про проголошення Незалежності України, затвердження Державного прапору України,
відзначення першої річниці Незалежності України тощо.
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На виставці були представлені документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та Державного архіву.
3 вересня 2018 року головний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового
апарату Державного архіву Ольга Коптєва взяла участь у проведенні свята «День знань», присвяченого початку 2018/2019
навчального року у двох навчальних закладах Богодухівського
району: Богодухівській загальній школі I-III ступенів № 2 Богодухівської районної ради та КЗ «Богодухівський спеціальний
навчально-виховний комплекс».
Після проведення святкових заходів директор КЗ «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Олена
Хованова провела екскурсію по комплексу та показала нові
обладнані класи, які відповідають стандартам системи «Нова
українська школа».

Головний спеціаліст відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської
області Ольга Коптєва (у центрі) разом з адміністрацією
Богодухівської загальної школи № 2 під час святкових заходів
з нагоди початку 2018/2019 навчального року
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19 вересня 2018 року відбулася урочиста церемонія
покладання квітів до Меморіалу слави у Лісопарку з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення Харківської області від нацистських загарбників та Дня партизанської слави, в якій разом з
керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та
міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими,
духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора Державного архіву Євген Кущ, начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення
Державного архіву Марія Ельксніт.
24 вересня 2018 року начальник Архівного відділу
Близнюківської районної державної адміністрації Харківської
області Людмила Оробченко взяла участь у спільному засіданні
колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району, де виступила з інформацією «Виконання Плану-графіку упорядкування та передавання
на постійне зберігання документів, що зберігаються на підприємствах, установах та організаціях понад встановлені роки за
2018 рік».
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26 вересня 2018 року Архівним відділом Чугуївської
районної державної адміністрації Харківської області проведено семінар для керівників служби діловодства та архівного
підрозділу юридичних осіб, у діяльності яких утворюються
документи Національного архівного фонду. У роботі семінару
взяли участь понад 30 осіб, які є представниками державних
органів, органів місцевого самоврядування та інших установ
Чугуївського району.
Начальник архівного відділу Олена Савінова ознайомила
учасників заходу із змінами у нормативно-правових актах у
питаннях діловодства та архівної справи.
Особливу увагу присутніх було зосереджено на питаннях
державного обліку документів Національного архівного фонду,
заповнення паспорта архівного підрозділу, забезпеченні збереженості архівних документів, зокрема перевірянні наявності та
стану справ.
Розглядались питання документування управлінської
діяльності, розроблення власних інструкцій з діловодства установ та складання номенклатури справ.
У ході роботи семінару керівники служб діловодства та
архівних підрозділів обмінялися досвідом роботи з питань, що
обговорювалися.
6 жовтня 2018 року у приміщенні Архівного відділу
Лозівської районної державної адміністрації Харківської області
було відкрито виставку архівних документів «Визволення України від нацистських загарбників» (28 жовтня 1944 року). На
виставці були використані роботи школярів, архівні документи
фондів сільських, селищних рад Лозівського району про події
тих часів.
10 жовтня 2018 року працівники відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву провели заняття з підвищення кваліфікації для
працівників архівних відділів Зміївської, Лозівської та Харківської районних державних адміністрацій області.
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12 жовтня 2018 року відбулася зустріч працівників Державного архіву з представниками Головного територіального
управління юстиції у Харківській області, під час якої працівникам архіву розповіли про правопросвітницький проєкт «Я маю
право!» та заходи, які проводяться у рамках реалізації цього
проєкту, зокрема, щодо посилення відповідальності за несплату
аліментів, про протидію домашньому насильству та буллінгу,
а також роздали інформаційні матеріали, які розповідають про
цей проєкт.
Того ж дня в Державному архіві було проведено оглядову
екскурсію для учнів 10 класу Комунального закладу «Харків181
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ська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів
№ 9.

Працівники Державного архіву Харківської області ознайомлюються з
правопросвітницьким проєктом «Я маю право!»
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Головний спеціаліст відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Валентина Плисак ознайомила учнів з історією архіву, основними напрямками
його діяльності та складом архівних документів.
14 жовтня 2018 року у заходах з нагоди Дня захисника
України та Дня українського козацтва 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 Євген Кущ, начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Марія Ельксніт.
23 та 24 жовтня 2018 року начальник Архівного відділу
Балаклійської районної державної адміністрації взяла участь в
спільному засіданні 6 постійних комісій Балаклійської районної
ради та в засіданні сесії, де розглядалось питання про прийняття
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Програми розвитку архівної справи в Балаклійському районі на
2019 − 2023 роки.

Начальник Архівного відділу Балаклійської районної державної
адміністрації Харківської області Галина Олійник доповідає
на постійній комісії Балаклійської районної ради

24 жовтня 2018 року начальник відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Ольга Гнезділо провела заняття з підвищення
кваліфікації для працівників архівних відділів Харківської
районної державної адміністрації та Куп’янської міської ради
області.
31 жовтня 2018 року Архівним відділом Коломацької
районної державної адміністрації Харківської області проведено семінар для відповідальних за діловодство та архів в
установах і організаціях району, які є джерелами формування
Національного архівного фонду.
8 та 9 листопада 2018 року в Державному архіві відбувся
семінар з підвищення кваліфікації для працівників архівних від184
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ділів області за темою: «Організація роботи архівних відділів
райдержадміністрацій та міськрад Харківської області». Під час
заходу відбулася презентація продукції (архівних коробок, виготовлених з безкислотного картону) представником ТОВ «Центр
обробки документів і науково-технічної інформації».
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16 листопада 2018 року головний спеціаліст відділу
інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Валентина Плисак взяла участь у
зйомках телепроєкту «Вшанування пам’яті загиблих від Голодомору» Національної суспільної телерадіокомпанії України UA:
Перший.
22 листопада 2018 року на запрошення Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області Ольга Гнезділо та головний спеціаліст цього ж
відділу Ольга Коптєва взяли участь у роботі IV Загальноуніверситетської науково-практичної конференції «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість».
Під час заходу відбулася презентація книги Наталії Тріпутіної «У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової війни». Це видання підготовлено за
документами багатьох архівів України: центральних, обласного
та відомчих. Найбільша частина документів, які використано
у дослідженні, зберігаються у Державному архіві Харківської
області (документи 19 архівних фондів).
У ході презентації Ольга Гнезділо висловила подяку керівництву національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова та автору за подароване архіву видання, а також
відмітила, що для архівістів та дослідників історії рідного краю
інформація з цієї книги допоможе у пошуку необхідних відомостей щодо історії будівництва, відновлення, розвитку комунального господарства м. Харкова.
23 листопада 2018 року у приміщенні Архівного відділу Лозівської районної державної адміністрації було відкрито виставку архівних документів «Голодомор в Україні
(1932 − 1933 рр.)».
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Начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку
та довідкового апарату Державного архіву Харківської області
Ольга Гнезділо (праворуч) разом з автором книги «У двобої
з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової
війни» Наталією Тріпутіною (у центрі)

Начальник Архівного відділу
Лозівської районної державної
адміністрації Харківської області
Олександр Давидченко відкриває
виставку документів «Голодомор в
Україні (1932 − 1933 рр.)»
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23 жовтня 2018 року на сайті Державного архіву до Дня
пам’яті жертв голодоморів відкрилася on-line виставка документів «Діти Голодомору».
На виставці представлені документальні свідчення про
Голодомор 1932 − 1933 років у Харкові, колишній столиці УСРР,
та Харківській приміській зоні, куди у пошуках порятунку зі
своїх сіл тікали тисячі змучених голодом українських селян
разом із дітьми.
Виставка документів «Діти Голодомору» розповідає про
заходи боротьби місцевих органів влади із дитячою безпритульністю в м. Харкові, про діяльність дитячих притулків, що стали
на початку 1930-х років своєрідним концтабором для дітей, а
також про умови утримання дітей у таких закладах та дитячу
смертність.
24 листопада 2018 року у церемонії вшанування пам’яті
жертв голодоморів на Меморіальному комплексі пам’яті жертв
Голодомору в Україні (Харківська кільцева дорога) та у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів біля Пам’ятного
знака – Хреста жертвам Голодомору 1932 − 1933 років в Україні
у Молодіжному парку разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю
взяли участь заступник директора Державного архіву Євген
Кущ, начальник відділу інформації, використання документів та
документального забезпечення Державного архіву Марія Ельксніт; в акції пам’яті «Запали свічку» на майдані Свободи взяли
участь заступник директора Державного архіву Євген Кущ,
начальник відділу організації та координації архівної справи,
обліку та довідкового апарату Ольга Гнезділо.
28 листопада 2018 року в будівлі Державного архіву
проведені практичні тренування працівників структурних підрозділів архіву по гасінню умовної пожежі з застосуванням вогнегасників ВП-5.
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29 листопада 2018 року завідувач сектору управління
персоналом Державного архіву Оксана Буличева відвідала
П’яту науково-освітню виставку «Публічне управління XXI»,
присвячену 100-річчю державної служби та Дню місцевого
самоврядування в Україні, яка відбулася у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Виставку організовано Харківським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України,
Національним агентством України з питань державної служби,
Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою, Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області та Харківським університетським
консорціумом.
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У межах виставки відбулася низка заходів, у тому числі
інтерактивна панель «Оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності державних службовців в Україні», під
час якої Оксана Буличева, як слухач Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, представила
результати роботи фокус-групи слухачів вказаного інституту з
цього питання.
5 грудня 2018 року на вебсайті Держаного архіву Харківської області відкрилася online виставка документів «Видатний український поет Олександр Олесь (до 140-річчя від дня
народження)».
На виставці представлено документи з архівних фондів
Харківського землеробського училища та Харківського ветеринарного інституту, де зберігаються особові справи учня училища та студента інституту Олександр Кандиби (літературний
псевдонім – Олександр Олесь).
Матеріали виставки висвітлюють життя поета у період
навчання в цих закладах, містять деякі відомості про його
родину.
На особливу увагу заслуговує лист Олександра Олеся до
Христини Алчевської, датований 1909 роком, що зберігається
в особовому фонді української поетеси, педагога Христини
Алчевської та віднесений до унікальних документів архіву.
6 грудня 2018 року заступник директора Державного
архіву Євген Кущ взяв участь у роботі пленарного засідання
ХVІІІ сесії Харківської обласної ради VІІ скликання.
7 грудня 2018 року у День місцевого самоврядування в
приміщенні Чугуївської міської ради відкрилась виставка історичних документів, присвячена 100-річчю створення Чугуївської міської ради.
Виставку підготувала начальник Архівного відділу виконавчого комітету Чугуївської міської ради Людмила Шуть, яка
розповіла про історію створення, діяльності та зміни у назві,
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підпорядкуванні Чугуївської міської ради. На виставці представлені фотокопії документів з фондів Державного архіву та
Чугуївської міської ради.
У заході взяли участь працівники різних відділів та служб
виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

Начальник Архівного відділу виконавчого комітету Чугуївської міської
ради Людмила Шуть відкриває виставку архівних документів, присвячену 100-річчю створення Чугуївської міської ради

14 грудня 2018 року у церемонії покладання квітів до
пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у Молодіжному парку з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 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 Державного архіву Євген
Кущ, начальник відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення Державного архіву Марія
Ельксніт.
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Того ж дня в Архівному відділі Кегичівської районної
державної адміністрації проведено оглядову екскурсію для
дітей, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу. У
ході екскурсії начальник Архівного відділу Зоя Ялова розповіла про історію архіву, склад архівних документів та умови їх
зберігання. Для ознайомлення дітей з документами архіву було
відібрано примірники районної газети за 1967-1970 роки, протоколи засідань виконавчого комітету Андріївської сільської та
Кегичівської селищної рад, статистичні дані про кількість населення району у 1943-1945 роках, акти про нанесення збитків
нацистськими загарбниками по Новопарафіївській та Красненській сільських радах.

Того ж дня у рамках проведення Всеукраїнського тижня
права для працівників Державного архіву головним спеціалістом-юрисконсультом відділу з майнових та земельних питань
управління судової роботи та земельних питань Юридичного
департаменту обласної державної адміністрації Наталією
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Забродовською було проведено лекцію за темою «Поняття «гендер» та проблеми гендерної рівності на сучасному етапі в Україні», а головним спеціалістом-юрисконсультом відділу правової
роботи у галузі соціальних та фінансових питань управління
правового забезпечення діяльності структурних підрозділів
облдержадміністрації того ж департаменту Олегом Зиничем –
за темами: «Україна – НАТО. Інтеграція в політичний, економічний, безпековий та правовий простір» та «Адміністративні
правопорушення. Адміністративна відповідальність».

Спеціалісти Юридичного департаменту Харківської обласної державної адміністрації проводять лекцію для працівників Державного архіву
Харківської області у рамках Всеукраїнського тижня права

18 грудня 2018 року відбулося відкриття нового приміщення Архівного відділу Валківської районної державної адміністрації Харківської області.
У заході взяли участь голова районної державної адміністрації Віктор Войтенко, голова районної ради Віталій Оноша,
Валківський міський голова Валерій Скрипніченко, начальник
відділу організації та координації архівної справи, обліку та
довідкового апарату Державного архіву Ольга Гнезділо.
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Начальник Архівного відділу Валківської райдержадміністрації Наталія Литвиненко виразила подяку голові Харківської
обласної адміністрації Юлії Світличній та керівництву Державного архіву за сприяння у виділенні коштів з обласного бюджету
на капітальний ремонт відведеної архіву будівлі, голові та депутатам Валківської районної ради – за фінансування за районною програмою розвитку архівної справи, керівництву і всьому
колективу районної державної адміністрації – за допомогу у
перевезенні обладнання, архівних коробок з документами, прибиранні приміщень після ремонту.
Начальник відділу Державного архіву Ольга Гнезділо
передала привітання від керівництва і працівників архіву, а
також оголосила подяку начальнику Архівного відділу Наталії
Литвиненко за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди відзначення
Дня працівників архівних установ.
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Під час відкриття нового приміщення Архівного відділу Валківської
районної державної адміністрації Харківської області

20 грудня 2018 року голова Золочівської районної державної адміністрації Ігор Гурін разом з керівником апарату
райдержадміністрації Валентиною Дмитренковою привітали
начальника архівного відділу Наталію Борох з професійним

святом, подякували за плідну роботу відділу, відмітили, що
архівний відділ за попередніми підсумками роботи архівів
області у 2018 році ввійшов у трійку кращих.
195

У СВІТІ НОВИН

Побажали успіхів в подальшій праці та подарували для
використання в роботі відділу багатофункціональний пристрій.
22 грудня 2018 року у приміщенні Державного архіву
відбулися урочисті заходи, присвячені Дню працівників архівних установ. Керівництво Державного архіву оголосило подяку
за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків
Олені Лагутіній, провідному реставратору відділу забезпечення
збереженості та реставрації документів Державного архіву, та за
сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання
посадових обов’язків Оксані Дубовій, начальнику Архівного
відділу Куп’янської районної державної адміністрації.

Провідний реставратор відділу забезпечення збереженості
та реставрації документів Державного архіву Харківської області
Олена Лагутіна
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2019 рік
10 січня 2019 року начальник відділу систематизації
законодавства, правової роботи та правової освіти управління
державної реєстрації нормативно-правових актів Головного
територіального управління юстиції у Харківській області
Меланія Хуторянська провела правоосвітнє навчання з працівниками Державного архіву на тему: «Захист прав жінок та дітей.
Протидія домашньому насильству». Під час навчання було обговорено основні положення «Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами», Закону України «Про запобігання та
протидію домашньому насильству», яким у державі впроваджується комплексний підхід до боротьби з домашнім насильством,
суттєве доповнення наявних інструментів такої боротьби, введення нових визначень термінів та інших норм, спрямованих на
покращення захисту потерпілих від домашнього насильства.
Присутні дізналися про те, що протидія домашньому
насильству є одним із напрямків правопросвітницького проєкту
«Я маю право!», про доступ громадян до безоплатної первинної
правової допомоги (юридична консультація) та вторинної правової допомоги (захист, представництво інтересів у суді).
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22 січня 2019 року в урочистій церемонії покладання
квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку в м. Харкові з нагоди Дня
Соборності України разом з керівництвом обласної державної
адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю
взяли участь заступник директора Державного архіву Євген
Кущ та начальник відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення Марія Ельксніт.
Того ж дня з нагоди Дня Соборності України, 100-річчя
проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки у приміщенні Державного архіву відкрилася виставка документів «До Дня Соборності України».
24 січня 2019 року начальник відділу формування НАФ
та діловодства Державного архіву Любов Михасенко взяла
участь у практичному семінарі для керівників та фахівців відділу кадрів медичних установ м. Харкова і Харківської області, у
рамках якого порушила питання щодо складання номенклатури
справ, ведення діловодства та проведення експертизи цінності
документів в установах та організаціях. Семінар проходив на
базі КП Регіональний учбово-методичний центр охорони праці.
31 січня 2019 року начальник Архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації Галина Олійник
доповіла на спільному засіданні постійних комісій Балаклійської районної ради про виконання Програми розвитку архівної
справи у Балаклійському районі на 2016-2018 роки.
Того ж дня в приміщенні Архівного відділу Близнюківської районної державної адміністрації в рамках проєкту
«Я маю право!» завідувачем Близнюківської державної нотаріальної контори Харківської області Вікторією Щербиною були
надані роз’яснення працівникам архівного відділу на тему «Як
протидіяти домашньому насильству». Під час обговорення
були розтлумачені основні тези Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»: що таке домашнє
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насильство, який захист гарантовано постраждалим, що таке
обмежувальний припис.
Працівники архівного відділу активно взяли участь в обговоренні зазначеної теми та отримали відповіді на свої запитання.
6 лютого 2019 року Архівним відділом Чугуївської районної державної адміністрації проведено семінар для керівників
служб діловодства та архівних підрозділів установ і організацій,
які є джерелами формування Національного архівного фонду. У
семінарі взяли участь представники державних органів, органів місцевого самоврядування та інших установ Чугуївського
району.
Начальник Архівного відділу Олена Савінова повідомила
про підсумки роботи з архівними документами та станом діловодства в установах Чугуївського району за 2018 рік та напрями
роботи на 2019 рік.
Присутніх було ознайомлено із законодавством про Національний архівний фонд та архівні установи. Заслухано питання
стосовно вимог щодо документування управлінської інформації,
зокрема, в електронній формі, та організації роботи з документами, створеними у паперовій формі. Розглянуто та обговорено
питання щодо формування та оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню, складання архівних описів справ та
порядку передавання справ на постійне зберігання.
Семінар супроводжувався наглядною презентацією з
представленням зразків документів та зазначенням основних
тем, розглянутих у ході роботи семінару.
15 лютого 2019 року в урочистій церемонії покладання
квітів до пам’ятника загиблим в Афганістані з нагоди 30-річчя
виведення військ колишнього СРСР з Афганістану разом з
керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та
міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими,
ветеранами локальних війн, АТО та ООС, духовенством та громадськістю взяв участь заступник директора Державного архіву
Євген Кущ.
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Учасники семінару

Того ж дня у приміщенні читального залу Державного
архіву відкрито виставку архівних документів «До 30 – річчя
виведення радянських військ з Афганістану».
Головний спеціаліст відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Олена Сафонова
ознайомила присутніх з експозицією.
Заступник голови Харківської міської спілки ветеранів
Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів), учасник бойових
дій в Афганістані Геннадій Ломакін поділився своїми спогадами з учасниками заходу – учнями двох харківських шкіл
ЗОШ №№ 110 та 117.
20 лютого 2019 року у приміщенні читального залу Державного архіву відкрито виставку архівних документів «До Дня
Героїв Небесної Сотні».
5 березня 2019 року начальник Архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації Галина Олійник
доповіла на спільному засіданні постійних комісій Балаклій200
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ської районної ради про необхідність внесення змін до Програми розвитку архівної справи у Балаклійському районі на
2019-2023 роки.

Учасник бойових дій в Афганістані Геннадій Ломакін
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Учасник бойових дій в Афганістані Геннадій Ломакін (у центрі)
разом зі співробітниками Державного архіву та школярами

Фрагмент експозиції виставки документів «До 30-річчя виведення
радянських військ з Афганістану»
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Ураховуючи потребу у виділенні додаткових площ для сховищ архівного відділу та Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійський районний трудовий архів»,
яка виникла у зв’язку з постійним прийманням цими архівними установами архівних документів на зберігання, рішенням
районної ради № 679-УІІ від 12.12.2018 було передано зі спільної власності сіл, селищ, міста Балаклійського району на баланс
КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» нежитлове
приміщення загальною площею 183 кв. м., яке буде використане
для розміщення документів з особового складу.
Нове приміщення трудового архіву потребує проведення
ремонтних робіт та обладнання стелажами.
Архівісти отримали підтримку депутатів, на розгляд чергової сесії районної ради винесено питання про внесення змін
до Програми розвитку архівної справи у Балаклійському районі
на 2019-2023 роки, яким збільшено фінансову підтримку на
поточне утримання КП БРР «Балаклійський районний трудовий
архів» на суму 924,5 тис. гривень.
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6 березня 2019 року у приміщенні Державного архіву
відкрилася виставка документів і матеріалів «До 205-ї річниці
народження Кобзаря».
Того ж дня у приміщенні Архівного відділу Чугуївської
районної державної адміністрації відкрито виставку «Населені
пункти Чугуївщини» (до Дня утворення Чугуївського району).
На виставці були представлені добірки документів, що
охоплюють 1923-1930 роки та висвітлюють діяльність сільських рад, життя мешканців тощо.
20 та 21 березня 2019 року в Державному архіві Харківської області відбувся семінар з підвищення кваліфікації для
працівників архівних установ області за темою: «Організація
роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад
Харківської області».

Начальник відділу організації та координації архівної справи Державного архіву Ольга Гнезділо (ліворуч) та начальник відділу інформації,
використання документів та документального забезпечення Державного архіву Марія Ельксніт під час проведення семінару
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Учасники семінару
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26 березня 2019 року головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпечення
Державного архіву Олена Сафонова взяла участь у студентськоучнівській науковій конференції «Актуальні питання історичного розвитку України і світу очима молоді», що відбулась на
історичному факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Головний спеціаліст
виступила на пленарному засіданні конференції з доповіддю
про основні напрямки діяльності архіву на сучасному етапі.

9 квітня 2019 року на сайті Державного архіву відкрилася
on-line виставка документів «З історії цирку м. Харкова».
На виставці представлено документи з архівних фондів
Харківське губернське правління та Харківська міська управа.
Матеріали виставки стосуються історії становлення харківського цирку та будівництва приміщень цирку наприкінці
ХІХ – початку ХХ століть.
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11 квітня 2019 року в урочистій церемонії покладання
квітів до Пам’ятного знаку жертвам нацистських переслідувань
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 Євген Кущ та
начальник відділу інформації, використання документів та
документального забезпечення Марія Ельксніт.
З 8 по 16 квітня 2019 року на базі Державного архіву
відбувся семінар з підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ і
організацій. За підсумком семінару слухачі отримали свідоцтва.

12 квітня 2019 року головні спеціалісти відділу інформації, використання документів та документального забезпечення
Державного архіву Олена Сафонова та Валентина Плисак провели лекцію-екскурсію для працівників Харківської державної
наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Олена Сафонова ознайомила слухачів з історією, основними напрямками роботи
архіву та складом архівних фондів. Валентина Плисак розповіла
207

У СВІТІ НОВИН

про склад науково-довідкового апарату та особливості роботи з
архівними документами.
26 квітня 2019 року головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпечення
Державного архіву Олена Сафонова провела лекцію-екскурсію по архіву для студентів Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди у межах програми
навчального курсу «Архівознавство».

Працівники Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка під час відвідування Державного архіву Харківської області
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9 травня 2019 року в урочистій церемонії покладання
квітів на території Національного меморіального комплексу
«Висота маршала І. С. Конєва» (Дергачівський район, смт Солоницівка) з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, разом з керівництвом обласної державної
адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю
взяли участь заступник директора Державного архіву Євген
Кущ, начальник відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення Марія Ельксніт та начальник
відділу забезпечення збереженості та реставрації документів
Тетяна Іванська.
16 травня 2019 року працівники Архівного відділу Близнюківської районної державної адміністрації та Трудового
архіву БРСКП «ГОСПОДАР» долучилися до Дня вишиванки,
який цього дня відзначається в Україні.
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17 травня 2019 року з нагоди відзначення Дня пам’яті
жертв політичних репресій в Україні на вебсайті Державного
архіву відкрилася on-line виставка документів «Національні
операції НКВС 1937 − 1938 років: каральна акція проти євреїв
Харківщини».
18 травня 2019 року начальник Архівного відділу Великобурлуцької районної державної адміністрації Андрій Чемакін
у складі команди Департаменту освіти та науки взяв участь в
обласній Спартакіаді серед державних службовців з п’яти видів
спорту (волейбол, футзал, настільний теніс, шахи та шашки).
У змаганнях з волейболу команда посіла перше місце.
Переможців та призерів змагань нагородив начальник
Управління у справах молоді та спорту ХОДА Віталій Кириленко. За підсумками Спартакіади буде сформована збірна
команда Харківської області, яка у вересні 2019 року взяла
участь у фінальному етапі Всеукраїнської Спартакіади з видів
спорту серед державних службовців.
19 травня 2019 року у траурній церемонії покладання квітів на Українсько-польському Меморіалі жертвам тоталітаризму
в Лісопарку з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій,
разом з керівництвом обласної державної адміністрації, облас210
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ної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник
директора Державного архіву Євген Кущ та начальник відділу
інформації, використання документів та документального забезпечення Марія Ельксніт.

30 травня 2019 року в приміщенні Архівного відділу апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради розміщено
виставку архівних документів «Ізюм на сторінках давніх газет»,
присвячену 338-й річниці Дня міста Ізюм.
Архівний відділ апарату виконавчого комітету Ізюмської
міської ради підготував статті з газети «Обрії Ізюмщини», що
висвітлюють головні події, які стосувалися міста Ізюм та його
мешканців.
31 травня 2019 року головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпе211
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чення Державного архіву Валентина Плисак провела оглядову
екскурсію по архіву для студентів І курсу факультету соціальноекономічного управління Харківського регіонального інституту
Національної академії державного управління при Президентові України у рамках вивчення ними модуля «Документознавство і діловодство».
У ході екскурсії студентів ознайомили з історію архіву,
основними напрямками його роботи та складом архівних
документів.
Того ж дня головний спеціаліст відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
Державного архіву Лариса Колеснік взяла участь у святкуванні
дня «Останній дзвоник», який пройшов на базі комунального
закладу «Богодухівського спеціального навчально-виховного
комплексу» Харківської обласної ради та комунального закладу
«Богодухівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2»
Богодухівської районної ради Харківської області.
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Святкування дня «Останній дзвоник» у загальноосвітній школі № 2
м. Богодухів

Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Олена Сафонова провела оглядову лекцію-екскурсію
по архіву для громадської організації «Міжнародне дворянськородове суспільство в Україні».
14 червня 2019 року головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Олена Сафонова провела оглядову
лекцію-екскурсію по архіву для студентів історичного факультету Харківського національного педагогічного університету
ім. Г. С. Сковороди.
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20 червня 2019 року начальник відділу формування НАФ
та діловодства Державного архіву Любов Михасенко взяла
участь у практичному семінарі для 77 керівників та фахівців
територіальних та первинних профспілкових організацій м. Харкова і Харківської області, у рамках якого порушила питання
щодо складання номенклатури справ, ведення діловодства та
проведення експертизи цінності документів в профспілкових
організаціях. Семінар проходив на базі Харківської обласної
організації профспілки працівників освіти і науки України.
21 червня 2019 року у Державному архіві було відкрито
виставку документів «До Дня скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни».
Представлені на виставці документи висвітлювали історію
військової мобілізації мешканців Харкова та області, формування підрозділів народного ополчення, мобілізації населення
на будівництво оборонних споруджень, а також евакуації населення та промислових підприємств.
Того ж дня під головуванням першого заступника голови
обласної державної адміністрації Марка Беккера відбувся урочистий захід, на якому привітали державних службовців з
професійним святом. Під час заходу державних службовців,
які зразково виконують свої службові обов’язки, нагороджено
почесними відзнаками обласної державної адміністрації.
Серед нагороджених були й працівники архівних установ
Харківської області, а саме: Євген Кущ, заступник директора
Державного архіву, та Валентина Плисак, головний спеціаліст
відділу інформації, використання документів та документального забезпечення архіву, були нагороджені Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації; Альона
Балабан, провідний спеціаліст сектору управління персоналом
Державного архіву, та Любов Дубінка, начальник Архівного
відділу Коломацької районної державної адміністрації, були
відзначені Подяками голови Харківської обласної державної
адміністрації.
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Заступник голови обласної державної адміністрації Марк Беккер
нагороджує Почесною грамотою Харківської обласної державної
адміністрації головного спеціаліста відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного архіву
Харківської області Валентину Плисак

Під час урочистого заходу
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25 червня 2019 року головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпечення
Державного архіву Олена Сафонова провела лекцію-екскурсію
по архіву для студентів ІІ курсу кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна у рамках проходження музейно-архівної практики.
Головний спеціаліст розповіла про склад архівних фондів
та науково-довідкового апарату та ознайомила слухачів з основними напрямками діяльності архіву.

28 червня 2019 року в урочистій церемонії покладання
квітів з нагоди Дня Конституції до пам’ятника Незалежності
України разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами ХОДА,
військовими, духовенством та громадськістю взяли участь
заступник директора Державного архіву Євген Кущ та начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Марія Ельксніт.
3 липня 2019 року Архівним відділом Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області проведено
семінар для працівників трудових архівів органів місцевого
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самоврядування. У семінарі взяли участь представники сільських та селищних рад Чугуївського району.

2 серпня 2019 року працівники Архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області
взяли участь у заходах з нагоди 175-річчя з дня народження
І. Ю. Рєпіна.
Працівники архіву відвідали Художньо-меморіальний
музей І. Ю. Рєпіна та взяли участь в урочистому покладанні квітів до пам’ятника художнику на території музею-садиби.
22 серпня 2019 року у приміщенні Державного архіву
було відкрито виставку документів і матеріалів «До Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України».
23 серпня 2019 року співробітники Державного архіву
відвідали урочистий концерт, присвячений Дню Державного
Прапора України та Дню Незалежності України, який відбувся
у Великий залі Харківської філармонії.
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Того ж дня в урочистій церемонії підняття Державного
Прапора України на майдані Конституції, 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 Євген
Кущ та начальник відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення Марія Ельксніт.
24 серпня 2019 року в урочистій церемонії покладання
квітів до пам’ятника Незалежності України на майдані Конституції з нагоди Дня Незалежності України, разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад,
структурними підрозділами Харківської обласної державної
адміністрації Харківської області, військовими, духовенством
та громадськістю взяли участь заступник директора Державного архіву Євген Кущ та начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Марія
Ельксніт.
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5 та 6 вересня 2019 року у роботі семінару-тренінігу
«Співпраця органів державної влади та інститутів громадянського суспільства в процесі формування та реалізації державної, регіональної політики» взяла участь начальник відділу
інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Марія Ельксніт.
11 вересня 2019 року у приміщенні Державного архіву
відкрито виставку архівних документів, присвячену 155-річчю
від дня народження видатного українського поета, публіциста
Павла Грабовського.
25 вересня 2019 року начальником відділу організації
та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
Державного архіву Ольгою Гнезділо та заступником начальника того ж відділу Лідією Пантелєєвою здійснено тематичну
перевірку стану архівної справи в Архівному відділі Дергачівської районної державної адміністрації. У присутності начальника Архівного відділу Дергачівської районної державної
адміністрації Світлани Островної, головного спеціаліста Катерини Безрук та оператора комп’ютерного набору цього ж відділу Яни Прокопенко працівники Державного архіву вивчили
стан роботи Архівного відділу Дергачівської районної державної адміністрації. Перевірено організацію роботи з підприємствами, установами та організаціями на підконтрольній
території; стан забезпечення збереженості та ведення обліку
документів Національного архівного фонду України, а також
використання інформації документів Національного архівного
фонду України. Під час перевірки працівникам Архівного відділу Дергачівської районної державної адміністрації надані відповідні консультації.
2 та 9 жовтня 2019 року Архівним відділом Чугуївської
районної державної адміністрації проведено семінари для керівників служб діловодства, архівних підрозділів, голів та членів
експертних комісій установ і організацій, які є джерелами формування Національного архівного фонду. У семінарах взяли
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участь працівники структурних підрозділів районної державної
адміністрації, сільських, селищних та районної рад, комунальних підприємств та закладів Чугуївського району та ін.

Головний спеціаліст Архівного відділу Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області Катерина Безрук в архівосховищі
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Начальник Архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації Олена Савінова ознайомила присутніх із
законодавством про Національний архівний фонд та архівні
установи. Під час роботи семінарів заслухано питання щодо
складання номенклатури справ, роботи експертної комісії. Розглянуто та обговорено питання щодо порядку проведення експертизи цінності документів, формування та оформлення справ,
що підлягають архівному зберіганню, та порядку складання
паспорта архівного підрозділу.
17 жовтня 2019 року начальником відділу організації
та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
Державного архіву Ольгою Гнезділо та заступником начальника того ж відділу Лідією Пантелєєвою здійснено тематичну
перевірку стану архівної справи в Архівних відділах Ізюмської
районної державної адміністрації та Ізюмської міської ради.
У присутності начальників вищезазначених відділів Людмили
Коник та Євгенії Росяк працівники Державного архіву вивчили
стан роботи архівних установ Ізюмського району. Перевірено
стан забезпечення збереженості та ведення обліку документів
Національного архівного фонду України, а також використання
науково-довідкового апарату до документів Національного
архівного фонду України.
Під час перевірки працівникам архівних установ Ізюмського району надані відповідні консультації.
23 жовтня 2019 року Архівним відділом Барвінківської
районної державної адміністрації проведено семінар, в якому
взяли участь керівники служб діловодства міської та сільських
рад.
Начальник Архівного відділу Ірина Ємець ознайомила
присутніх з Правилами організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
та проаналізувала стан організації діловодства та архівного зберігання документів, своєчасного впорядкування документів та
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складання номенклатури справ. Також розглянуте питання складання паспорту архівного підрозділу.

Працівники Державного архіву Харківської області разом з начальником Архівного відділу Ізюмської районної державної адміністрації
Людмилою Коник (у центрі) під час проведення перевірки

Працівники Державного архіву Харківської області під час перевірки
Архівного відділу виконавчого комітету Ізюмської міської ради
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Начальник Архівного відділу Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області Ірина Ємець

Учасники семінару
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24 жовтня 2019 року в залі засідань Коломацької районної державної адміністрації проведено семінар на тему «Складання паспорту архівного підрозділу, номенклатури справ та
упорядкування документів», в якому взяли участь 22 особи, відповідальні за архів та діловодство в установах, підприємствах
і організаціях району, які є джерелами формування Національного архівного фонду. Начальник Архівного відділу Любов
Дубінка проаналізувала стан складання та перегляду номенклатури справ, упорядкування документів, зосередила увагу на
проведенні паспортизації архівних підрозділів, а також на змінах, внесених до Типової інструкції з діловодства у 2019 році.
Після закінчення семінару бажаючим було надано індивідуальну методично-консультативну допомогу з питань упорядкування документів та складання паспорту архівного підрозділу.

Начальник Архівного відділу Коломацької районної державної адміністрації Харківської області Любов Дубінка (праворуч)

28 жовтня 2019 року колектив Архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації взяв участь в уро224
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чистій церемонії покладання квітів до пам’ятника загиблим
воїнам з нагоди 75-ї річниці з Дня визволення України від
нациських загарбників.

1 листопада 2019 року начальником відділу організації
та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
Ольгою Гнезділо та начальником відділу формування НАФ та
діловодства Державного архіву Любов’ю Михасенко здійснено
комплексні перевірки стану архівної справи в архівних відділах
Чугуївської районної державної адміністрації та Чугуївської
міської ради. У присутності начальників вищезазначених відділів Олени Савінової та Людмили Шуть працівники Державного
архіву перевірили стан організації роботи з підприємствами,
установами та організаціями на підконтрольній території;
забезпечення збереженості та обліку документів Національного
архівного фонду України та використання інформації документів Національного архівного фонду України.
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Під час перевірки працівникам архівних установ Чугуївського району надані відповідні консультації.

Начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку
та довідкового апарату Державного архіву Ольга Гнезділо, начальник
Архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області Олена Савінова та начальник відділу формування НАФ
та діловодства Державного архіву Любов Михасенко (з ліва на право)

Під час перевірки Архівного відділу виконавчого комітету Чугуївської
міської ради
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5 листопада 2019 року згідно розпорядження № 50 голови
Харківської обласної державної адміністрації «Про затвердження Плану комплектування курсів Навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області слухачами з функціонального навчання у сфері
цивільного захисту на 2019 рік» на базі НКП м. Лозова начальник
Архівного відділу Красноградської районної державної адміністрації Тетяна Вербицька взяла участь у навчанні керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності для потреб місцевих органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання.
Фахівцями Навчально-методичного центру цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності проведено виїзні заняття.
6 та 7 листопада 2019 року в Державному архіві області
відбувся семінар з підвищення кваліфікації для працівників
архівних установ за темою: «Організація роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад Харківської області».

Начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку
та довідкового апарату Державного архіву Ольга Гнезділо (ліворуч)
та заступник начальника цього ж відділу Лідія Пантелєєва
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Учасники семінару

8 листопада 2019 року у Державному архіві відбулося
проходження одноденної ознайомчої архівно-бібліографічної практики студентами ІІ курсу театрального факультету Харківського національного університету мистецтв
імені І. П. Котляревського.
Головний спеціаліст відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Валентина Плисак провела для студентів оглядову екскурсію по архіву.

Головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та
документального забезпечення Державного архіву Валентина Плисак
(праворуч) разом зі студентами
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22 листопада 2019 року у приміщенні Державного
архіву відкрилася виставка документів «До Дня пам’яті жертв
голодоморів».
На виставці були представлені 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 майна, виселення їх із власних
домівок. До експозиції також 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».
Того ж дня у приміщенні Архівного відділу Лозівської
районної державної адміністрації до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій було відкрито виставку архівних
документів «Невиплакані сльози України» (1932-1933 рр.).

Начальник Архівного відділу Лозівської районної державної
адміністрації Харківської області Олександр Давидченко
на відкритті виставки
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23 листопада 2019 року у церемонії вшанування пам’яті
жертв голодоморів на Меморіальному комплексі пам’яті жертв
Голодомору в Україні, разом з керівництвом обласної державної
адміністрації, обласної та міської ради, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора
Державного архіву Євген Кущ та начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення
Марія Ельксніт.
6 грудня 2019 року у День місцевого самоврядування в
приміщенні Чугуївської міської ради була проведена презентація виставки архівних документів на тему «Історія розвитку
місцевого самоврядування», в якій взяли участь працівники відділів, служб та управлінь Чугуївської міської ради. Начальник
Архівного відділу Чугуївської міської ради Людмила Шуть розповіла про історію створення, діяльності органу місцевого самоврядування м. Чугуєва − Чугуївської міської Думи. На виставці
були представлені цікаві історичні документи Чугуївської міської Думи періоду XVIII-XIX сторіччя.
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9 грудня 2019 року начальник Архівного відділу Красноградської районної державної адміністрації взяла участь у
нараді під керівництвом першого заступника голови районної
державної адміністрації за участі голови районної ради, заступника міського голови, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій району, на якій було
розглянуто питання про стан архівної справи та діловодства.
Було наголошено, що для забезпечення збереження НАФ установам, які мають документи постійного терміну зберігання
понад встановлені строки, необхідно упорядкувати їх в архівних підрозділах та передати на зберігання до Архівного відділу
Красноградської райдержадміністрації. Також було підбито підсумки роботи Архівного відділу райдержадміністрації за рік та
окреслено заходи на найближчий період.
10 грудня 2019 року начальником відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
Державного архіву Ольгою Гнезділо та заступником начальника того ж відділу Лідією Пантелєєвою здійснено комплексну
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перевірку стану роботи Архівного відділу Печенізької районної
державної адміністрації. У присутності начальника зазначеного
відділу Світлани Лапко працівники Державного архіву перевірили стан роботи з формування Національного архівного фонду,
забезпечення збереженості, ведення обліку документів НАФ, а
також використання науково-довідкового апарату до документів
НАФ та використання архівних документів.
Під час перевірки начальнику Архівного відділу Печенізької районної державної адміністрації надані відповідні
консультації.

13 грудня 2019 року колектив Архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації разом із керівництвом
району, представниками трудових колективів та Всеукраїнської
громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» взяв участь
в мітингу з нагоди вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС. Хвилиною мовчання присутні
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вшанували пам’ять померлих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та поклали живі квіти до пам’ятного знаку «І мертвим і живим присвячується».
Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Олена Сафонова провела лекцію-екскурсію по
архіву для учнів загальноосвітньої школи I-III ступенів № 117
Харківської міської ради Харківської області, присвячену Дню
прав людини у межах Всеукраїнського тижня права.

14 грудня 2019 року в церемонії покладання квітів до
пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у Молодіжному парку з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС, разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними
підрозділами Харківської обласної державної адміністрації, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступ233
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ник директора Державного архіву Євген Кущ та начальник
відділу інформації, використання документів та документального забезпечення Марія Ельксніт.
24 грудня 2019 року з нагоди Дня працівників архівних
установ перший заступник голови Чугуївської райдержадміністрації Григорій Танков відзначив сумлінну працю та високу
професійну майстерність відповідальних за архів, вручивши
кращим почесну грамоту. Так, нагороди отримали архіваріус
Відділу освіти Чугуївської районної державної адміністрації
Марина Неценко, відповідальні за архів Введенської селищної
ради Ірина Звєрєва та Управління агропромислового розвитку
Чугуївської райдержадміністрації Ольга Казакова. Також до
привітань приєдналась начальник Архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації Олена Савінова.

Начальник Архівного відділу Чугуївської районної державної
адміністрації Харківської області Олена Савінова (ліворуч) та
Ірина Звєрєва, інспектор з економічних питань, відповідальна за архів
Введенської селищної ради Чугуївського району Харківської області
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Марія Ельксніт
Перелік
основних ювілейних та пам’ятних дат,
пов’язаних із Харківщиною, на 2019–2020 роки
1629 р.
1659 р.
1674 р.
1684 р.
1689 р.
1714 р.
1789 р.
1799 р.
1834 р.
1839 р.
1869 р.
1869 р.

2019 рік
390 років заснування смт Березівка Харківського
району
360 років заснування смт Бірки Нововодолазького
району
345 років заснування міста Вовчанськ Вовчанського
району
335 років від дня спорудження у м. Ізюм Преображенського собору, який є пам’яткою архітектури
330 років від дня спорудження у м. Харків Покровського собору, який є найдавнішою кам’яною спорудою
міста (архітектор невідомий)
305-річчя заснування смт Мала Данилівка Дергачівського району
230-річчя відкриття головних та малих училищ на
Харківщині
220 років створення Слобідсько-Української епархії
185-річчя заснування Харківського державного музею
образотворчого мистецтва (нині — Харківський художній музей)
180-річчя від дня народження Голенищева-Кутузова
Івана Тимофійовича, Харківського міського голови
(1893-1900 рр.)
150-річчя заснування Південної залізниці
150-річчя заснування смт Панютине Лозівського
району
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1869 р.
1869 р.
1879 р.
1879 р.
1909 р.
1909 р.
1924 р.
1924 р.
1929 р.
1929 р.
1929 р.
1929 р.
1934 р.
1934 р.
1939 р.

150-річчя відкриття Олександрівської лікарні (нині
Перша міська клінічна лікарня)
150-річчя заснування Харківського товариства розповсюдження в народі письменності
140-річчя з початку спорудження Харківського міського водопроводу
140-річчя заснування акціонерного товариства Гельферіх-Саде (завод «Серп і Молот») під назвою «Механічна та чавуноливарна майстерня»
105-річчя відкриття пам’ятника М. В. Гоголю на кошти,
зібрані громадськістю міста, до 100-річчя від дня його
народження
110-річчя побудування Робітничого будинку на кошти,
зібрані трудящими Харкова (нині – Палац культури
«Металіст»)
95-річчя заснування м. Первомайський Первомайського району
95-річчя спорудження у м. Харкові першої в Україні
радіостанції
90-річчя створення Харківського інституту політичної
просвіти (нині – Харківська академія культури)
90-річчя відкриття Харківської філармонії
90-річчя з початку вистав Харківського театру музичної комедії, першого в Україні
90-річчя прийняття Всесоюзною Радою Народного
Господарства СРСР рішення про будівництво Харківського тракторного заводу
85-річчя створення Харківської обласної організації
спілки письменників України
85-річчя створення Харківської обласної організації
спілки архітекторів України
80-річчя відкриття першої тролейбусної лінії у
м. Харків
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1959 р.

1640 р.
1640 р.
1655 р.
1655 р.
1670 р.
1675 р.
1675 р.
1685 р.
1685 р.
1700 р.
1730 р.
1795 р.
1805 р.
29 січня
1805 р.
1820 р.
1830 р.
1835 р.

60-річчя від початку забудови великих житлових масивів Харкова: Павлова Поля і Селекційої станції
2020 рік
380-річчя заснування міста Змієва
380-річчя заснування с. Юрченкове Чугуївського
району
365-річчя заснування міста Куп’янська
365-річчя заснування с. Липці Харківського району
350-річчя заснування с. Гороховатка Борівського
району
345-річчя заснування смт Нова Водолага
345-річчя заснування с. Перекоп Валківського району
335-річчя заснування с. П’ятигірське Балаклійського
району
335-річчя заснування с. Шелудьківка Зміївського
району
320-річчя заснування смт Шарівка Богодухівського
району
290-річчя заснування с. Верхній Бишкин Первомайського району
225-річчя заснування с. Новомиколаївка Шевченківського району
215-річчя з дня створення Харківського художнього
музею
215-річчя з дня заснування Харківського університету
200-річчя від дня народження Харитоненка Івана Герасимовича, відомого цукрозаводчика, мецената
190-річчя заснування с. Мосьпанове Чугуївського
району
185-річчя з перетворення Слобідсько-Української
губернії у Харківську губернію
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185-річчя від дня народження Алчевського Олексія
Кириловича, власника Харківського торгового банку,
українського гірничозаводчика, мецената
1855 р.
165-річчя заснування с. Надеждине Близнюківського
району
1870 р.
350-річчя заснування с. Мельникове Валківського
району
1870 р.
350-річчя від дня відкриття Харківського заводу «Червоний Жовтень» (раніше — Харківський чавуноливарний завод»
1885 р.
115-річчя заснування Будянського фарфоро-фаянсового заводу
1895 р.
125-річчя заснування смт Куп’янськ-Вузловий
1895 р.
125-річчя заснування Харківського зоопарку
1900 р.
120-річчя заснування смт Краснопавлівка Лозівського
району
1910 р.
110-річчя заснування станції «Швидкої допомоги»
1920 р.
100-річчя заснування музею Слобідської України
ім. Г. С. Сковороди (нині – Харківський історичний музей)
06 березня 100-річчя заснування Харківського інституту мікробі1920 р.
ології і імунології ім. І. І. Мечникова (раніше – Харківський бактеріологічний інститут)
1925 р.
95-річчя заснування Харківського національного академічного театру опери та балету
17 квітня 90-річчя заснування Харківського національного уні1930 р.
верситету будівництва та архітектури (раніше – Харківський інженерно – будівельний інститут)
17 квітня 90-річчя заснування Харківського національного
1930 р.
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
(раніше – Харківський авіаційний інститут)
08 липня 90-річчя заснування Української державної академії
1930 р.
залізничного транспорту (раніше – Харківський інститут інженерів залізничного транспорту)
1835 р.
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90-річчя заснування Харківського національного автомобільно-шляхового університету (раніше – Харківський автомобільно-шляховий інститут)
23 липня 90-річчя заснування Харківського національного
1930 р.
технічного університету сільського господарства
ім. П. Василенка (раніше – Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства
22 жовтня 90-річчя заснування Харківського національного еко1930 р.
номічного університету (раніше – Харківський інженерно-економічний інститут)
15 травня 85-річчя заснування Харківського національного уні1935 р.
верситету «Юридична академія України ім. Ярослава
Мудрого» (раніше – Харківський інститут радянського
будівництва і права)
1940 р.
80-річчя заснування дитячої залізниці «Мала Південна»
08 липня
1930 р.
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Василь Якович Білоцерківський
(1928–2018)
3 грудня 2018 року відійшов
у вічність один із засновників історичного факультету Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
голова Ради старійшин в Окремому науково-освітньому центрі Українського козацтва імені
Г. С. Сковороди, доктор історичних наук, професор Василь Якович
Білоцерківський.
Відомий український історик народився 18 березня 1928 р. в
с. Одринка (нині – Нововодолазького району Харківської області).
Його батьки походили з бідних
селян. У 1934 р. сім’я переїхала до м. Люботин, за місцем нової
роботи батька. Там майбутній вчений пішов навчатися до школи,
але освіта була перервана німецькою окупацією. Лише після
звільнення Харківщини від загарбників він відновив навчання.
Після закінчення середньої школи здібний учень вступив у
1948 р. до Харківського державного університету імені О. М.
Горького.
Протягом 1948–1953 рр. В. Я. Білоцерківський навчався
на історичному факультеті Харківського державного університету ім. О. М. Горького. Здійснилася його мрія стати істориком.
Здобувши диплом про вищу освіту, він отримав призначення до
Станіславської (нині – Івано-Франківська) області, в с. Обертин. Там у 1953–1955 рр. майбутній учений працював учителем
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історії Обертинської середньої школи Обертинського району
Станіславської обл. Так розпочалася його трудова діяльність
на педагогічній ниві. Пізніше, у 1955–1958 рр., він працював
директором Тимофіївської середньої школи Близнюківського
району Харківської обл., у 1958–1960 рр. – директором Коротичанської середньої школи Харківського району Харківської обл.
Але думка про продовження освіти не полишала молодого
директора і в 1960 р. В. Я. Білоцерківський вступив до аспірантури ХДУ ім. О. М. Горького, яку закінчив у 1963 р. Будучи
аспірантом, В. Я. Білоцерківський брав участь у громадському
житті: він і член редколегії газети «Харківський університет»,
і лектор товариства «Знання» тощо. Його здібності були помічені. У 1963 р. перспективного вченого залишають в Alma mater
старшим викладачем кафедри наукового комунізму. У 1964 р.
Василь Якович захистив кандидатську дисертацію, а у 1987 р. –
докторську. Тематика цих наукових робіт була присвячена історії та діяльності партійних організацій України.
З середини шістдесятих до початку дев’яностих років
ХХ століття В. Я. Білоцерківський працює на посадах доцента
(1965 р.), професора (1989 р.) кафедр історії КПРС та наукового
комунізму в ХДУ ім. О. М. Горького, з 1978 р. до 1990 р. – у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського
господарства.
Головні напрями наукових досліджень ученого охоплювали різноманітні питання розвитку середньої та вищої освіти;
вплив державних і громадських та партійних органів на розвиток освіти, мистецтва; глобалізація культури тощо.
У науково-методичному доробку вченого навчальні посібники – «Історія України» (3 видання), «Історія української
культури» у співавторстві (5 видань). Серед колективних праць
Харківського національного педагогічного університету імені
Г. С. Сковороди, у написанні яких брав участь В. Я. Білоцерківський, відзначимо такі, як: «Рідний край» (2 видання), «Харків – моя мала Батьківщина».
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Окремим напрямком у наукових дослідженнях В. Я. Білоцерківського є проблема Голодомору 1932–1933 рр. Учений був
членом авторського колективу та редакційної колегії Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр., брав участь
у тематичних програмах Харківського телебачення.
В. Я. Білоцерківський також співпрацював з Харківським
інститутом підвищення кваліфікації вчителів, брав участь у
методичних семінарах для керівників методоб’єднань викладачів історії м. Харкова та Харківської області.
Професор керував студентським науковим гуртком з історії України.
Василь Якович був одним із організаторів та активних
учасників козацького руху в ОНОЦ УК імені Г. С. Сковороди.
За багаторічну плідну працю вчений неодноразово нагороджений грамотами Міністерства освіти та науки України, подякою міського голови м. Харкова, грамотами ректорату. У 2009 р.
В. Я. Білоцерківський став переможцем ХІ обласного конкурсу
«Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін». В. Я. Білоцерківський протягом
2012 р. отримував наукову стипендію Президента України.
Під керівництвом професора захищено 15 кандидатських
дисертацій. У 2003–2009 рр. В. Я. Білоцерківський був членом
Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій при Харківській державній академії культури.
Понад 60 років його життя було віддано педагогічній та
науковій діяльності, з них чверть століття пов’язано з ХНПУ
імені Г. С. Сковороди. У 2015 р. Василь Якович пішов на заслужений відпочинок, але не поривав зв’язків з факультетом до
кінця свого життя.
Світлий, добрий спомин про Василя Яковича назавжди
залишиться в серцях тих, хто його знав, цінував і поважав, хто
жив і працював поруч із ним, кого він навчав.
Олена Богдашина, Сергій Куделко
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Ольга Павлова
Засновник Харківського університету
у дзеркалі історіографії
(Рецензія на книгу: Вовк О. І. Постать Василя Каразіна
в історіографії / наук. ред. С. М. Куделко. Харків:
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 328 с.)
Василь Назарович Каразін є однією з тих історичних
постатей, що зробили неоціненний внесок у розвиток вітчизняної науки, освіти і культури. Будучи знаковою особистістю для
Харківщини, він привертав до себе увагу багатьох поколінь місцевих істориків. Разом з тим, узагальнюючої розвідки в цьому
напрямку донині так і не було створено. Тому можна вітати
появу монографії О. І. Вовк, яка підводить підсумок багатьом
дискусіям, що точилися в літературі протягом більш ніж ста сімдесяти років.
Авторці вдалося представити «головного героя» свого
дослідження як непересічну особистість, чиї дії знаходили відгук
у найвищих державних колах. Масштабність постаті В. Н. Каразіна підкреслює географія присвячених йому публікацій, авторами яких ставали не лише українські та російські дослідники,
а й учені з Болгарії, Великобританії, Канади, Німеччини, США,
Франції та Чехії. О. І. Вовк виявила відповідні публікації, які до
того були обійдені увагою бібліографів і істориків, тим самим
значно збагативши біобібліографію В. Н. Каразіна. Незважаючи
на історіографічну спрямованість дослідження, авторка залучала й архівні матеріали, зокрема з фондів Державного архіву
Харківської області.
У книзі окреслюються основні теоретико-методологічні
підвалини сучасної біографістики (1 розділ), описується жит243
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тєвий шлях В. Н. Каразіна (2 розділ), дається характеристика
історіографічних образів цієї особистості, що склалися в дореволюційній, радянській, сучасній українській та закордонній
історіографії (3–6 розділи). Монографія забезпечена необхідним
науково-довідковим апаратом, а також додатками, що роблять
проведене дослідження більш наочним.
Вважаємо, що це видання буде цікаве усім, хто цікавиться
ходом історичного розвитку освіти, науки і культури на Харківщині та в Україні.
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