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24 грудня — День працівників архівних установ України. З цієї нагоди виходить
спільний випуск газет «Енергія» та «Архівіст». Адже саме завдячуючи працівникам обласного архіву встановлено дату початку електрифікації нашого краю і торік відзначалося її 100-річчя, архівісти сприяють встановленню всіх віх розвитку
енергетичної галузі області і створенню музею ПАТ «Хмельницькобленерго». Тож
наша спільна розповідь — про працівників архівних установ області, про тих, хто
нині зберігає кожну сторінку історії славного Поділля.

Вітання

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Щиро вітаю вас з професійним святом –
Днем працівників архівних установ та святами,
що наближаються, – Новим роком і Різдвом
Христовим.
Архівна справа посідає важливе місце у
процесах національного державотворення та
утвердження нашої держави. Архіви України
зберігають невичерпні багатства вітчизняної
історії і є неодмінною складовою владної
структури кожної правової держави.
Добре відомо, що повноцінний суспільний
поступ теперішнього часу неможливий без
єднання з уроками минулого. Самовідданими
хранителями безцінних надбань історикокультурних скарбів вашого краю є архівісти
Поділля, які покликані берегти свідчення
історичної пам’яті українського народу, єднати
її нерозривним зв’язком із сьогоденням і
майбуттям. Вашим розумом і стараннями
формується потужний інформаційний ресурс,
який дає можливість широкому загалу, –
науковцям, історикам, студентам і всім тим,
кого цікавить історична спадщина, поповнити
знання про свій народ і пройдений ним
шлях, відчути подих героїчного минулого,
перейнятися думками й почуттями славетних
попередників, відкрити маловідомі сторінки
їхнього життя.
Шановні колеги, зичу вам плідної праці,
добра, миру, благополуччя, надії та багато мрій
– вони збудуться. Я пишаюся усіма вами, живу з
вами одним життям, поважаю і люблю Вас.

О. ГІНЗБУРГ,
голова Державної архівної
служби України.

ШАНОВНІ АРХІВІСТИ
ХМЕЛЬНИЧЧИНИ!
Вітаю вас з професійним святом –
Днем працівників архівних установ.
Архіви є неодмінною складовою
владної структури кожної правової
держави і наріжним каменем сучасного
інформаційного
суспільства.
Вони
сприяють ефективному державному
управлінню, захищають конституційні
права особи, закладають підвалини
історичної пам’яті і національної
ідентичності народу.
Сьогодні в архівній галузі області
працюють досвідчені фахівці, які
постійно прагнуть самовдосконалення у
своїй професії. Своєю копіткою працею
виховують в людях повагу до рідної
історії та культури, закладають високі
духовні цінності — любов до рідного
краю та відчуття патріотизму.
Висловлюю вам свою подяку за
самовіддану працю, досягнення та
здобутки в розвитку архівної справи.
Бажаємо нових творчих досягнень, невичерпної енергії, терпіння, мудрості, добробуту, здоров’я вам та вашим
родинам.
В. ЯДУХА,
голова Хмельницької обласної
державної адміністрації.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
АРХІВНИХ УСТАНОВ ОБЛАСТІ!
Щиро вітаю літописців історії і зберігачів тисячолітньої писемної пам’яті і культурних традицій українського народу з
професійним святом.
Щоденною копіткою працею посправжньому захоплених своєю справою архівістів формувався і зберігається
великий документальний масив історії
Поділля і України.
Завдяки вашій невтомній науково-дослідницькій, історико-просвітницькій
праці, принциповості, кожен з нас має
неоціненну можливість доторкнутися
до історії рідного краю та країни, згадати забуті імена, віднайти загублені в
часі і подіях людські долі, і найголовніше
– стати своєрідним гарантом адекватного визнання наступними поколіннями
правди про історичні просування нашої
держави. Потужним духовно-інформаційним центром українознавства є Державний архів Хмельницької області.
Бажаю працівникам архівних установ
Хмельниччини міцного здоров’я, благополуччя, нових досягнень на архівній
ниві, щирої людської подяки за щоденну
копітку працю та здійснення всіх ваших
намірів.
М. ДЕРИКОТ,
голова Хмельницької обласної ради.

ШАНОВНІ АРХІВІСТИ
ХМЕЛЬНИЧЧИНИ!
Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята.
Архіви відіграють неоціненну роль в
житті людства – вони стоять на сторожі
пам’яті народу. Працівники архівів роблять все для того, щоб кожна людина
переконалася, що архів – це не склад
паперів, а жива, творча установа, ціла
індустрія, де потрібні спеціалісти з високим рівнем підготовки, знанням історії,
діловодства, технології збереження документів.
Саме від архівістів залежить продуктивне використання інформаційного потенціалу для вивчення історичних уроків національного державотворення,
задоволення соціальних потреб і захисту прав громадян, виховання майбутніх
поколінь на кращих традиціях минулого.
У цей святковий день висловлюємо
вам вдячність за невтомну працю, наполегливість, витримку.
Нехай і надалі усе, що створено вашими руками, вашими серцями, приносить
людям радість і щастя, а вам надає сил і
енергії для нових звершень.
Зичимо вам і вашим родинам щастя,
здоров’я та добра!
О. ШПАК,
генеральний директор
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ВЕТЕРАНИ
АРХІВНОЇ СПРАВИ!
Сердечно вітаю вас із професійним святом – Днем працівників архівних установ України. Висловлюю Вам,
шановні колеги, щиру вдячність за
натхненну працю.
Своєю щоденною копіткою працею
ви формуєте потужний інформаційний
ресурс, який дає можливість широкому
загалу наших краян – науковцям,
історикам, студентам і тим, кого цікавить
історична спадщина, поповнити знання
про свій народ і пройдений ним шлях,
відчути подих героїчної минувшини,
перейнятися думками і почуттями
славетних
попередників,
відкрити
маловідомі сторінки їхнього життя.
Переконаний, що ви й надалі будете
примножувати
духовні
надбання
Подільського краю.
Зичу міцного здоров’я, родинного
добробуту, душевної рівноваги та
впевненості в майбутньому.
З прийдешніми Новорічними та
Різдвяними святами! Хай вам усім щастить!
В. БАЙДИЧ,
директор Державного архіву
Хмельницької області.

ІСТОРІЮ ПОДІЛЛЯ ЗБЕРІГАЄМО ТА ТВОРИМО ВЛАСНОРУЧ
Непомітно до логічного завершення добігає 2013
рік, історія якого писалась, друкувалась, знімалась,
фотографувалась, одним словом, створювалась
у кожній установі Хмельницької області. В першу
чергу уваги заслуговують і самі люди, які своєю працею прославляли Подільський край. Кожна подія
року, що минає, залишає теж свою історію. Прожиті
дні 2013 року уже не повторяться, а з плином часу
наші нащадки, тримаючи в руках документи, які написані сьогодні, будуть вивчати та досліджувати історію краю. Тож, архівісти як ніхто інший розуміють
цінність збереження кожного документу, який ми
творимо щодня власноруч.
Рік 2013-й для архівістів був плідним та насиченим: в плані видавничої та виставкової діяльності,
співпраці з громадськими організаціями щодо популяризації та дослідженні архівних документів.
Активно співпрацювали і з меморіальним музеєм
Голокосту у Вашингтоні та з Міжнародною громадською організацією ,,Міжнародний фонд ,,Взаєморозуміння і толерантність”. А віднедавна працівники Держархіву спільно з обласною громадською
організацією архівістів та дослідників Поділля „Поклик віків” зареєстрували у Головному управлінні
юстиції Положення про щорічний конкурс, який
стартує з 1 січня 2014 року і проводитиметься серед працівників засобів масової інформації з висвітлення діяльності місцевих архівних установ та
Державного архіву, історичного минулого Хмельниччини, де обов’язково в конкурсній роботі мають
використовуватися документи Національного архівного фонду.
Планові показники виконано у повному обсязі.
До скарбниці прийняті документи управлінської
документації на паперовій основі − 25 тисяч одиниць, 2039 − обліку фото-, фоно-, відеодокументів.
Активно приймались книги реєстрацій актів громадянського стану від Волочиського, Городоцького, Деражнянського, Дунаєвецького, Ізяславського,
Красилівського, Новоушицького, Полонського, Старокостянтинівського, Чемеровецького та Ярмолинецького відділів ДРАЦС районних управлінь юстиції та міст Хмельницького і Кам’янця-Подільського.
Близько 2 сотень таких книг поповнили полиці обласного архіву.
Впродовж 10-ти років продовжується робота з ліквідації наслідків пожежі 2003 року в архіві
Кам’янця-Подільського, яка спричинила катастрофічні втрати документів кінця 18-го − початку 20-го
століть. З понад 38-ти тисяч умовних одиниць, пошкоджених вогнем та водою, реставратори відновили більше 136-ти тисяч аркушів, ідентифікували
29752 умовні одиниці. За рік, що минає, із пошко-

джених документів реставровано 6737 аркушів,
ідентифіковано – близько 2 тис. умов. одиниць зберігання. 4 документи отримали статус «особливо
цінний» з фонду 230 «Подільське дворянське депутатське зібрання про походження родин Лисневичів, Леднеровичів, Литвинських та Литушковичів».
За рік розсекречено, а відтак знято гриф «Для службового користування» 48 справ за 1967-1991 роки.
На 12 засіданнях Експертно-перевірної комісії
(ЕПК) погоджено 307 інструкцій з діловодства, 405
положень про архівні підрозділи, 314 положень
про ЕК, 576 описів постійного зберігання, з особового складу – 447, номенклатур – 999, 173 – акти
про знищення.
Більше 12 тисяч запитів виконано цьогоріч. Найбільше подоляни та іноземці звертались з питаннями біографічного та генеологічного характеру, підтвердження майнового права, стажу та заробітної
плати. Загалом, у читальних залах працювало 1215
дослідників, з яких 38 – іноземні громадяни з Ізраїлю, США, Німеччини, Норвегії, Грузії, Казахстану,
Узбекистану, Білорусії, Молдови, Росії, Польщі. За 11

місяців 2013 року Держархів надав платних послуг
на 325 тис. гривень.
Опубліковано близько 100 публікацій, підготовлено та організовано 72 виставки, прозвучало 32
радіо- та 29 телепередач, архівісти були учасниками 15 Всеукраїнських наукових конференцій.
Джерелами комплектування НАФ є 1849 установ
області, з якими проведено відповідну організаційно-методичну роботу. Здійснено 267 перевірок
архівних підрозділів установ – джерел формування НАФ. На зразковому рівні архівна справа поставлена в Головному упралінні Пенсійного фонду
України у Хмельницькій області (О. С. Заярнюк),
Хмельницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (В. М.
Олуйко), управлінні Національного банку України
у Хмельницькій області (З. Д. Никифорчин), Державній фінансовій інспекції у Хмельницькій області
(Одинець Л. І.), Хмельницькій обласній Державній
адміністрації (В. С. Ядуха), Хмельницькій обласній
Державній телерадіокомпанії „Поділля-центр” (О. Д.
Павлюк), Хмельницькій дирекції УДППЗ „Укрпошта”

(Д. О. Бойко).
За кошти благодійників проводимо художньометодичне виставкове оформлення другого поверху основного корпусу на вул. Грушевського 99,
ініціатори – кандидат історичних наук, начальник
відділу інформаційних технологій Юрій Олійник,
науковий працівник Віталій Галатир, який завершив
роботу над кандидатською дисертацією. Бажаємо
йому успішного захисту в наступному році.
Плідно працювали члени колегії В. Очеретянко,
С. Білошицький, А. Яримюк, В. Кундельський, Ю.
Хоптяр, І. Корнійчук.
Працівники Державного архіву та архівних установ повсякденно дбають про збереження більш ніж
2,5 мільйонів документів, кількість яких з року в рік
збільшується. Напередодні Дня працівника архівних установ хочу подякувати та відзначити високий
рівень організації праці в архівних відділах Віньковецької (Віктор Тиртишний), Волочиської (Любов
Сліпчук), Деражнянської (Світлана Кухар), Дунаєвецької (Аксинія Камінська), Кам’янець-Подільської
(Наталія Куц), Летичівської (Леся Сердюк), Новоушицької (Ірина Дідик), Старосинявської (Людмила
Сологуб), Старокостянтинівської (Алла Станових),
Теофіпольської (Світлана Поліщук),Чемеровецької
(Оксана Вінярська), Ярмолинецької (Любов Лужняк), Полонської (Лариса Калюка) райдержадміністрацій, архівних відділах Нетішинської (Людмила
Дубина) та Старокостянтинівської (Наталя Загоруйко) міських рад, трудових архівах Волочиської (Лариса Дзьоник), Деражнянської (Віра Михайленко),
Кам’янець-Подільської (Ірина Федорова), Старокостянтинівської (Наталія Цимбалюк), Полонської
(Ірина Каплуновська), Новоушицької (Лариса Мищак), Чемеровецької (Ніна Рудяк), Ярмолинецької
(Ніла Матвійчук) районних рад.
В планах – пошук коштів для придбання копіювальної техніки для оцифруванню документів, які
потребують негайного рятування, заміна електромережі на всіх поверхах корпусу № 1. Не виконано
розпорядження Кабміну щодо збільшення чисельності реставраторів, є ще багато роботи і в інших
напрямках.
Державний архів – це ще й велике господарство:
два корпуси, а це − 15 поверхів, 19 сховищ, 54 кабінети та кімнат гігієни, півгектара землі, які потребують прибирання та охорони. Хочу сказати, що
весь колектив Держархіву успішно справляється зі
своїми обов’язками, тому що є командою справжніх
архівістів. Дякую всім, зі святом!

Володимир БАЙДИЧ,
директор Державного архіву
Хмельницької області.
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. РІК 2013: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
31 січня 2013 року
Засідання Науково-методичної ради Державного
архіву Хмельницької області. У ході засідання розглянуто звіт про роботу Науково-методичної ради
за 2012 рік, проаналізовано виконання планових
показників в архівних установах Хмельницької області за 2012 рік, обговорено та затверджено план
роботи Науково-методичної ради на 2013 рік.

20 лютого – 3 березня 2013 року
В приміщенні Будинку культури міста Волочиськ
відбулось відкриття обласної пересувної історико-документальної фотовиставки „Хмельниччина в
роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)” або
„Поділля очима солдатів Вермахту”, присвяченої
70-й річниці визволення України від фашистських
загарбників та 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Впродовж 2013 року виставка експонувалась у
Теофіпольському, Ярмолинецькому, Городоцькому, Старокостянтинівському, Полонському, Білогірському, Шепетівському, Ізяславському районах,
містах Славуті, Хмельницькому, Красилові, Шепетівці, Деражні, Старокостянтинові та у приміщенні
Хмельницької обласної філармонії.

6 березня 2013 року
Розширене засідання колегії Державного архіву
Хмельницької області, на якому було розглянуто
питання щодо підсумків роботи архівних установ
області у 2012 році та визначено завдання на 2013
рік. Крім того, обговорювалось питання щодо стану
та заходів забезпечення збереженості документів
ліквідованих установ Хмельницької області. У роботі колегії взяли участь керуючий справами виконавчого апарату обласної ради В. Брицький, заступники голів районних рад, начальники архівних
відділів райдержадміністрацій і міських рад, завідувачі районних та міських трудових архівів.

21 березня 2013 року
Участь працівників Державного архіву Хмельницької області у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції „Деражнянщина: минуле і сучасне”
(місто Деражня). За матеріалами конференції випущено науковий збірник „Деражнянщина: минуле і
сучасне”, до якого увійшли наукові статті Ю. Олійника ,,Деражнянщини в переддень та в роки Великої
Вітчизняної війни” та В. Галатиря ,,Державотворчий
процес на Деражнянщині в добу гетьманату Павла
Скоропадського”.
20-21 березня 2013 року

Участь у тематичному короткостроковому семінарі „Організація роботи з документами, впровадження сучасних форм і метотодів діловодства в
діяльності органів виконавчої влади”. Практичне
заняття з питання порядку підготовки документів,
передачі на зберігання до Державного архіву та визначення експертизи цінності (провела начальник
відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Хмельницької області Рага В. С.).

3-12 квітня 2013 року
Діяла фотовиставка „10 років трагедії в
Кам’янець-Подільському архіві”, де були представлені світлини перших хвилин пожежі, працю
архівістів в перші години та місяці після трагедії, а
також тривалу роботу з реставрації та ідентифікації
впродовж десяти років.
11 квітня 2013 року
На базі архівного відділу Летичівської райдержадміністрації відбулось виїзне засідання Експертно-перевірної комісії. У засіданні взяли участь відповідальні за архівні підрозділи 18 установ, підприємств, організацій району.
23 квітня 2013 року
Директор архіву В. Байдич взяв участь у районній історико-краєзнавчій конференції „Красилівщина краєзнавча: минуле, сучасне, майбутнє” присвяченій 90-річчю утворення Красилівського району.
За матеріалами конференції випущено наукове
видання „Красилівщина: минуле, сучасне, майбутнє”, до якого увійшла стаття В. Байдича ,,Про деякі
джерела з історії Красилівщини XIX ст.”.
Під час проведення конференції діяла виставка
архівних документів − „Красилівщина: минуле і сучасне”, підготовлена за документами Державного
архіву Хмельницької області.

23 квітня 2013 року
Заступник директора архіву С. Михайлова взяла
участь у засіданні круглого столу з обговорення
проекту „Концепція розвитку бібліотечної справи
України” (Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Островського).
24 квітня 2013 року
Працівники Держархіву області взяли участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції
„Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України”, що
проходила у Хмельницькому обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти. З доповідями
виступили директор архіву В. Байдич „Державний
архів Хмельницької області – важлива складова у
ланці формування національно-патріотичного виховання та соціокультурних орієнтацій учнівської
молоді” та старший науковий співробітник В. Галатир „Формування патріотизму та збереження національної ідентичності під час державотворчого
процесу на Правобережжі у добу Гетьманату Скоропадського”.
25 квітня 2013 року
Працівниками відділу формування НАФ та діловодства проведено семінар для відповідальних за
архівний підрозділ 37-ми підприємств, установ, організацій, які передають документи у 2014 році на
державне зберігання „Порядок передавання документів Національного архівного фонду України до
Державного архіву Хмельницької області”.
25 квітня 2013 року
Заступник директора О. Войтович взяв участь у
X Всеукраїнській студентській науково-практичній
конференції „Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді”, що проходила на базі
Хмельницького інституту МАУП.
29 квітня 2013 року
Працівники Держархіву області взяли участь у
засіданні круглого столу, присвяченого 140-річчю
від дня народження гетьмана П. Скоропадського
та 95-річчю з дня створення Української держави,
(Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник).
14 травня 2013 року

Працівниками Державного архіву Хмельницької
області проведено тематичну зустріч з начальниками загальних відділів районних рад Хмельницької
області з теми щодо порядку формування, зберігання, передавання та використання документів Національного архівного фонду України до архівних
установ області.
16 травня 2013 року
Працівники Держархіву області взяли участь у
VI Всеукраїнській науково-практичній конференції
„Історія, культура та освіта: християнський вимір”
(до 1025-річчя Хрещення Київської Русі та 20-річчя
Хмельницької єпархії УПЦ). Водночас, діяла виставка архівних документів „Історія, культура та освіта:
християнський вимір”.

23 травня 2013 року
Начальник відділу формування НАФ та діловодства В. Рага взяла участь у районному семінарі (м.
Дунаївці) з питань правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо
впорядкування архівних документів.
14-15 червня 2013 року
Участь працівників Держархіву області в у IX науково-краєзнавчій конференції „Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”:
пам’яткоохоронна справа в Україні – історія, методологія, проблеми, Державний історико-культурний заповідник „Межибіж”.
17 липня 2013 року
Працівники Держархіву області взяли участь у
науковому симпозіумі „Християнство – духовна
опора української нації”, присвяченому відзначенню 1025-річчю хрещення Київської Русі-України
(обласна універсальна наукова бібліотека ім. Островського).
20-28 липня 2013 року
В приміщенні Державного архіву Хмельницької
області експонувалась виставка архівних документів „Хмельниччина православна в архівних документах” до 1025-річчя хрещення Київської РусіУкраїни.
23 липня 2013 року
Працівники Державного архіву Хмельницької
області взяли участь у обласних заходах, присвячених відзначенню 1025-річчя хрещення Київської Русі-України, які відбулись у Хмельницькій обласній
філармонії. Водночас, діяла виїзна виставка архівних документів „До 1025-річчя Хрещення Русі”. На
виставці були представлені документи з 1803 року
до 1960 року, які висвітлюють історію становлення
православної віри та її вплив на вітчизняну історію,
культуру та освіту.

22-28 серпня 2013 року
В приміщенні Державного архіву Хмельницької
області експонувалась виставка архівних документів ,,Шлях української незалежності” з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 22-ї
річниці Незалежності України.
6 вересня 2013 року
В Будинку рад під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації В. Гаврішка
відбулась нарада з питань активізації заходів щодо
створення обласного страхового фонду документації. Участь у нараді взяли директор Південно-західного РЦ СФД В. Кулічов (м. Черкаси), директор
Державного архіву області В. Байдич, заступник
директора Державного архіву області О. Войтович,
керівники департаментів та управлінь облдержадміністрації, представники обласних установ і організацій.
13 вересня 2013 року
Взяли участь у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції „Дунаєвеччина в контексті історії
України”, присвяченій 610-ій річниці першої письмової згадки про Дунаївці та 90-річчю утворення
Дунаєвецького району (м. Дунаївці).
8 жовтня 2013 року
Взяли участь у Міжнародній науково-практичній
конференції „Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я”, яка проходила у Кам’янецьПодільському державному історичному музеї-заповіднику.
9 жовтня 2013 року
В приміщенні Хмельницького обласного госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни презентовано обласну пересувну історико-документальну
фотовиставку „Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)”.
10 жовтня 2013 року
В Державному архіві Хмельницької області відбулись переговори щодо співпраці з міжнародною
громадською організацією Міжнародний фонд ,,Взаєморозуміння і толерантність” з питання відкриття
на базі обласного архіву музею остарбайтерів.

У переговорах взяли участь Президент фонду
Ігор Лушніков, директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич, начальник відділу використання інформації документів Наталя
Кузьміна, начальник відділу інформаційних технологій архіву Юрій Олійник, директор навчально-виховного комплексу № 10 Віктор Грищук та
заступник директора з наукової роботи Алла Янковська, а також вчителі історії Людмила Стецюк та
Микола Тімков.

25 жовтня 2013 року
Працівники Державного архіву Хмельницької
області презентували широкому загалу збірник документів, матеріалів та світлин „Подоляни в роки
Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)”.

28 жовтня 2013 року
Директор архіву В. Байдич взяв участь у телепередачі „Подільська Панорама”, присвяченій презентації збірника документів, матеріалів та світлин
„Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (19411945 рр.)”.
2 листопада 2013 року
Директор архіву В. Байдич взяв участь у телепередачі „Свою Україну любіть”, присвяченій презентації збірника документів, матеріалів та світлин
„Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (19411945 рр.)”.
6 листопада 2013 року
Працівники архіву взяли участь у 12 Всеукраїнській історико-педагогічній, науково-практичній
конференції ,,Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень.
Учасники конференції ознайомились з виставкою,
підготовленою працівниками Держархіву області
,,Архівні документи – основа історико-педагогічних
досліджень”.

6 листопада 2013 року
Працівниками Державного архіву Хмельницької
області проведено обласний семінар-нараду начальників архівних відділів райдержадміністрацій,
міських рад на тему: „Впровадження нової редакції
Правил роботи архівних установ України”. У ході семінару розглядались питання щодо змін в архівній
нормативно-законодавчій базі, вимог до плановозвітної документації 2013 року, змін щодо ведення
облікової документації відповідно до нової редакції
Правил роботи архівних установ України, взаємодії
архівних відділів з юридичними особами-джерелами формування НАФ у здійсненні функцій управління архівною справою і діловодства та діяльності
архівних відділів щодо питань використання документної інформації.

7 листопада 2013 року
Заступник директора Держархіву О. Войтович
взяв участь у презентації збірника архівних документів „Колективізація та Голодомор на Славутчині 1928-1933” (м. Славута). До видання увійшли
265 архівних документів за 1928-1932 роки, що
висвітлюють хід примусової колективізації селян
Славутського району (Шепетівської округи), а також передумови та наслідки Голодомору 1932-1933
років на Славутчині. У збірнику використано значну
кількість архівних документів Державного архіву
Хмельницької області.
21 листопада 2013 року
Заступник директора Держархіву області О. Войтович взяв участь у XII Всеукраїнській науково-теоретичній конференції ,,Збереження національної
ідеї та національної самосвідомості українського
народу в контексті трагічних подій ХХ століття, приуроченій 80-м роковинам Голодомору 1932-1933
років в Україні.
На конференції були присутні науковці, краєзнавці та студенти з різних регіонів України: Києва,
Вінниці, Хмельницького, Кам’янця-Подільського та
ін. В ході конференції презентовано виставку архівних документів (копій) Держархіву області ,,Голодомор 1932-1933 років у житті України”, які розкривають причини та наслідки трагедії.
Далі буде...
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Справи архівні

АРХІВАМ —
НАДІЙНУ
ПІДТРИМКУ
Архівні установи Хмельниччини, як державні (а
це Державний архів області та 20 архівних відділів райдержадміністрацій), так і 5 архівних відділів
міських рад міст обласного значення забезпечують
реалізацію державної політики в галузі архівної
справи та діловодства, здійснюють управління архівною справою на території області, району, міста.
Працівники цих архівів забезпечують нині зберігання на Хмельниччині понад 2 млн. справ документів Національного архівного фонду України, які
надходять від державних органів та органів місцевого самоврядування краю, підприємств, установ,
організацій різних форм власності — загалом від
1849-ти джерел комплектування.
Крім управлінської документації на паперовій
основі, наші архіви активно поповнюються документами на нетрадиційних носіях інформації: кіно-,
фото-, фоно-, відеодокументами, які різнобічно висвітлюють соціально-економічне, політичне, громадське, культурно-мистецьке життя краю.
Вважаю вагомим досягненням архівістів формування та зберігання документів особового походження знаних людей Хмельниччини, які у своїй діяльності досягли значних здобутків і стали загальновідомими. Особливо хочеться відмітити фонд
Героя України Г. Кирпи, який зібрала та сформувала
і постійно поповнює, дякуючи рідним Героя, начальник архівного відділу Ізяславської райдержадміністрації Н. Якимчук.
Досить цікавий фонд започаткувала цього року
начальник архівного відділу Полонської райдержадміністрації Л. Калюка, віднайшовши в Російській Федерації неординарного земляка кандидата
технічних наук, історіографа протимінної, протидиверсійної, протичовнової зброї, голову секції історії російського флоту, професора С. Сірого.
Найбільше документів особового походження зібрали начальники архівних відділів райдержадмі
ністрацій: Деражнянської С. Кухар, Кам’янецьПодільської Н. Куц, Красилівської Т. Федорина, Старокостянтинівської А. Станових, Чемеровецької
О. Вінярська. А лідером у цьому напрямку роботи
слід визнати начальника архівного відділу Старокостянтинівської міської ради Н. Загоруйко, адже
вона зуміла зібрати і сформувати 35 фондів знаних
земляків. (В обласному архіві збергається 77 таких
фондів).
Щоб описати детально діяльність працівників
архівних установ, усі напрямки та форми роботи,
здобутки та проблеми, перспективи та задуми, то,
мабуть, необхідно видрукувати не один номер газети (що ми, до речі, й плануємо робити надалі). Це
тільки той, хто далекий від архіву, можливо, думає:
“Ну що вони там роблять, у тих архівах?”
Насправді ж архів – це велике, різнопланове, багатогалузеве господарство, для надійного функціонування якого необхідно забезпечувати відповідні
умови та постійно підтримувати їх у належному
стані задля гарантованого зберігання історикодокументальної спадщини. Саме з цією метою на
Хмельниччині органами місцевого самоврядування різних рівнів прийнято 18 районних, 3 міських
та 1 обласну програми розвитку архівної справи на
відповідних територіях. А на державному рівні постановою Кабміну України затверджено Державну
цільову програму пожежної безпеки і, архівісти,
маючи гіркий і трагічний урок 2003 року, покладають на неї великі надії.
Завдяки підтримці органів влади на місцях
останніми роками дещо покращено матеріально-технічне забезпечення архівних установ: виділено додаткові приміщення для архівосховищ
Держархіву області, архівним відділам Білогірської, Кам’янець-Подільської, Летичівської, Новоушицької, Старокостянтинівської, Хмельницької
райдержадміністрацій,
Старокостянтинівської
міської ради, а в Хмельницькому архів переведено
в нове приміщення. Посилено охороно-пожежний захист документів Національного архівного
фонду у Білогірському, Ізяславському, Кам’янецьПодільському, Старосинявському районах шляхом
облаштування в архівах систем охороно-пожежної
сигналізації.
В архівах працюють, в переважній більшості,
справжні ентузіасти своєї справи. Тому тішить, що
на сьогоднішній день в усіх районах збережено
структурну цілісність архівної системи, а в 11-ти
– позитивно вирішено питання щодо збільшення
штатної чисельності. Сподіваємося на подальшу
динаміку та зростання у Новому 2014 році. Хочемо
також, щоб у місті обласного значення Старокостянтинові, славного своїм історичним минулим та
сьогоденням, функціонував повноцінний архівний
відділ, як це й передбачено законодавством, а не
сектор.
А ще хочу привітати усіх своїх колег з професійним святом, з Новим роком та світлими Різдвяними
святами! Нехай цей рік буде щасливим, радісним,
успішним, благополучним для кожного із нас, для
усіх наших родин, для нашої рідної неньки України!

Світлана МИХАЙЛОВА,
заступник директора архіву.

Наші виставки

ЩОБ НЕ ЗГАСЛА ПАМ’ЯТЬ ПРО ВІЙНУ...
„Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)” – таку назву має
обласна пересувна історико-документальна
фотовиставка, підготовлена працівниками
Держархіву області у 2013 році з нагоди відзначення 70-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років.

Метою виставки є збереження пам’яті про
героїчні події Великої Вітчизняної війни, патріотичне виховання молоді, увічнення в історії імен
воїнів-переможців.
Фотовиставка складається з 26 стендів. ЇЇ унікальність полягає у тому, що експонуються 180

архівних документів і близько 90
світлин, які зроблені німецькими
окупантами. Деякі архівні документи
оприлюднені вперше. Доповнює виставку інформаційно-довідкове видання „Хмельниччина в роки Великої
Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)”,
яке своїми ілюстраціями зацікавить
не лише науковців та краєзнавців
Хмельниччини, а й школярів, студентів, пересічних громадян області.
20 лютого 2013 року обласна пересувна
історико-документальна
фотовиставка Хмельниччина в роки
Великої Вітчизняної війни (1941-1945
рр.)” була презентована широкому
загалу. Відтоді виставка побувала у
багатьох містах та районах області:
Теофіполі, Славуті, музеї історії міста
Хмельницького, Красилові, Шепетівці, Деражні, Хмельницькій обласній філармонії,
Ярмолинцях, Городку, Старокостянтинівському
районі, Полонному, Старокостянтинові, Білогір’ї,
Шепетівському районі, Ізяславському районі, Нетішині.
Знаковою подією стала презентація фотовиставки 9 жовтня 2013 року в Хмельницькому обласному госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної
війни.
На презентацію виставки завітали співорганізатори − президент міжнародної громадської організації „Міжнародний фонд „Взаєморузуміння і толерантність” І. Лушніков,
голова обласної ради
організації ветеранів В.
Купратий та керівники
районних та міських організацій ветеранів України.
Після завершення урочистої частини директор архіву Володимир
Байдич кожному присутньому вручив книгу
„Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр.”, підготовлену Державним архівом
Хмельницької області.
Детальніше з матеріалами виставки ознайо-
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мили присутніх працівники відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької
області Юрій Олійник та Віталій Галатир.
Презентація закінчилась переговорами з президентом міжнародної громадської організації
„Міжнародний фонд „Взаєморузуміння і толерантність” Ігорем Лушніковим про подальшу
співпрацю з питання відкриття на базі обласного
архіву музею остарбайтерів.
За підготовку макетів
обласної
пересувної
іс торико-документальної фотовиставки
„Хмельниччина в роки
Великої
Вітчизняної
війни 1941-1945 рр.”
та
інформаційно-довідкового
видання
„Хмельниччина в роки
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.” Держархів області отримав третє місце у конкурсі науково-методичних і науково-інформаційних робіт з
архівознавства, документознавства, археографії,
який проводився Державною архівною службою
України.
За задумом організаторів, до кінця 2014 року
виставка відвідає усі міста та райони області.

Лілія ТАРАНЕНКО,
провідний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи.

НАУКОВО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВУ У 2013 РОЦІ
Науково-видавнича
діяльність
архіву
завжди була одним з пріоритетних напрямків
у його роботі. Не став виключенням і 2013
рік. В цьому році в сферу наукових інтересів
увійшла відповідно до Указу Президента
України та розпорядження органів місцевої
влади проблематика Великої Вітчизняної війни
та відзначення 95-річчя з часу заснування
Української держави Павла Скоропадського.
Архівісти впродовж року підготували та
опублікували 5 різнопланових видань. Крокуючи
в ногу з часом, започаткували серію видань
«Праці Державного архіву Хмельницької області»,
до якої увійшло чотири надруковані книги.
Першою опублікованою книгою в році, що
минає, стало інформаційно-довідкове видання
«Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної
війни (1941-1945 рр.) або Поділля очима солдатів Вермахту». Редакційна колегія та упорядники
поставили за мету висвітлити злочинну
політику гітлерівських загарбників на території
регіону, дослідити становлення і розгортання
партизанського і підпільного руху, встановити
збитки, завданні населенню та народному
господарству; прослідкувати визволення краю від
окупантів; визначити трудовий внесок подолян
у перемогу над ворогом. Інформація, вміщена
у книзі, сприятиме історикам, краєзнавцям у
дослідженні подій Другої світової війни.
Гітлерівським загарбникам не вдалося зламати
волю подолян, перетворити їх на рабів. З перших
днів окупації в регіоні зароджуються підпільні
організації, формуються партизанські загони.
Героїзм і стійкість населення у боротьбі з ворогом
відображено в опублікованих щоденниках Карла
Кошарського (Війна очима Проскурівського
підпільника: щоденник Карла Кошарського /[
упоряд.: Завальнюк О. М., Олійник Ю. В., Галатир
В. В., Кримська О. М.]. – Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2013. – 80 с.) та
в щоденнику Йосипа Протоцького (Війна очима
Чемеровецького підпільника: щоденник Йосипа
Протоцького [упоряд.:Завальнюк О. М., Олійник
Ю. В., Галатир В. В., Павлунішена Т. Д., Кримська
О. М.].– Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2013. – 88 с.).
Наш громадянський і високий людський
обов’язок – увічнити світлу пам’ять усіх полеглих,
віддати данину належної поваги живим
ветеранам, зберегти всі меморіальні та воєнно-історичні реліквії. Реальним внеском у цю
героїко-патріотичну справу покликана стати
книга Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) : збірник документів, матеріалів та світлин/ [упоряд. : Байдич В.Г., Завальнюк

О.М. Олійник Ю.В., Галатир В.В., Павлунішена Т.Д.,
Кримська О.М.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 492 с. У виданні вміщено 299 архівних
документів, 100 фотоматеріалів, газетні публікації, 37 інтерв’ю про події Великої Вітчизняної
війни на Хмельниччині.
Крім подій Великої Вітчизняної війни, архівісти
займалися також дослідженням доби Павла
Скоропадського.
На відзначення 95-річчя з часу заснування
Української держави Держархівом підготовлено
збірник документів «Законодавча база процесу
становлення місцевих органів державної влади
доби Гетьманату П. Скоропадського», упорядниками якого є Галатир В.В. та Олійник Ю.В.. У виданні
зібрано закони, якими керувалися місцеві органи
державної влади в процесі їх створення в квітнігрудні 1918 р..
Працівники Держархіву області взяли участь в
роботі 11 наукових конференцій та в засіданнях
чотирьох круглих столів:
22 січня – в засіданні круглого столу «День
Соборності
України:
історико-політологічні
дискусії», м. Хмельницький, Хмельницький
Інститут МАУП.
21 березня – у Всеукраїнській науковокраєзнавчій
конференції
«Деражнянщина:
минуле і сучасне», м. Деражня, Держархів
Хмельницької області – співорганізатор.
29 березня – в засіданні круглого столу «Теоретичні погляди та політична практика державотворення лідерів Української Центральної Ради:
автономія чи самостійність», м. Хмельницький,
Хмельницький університет управління та права.
23 квітня – в районній історико-краєзнавчій
конференції, присвячені 75-річчю створення
Хмельницької області та до 90-річчя утворення
Красилівського
району
«Красилівщина
краєзнавча: минуле, сучасне, майбутнє», м.
Красилів, Держархів Хмельницької області –
співорганізатор.
24 квітня – у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості
в умовах полікультурного середовища сучасної
України», м. Хмельницький, Хмельницький інститут післядипломної освіти.
29 квітня – в засіданні круглого столу, присвяченого 140-річчю від дня народження гетьмана
П. Скоропадського та 95-річчя з дня створення
Української держави», м. Кам›янець-Подільський,
Кам›янець-Подільський державний історичний
музей-заповідник.
16 травня – в VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історія, культура та освіта:

Християнський вимір», присвяченій 1025-річчю
хрещення Київської Русі та 20-ти річчю Хмельницької єпархії, м. Хмельницький, Хмельницький
Інститут МАУП.
14-15 червня – в ІХ науково-краєзнавчій конференції «Стародавній Меджибіж в історикокультурній спадщині України»: пам’яткоохоронна
справа в Україні – історія, методологія, проблеми,
смт. Меджибіж, Державний історико-культурний
заповідник «Межибіж».
27 червня – в міжрегіональній науково-практичній конференції по профорієнтації та євроінтеграції освітніх процесів «Твій вибір», с.
Лісоводи, Держархів Хмельницької області –
співорганізатор.
17 липня – в науковому симпозіумі «Християнство – духовна опора української нації», м. Хмельницький, обласна універсальна бібліотека імені
Миколи Островського.
13 вересня – у Всеукраїнській науковокраєзнавчій конференції «Дунаєвеччина в
контексті історії України», м. Дунаївці.
24 вересня – в круглому столі «Місцеве самоврядування: теоретичні та практичні аспекти», м.
Хмельницький, Хмельницька міська рада.
8 жовтня – в Міжнародній науково-практичній
конференції «Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я», м. Камянець-Подільський.
21 листопада – в XII Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості
українського народу в контексті трагічних подій
ХХ століття», м. Хмельницький, Хмельницький
інститут МАУП, Держархів Хмельницької області
– співорганізатор.
28-29 листопада – в Міжнародній конференції
«Жінки Центральної та Східної Європи у Другій
Світовій війні: специфіка гендерного досвіду у
часи екстремального насильства», м. Київ.
За результатами роботи підготовлено 28
наукових статей, частина з яких опублікована в
збірниках матеріалів конференцій, періодичних
та фахових виданнях, зі змістом яких можна
ознайомитися в науково-довідковій бібліотеці
Держархіву Хмельницької області.
У перспективному плані науково-видавничої
роботи архіву передбачено підготовку нових
збірників документів, фотоальбомів, довідкових
видань, статей, в які увійдуть документи, що
відображають самобутню історію Подільського
регіону.

Юрій ОЛІЙНИК,
начальник відділу
інформаційних технологій.
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Справи архівні

РЯТІВНИК

ПОДІЛЬСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Напередодні професійного свята – Дня працівників архівних установ хочеться розповісти про
людину, яка не уявляє життя без своєї професії, що
у наш час зустрічається дуже рідко.
Юрій Станіславович Руденко – відомий на
Поділлі і поза його межами архівіст, вже понад 30
років працює у архівній галузі. За цей час змінся
життєвий устрій, виросло нове покоління подолян,
у архіві змінилися сім керівників, а через його руки
й донині проходять тисячі документів, які завдяки
щоденній копіткій праці служать дослідникам
джерелами цінної інформації.
Хоча народився Юрій Станіславович 1 травня
1958 року в м. Стрий на Львівщині, де у той час
його батьки Станіслав Антонович (нині покійний)
та Варвара Денисівна працювали вчителями,
рідним містом вважає Кам’янець-Подільський –
тут пройшли його дитинство і юність. Закінчив
школу, а згодом Кам’янець-Подільське технічне
училище. Далі навчався у Одеському державному
університеті ім. Мечникова на факультеті романогерманської філології. За освітою він викладач іспанської мови та літератури, але знайшов себе
саме в архівній справі. Мабуть, цьому сприяло
саме місто, де виріс, з його численними історичними пам’ятками, які викликають у кожного, хто
хоча б раз їх побачить, непідробний інтерес до
історії та старожитностей. Так склалося і у Юрія
Станіславовича.
До архіву на роботу він влаштувався у 1982 році,
де працює і донині. Впродовж років, займаючи
різні посади – від простого архівіста до начальника
відділу, зростав професійно та накопичував той
безцінний архівний досвід, яким щедро ділиться
нині з нами – своїми колегами. І навіть після пожежі
10 квітня 2003 року в приміщенні Кам’янецьПодільського міського архіву, внаслідок чого у вогні
палало понад 101,2 тис. архівних справ кінця XVIII
початку XX століття, коли постало питання переміщення дореволюційних фондів до Держархіву, він
не залишив архівної роботи і переїхав працювати
до обласного центру.
Заради улюбленої справи він щотижня
подорожує з рідного Кам’янця до Хмельницького
і повертається назад, за що колеги жартома
називають його «туристом-архівістом». Юрій Станіславович не скаржиться, адже у дорозі є можливість осмислення прожитого, а через вікно автобуса можна помилуватися рідною природою Поділля.
Особливо
активно
Юрій
Станіславович
займається вивченням справ періоду до 1917
року, щиро радіючи кожному новому виявленому
історичному документу. А результатом роботи
стало те, що у 2004 році за підготовку і видання
важливого науково-інформаційного довідника
«Державний
архів
Хмельницької
області.
Анотований реєстр описів. Т.1. Фонди колишнього
Кам’янець-Подільського міського архіву» (2004
р.) він був удостоєний премії імені Василя
Веретеннікова у номінації «Архівознавство, історія
установ, природничо-наукові, економічні та інші
питання архівної справи».
Сьогодні він у прямому сенсі цього слова – рятує
нашу з Вами подільську історію, тому що здійснює
ним же розроблений комплекс ідентифікаційно–
відновлювальних робіт документів Національного
архівного фонду, постраждалих внаслідок пожежі
в Кам’янець-Подільському міському архіві у 2003
році. За період роботи у Хмельницькому ідентифікував майже 30000 умовних справ, які містять відомості кінця XVІІІ – початку ХІХ століть з усіх сфер
життєдіяльності однієї з найбільших за територією
тогочасних губерній – Подільської.
Леонардо да Вінчі сказав: у природі все
мудро продумано і влаштовано, кожен повинен
робити свою справу, і в цій мудрості – найвища
справедливість життя. Так і Юрій Станіславович
Руденко, не дивлячись на часом не вкрай
сприятливі умови роботи, віддаленість від рідної
домівки та інші обставини, робить свою справу
на високому професійному рівні, за що ми – його
колеги, і поважаємо та зичимо у День професійного
свята задоволення від праці, творчого натхнення,
здоров’я та довгих літ життя.

Працівники Державного
архіву Хмельницької області.

ОРІЄНТУЄМОСЯ НА ПОТРЕБИ ЗАМОВНИКІВ
Життя кожної людини в тій чи іншій мірі
пов’язане з архівом. Останнім часом збільшилася
кількість громадян, які звертаються до архівних
установ з питаннями дослідження родоводу,
підтвердження стажу роботи та розміру
заробітної плати, отримання державних нагород
та відзнак, підтвердження депутатського стажу,
дослідження інформації пов`язаної з реабілітацією
та депортацією громадян, які постраждали від
репресій 30-50-х років. Крім того, звертаються
родичі тих, хто перебував на примусових роботах в
Німеччині та інших країнах Центральної та Східної
Європи під час Другої світової війни. Окремі
подоляни уточнюють відомості, які містяться
у метричних книгах, відновлюють документи
про середню та вищу освіту, інші – працюють з
документами за для написання наукової роботи.
Генеалогічна інформація міститься в унікальних
документах – метричних книгах різних конфесій:
православної, римокатолицької та іудейської, також у ревізьких казках, сповідальних розписах,
матеріалах переписів населення ХІХ-ХХ ст. Такі
документи в Держархіві Хмельницької області
зберігаються частково. Причина відома: документи п’яти основних архівних фондів дореволюційного періоду згоріли під час пожежі в Кам’янецьПодільському міському архіві у 2003 році, а частина метричних книг дореволюційного періоду
зберігається в РАЦСАХ.
За документами, які зберігаються в Державному
архіві Хмельницької області, у 2013 році виконано
більше 2,5 тис. запитів. За цією цифрою стоїть
щоденна і копітка праця архівістів.
Запити соціально-правового характеру викону-

Миттєвості життя

ються безкоштовно. На платній основі виконуються тематичні та генеалогічні запити. Вартість виконання залежить від складності пошуків потрібної
інформаціїі, витраченого часу та визначається
чинним прейскурантом. Оплата здійснюється банківським (поштовим) переказом на рахунок Держархіву області. Плата за виконання запиту проводиться в два етапи: за пошукові роботи та при
позитивному результаті – за довідки (копії).
Звертаючись до архіву, заявник має надати наступну інформацію для виконання запиту: інформацію про історичний регіон України, де проживали предки, назву села, міста, містечка, прізвище
предка (для жінки – дівоче прізвище), дату народження, шлюбу, смерті, віросповідання, суспільний (майновий) стан.
Швидкість та результативність пошуку залежать
від повноти й точності вказаних даних.
При зверненні до архіву необхідно пам’ятати,
що сучасна Хмельницька область – це територія колишньої Подільської та Волинської губерній. Тому для підтвердження пошуку відомостей
генеалогічного характеру в окремих випадках
необхідно звертатися також до Держархіву Житомирської області–це колишній центр Волинської
губернії, історичний архів (м. Київ) та районні
РАЦСи Хмельницької області. Документи, що відображають історію Поділля частково зберігаються
і в історичному архіві м. Санкт-Петербург (Росія).

Наталя КУЗЬМІНА,
начальник відділу використання
інформації документів Державного
архіву Хмельницької області.

Українські традиції, звичаї та
обряди архівісти обласного архіву
поважають та підтримують. Щедрої долі, Божого благословення,
миру і злагоди побажали працівники відділу зберігання, обліку та
довідкового апарату у Різдвяні дні
Нового 2013 року усьому колективу. Головні герої Різдвяного дійства завітали спочатку до господаря – директора архіву, бо ж, як
кажуть у народі − де коза ходить,
там жито родить.

8 березня чоловіки влаштовують
справжнє свято для жінок.

МИ ДОТИЧНІ
ДО ДОЛЬ ЛЮДСЬКИХ
Вже виповнилось десять років, як я працюю в архівній
галузі району. Прямо скажу, що ця, раніше для мене невідома, здавалось би другорядна справа, нині стала змістом
не тільки службової діяльності, а й життя. Чому так патетично? Зовсім ні. До прикладу, лише на декілька днів пішов
у відпустку, як вже особисто або через рідних, знайомих
відвідувачі архіву передають прохання вийти на роботу,
бо „горить” пенсія, не ставлять на облік по безробіттю, не
оформляються документи на землю та ще десятки „не”, які
людина не може зарадити собі без архівної довідки.
Саме вирішення людських проблем є пріоритетом усієї
архівної роботи. Навіть тоді, коли ми виконуємо найбуденнішу роботу: перевіряємо стан зберігання документів в
установах, надаємо допомогу в їх упорядкуванні, приймаємо на зберігання – ми створюємо базу для найповнішого
та оперативного виконання запитів громадян. Якщо якась
із цих ланок виконана нами або діловодами на „тяп-ляп”,
потім в долях людських стає непоправне.
Я в цьому переконався на сімейному прикладі. Моя дружина майже дев’ять років працювала в товаристві охорони пам’яток історії та культури. В її трудовій книжці обласні
посадовці допустили невелике виправлення номера розпорядження. Тепер, перед виходом на пенсію, спеціалісти
районного управління ПФУ вимагають підтвердити цей
запис копією оригіналу. А їх, розпоряджень, чи відомостей
про зарплату ніде не знайдеш. Товариство ліквідувалось
ще у 1994 році, а документи з особового складу в міський архів не передались, ділись казна-куди. От і вилетіли
в трубу дев’ять із тридцяти шести років трудового стажу,
через що пенсія буде призначена не у 55 років, а аж у 58.
Якщо вже я при допомозі працівників облдержархіву, обходивши-обдзвонивши більше десятка обласних і міських
установ, не розшукав документів, то що вже говорити про
пересічного селянина?..
Найбільш затребуваними державні і трудові архіви
стали в останні роки, коли майже повсюдно завершився
розпад старих господарських структур. У нашому, одному
з найменших районів області, протягом цього року в архівні установи, у яких працює лише по одному спеціалісту,
звернулась майже тисяча чоловік. Я більш ніж впевнений,
що немає жодної іншої державної структури, послугами
якої мала необхідність скористатись така кількість жителів
району. А це в свою чергу вимагає від нас компетентності,
оперативності, і головне - чуйності.
Саме остання вимога оцінюється людьми найдорожче.
Не раз на тиждень приходять відвідувачі із проблемами, які й не пов’язані з архівними документами. Я завжди
стараюсь їх уважно вислухати, підказати, куди необхідно
звернутись, навіть, вийшовши з приміщення, показати, де
розміщена та чи інша установа. Людське „спасибі” - то найголовніша, найприємніша плата за нашу працю.
Або інше. Жителі району, особливо старше покоління, з
вдячністю відгукуються на газетні статті, фотографії з історії краю. В них частина їхньої біографії, особистого життя.
Згадую, як одну із публікацій про архівні фонди я проілюстрував фотознімком першої комсомольської бригади, яка
у 1931 році заготовляла хліб державі. Через день-два приходить в архів пожила жіночка і дякує мені за те, що упізнала на фото свого батька. Ніякого політичного аспекту ні в
текстівці, ні в нашій розмові не було.
Люди часто не тільки просять, а й вимагають, щоб частіше друкувати на шпальтах районної газети „Сільські новини” світлини з історії Віньковеччини. А тому у святковому
випуску до 90-річчя утворення району був розміщений на
чотирьох сторінках цілий архівний фотолітопис. Упізнавали читачі себе, рідних і близьких, сусідів, земляків. Повертались у миттєвості своєї юності…і дякували.

Віктор ТИРТИШНИЙ,
начальник архівного відділу
Віньковецької райдержадміністрації.

У ФОРМІ ВИСТАВОК...
Ювілейні дати − теж подія.
(Вітання колеги Г. Січак з 50-річчям)

Кращий досвід архівної справи
переймаємо у колег Державного архіву
Вінницької області.

Профспілкова організація Державного архіву Хмельницької області організувала для працівників архіву поїздку до Державного
історико-культурного заповідника „Самчики”. Архівісти відвідали
Китайський будиночок, пройшлися Липовою алеєю, побували
у Червоній залі палацу графів
Чечелів, ознайомилися з іншими
архітектурними пам’ятками, які
збереглися донині.
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Важливою формою популяризації архівних документів
є виставкова робота, яка дає можливість значній кількості
відвідувачів ознайомитися з документами Національного
архівного фонду України, що мають історичне і соціальнокультурне значення.
Спільно з Деражнянським районним історично-краєзнавчим музеєм було проведено виставку документів «В
пам’яті народній – навічно», де були представлені спогади
ветеранів, учасників бойових дій, та світлини з фонду №
158 «Колекція спогадів про Велику Вітчизняну війну 19411945 років». Ці матеріали були зібрані та записані учнями
шкіл Деражнянщини у 1984-1985 роках минулого століття і
відображають героїзм та незламність духу українського народу в боротьбі з гітлерівськими загарбниками.
В ході проведення районних заходів у зв’язку з 80-ми
роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні, що є
сумною та трагічною сторінкою історії українського народу, архівний відділ спільно з Деражнянською районною
бібліотекою для дорослих організував розгорнуту книжково-ілюстративну виставку документів «Голод 1932-1933 років - ненаситні жорна смерті», де були представлені архівні
документи та книгами про Голодомор 1932-1933 років.
Особливий інтерес у присутніх викликав розділ виставки
«Голод на Деражнянщині», де зібрано спогади очевидців
голодомору.
Особливої уваги заслуговує пересувна історико-документальна фотовиставка «Хмельниччина в роки Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр.», яка була організована
спільно із Державним архівом області та районним відділом культури, національностей та релігій, урочисте відкриття якої відбулося 9 травня 2013 року.
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