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ПРОТОКОЛ  
засідання Бюро Головної редакційної колегії 

науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” 
 

м.Київ                                                                                     8 липня 2004 р. 
                                                 Інститут історії України НАН України, 

зал засідань 
 

Присутні: 
Голова Бюро – Тронько Петро Тимофійович – завідувач відділу 

Інституту історії України НАН України, академік НАН України. 
Члени Бюро: 

Реєнт  
Олександр Петрович  
 
Данилюк  
Юрій Зіновійович 
 
Богунов 
Сергій Миколайович 
Боряк 
Геннадій Володимирович 
Зяблюк 
Михайло Павлович 
 
 
 

– 
 
 
– 
 
 
– 
 
– 
 
– 
 
 
 
 

заступник директора Інституту істо-
рії України НАН України, член-
кореспондент НАН України; 
провідний науковий співробітник 
Інституту історії України НАН Укра-
їни; 
начальник Галуазевого Державного 
архіву Служби безпеки України; 
начальник Державного комітету ар-
хівів України; 
директор Всеукраїнського державно-
го спеціалізованого видавництва 
“Українська енциклопедія” ім. 
М.П. Бажана. 

 
Запрошені: 

Копійченко Л.А. – керівник науково-редакційної групи Жито-
мирської обласної редколегії, Тіміряєв Є.М. – член науково-
редакційної групи Житомирської обласної редколегії, Бут О.М. – за-
ступник голови Донецької обласної редакційної колегії, Бліднов С.Ф. – 
редактор тому “Реабілітовані історією. Донецька область”, Войналович 
В.А. – член Головної редколегії, кандидат історичних наук, Кокін С.А. 
– заступник начальника Галуазевого Державного архіву Служби без-
пеки України; співробітники відділу по розробці архівів ВУНК – ДПУ 
– НКВС – КДБ при Головній редколегії та відділу регіональних про-
блем історії України Інституту історії України НАН України: провід-
ний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, 
доктор історичних наук, професор Скляренко Є.М., кандидат історич-
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них наук Верменич Я.В., кандидат історичних наук Васильєв В.Ю., 
кандидат історичних наук Подкур Р.Ю., кандидат історичних наук 
Дмитрук В.І., кандидат історичних наук Бажан О.Г., кандидат історич-
них наук Маньковська Р.В., кандидат історичних наук Григор’єва Т.Ф., 
Шевченко Л.В., Вербіленко Г.А., Ставнюк І.І., Адамовський В.І. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

Доповідачі: Бут О.М. – заступник голови Донецької обласної 
редакційної колегії; 

Бліднов С.Ф. – редактор тому “Реабілітовані історією. Донецька 
область”. 

Співдоповідач: Дмитрук В.І. – науковий співробітник Інституту 
історії України НАН України, кандидат історичних наук. 

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

Доповідач: Копійченко Л.А. – керівник науково-редакційної 
групи Житомирської обласної редколегії. 

Співдоповідач: Маньковська Р.В. – старший науковий співробіт-
ник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук. 

III. Різне. 
 
I. СЛУХАЛИ: Бута О.М. – заступника голови Донецької облас-

ної редакційної колегії, Бліднова С.Ф. – редактора тому “Реабілітовані 
історією. Донецька область” та Дмитрука В.І. – наукового співробітни-
ка Інституту історії України НАН України, кандидата історичних наук 
про підготовку рукопису першої книги тому “Реабілітовані історією. 
Донецька область” для розгляду і рекомендації його до друку. 

 
ВИСТУПИЛИ: Скляренко Є.М. – провідний науковий співро-

бітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних на-
ук, професор, Данилюк Ю.З. – заступник Голови Головної редколегії, 
провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН 
України, кандидат історичних наук, Кокін С.А. – заступник начальни-
ка Галуазевого Державного архіву Служби безпеки України, кандидат 
історичних наук, Тронько П.Т. – Голова Головної редколегії, академік 
НАН України. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати представлений обласною редко-
легією рукопис першої книги тому “Реабілітовані історією. Донецька 
область” (постанова додається – Додаток №1). 
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ІI. СЛУХАЛИ: Подання Житомирської обласної редакційної 
колегії від 11 червня 2004 року про рекомендацію до друку книги 
першої тому “Реабілітовані історією. Житомирська область” (Копійче-
нко Л.А. – керівник науково-редакційної групи Житомирської обласної 
редколегії, Маньковська Р.В. – старший науковий співробітник Інсти-
туту історії України НАН України, кандидат історичних наук). 

 
ВИСТУПИЛИ: Скляренко Є.М. – провідний науковий співро-

бітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних на-
ук, професор, Данилюк Ю.З. – заступник Голови Головної редколегії, 
провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН 
України, кандидат історичних наук, Боряк Г.В. – начальник Державно-
го комітету архівів України, доктор історичних наук, Кокін С.А. – за-
ступник начальника Галузевого Державного архіву Служби безпеки 
України, кандидат історичних наук, Тронько П.Т. – Голова Головної 
редколегії, академік НАН України. 

 
УХВАЛИЛИ: рекомендувати представлений обласною редко-

легією рукопис першої книги тому “Реабілітовані історією. Житомир-
ська область” (постанова додається – Додаток №2). 

 
III. СЛУХАЛИ: Пропозицію академіка НАН України П.Т. Тро-

нька про введення до складу групи з підготовки змін та доповнень до 
“Методичних рекомендацій”, схвалених Головною редакційною коле-
гією науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” 
14 вересня 1993 року, начальника Державного комітету архівів Украї-
ни, доктора історичних наук Боряка Геннадія Володимировича. 

 
УХВАЛИЛИ: Ввести до складу групи з підготовки змін та до-

повнень до “Методичних рекомендацій”, схвалених Головною редак-
ційною колегією науково-документальної серії книг “Реабілітовані 
історією” 14 вересня 1993 року начальника Державного комітету архівів 
України, доктора історичних наук Боряка Геннадія Володимировича. 

 
 
 
 

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


