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Додаток №1 

ПОСТАНОВА 
Головної редакційної колегії науково-документальної 

серії книг “Реабілітовані історією” 
 

8 липня 2004 р. 
 
Виконуючи постанову Президії Верховної Ради України від 

6 квітня 1992 року № 2256-ХII “Про підготовку багатотомного науко-
во-документального видання про жертви репресій на Україні” та по-
станову Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1992 року № 530 
“Про підготовку і випуск серії книг “Реабілітовані історією” обласна 
редколегія, науково-редакційний відділ та авторський колектив тому 
за підтримки обласної державної адміністрації підготували на основі 
широкої джерельної бази рукопис першої книги тому “Реабілітовані 
історією. Донецька область”. 

Рукопис книги було розглянуто і схвалено обласною редколегі-
єю 26 листопада 2003 року, зміст на її думку відповідає “Методичним 
рекомендаціям”. 

Рукопис має позитивні рецензії докторів історичних наук, про-
фесорів В.М.Курила, Є.М.Скляренка, В.В.Іваненка, А.П.Розкошного, 
кандидата історичних наук В.І.Дмитрука, Всеукраїнського державного 
спеціалізованого видавництва “Українська енциклопедія” 
ім. М. П. Бажана, Галузевого Державного архіву Служби безпеки 
України, Начальника управління Служби безпеки України в Донецькій 
області М.І.Любимова. 

 
Головна редакційна колегія п о с т а н о в л я є :  
1. Відзначити, що обласною редколегією, науково-редакційним 

відділом та авторським колективом за підтримки обласної державної 
адміністрації проведено значну роботу по дослідженню трагічних сто-
рінок історії Донеччини з залученням великої кількості архівних доку-
ментів та друкованих джерел і підготовлено рукопис першої книги 
тому “Реабілітовані історією. Донецька область”. 

2. Погодитися з рішенням Донецької обласної редколегії про ре-
комендацію рукопису книги першої тому до друку. Рекомендувати 
рукопис книги першої тому “Реабілітовані історією. Донецька об-
ласть” до друку. 
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3. Зобов’язати обласну редколегію в процесі остаточного до-
опрацювання книги першої тому врахувати висловлені під час обгово-
рення зауваження членів Головної редколегії та рецензентів. 

4. Обласній редколегії посилити роботу над підготовкою насту-
пних книг тому, звернути увагу на підвищення наукового рівня, визна-
чити остаточні терміни підготовки наступних книг. 

 
 
 

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


