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ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ 

ГОЛОВНА РЕДКОЛЕГІЯ НАУКОВО-
ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СЕРІЇ КНИГ “РЕАБІЛІТОВАНІ 

ІСТОРІЄЮ” ІНФОРМУЄ…. 
 
 

Chronicle and information.  
The part “Chronicle and information” contains proceedings and 

decrees of main editorial board of research team of the series of book 
“Rehabilitated by history” for 2004. 

 
 

ПРОТОКОЛ  
засідання Головної редакційної колегії науково-документальної 

серії книг “Реабілітовані історією” 
 

м. Київ                                                                               15 квітня 2004  р. 
                                                          Інститут історії України НАН 

                                                          України, зал засідань 
 

Присутні: 
Члени Головної редакційної колегії: Голова Головної редакцій-

ної колегії, академік НАН України П.Т. Тронько, директор Інституту 
історії України НАН України В.А. Смолій, провідний науковий спів-
робітник Інституту історії України НАН України Ю.З. Данилюк, нача-
льник Галуазевого Державного архіву СБУ С.М.Богунов, голова Дер-
жавного комітету архівів України Г.В. Боряк, директор видавництва 
“Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана М.П.Зяблюк, завідуючий 
відділом Інституту історії України НАН України В.О. Горбик, заступ-
ник директора Галуазевого Державного архіву Служби безпеки Украї-
ни С.А. Кокін, начальник відділу Держкомархіву Г.В. Папакін, дирек-
тор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної ака-
демії наук України Ю.С. Шемшученко, Міністерство культури і мис-
тецтв – Л.М.Кононенко, учений секретар Інституту історії України 
НАН України О.С.Рубльов, директор Центрального державного архіву 
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вищих органів влади і управління Н.В. Маковська, провідний науковий 
співробітник Інституту історії України НАН України Є.М. Скляренко. 

Керівники науково-редакційних груп: Л.А.Копійченко – Жито-
мир, І.П.Фостій - Чернівці, С.С. Макарчик - Миколаїв, С.Д. Рев’якін - 
Запоріжжя, В.В.Просін (голова облредколегії) - Луганськ, О.М. Руба-
нов - Суми, П.М. Жук - Черкаси, М.М. Кучерепа - Волинь, Є.О. Гасай - 
Тернопіль, О.М. Сидоренко - Чернігів, А.А. Жив’юк - Рівне, І.Х. Чис-
тик - Київська область, Н.В. Лапчинська - Харків, В.М. Савчак - Львів, 
П.М. Суш - Івано-Франківськ, І.Ф. Шиманський - Хмельницьк, 
О.В. Бондар - Кіровоград, Л.Л. Прокопенко - Дніпропетровськ та 
В.П. Лациба – Вінниця. 

Співробітники відділу регіональних проблем історії України 
Інституту історії України НАН України та відділу по розробці 
архівів ВУНК – ДПУ – НКВС – КДБ при Головній редколегії : канди-
дат історичних наук Я.В. Верменич, кандидат історичних наук 
В.Ю. Васильєв, кандидат історичних наук Р.Ю. Подкур, кандидат істо-
ричних наук В.І. Дмитрук, кандидат історичних наук О.Г.Бажан, кан-
дидат історичних наук Р.В. Маньковська, кандидат історичних наук 
Т.Ф. Григор’єва, Л.В. Шевченко, Г.А. Вербіленко, І.І. Ставнюк, В.І. 
Адамовський. 

Запрошенні: Радник з юридичних питань міжвідомчої комісії 
по увічненню пам’яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті 
Міністрів України А.І. Амонс, директор Державного архіву МВС 
Н.В. Платонова, провідний спеціаліст Держкомтелерадіо України 
Т.Д. Головко. 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

І. Про рекомендацію до друку першої книги тому “Реабілітовані 
історією. Луганська область”. 

Доповідач: Просін В.В. – голова обласної редакційної колегії 
Луганської області;  

Співдоповідач: Скляренко Є.М. – провідний науковий співробі-
тник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, 
професор. 

II. Про рекомендацію до друку першої книги тому “Реабілітова-
ні історією. Запорізька область”. 

Доповідач: Рев’янікін С.Д. – керівник науково-редакційної гру-
пи Запорізької області. 

Співдоповідач: Скляренко Є. М. – провідний науковий співро-
бітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних на-
ук, професор. 
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III. Про план засідань Головної редакційної колегії на II півріч-
чя 2004 р. 

Інформує – академік НАН України Тронько П. Т. 
IV. Різне. 
 
I. Доповідали:  1.Просін В.В. - голова обласної редакційної ко-

легії Луганської області про проведену роботу над книгою. Було від-
значено ряд працівників облредколегії, які зробили вагомий внесок у 
підготовку тому “Реабілітовані історією. Луганська область”. Відзна-
чалось, що том обговорений на засіданні обласної редколегії де були 
присутні працівники Служби безпеки України.  У 2004 році на підго-
товку тому з місцевого бюджету було виділено 99,2 тисячі гривень. 
Тираж книги – 3 тисячі екземплярів. Книга передається до друку, за 
умови рекомендації її до друку Головною редколегією, у серпні місяці 
поточного року. 

2. Скляренко Є.М. - провідний науковий співробітник Інститу-
ту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор 
доповів, що структура тому відповідає методичним рекомендаціям 
Головної редколегії, книга виконана добротно. При остаточному до-
опрацюванні книги потрібно врахувати зауваження рецензентів, членів 
Головної редколегії та співробітників видавництва “Українська енцик-
лопедія ім. М.Бажана”. Вважаю, що є всі підстави рекомендувати кни-
гу до друку. 

 Виступили: Данилюк Ю.З. – провідний науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України, Шемшученко Ю.С. –  дирек-
тор Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної ака-
демії наук України, Фостій І.П. - голова редакційно-видавничої групи 
Чернівецької області, Жук П.М. - голова редакційно-видавничої групи 
Черкаської області, Тронько П.Т. - Голова Головної редакційної коле-
гії, академік НАН України. 

 
ПОСТАНОВА 

 
Виконуючи постанову Президії Верховної Ради України від 6 

квітня 1992 року № 2256-ХII “Про підготовку багатотомного науково-
документального видання про жертви репресій на Україні” та постано-
ву Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1992 року № 530 “Про 
підготовку і випуск серії книг “Реабілітовані історією” редколегія, на-
уково-редакційний відділ та авторський колектив Луганської області 
при допомозі обласної державної адміністрації  підготували макет ру-
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копису першої книги тому “Реабілітовані історією. Луганська область” 
обсягом 750 сторінок. 

Рукопис книги було розглянуто і схвалено обласною редколегі-
єю, зміст на її думку відповідає “Методичним рекомендаціям...” схва-
лених Головною редколегією 14 вересня 1993 року. 

На рукопис є позитивні рецензії академіка НАН України 
І.Ф.Кураса, професорів В.Ф.Литвиненка, В.М.Синьова, В.М.Курила і 
висновок провідного наукового співробітника Інституту історії Украї-
ни НАН України, професора Є.М.Скляренка. 

 

Головна редакційна колегія п о с т а н о в л я є :  
1. Погодитися з рішенням Луганської обласної редколегії про 

рекомендацію рукопису першої книги тому  до друку. 
Рекомендувати рукопис першої книги тому “Реабілітовані істо-

рією. Луганська область” до друку. 
2. Зобов’язати обласну редколегію в процесі остаточного до-

опрацювання першої книги тому врахувати висловлені під час обгово-
рення зауваження членів Головної редколегії та співробітників видав-
ництва “Українська енциклопедія ім. М.Бажана”. 

3. Обласній редколегії посилити роботу над підготовкою насту-
пних книг тому, звернути увагу на підвищення наукового рівня, визна-
чити остаточні терміни підготовки наступних книг і надіслати Голо-
вній редколегії пропозиції з цього питання до 1 листопада 2004 року. 

 
II. Доповідали: 1. Рев’якін С.Д. - голова редакційно-видавничої 

групи Запорізької області доповів про те, що починаючи з 1996 року 
обласна реакційна колегія повільно просувалась у справах. Це було 
пов’язано з матеріальними труднощами, з труднощами у відносинах з 
прокуратурою та відомчими архівами. До травня 2000 року було опра-
цьовано 11 тисяч справ, зібрано матеріал на 30 тисяч репресованих. 
Голова доповів про матеріально-технічне становище редколегії та зве-
рнув увагу на структуру книги. Також була внесена пропозиція ввести 
у штат облредколегії кураторів областей. Це допоможе прискорити 
роботу над книгами. На підготовку цієї книги з місцевого бюджету 
було виділено 120 тисяч гривень. Тираж – 3 тисячі примірників. 

2. Скляренко Є.М. - провідний науковий співробітник Інститу-
ту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор 
доповів, що структура тому відповідає “Методичним рекомендаці-
ям...”. При остаточному доопрацюванні книги потрібно врахувати за-
уваження рецензентів, членів Головної редколегії та співробітників 
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видавництва “Українська енциклопедія ім. М.Бажана”. Вважаю, що є 
всі підстави рекомендувати книгу до друку. 

Виступили:  Тронько П.Т. – Голова Головної редакційної коле-
гії, академік НАН України, Шемшученко Ю.С. - директор Інституту 
держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук Укра-
їни, Савчак В.М. - голова редакційно-видавничої групи Львівської об-
ласті,  Лапчинська Н.В. - голова редакційно-видавничої групи Харків-
ської області, Богунов С.М. – начальник Галуазевого Державного архі-
ву СБУ, Фостій І.П. – голова редакційно-видавничої групи Чернівець-
кої області. 

ПОСТАНОВА 
 
Головна редакційна колегія відзначає, що на виконання поста-

нови Президії Верховної Ради України від 6 квітня 1992 року № 2256-
ХII “Про підготовку багатотомного науково-документального видання 
про жертви репресій на Україні” та постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 вересня 1992 року № 530 “Про підготовку і випуск серії 
книг “Реабілітовані історією” Запорізька обласна редколегія, науково-
редакційний відділ та авторський колектив при участі обласної держа-
вної адміністрації  підготували макет рукопису першої книги тому 
“Реабілітовані історією. Запорізька область” обсягом 760 сторінок. 

Підготовлений рукопис тому відповідає вимогам “Методичних 
рекомендацій...” – підготовки науково-документальної серії книг “Реа-
білітовані історією”, схвалених Головною редакційною колегією  
14 вересня 1993 року. 

На рукопис є позитивні рецензії професорів Ф.Г.Турченка, 
С.Р.Ляха, доцента П.В.Рекотова і висновок провідного наукового спів-
робітника Інституту історії України НАН України, професора 
Є.М.Скляренка. 

 
Головна редакційна колегія п о с т а н о в л я є : 
1. Погодитися з рішенням Запорізької обласної редколегії про 

рекомендацію рукопису першої книги тому  до друку. 
Рекомендувати рукопис першої книги тому “Реабілітовані істо-

рією. Запорізька область” до друку. 
2. Зобов’язати обласну редколегію в процесі остаточного до-

опрацювання першої книги тому врахувати висловлені під час обгово-
рення зауваження членів Головної редколегії та співробітників видав-
ництва “Українська енциклопедія ім. М. Бажана”. 
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3. Обласній редколегії посилити роботу над підготовкою на-
ступних книг тому, звернути увагу на підвищення наукового рівня, 
визначити остаточні терміни підготовки наступних книг і надіслати Го-
ловній редколегії пропозиції з цього питання до 1 листопада 2004 року. 

 
III. Слухали інформацію Тронько П.Т. про необхідність прове-

дення чергового засідання Головної редакційної колегії науково-
документальної серії книг “Реабілітовані історією” у другому півріччі 
2004 року. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
З метою розгляду питання про рекомендацію до друку  Сумсь-

кого, Черкаського, Київського та Донецького тому провести засідання 
Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг “Реа-
білітовані історією” у другому півріччі 2004 року.  
 

IV. Слухали інформацію Тронька П.Т. та окремих членів Голо-
вної редакційної колегії щодо необхідності уточнення “Програми і 
методичних рекомендацій підготовки науково-документальної серії 
книг “Реабілітовані історією” від 14 вересня 1993 року, оскільки деякі 
її положення в областях трактуються по-різному, що призводить до 
суттєвих порушень при підготовці томів. 

Одночасно на засіданні йшлося про труднощі доступу до деяких 
архівних документів відомчих архівів (СБУ, МВС).  

 

З метою вдосконалення “Програми і методичних рекомендацій 
підготовки науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” 
від 14 вересня 1993 року та вирішення питання доступу до архівних 
документів відомчих архівів (СБУ, МВС) 

 
 Головна редакційна колегія п о с т а н о в л я є : 
1. Обласним редколегіям у місячний термін надіслати до Голо-

вної редакційної колегії свої пропозиції щодо  уточнення і можливих 
змін до “Програми і методичних рекомендацій підготовки науково-
документальної серії книг “Реабілітовані історією”.  

2. Доручити заступнику Голови Головної редакційної колегії 
Ю.З.Данилюку узагальнити пропозиції обласних редколегій, підгото-
вити проект змін та доповнень до Методичних рекомендацій з метою 
їх розгляду на засіданні Головної редколегії. 



ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ 

 

502

3. Обласним редколегіям у місячний термін надіслати до Голо-
вної редакційної колегії свої пропозиції в яких конкретно вказати архі-
ви та документи потрібні для успішного продовження розпочатої ро-
боти. Пропозиції будуть  передані до Державного комітету архівів 
України для позитивного вирішення. 

 

 
 
Голова Головної редакційної колегії 
науково-документальної серії книг 
“Реабілітовані історією” 
академік НАН України                                                        П.Т.Тронько 


