
 

 
Україна 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області 

 

ПРОТОКОЛ  

позапланового дистанційного засідання науково-методичної ради (НМР) 

Державного архіву Харківської області 

 

15 травня 2020 року                                                                                        № 3 

 

м. Харків 

        вул. Мироносицька, 41 

          

        Засідання розпочалося о 9.00 

        Засідання закінчилося о 9.15 

 

Взяли участь у засіданні: 

ЕЛЬКСНІТ Марія — головуюча НМР 

 

ГРИНЬОВА Юлія — секретар НМР  

 

Присутні члени НМР:  

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

ПАВЛОВА Ольга, ПАНАСЕНКО Лариса, ПАНТЕЛЄЄВА Лідія, 

САФОНОВА Олена. 

 

Порядок денний:  

 

 1. Про розгляд проєкту переліку документів до онлайн виставки ―Наука, 

розстріляна на злеті: ―Справа УФТІ‖ (до Дня пам’яті жертв політичних репресій 

в Україні). 

Доповідач: Олена САФОНОВА, головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області. 
 

1. СЛУХАЛИ:  

 САФОНОВА Олена, головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області, представила на розгляд проєкт переліку документів до онлайн 

виставки―Справа УФТІ‖ (до Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні).   

 Головний спеціаліст зазначила, що у 1930-х роках було розгорнуто серію 

репресій проти науковців Українського фізико-технічного інституту (далі — 

УФТІ), яка привела до розгрому цього наукового центру та трагічної загибелі 

багатьох провідних вчених. 
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На виставці представлено документи з архівно-слідчих справ архівного 

фонду Карні справи на репресованих громадян м. Харкова та Харківської 

області стосовно Вайсельберга Конрада Бернардовича, наукового співробітника 

УФТІ, Шубникова Лева Васильовича, наукового  керівника лабораторії низьких 

температур УФТІ, Розенкевича Лева Вікторовича, наукового  керівника 

лабораторії радіоактивних вимірювань УФТІ, Горського Вадима Сергійовича, 

наукового керівника рентгенівської лабораторії УФТІ, Фоміна Валентина 

Петровича, наукового співробітника УФТІ. 

Серед представлених документів — анкети обвинувачуваних, протоколи 

допитів, витяги з протоколів очної ставки між обвинувачуваними, протоколи 

допитів свідків, обвинувальні висновки, витяги з протоколів судової трійки, 

матеріали про реабілітацію засуджених тощо.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

 ПАНАСЕНКО Лариса, головний спеціаліст відділу обліку та довідкового 

апарату Державного архіву Харківської області, зазначила, що Державним 

архівом систематично проводяться виставки, присвячені пам’яті жертв 

політичних репресій, зокрема, на вебсайті Державного архіву вже розміщено 

онлайн виставки, які висвітлюють долю творчої та наукової інтелігенції, що 

стала жертвою переслідувань: ―Репресовані літератори‖  ―Репресовані 

архівісти‖, ―Репресовані митці‖.  Крім того, Державним архівом  підготовано 

кілька виставок, присвячених темі ―національних операцій‖ НКВС, які 

стосувалися репресій проти німецької, польської, латиської, єврейської та 

грецької діаспор.  

 ЕЛЬКСНІТ Марія, начальник відділу інформації, використання документів 

та документального забезпечення Державного архіву Харківської області, 

запопонувала схвалити проєкт переліку документів до онлайн виставки―Справа 

УФТІ‖ (до Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні).   

 Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 10, проти – 0, утрималися – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1. Схвалити проєкт проєкт переліку документів до онлайн 

виставки―Справа УФТІ‖ (до Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні).   

 

Головуюча науково-методичної ради,  

начальник  відділу інформації,  

використання документів та  

документального забезпечення 

Державного архіву Харківської області     Марія ЕЛЬКСНІТ  
 

Секретар науково-методичної ради     Юлія ГРИНЬОВА 


