
Інформація 

щодо висвітлення діяльності ЦДАВО України у ЗМІ 

 в І півріччі 2020 року 

 

№ 

з/п 

Основна тематика Назва заходу Дата 

проведення 

Поширення інформації про захід 

1 2 3 4 5 

1 Актуальні питання 

архівної галузі: 

оцифрування 

документів, архівні 

електронні ресурси 

онлайн, унікальні 

документи в онлайн 

доступі та ін. 

 

 

 

  

Коментарі Голови Державної 

архівної служби України Анатолія 

Хромова, директора ЦДАВО України 

Олександра Буханця та заступниці 

директора ЦДАВО України Наталії 

Маковської про оцифрування 

архівних документів. Програма 

“Факти”. ICTV 

 

11 січня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”. 

 

Висвітлення у ЗМІ: 

Сюжет у програмі “Факти” про оцифрування 

архівних документів на ICTV (6.30-10.21 хв.) 

https://www.youtube.com/watch?v=zmBqB_snYOA 

 

Директор архіву Олександр 

Буханець, заступник директора 

Наталія Маковська, начальник 

відділу режимно-секретної роботи 

Оксана Берковська та завідувач 

сектору інформаційних технологій 

Ірина Собко відвідали презентацію 

програмного комплексу з 

інформатизації архівної справи – 

електронного ресурсу онлайн 

доступу до фондів архіву 

“Archium/Архіум”, яка відбулася на 

30 січня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини” 



базі ЦДАГО України 

 

Директор ЦДАВО України 

Олександр Буханець та заступник 

директора Наталія Маковська взяли 

участь у публічному звіті Голови 

Державної архівної служби України 

Анатолія Хромова про підсумки 

діяльності Укрдержархіву у 2019 

році, що відбувся у прес-центрі 

Українського національного 

інформаційного агентства 

“Укрінформ” 

 

19 лютого 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook 

 

У рамках проекту Державної 

архівної служби України “Унікальні 

архівні документи - в онлайн 

доступі” на вебсайті ЦДАВО України 

створено нову рубрику під назвою: 

“Унікальні документи” 

http://tsdavo.gov.ua/unikalni-

dokumenty-2/ 

25 березня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 
Про захід на вебпорталі Укрдержархіву: 

Спеціальна рубрика “Унікальні документи 

Національного архівного фонду” на вебпорталі 

Державної архівної служби України: 

https://archives.gov.ua/?uniq=1&s= 

Відео: Голова Державної архівної служби України 

Анатолій Хромов про онлайн доступність унікальних 

архівних документів для широкого загалу. 

Висвітлення у ЗМІ: 
Унікальні документи з історії України відтепер 

https://archives.gov.ua/?uniq=1&s&fbclid=IwAR3rBP28JDLZUKhb5jLvn5yDMZiPUOfPJlxvaj1bLqoBZ_q-d6xihj16y9A


онлайн // Історична правда. - 26 березня 2020 р. 

 
Унікальні архівні документи з історії України 

відтепер доступні онлайн // Новини Полтавщини. - 

26 березня 2020 р. 

 

У мережу виклали унікальні документи з історії 

України // Gazeta.ua. - 26 березня 2020 р. 
 

ЦДАВО України представив себе на 

інтерактивній карті Міжнародної 

ради архівів (The International Council 

on Archives) 

 

5 червня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook 

 

2 Переведення в 

електронну форму 

довідкового апарату 

документів НАФ 

Публікація на вебсайті архіву 

електронних версій описів, що 

пройшли редагування 

 Січень-

червень 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриках “Новини” та 

“Описи”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 
Про захід на вебпорталі Укрдержархіву: 

Архівні установи в онлайні: наповнення 

електронних баз описів та документів триває // 

Державна архівна служба України. - 10 квітня 

2020 р. 
 
Архівні установи в онлайні: дайджест новин // 

Державна архівна служба України. - 21 квітня 

2020 р. 

 



Архівні установи в онлайні: останні новини  // 

Державна архівна служба України. - 4 травня 

2020 р. 
 
Архівні установи в онлайні: нові надходження  // 

Державна архівна служба України. - 25 травня 

2020 р. 
 

3 Архівні установи в 

соціальних мережах: 
оприлюднення 

архівних документів 

ЦДАВО України у Facebook: 
У І півріччі 2020 р. опубліковано - 225 

постів. 

 
Розміщено 51 повідомлення 

інформаційного характеру. 

 
Опубліковано 226 документів на 365 

аркушах 

 

 

Січень-

червень 

2020 р. 

Висвітлення у ЗМІ: 
Інформаційний привід - паспорт ЗУНР, опублікований 

ЦДАВО України у Facebook 11 червня 2020 р.: 

 

Як виглядав паспорт громадян ЗУНР // Galinfo. - 

13 червня 2020 р. 

 

Як виглядав паспорт громадян ЗУНР // 

Karpaty.news. - 13 червня 2020 р. 

 

Як виглядав паспорт громадян ЗУНР // Фотографії 

старого Львова. - 14 червня 2020 р. 

 

Паспорт громадян ЗУНР виглядав саме так // 

BATЯR. - 15 червня 2020 р. 

 

4 Оприлюднення 

документів ЦДАВО 

України в рамках 

проекту “Українська 

революція (1917-

Презентація добірок документів 

“Календар Української Революції” 

Січень-

червень 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриках “Новини” та 

“Українська революція: архівні хроніки”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 



1921): архівні 

хроніки” 

Про захід на вебпорталі Укрдержархіву: 
Квітневі хроніки Української революції 1917-1921 

років // Державна архівна служба України. - 

3 квітня 2020 р. 
 
Травневі хроніки Української революції. Рік 1920 // 

Державна архівна служба України. - 5 травня 

2020 р. 
 

5 Оприлюднення 

архівних документів 

до Дня соборності 

України 

Журналісти телеканалу новин “24” 

відзняли в ЦДАВО України 

унікальний документ – Акт злуки 

ЗУНР і УНР для підготовки сюжету 

до Дня Соборності України 

22 січня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”. 

 
Висвітлення у ЗМІ: 

День соборності: як українські землі об'єднались в 

одній державі // Телеканал “24”. - 22 січня 2020 р. 

https://24tv.ua/den_sobornosti_ukrayini_22_sichnya_yak_

obyednalis_zemli_ukrayini_n1099752 

 

До Дня Соборності України в 

читальному залі ЦДАВО України 

експонувалися оригінали та копії 

документів з фондів архіву 

22 січня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини” 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 
Про захід на вебпорталі Укрдержархіву: 

У читальному залі Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України 

експонуються оригінали та копії документів з 

фондів архіву До Дня Соборності України // 

Державна архівна служба України. - 22 січня 

2020 р. 



 

6 Оприлюднення 

архівних документів з 

історії українського 

війська 1917-1921 

років 

У Національному університеті 

оборони України імені Івана 

Черняховського відкрито виставку 

“Армія... кров'ю писала живу осяйну 

безсмертну легенду боротьби і 

перемоги...”, підготовлену ЦДАВО 

України до 100-річчя Першого 

Зимового походу Армії УНР 

 

3 березня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини” 

7 Оприлюднення 

архівних документів, 

пов'язаних з 

діяльністю 

українського 

хореографа та 

режисера Василя 

Авраменка 

На вебсайті ЦДАВО України 

опубліковано онлайн-виставку 

архівних документів, присвячену 

125-річчю від дня народження 

українського хореографа та режисера 

Василя Кириловича Авраменка 

20 березня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриках “Новини” та 

“Документальні вистаки on-line”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 
Про захід на вебпорталі Укрдержархіву: 

ЦДАВО та ЦДАЗУ влаштували віртуальну експозицію 

до 125-річчя з дня народження корифея українського 

народного танцю Василя Авраменка // Державна 

архівна служба України. - 20 березня 2020 р. 

 
Висвітлення у ЗМІ: 

Українські архіви влаштували віртуальну 

експозицію до 125-річчя українського танцюриста 

Василя Авраменка // Історична правда. - 

24 березня 2020 р. 

 
Опублікували документи українського танцюриста, 



який виїхав у США // Gazeta.ua. - 25 березня 2020 р. 

 

8 Оприлюднення 

архівних документів 

до 100-річчя 

підписання 

Варшавського 

договору 

На вебсайті ЦДАВО України 

розміщено онлайн-виставку архівних 

документів “С. Петлюра: “Це той 

етап, через який ми повинні 

перейти”. До 100-річчя підписання 

Варшавського договору” 

20 квітня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриках “Новини” та 

“Документальні вистаки on-line”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 
Про захід на вебпорталі Укрдержархіву: 

Центральний державний архів вищих органів 

влади та управління України відкрив віртуальну 

експозицію документів до 100-річчя підписання 

Варшавського договору // Державна архівна 

служба України. - 22 квітня 2020 р. 

 
Висвітлення у ЗМІ: 

Опублікували документи про таємні переговори з 

поляками // Gazeta.ua. - 21 квітня 2020 р. 
 
Архів влаштував онлайн-виставку документів до 

100-річчя підписання договору Симона Петлюри з 

Польщею // UAZMI. - 21 квітня 2020 р.  

 
Опублікували документи про таємні переговори 

українців з поляками // UA ZMI. - 22 квітня 2020 р. 

9 Оприлюднення 

архівних 

документів про 

події Другої світової 

На вебсайті ЦДАВО України 

започатковано новий цифровий 

проект - база даних “Непрочитані 

листи з нацистської неволі”, завдяки 

7 травня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриках “Новини” та 

“Бази даних” 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 

https://uazmi.org/news/post/db5DBmOi54uzqLkXG22rb4


війни якій можна знайти інформацію про 

своїх рідних, вивезених на примусові 

роботи до нацистської Німеччини під 

час Другої світової війни 

Про захід на вебпорталі Укрдержархіву: 
До Дня пам'яті та примирення і 75-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

архівні установи приурочили документальні 

онлайн експозиції // Державна архівна служба 

України. - 8 травня 2020 р. 

 

10 Оприлюднення 

документів до Дня 

вишиванки 

На вебсайті ЦДАВО України 

опубліковано тематичну добірку 

листівок з фондів архіву 

 

21 травня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook 

11 Оприлюднення 

архівних 

документів про 

Головного Отамана 

Армії УНР Симона 

Петлюру 

На вебсайті ЦДАВО України 

опубліковано маловідомі світлини 

Симона Петлюри, відтворені з 

негативів, що відклалися в 

особовому фонді І. Огієнка (ф. 1871) 

29 травня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 
Висвітлення у ЗМІ: 

ЦДАВО оприлюднив світлини Симона Петлюри // 

Історична правда. - 29 травня 2020 р. 

 

В Україні оприлюднили раніше невідомі фото 

Петлюри у Кам'янці-Подільському // Еспресо. - 

29 травня 2020 р. 

 

Держархів оприлюднив раритетні фото Петлюри у 

Кам'янці-Подільському // Телеканал “Прямий”. - 

29 травня 2020 р. 

 

Представили невідомі фото Симона Петлюри на 

Поділлі // Шепетівський вісник (міськрайонна 



громадсько-політична газета). - 29 травня 2020 р. 

 

В Україні оприлюднили раніше невідомі фото 

Петлюри у Кам'янці-Подільському // Про Львів. - 

29 травня 2020 р. 

 
Держархів опублікував раніше невідомі фото Симона 

Петлюри // УНІАН (Інформаційне агентство). - 30 

травня 2020 р. 

 

Держархів оприлюднив раніше невідомі фото 

Симона Петлюри // ТСН. - 30 травня 2020 р. 

 

Опубліковані невідомі фото Петлюри // 

Кореспондент. - 30 травня 2020 р. 

 

Держархів оприлюднив невідомі світлини Симона 

Петлюри // Є. Ye.ua. - 30 травня 2020 р. 

 

Показали ексклюзивні світлини Симона Петлюри 

// Galinfo. - 30 травня 2020 р. 

 

Знайдено раніше невідомі фото Симона Петлюри // 

Вголос. - 30 травня 2020 р. 

 

Оприлюднили невідомі світлини Симона Петлюри 

// Волинь. - 30 травня 2020 р. 

 

Оприлюднили нові світлини Симона Петлюри // 

Доба. - 30 травня 2020 р. 



 

Нові світлини Симона Петлюри представлені 

державним архівом // Історія в школі . -  30 травня 

2020 р. 

 

Госархив обнародовал ранее неизвестные фото 

Петлюры // Гордон. - 31 травня 2020 р. 

 

Симон Петлюра: оприлюднено невідомі фото 

Голови Директорії // Україна молода. - 31 травня 

2020 р. 

 

Знайдено раніше невідомі фото Симона Петлюри // 

Слово News. - 31 травня 2020 р. 

 

Опубліковано архівні фото Симона Петлюри, 

відтворені з негативів, що були в особовому фонді 

Івана Огієнка // НГП.ua.info (Назалежний 

громадський портал). - 31 травня 2020 р. 

 

В Україні показали раніше невідомі світлини 

Симона Петлюри // Укрінформ. - 2 червня 2020 р. 

 

Держархів показав раніше невідомі світлини 

Симона Петлюри // Дивись Info. - 2 червня 2020 р. 

 

В Україні оприлюднили нові архівні фото Симона 

Петлюри // Український інтерес. - 2 червня 2020 р. 

 



Українцям показали раніше невідомі світлини 

Симона Петлюри // Хроніки ЛЮБАРТА. - 2 червня 

2020 р. 

 

В Україні показали раніше невідомі світлини 

Симона Петлюри // Телеграф. - 2 червня 2020 р. 

 

В Україні опублікували раніше невідомі 

фотографії Симона Петлюри // 1NEWS. - 3 червня 

2020 р. 

 

Оприлюднено невідомі фотографії Голови 

Директорії УНР // Гомін України - Ukrainian Echo. 

- 9 червня 2020 р. 

 
Держархів оприлюднив нові світлини полтавця 

Симона Петлюри // Новини Полтавщини (обласне 

комунальне інформаційне агентство). - 12 червня 2020 

р. 

 

Держархів оприлюднив нові світлини полтавця 

Симона Петлюри // Полтавщина (інтернет-

видання). - 12 червня 2020 р. 

 

Держархів оприлюднив нові світлини полтавця 

Симона Петлюри // Новости Полтавы.- 13 червня 

2020 р. 

 

Держархів оприлюднив нові світлини полтавця 

Симона Петлюри // Центральний. - 13 червня 



2020 р. 

 
Держархів оприлюднив нові світлини полтавця 

Симона Петлюри // Слово Просвіти. - 17 червня 2020 

р. 

 

12 Оприлюднення 

архівних 

документів до Дня 

Києва 

Документи ЦДАВО України увійшли 

до документальної виставки архівних 

документів “День Києва: історія 

головної вулиці столиці в архівних 

документах”, підготовленої 

Державною архівною службою 

України 

29 травня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 
Про захід на вебпорталі Укрдержархіву: 

День Києва: історія головної вулиці столиці в 

архівних документах // Державна архівна  служба 

України. - 29 травня 2020 р. 

 

Висвітлення у ЗМІ: 

Виставка онлайн: оприлюднили архівні документи 

про Хрещатик // Хрещатик.news. - 2 червня 2020 р. 

 

Оприлюднили архівні документи про історію 

Хрещатика // Вечірній Київ. - 2 червня 2020 р. 

 

13 Оприлюднення 

архівних 

документів, 

пов'язаних з 

діяльністю 

політичного і 

громадського діяча, 

На вебсайті ЦДАВО України 

опублікована виставка документів 

“До 95-річчя з дня народження 

Миколи Плав'юка, політичного і 

громадського діяча, останнього 

Президента УНР в екзилі” 

4 червня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриках “Новини” та 

“Документальні вистаки on-line”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook 



останнього 

Президента УНР в 

екзилі Миколи 

Плав'юка 

14 Оприлюднення 

архівних 

документів з історії 

державної служби 

України 

Документи ЦДАВО України увійшли 

до документальної виставки архівних 

документів “Державна служба в 

Україні. Історичні паралелі”, 

підготовленої Державною архівною 

службою України спільно з 

Національним агентством України з 

питань державної служби 

23 червня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 

 
Про захід на вебпорталі Укрдержархіву: 

“Державна служба в Україні. Історичні паралелі”. 

Документальна виставка // Державна архівна  

служба України. - 23 червня 2020 р. 

 
Висвітлення у ЗМІ: 

Документальна виставка: “Державна служба в 

Україні. Історичні паралелі” // Національне 

агентство України з питань державної служби. - 

24 червня 2020 р. 

 
До вашої уваги документальна виставка: “Державна 

служба в Україні. Історичні паралелі” // Житомирська 

районна державна адміністрація (офіційний вебсайт). - 

24 червня 2020 р. 

 

15 Оприлюднення 

архівних 

документів до Дня 

Конституції України 

На вебсайті ЦДАВО України 

опубліковано онлайн виставку 

“Конституція України. Архівні 

хроніки ХХ століття” 

25 червня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриках “Новини” та 

“Документальні вистаки on-line”; 
- на сторінці ЦДАВО України у Facebook. 

 



Про захід на вебпорталі Укрдержархіву: 
Документальна ретроспектива конституційного 

розвитку України // Державна архівна  служба 

України. - 26 червня 2020 р. 
 

На офіційному вебсайті Верховної Ради 

України презентовано віртуальну 

експозицію до 24-ї річниці ухвалення 

Конституції України, підготовлену 

Центральним державним 

кінофотофоноархівом України ім. Г. С. 

Пшеничного спільно з Центральним 

державним архівом вищих органів влади 

та управління України 

 

26 червня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”. 

 
Про захід на офіційному вебпорталі парламенту 

України: 

 

Віртуальна експозиція до 24-ї річниці ухвалення 

Конституції України // Верховна Рада України. - 

26 червня 2020 р. 

 

Коментар заступниці директора 

ЦДАВО України Наталії Маковської 

для спецефіру до Дня Конституції 

України програми “Сьогодні. Ранок. 

Вихідний” на телеканалі “Україна 

24” 

28 червня 

2020 р. 

Інформацію розміщено: 
- на вебсайті ЦДАВО України в рубриці “Новини”. 

 
Висвітлення у ЗМІ: 

“Українська Конституція: де і як зберігають?” (в 

спецефірі програми “Сьогодні. Ранок. Вихідний” до 

Дня Конституції України (13:00 хв. - 17:05 хв.) // Канал 

“Україна 24”. - 28 червня 2020 р. 
https://www.youtube.com/watch?v=SOD-UbkjpXs 

 

 


