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12 січня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку документів до дня народження військового діяча, 

генерал-поручника Армії УНР Володимира Сінклера

14 січня 2022 р. - презентовано оновлений офіційний вебсайт Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України  

14 січня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України в рамках проєкту «Гортаючи архівні 

сторінки» представлено тематичну добірку документів до 140-річчя від дня 

народження церковного, громадського та політичного діяча, історика церкви, 

мовознавця, лексикографа, педагога Івана Огієнка (митрополита Іларіона)

18 січня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

презентовано тематичну добірку документів до 30-річчя від дня затвердження 

Державного Гімну України.



22 січня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку документів «До Дня Соборності України»

22 січня 2022 р. – презентовано новий проєкт ЦДАВО України «Шлях до Державності: 

архівні хроніки української еміграції» та започатковано нову рубрику на вебсайті архіву 

з метою його реалізації. Ініціатором і автором проєкту стала начальник відділу 

довідкового апарату ЦДАВО України Ольга Редько. Перший випуск вийшов під назвою 

«Соборний Чин» й присвячувався святкуванню в еміграції річниць проголошення 

незалежності Української Народної Республіки 1918 р. та проголошення Акта Злуки 

українських земель 1919 р.

26 січня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку документів до Міжнародного дня митника.

.



27 січня 2022 р. - Державною архівною службою України та ЦДАВО України 

презентовано новий онлайн ресурс в Українському національному інформаційному 

агентстві «Укрінформ». Цей ресурс створений ЦДАВО України на базі комплексної 

інформаційної системи «Архіум», розробником якої є ПП «Архівні інформаційні 

системи». Під час презентації, було наголошено, що вже до ресурсу завантажено 

близько 600 тисяч цифрових копій архівних документів – це 21 архівний фонд у 

повному обсязі, а також частково науково-довідковий апарат архіву

28 січня 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України розглянуто 

документи Міністерства енергетики України, Міністерства з питань стратегічних 

галузей промисловості України, Міністерства аграрної політики України, Секретаріату 

уповноваженого із захисту державної мови, Вищої ради юстиції, Державного комітету 

телебачення та радіомовлення, Державної аудиторської служби України, Акціонерного 

товариства «Укртрансгаз» та інш.

29 січня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

презентовано тематичну добірку документів до Дня пам’яті Героїв Крут



1 лютого 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку документів до дня народження поета, публіциста, 

громадського і культурного діяча Євгена Маланюка

1 лютого 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано документи до 120-річчя від дня народження поетеси, художниці та 

громадської діячки Оксани Лятуринської

3 лютого 2022 р. – на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано документи про військового, генерал-хорунжого 

Армії УНР Віталія Гудиму

7 лютого 2022 р. - ЦДАВО України завантажив 57 описів фондів до рубрики «Описи 

PDF» на вебсайті архіву. Серед них – описи фондів «Штаб Східного фронту військ 

УНР», «Головна військово-ветеринарна управа Української Держави», «Штаб 

Сердюцької окремої дивізії військ Української Держави», «Штаб осадного корпусу 

військ УНР, Київ», «Штаб Головної команди військ УНР, Київ», «Армійська гонорова 

рада ордена «Залізного Хреста» УНР, Каліш (Польща)»



8 лютого 2022 р. - ЦДАВО України завантажив описи 45 фондів до рубрики «Описи 

PDF» на вебсайті архіву. Серед них – описи фондів «Морське міністерство Української 

Народної Республіки», «Надзвичайна дипломатична місія Української Народної 

Республіки в Румунії (Бухарест)», «Військовий штабний суд при штабі діючої армії 

УНР», «Київський вищий військовий суд УНР», «Українська військова місія в Речі 

Посполитій Польській, м. Варшава»

9 лютого 2022 р. - завантажено до Е-ресурсу «Архіум» ЦДАВО України джерела з 

історії єврейської людності за доби Української революції 1917–1921 рр., а саме 5419  

цифрових копій аркушів архівних документів. Серед них – документи Міністерства 

єврейських справ Української Народної Республіки, Єврейського національного 

секретаріату Української Держави, Єврейського національного секретаріату 

Української Народної Республіки, 1-го єврейського піхотного батальйону

9 лютого 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку «Документи про Берестейський мирний договір 9 

лютого 1918 року»



10 лютого 2022 р. - ЦДАВО України завантажено до рубрики «Описи PDF» 37 томів 

описів 35 архівних фондів. Серед них – описи фондів «Міністерство генерального 

писарства Української Народної Республіки», «Комісар Міністерства культів 

Української Народної Республіки», «Полтавський губернський комісар УНР», «Польова 

скарбниця при ставці Головного Отамана УНР», «Українська військово-санітарна місія 

в справах українських полонених у Німеччині», «Товариство «Союз українок» УНР, 

м. Тарнів (Польща)»

11 лютого 2022 р. - ЦДАВО України завантажено описи ще 50 архівних фондів до 

рубрики «Описи PDF». Серед них – описи фондів «Міністерство праці УНР», 

«Єврейського національного секретаріату Української Держави», «Штаб 

Наддніпрянської армії УНР», «Окрема бригада прикордонної охорони військ УНР», 

«Окружна рада професійної спілки залізничників УНР», «Бюро біженців з України в 

Тарнові»

13 лютого 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку «До 130-річчя від дня народження оперної співачки та 

педагогині Марії Литвиненко-Вольгемут»



14 лютого 2022 р. - ЦДАВО України завантажено описи ще 35 архівних фондів до 

рубрики «Описи PDF» на вебсайті архіву. Серед них – описи особових фондів, 

дипломатичних та військових установ УНР, установ української еміграції

17 лютого 2022 р. - ЦДАВО України завантажено описи 50 архівних фондів до 

рубрики «Описи PDF» на вебсайті архіву. Серед них – описи фондів окремих 

міністерств Української Держави та Української Народної Республіки, особових 

фондів, військових установ УНР та установ української еміграції

17 лютого 2022 р. – ЦДАВО України прийняв на зберігання 139 справ Національного 

архівного фонду за фондом 4786 «Міністерство енергетики та електрофікації УРСР, м. 

Київ» за 1989-1991 рр.

19 лютого 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України в рамках проєкту «Гортаючи архівні 

сторінки» представлено тематичну добірку документів «До 30-річчя затвердження 

Державного Герба України»

21 лютого 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України презентовано виставку архівних 

документів «До міжнародного дня рідної мови»



21 лютого 2022 р. - ЦДАВО України завантажено описи 35 фондів до рубрики «Описи 

PDF» на вебсайті архіву. Серед них – описи особових фондів, повітових та міських 

комісій з виборів до Українських Установчих зборів

22 лютого 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України презентовано 2-й випуск проєкту

«Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції. Таборове життя в 

Польщі»

22 лютого 2022 р. - ЦДАВО України завантажено до рубрики «Описи PDF» описи ще 

35 фондів. Серед них – описи особових архівних фондів визначних політичних, 

громадських, військових та культурних діячів

23 лютого 2022 р. - ЦДАВО України завантажено до Е-ресурсу «Архіум» джерела з 

історії єврейської людності за доби Української революції 1917–1921 рр., а саме – ф. 

1748 «Міністерство у єврейських справах Української Народної Республіки, м. Київ» 

(103 справи, 5788 цифрових копій аркушів архівних документів)

23 лютого 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто документи Державної інспекції енергетичного нагляду, Центру 

комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, Українського науково-

дослідного інститут архівної справи та документознавства, ліквідованих банків, 

документи яких зберігаються в Національному банку України та інш.



24 – 28 лютого 2022 р. – вжито заходів щодо організації роботи архіву, забезпечення 

збереженості документів Національного архівного фонду, у тому числі унікальних, в 

умовах повномасштабної агресії російської федерації проти України

25 лютого 2022 р. – передано на зберігання до сховищ документи з обмеженим 

доступом ЦДАВО України

25 лютого 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

розміщено публікацію про архівний фонд № 380 «Український національно-державний 

союз у Відні (Австрія)» та оприлюднено документ із цього фонду – Протест 

Українського національно-державного союзу до культурних народів світу

28 лютого 2022 р. - колектив ЦДАВО України перерахував на потреби Збройних Сил 

України 30 тисяч гривень своїх профспілкових коштів



1 березня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано пост «Не дайте історії повторитися!» про документ 1920 року –

Звернення Українського Військового інформаційного Бюро «Судний день українського 

народу» з фонду «Український історичний кабінет у Празі (Чехословаччина)»

2 березня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

зроблено публікацію про листівку періоду Української Народної Республіки «Хто такий 

Український Козак?», виявлену у фондах ЦДАВО України 

2 березня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

директором ЦДАВО України Ларисою Левченко опубліковано пост «Його мрія 

збулася!» про промову Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри в 

Генеральному штабі в 1919 р., який у подальшому став основою для написання статті 

про архівні документи Симона Петлюри щодо створення Армії УНР, що зберігаються в 

ЦДАВО України. Опубліковано збірку наказів про армію Української Народної 

Республіки «Яка має бути українська армія»



3 березня 2022 р. - в онлайн-виданні «Історична правда» опубліковано  статтю 

директора ЦДАВО України Лариси Левченко «Його мрія збулася!» про промову 

Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри в Генеральному штабі в 1919 р., у 

якій він оприлюднив свої ідеї щодо Української Армії

4 березня 2022 р. - на вебсайті архіву в розділі «Описи PDF» оприлюднено ще 54 

архівних описи. Для користувачів у режимі онлайн 24/7 стали доступними описи з 

фонду 1 «Верховна Рада України» та фонду 2 «Кабінет Міністрів України»

4 березня 2022 р. - ЦДАВО України завантажено до Е-ресурсу джерела з історії 

єврейської людності за доби Української революції 1917–1921 рр., а саме – ф. 1854 

«Міністерство у єврейських справах Української Держави, м. Київ» (193 справи, 9946 

цифрові копії аркушів архівних документів)

9 березня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку «До дня народження співця України, оборонця землі, 

волі і долі народної – Тараса Григоровича Шевченка!», у якій зібрано різноманітні 

зображення й світлини Т. Шевченка, що зберігаються в різних фондах ЦДАВО 

України 



9 березня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив ще 26 описів 17 архівних фондів до 

рубрики «Описи PDF» на вебсайті архіву. Серед них – описи повітових комісій з 

виборів до Українських Установчих зборів, місцевих органів влади періоду Української 

революції 1917–1921 рр. 

11 березня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив до Е-ресурсу «Архіум» фонд 413 

«Центральна комісія національних меншин при Всеукраїнському Центральному 

Виконавчому Комітеті (ЦК НМ), м. Харків, 1923–1933 рр.» (1 опис, 599 справ, 60792 

цифрові копії аркушів документів) та фонд 3287 «Тимчасовий виконавчий комітет 

спілки євреїв-військовослужбовців 6 армії, м. Болград Бессарабської губернії, 1917 

рік» (1 опис, 2 справи, 267 цифрових копій аркушів документів)

14 березня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив до Е-ресурсу «Архіум» джерела з 

історії єврейської людності за доби Української революції 1917–1921 рр. 7178 

цифрових копій аркушів документів 84 справ 4 фондів, зокрема, справи фонду 3304 

«Тимчасовий комісаріат УСРР у єврейських справах, м. Київ» (1919 р.), фонду 3301 

«Всеукраїнський центральний комітет допомоги  потерпілим від погромів при 

Міністерстві у єврейських справах УНР, м. Кам’янець-Подільський Подільської 

губернії, 1919–1920 рр.» за описом 1 тощо



21 березня 2022 р.  - на вебсайті ЦДАВО України презентовано третє число проєкту

«Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції. Культура в окупації», 

присвячене 180-річному ювілею українського композитора, піаніста, диригента, 

педагога Миколи Лисенка

22 березня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив до Е-ресурсу «Архіум» джерела з 

історії єврейської людності за доби Української революції 1917–1921 рр. 20143 

цифрових копії 409 архівних справ 6 фондів. Серед них – справи фонду 1123 

«Особлива слідча комісія з розслідування протиєврейських погромних подій при Раді 

Міністрів УНР, Кам’янець-Подільський Подільської губернії, 1919 р.» (опис 1), фонду 

3298 «Центральне єврейське бюро радянсько-національних меншин при Народному 

комісаріаті освіти УРСР (Центральне бюро раднацмен), Київ, 1922–1933 рр.» (опис 1), 

фонду 3301 «Всеукраїнський центральний комітет допомоги  потерпілим від погромів 

при Міністерстві у єврейських справах УНР, Кам’янець-Подільський Подільської 

губернії, 1919–1920 рр.» (опис 2) 

25 березня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив до Е-ресурсу «Архіум» 67286 

цифрових копій аркушів документів 507 справ 2 архівних фондів, а саме: фонд 3332 

«Науково-дослідна кафедра єврейської культури при Українській Академії наук, Київ» 

(опис 1) та  фонд 505 «Всеукраїнська комісія в справі земельного влаштування 

працюючих євреїв при президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 

УРСР (Укркомзет), м. Харків» (справи з № 1 по № 470)



28 березня 2022 р. - за сприяння Державної архівної служби України та особисто її 

очільника Анатолія Хромова директор ЦДАВО України Лариса Левченко та офіційний  

представник корпорації FamilySearch International в Україні Олександр Січкаренко

підписали договір про співробітництво Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України з корпорацією FamilySearch International (США). Метою 

договору є оцифрування документів Національного архівного фонду України 

генеалогічного характеру та виготовлення на створені цифрові копії фонду 

користування для дослідників 

29 березня 2022 р. - документи ЦДАВО України увійшли до документальної онлайн 

виставки архівних документів «До 100-ї річниці від дня створення театру «Березіль» 

(1922–1935)». Виставковий проєкт реалізовано Державною архівною службою України 

спільно з державними архівними установами

4 квітня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив до рубрики «Описи PDF» на вебсайті

архіву ще 42 описи 41 архівного фонду місцевих органів влади періоду Української 

революції 1917–1921 рр. 



12 квітня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив до рубрики «Описи PDF» на вебсайті

архіву ще 20 описів фонду 1 «Верховна Рада України», фонду 2 «Кабінет Міністрів 

України», фонду 7 «Вищий господарський суд України», фонду 27 «Міністерство 

аграрної політики України»

15 квітня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив до Е-ресурсу «Архіум» 

45502 цифрові копії документів 448 справ фонду 571 «Українська рада товариства із 

землевлаштування трудящих євреїв, м. Харків» (1925–1938 рр.) за описом № 2

15 квітня 2022 р. - ЦДАВО України на вебсайті презентовано четверте число проєкту

«Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції. Релігійний вимір»



21 квітня 2022 р. - за підтримки Державної архівної служби України в Центральному 

державному архіві вищих органів влади та управління України в режимі онлайн проведено 

круглий стіл «Проблеми повернення та врятування культурної спадщини українського 

народу в контексті російсько-української війни 2014–2022 рр.». Круглий стіл відкрив Голова 

Укрдержархіву Анатолій Хромов з промовою, в якій акцентував увагу на врятуванні 

українських архівів від руйнувань, яких вони зазнають від агресії Російської Федерації. 

Модератором заходу виступила директор ЦДАВО України Лариса Левченко

Круглий стіл працював у двох сесіях. Під час першої сесії, яка була присвячена 

проєкту ERR, виступили директор ПП «Архівні інформаційні системи» Кирило Вислобоков, 

провідний архівіст відділу використання інформації документів ЦДАВО України 

Наталія Маковська, старший науковий співробітник Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Тетяна Себта, старший науковий 

співробітник Інституту історії України НАН України Наталія Кашеварова

Під час другої сесії, метою якої було висвітлення проблем повернення та збереження 

культурної спадщини українського народу в контексті російсько-української війни 2014–

2022 рр., виступили директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. 

М. С. Грушевського НАН України Георгій Папакін, завідувач кафедри архівознавства 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Марина Палієнко, головний 

науковий співробітник Державного архіву Донецької області, голова правління ГО «Наукове 

товариство історії дипломатії та міжнародних відносин» Ірина Матяш



25 квітня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив до рубрики «Описи PDF» вебсайту

архіву ще 66 описів фондів, а саме: «Українська філія Інституту підвищення кваліфікації 

інженерно-технічного персоналу при ВРНГ УСРР, Харків», «Центральна рада захисту 

дітей при РНК УСРР, Харків», «Торговельно-промисловий синдикат української 

поліграфічної промисловості ВРНГ УСРР (Укрполіграфсиндикат), Харків», «Об’єднання 

видавництв «Червоний шлях», «Космос», «Плуг», «Гарт» при ЦК КП(б)У і Народному 

комісаріаті освіти УСРР, Харків», «Редакція журналу «Червоне село» при ВУЦВК, м. 

Харків» та інш.

26 квітня 2022 р. - за підтримки Державної архівної служби України спільними 

зусиллями ЦДАВО України та ПП «Архівні інформаційні системи» на офіційному 

вебсайті архіву відновлено доступ до понад 130000 цифрових копій аркушів документів 

з колекції документів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга

26 квітня 2022 р. - до Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу та 

Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф на офіційному 

вебсайті ЦДАВО України представлено виставку «Чорнобиль… незагоєна рана України. 

Документи свідчать». Хронологічно документи виставки охоплювали період з 1970 р. до 

1999 р. та утворювали три тематичні блоки, а саме: «З історії будівництва атомних 

електростанцій та зародження атомної енергетики в Україні (1970–1986)», «Чорнобиль. 

Квітень–грудень 1986-го», «Деякі питання екологічної політики та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи»



3 травня 2022 р. - ЦДАВО України завантажено до Е-ресурсу «Архіум» цифрові копії 

документів ще 429 архівних справ з фонду № 505 «Всеукраїнська комісія із 

землеустрою трудящих євреїв при Президії ВУЦВК (УкрКОМЗЕТ), м. Харків» (1923–

1933 рр.)

6 травня 2022 р. - до Дня пам’яті і примирення на сторінці ЦДАВО України в 

соціальній мережі «Фейсбук» опубліковано добірку документів «… Рідна Україна 

переможе!», у якій зібрано вірші, ноти та слова пісень, що допомагали воякам УПА в 

їхній боротьбі за Україну. Низка з них складені самими вояками УПА, інші є 

переписами текстів відомих українських поетів 

6 травня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив до рубрики «Описи PDF» на вебсайті

архіву ще 46 описів. Серед них – описи фондів «Народне міністерство закордонних 

справ Української Народної Республіки, Київ», «Народне міністерство освіти 

Української Народної Республіки, Київ», «Міністерство народної освіти Української 

Народної Республіки, Київ, Вінниця, Кам’янець-Подільський; територія Польщі», 

«Народний комісаріат внутрішніх справ Української СРР, Київ», «Всеукраїнська 

державна будівельна контора ВРНГ УСРР (Укрдержбуд), Харків»



7 травня 2022 р. - до Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні на офіційному вебсайті ЦДАВО України представлено виставку 

архівних документів «Україна вшановує пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, а 

також інших жертв війни… Український національний фонд «Взаєморозуміння і 

примирення…». Хронологічні рамки виставки охоплювали період з 1993 р. до 2011 р. і 

утворювали три тематичні розділи («З історії заснування Українського національного 

фонду «Взаєморозуміння і примирення», «Допомога колишнім жертвам нацизму: як 

вона надавалася», «Цифри…, довідки…, листи…, а за ними – долі людей») та два 

окремих підрозділи («Нацистське золото», «Голокост»)

10 травня 2022 р. - у ЦДАВО України відбулася робоча нарада керівництва архіву з 

представниками FamilySearch International в Україні. Обговорено робочі питання 

виконання проєкту з оцифрування документів за раніше підписаним договором з 

корпорацією FamilySearch International

11 травня 2022 р. - директор архіву Лариса Левченко взяла участь у презентації в 

Укрінформі єдиного вікна доступу до цифрових ресурсів українських архівів –

інтеграційної платформи, створеної  під егідою Державної архівної служби України за 

участі трьох центральних державних архівів (Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України, Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 

України) на базі програмного продукту, розробленого ПП «Архівні інформаційні 

системи»



12 травня 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто описи та номенклатури Міністерства економіки України, Державної служби 

з надзвичайних ситуацій, Державної інспекції ядерного регулювання України, НАСК 

«Оранта», Інституту стратегічних досліджень МОЗ України, Національного 

університету охорони здоров’я імені 

П. Л. Шупіка та інших дежерл комплектування архіву

18 травня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку архівних документів «Репресії над кримськими 

татарами. Повернення на Батьківщину»

18 травня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України презентовано п’яте число проєкту

«Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції. Наука в Чехах», 

присвячене історії Української господарської академії у Подєбрадах

19 травня 2022 р. - працівники ЦДАВО України традиційно долучилися до 

відзначення Дня вишиванки



20 травня 2022 р. - ЦДАВО України завантажено до рубрики «Описи PDF» на 

вебсайті архіву ще 26 описів. Серед них – низка описів з фондів «Верховна Рада 

України», «Міністерство аграрної політики України», «Всеукраїнський центральний 

комітет незаможних селян при ВЦКНС»

23 травня 2022 р. - ЦДАВО України завантажено до Е-ресурсу «Архіум» цифрові копій 

документів ще 1316 архівних справ з 4 фондів, а саме: 

фонд 571 «Українська рада Товариства із землеустрою трудящих євреїв, Харків» (за 

описом 1 – 645 справ, 64636 цифрових копій аркушів), фонд 284 «Тимчасова комісія 

закордонної допомоги дітям при ВУЦВК, Харків» (завантажено 7 справ, 1161 цифрова 

копія аркушів), фонд 3563 «Шаповал Микита Юхимович (1882–1932) – політичний і 

державний діяч, член ЦК УПСР, Міністр пошт і телеграфу УНР, Міністр земельних 

справ Директорії УНР, доктор соціології Українського соціологічного інституту в Празі, 

Української господарської академії в Подєбрадах» (завантажено 124 справи, 20987 

цифрових копій аркушів), фонд 5235 «Уряд Української Народної Республіки в екзилі» 

(завантажено 540 справ, 48145 цифрових копій аркушів документів)  

30 травня 2022 р. – у ЦДАВО України розпочато оцифрування документів у ЦДАВО 

України за договором із FamilySearch International (США)



3 червня 2022 р. - державні службовці ЦДАВО України підвищели кваліфікацію за 

загальною короткостроковою програмою «Ділова українська мова в публічному 

управлінні». Онлайнові заняття відбулися на базі Миколаївського регіонального 

центру підвищення кваліфікації державних службовців  

9 червня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку архівних документів до Міжнародного дня архівів

9 червня 2022 р. - за підтримки Державної архівної служби України до Е-ресурсу 

«Архіум» ЦДАВО України завантажив 206620 цифрових копій аркушів документів з 

1015 справ з № 4481 по № 5492 (1990–1997 роки) за описом № 16 фонду № 1 

«Верховна Рада України» 

11 червня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив до рубрики «Описи PDF» на вебсайті

архіву ще 128 описів 37 архівних фондів. Серед них – описи фондів вищих органів 

влади, органів управління народним господарством та професійних спілок



13 червня 2022 р. - ЦДАВО України завантажено до Е-ресурсу «Архіум» 

536 справ з фонду № 3676 «Штаб імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга

для окупованих східних областей, Берлін, Київ». Це - документи, які раніше не були 

оприлюднені як складова міжнародного проєкту «ERR – Rosenberg`s archives», 

оскільки не визнані такими, що безпосередньо висвітлюють діяльність Оперативного 

штабу рейхсляйтера Розенберга

16 червня 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто документи Державної інспекції техногенної безпеки України, Державного 

центру зайнятості, Акціонерного товариства «Укртрансгаз», Публічного акціонерного 

товариства «Державний ощадний банк України», Центральної геофізичної 

обсерваторії імені Бориса Срезневського, Головного бюро судово-медичної 

експертизи МОЗ України та інш.

16 червня 2022 р. – ЦДАВО України прийняв на державне зберігання документи 

Антимонопольного комітету України (505 справ за 2004-2005 рр.)

17 червня 2022 р. - ЦДАВО України завантажив ще низку описів до рубрики «Описи 

PDF» на вебсайті архіву, зокрема, архівного фонду № 4906 «Державний комітет 

України у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування)»



20 червня 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто питання грошової оцінки документів і матеріальних цінностей 

Національного архівного фонду. Грошова оцінка проводилась у зв’язку з 

експонуванням документів і цінностей із фондів ЦДАВО України на українсько-

американській виставці «За волю України», присвяченій історії Армії Української

Народної Республіки (1917-1921 рр.), у Військовому музеї Вітовта Великого (м. 

Каунас, Литва) 

21 червня 2022 р. - директор ЦДАВО України Лариса Левченко взяла участь у 

громадському обговоренні в Державному архіві Хмельницької області, яке 

проводилося під егідою Державної архівної служби України та Хмельницької обласної 

військової адміністрації під темою «Цифровізація архівної справи: виклики, 

перспективи, шляхи реалізації». У своїй промові директор архіву розповіла про 

успішний досвід впровадження цифрових технологій в ЦДАВО України в співпраці з 

ПП «Архівні інформаційні системи» та міжнародною корпорацією FamilySearch 

International

23 червня 2022 р. - до Дня державної служби на сторінці ЦДАВО України в соціальній 

мережі «Фейсбук» опубліковано тематичну добірку архівних документів



24 червня 2022 р. - ЦДАВО України завантажено ще 60 описів 39 фондів до розділу 

«Описи PDF» на вебсайті архіву. Серед них – описи фондів радянських органів 

управління народним господарством та місцевих органів влади періоду Української 

революції 1917–1921 рр.

27 червня 2022 р. - директор ЦДАВО України, доктор історичних наук Лариса Левченко 

взяла участь у онлайн-зустрічі стейкхолдерів, представників та здобувачів вищої освіти, 

яка відбулася за ініціативи кафедри історії факультету політичних наук Чорноморського  

національного університету імені Петра Могили 

28 червня 2022 р. - до 26-ї річниці Конституції України на офіційному вебсайті ЦДАВО 

України представлено виставку архівних документів «Україна заслуговує на 

європейське майбутнє: Членство України в міжнародних організаціях». Хронологічні 

рамки документів виставки охоплювали період членства України в міжнародних 

організаціях з 1945 р. до 2003 р. та утворювали чотири тематичні розділи, а саме: 

«Глобальні міжнародні організації», «Безпекові та правоохоронні організації», 

«Економічні, фінансові та промислові організації», «Документи про вступ України до 

міжнародних організацій, про прийняття статутів та ратифікацію конвенцій»

29 червня 2022 р. - директор ЦДАВО України Лариса Левченко взяла участь у засіданні 

Науково-видавничої ради Державної архівної служби України, що відбулася під 

головуванням Голови Укрдержархіву Анатолія Хромова  



29 червня 2022 р. – ЦДАВО України прийняв на державне зберігання 

743 справи за 2001-2013 рр. Національного інституту стратегічних досліджень, 

підпорядкованого Президентові України

4 липня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

презентовано тематичну добірку документів «До Всесвітнього дня архітектури»

5 липня 2022 р. - до розділу «Описи PDF» на вебсайті ЦДАВО України завантажено 

176 описів 131 архівного фонду. Серед них – описи фондів окремих міністерств 

Української Держави та Української Народної Республіки, Головного управління 

Генерального штабу Української Держави, Головної військової санітарної управи УНР; 

місцевих органів влади; радянських видавництв, торговельних організацій та 

професійних спілок

6 липня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України опубліковано 6-й випуск проєкту «Шлях 

до державності: архівні хроніки української еміграції. Військова наука».

8 липня 2022 р. – на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

зроблено публікацію на пошану українського державного і культурного діяча Леся 

Танюка, який належав до покоління шестидесятників 



8 липня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

презентовано тематичну добірку документів “До Дня працівника природо-заповідної 

справи”

15 липня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

зроблено публікацію до Дня українських миротворців

16 липня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку документів «Документи ЦДАВО України про 

прийняття Декларації про державний суверенітет України»

17 липня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

представлено тематичну добірку документів «До дня народження військового діяча, 

полковника Армії УНР Василя Тютюнника»

17 липня 2022 р. - ЦДАВО України оприлюднив на офіційному вебсайті у розділі 

«Описи PDF» 124 описи 113 архівних фондів. Серед них – описи фондів 

дипломатичних установ, місцевих органів влади; установ української еміграції; 

радянських видавництв та професійних спілок



19 липня 2022 р. – ЦДАВО України прийняв на державне зберігання документи 

Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики за 1996-2021 рр.

20 липня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

розміщено публікацію про засідання Ради Безпеки ООН 

(20 липня 1993 р.) щодо засудження постанови парламенту Російської Федерації «Про 

статус міста Севастополя»

22 липня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

директором ЦДАВО України Ларисою Левченко розміщено статтю «ЦДАВО України: 

30 років історії, 100 років чи скільки?» стосовно дискусії про дату створення 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

22 липня 2022 р. - до розділу «Описи PDF» на вебсайті ЦДАВО України завантажено 

200 описів 159 архівних фондів. Серед них – описи особових фондів, місцевих органів 

влади, військових установ УНР, установ української еміграції, радянських установ з 

управління сільським господарством

22 липня 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто документи Міністерства молоді та спорту України, Національної академії 

аграрних наук, Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки, Публічного 

акціонерного товариства «Укрсоцбанк», Центральної розрахункової палати 

Національного банку України та інш.



25 липня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

розміщено тематичну публікацію на пошану письменника, культурного діяча, лікаря і 

дипломата Модеста Пилиповича Левицького

27 липня 2022 р. - до Дня Української Державності центральними державними архіви 

України – ЦДАВО України, ЦДІАК України та ЦДІАЛ України презентовано спільну 

онлайнову виставку «Топ-50 документів з історії Українського Державотворення»

28 липня 2022 р. - до Дня Української Державності на вебсайті ЦДАВО України 

презентовано онлайнову виставку архівних документів « ...Продовжуючи тисячолітню 

традицію державотворення в Україні... ». До експозиції виставки увійшли документи 

про формування символів української державності – Державного Прапора України, 

Державного Герба України і Державного Гімну України

1 серпня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

представлено тематичну добірку документів «Про історію утворення екзильного уряду 

Диктатора ЗУНР»



3 серпня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

директором ЦДАВО України Ларисою Левченко розміщено статтю «Нестор Махно в 

архівних фондах ЦДАВО України… »

4 серпня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку документів «Діяльність Союзу Визволення України»

11 серпня 2022 р. – ЦДАВО України прийняв на державне зберігання документи 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України в кількості 243 справи за 

2004-2005 рр.

11 серпня 2022 р. - ЦДАВО України прийняв на державне зберігання документи 

Державного комітету ядерного регулювання України в кількості 172 справи за 1994-

2001 рр.

15 серпня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку документів «До дня народження політичного, 

громадського, культурного і наукового діяча О. Я. Шульгіна»



15 серпня 2022 р. - на офіційному вебсайті ЦДАВО України в розділі «Описи PDF» 

опубліковано першу партію описів архівних фондів, оцифрованих за договором з 

FamilySearch International (США). Зокрема, описи таких фондів: «Кабінет Міністрів 

України», «Міністерство юстиції України», «Верховний суд України», «Генеральна 

прокуратура України», «Міністерство фінансів України», «Національний банк України», 

«Головне архівне управління України», «Міністерство державного контролю УРСР», 

«Державний комітет України з легкої і текстильної промисловості» тощо

17 серпня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України опубліковано 7-й випуск проєкту

«Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції. Допомога біженцям». До 

уваги громадськості представлено архівні документи про взаємодопомогу українців у 

складних життєвих умовах 

17 серпня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

розміщено тематичну публікацію на пошану Прем’єр-міністра Української Народної 

Республіки часів Директорії УНР, учасника Першого Зимового походу Армії УНР, 

Голови уряду УНР в екзилі Ісаака Прохоровича Мазепи

17 серпня 2022 р. - в онлайн-виданні «Історична правда» опубліковано замітку про 

оприлюднення ЦДАВО України архівних документів про діяльність Прем’єр-міністра 

УНР Ісаака Мазепи



19 серпня 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто документи Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки 

України, Державного бюро розслідувань України, Національної служби посередництва 

і примирення, Державної служби фінансового моніторингу України, Науково-

дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства 

юстиції України, Державної установи «Урядовий контактний центр» та інш.

23 серпня 2022 р. - на телеканалі «Рада» вийшов сюжет «День Державного 

Прапора», коментарі до якого надала директор ЦДАВО України Лариса Левченко

23 серпня 2022 р. - до Дня Незалежності України центральними державними 

архівами України – ЦДАВО України, ЦДІАК України та ЦДІАЛ України презентовано

спільну онлайнову виставку архівних документів «Україна на мапах: від давніх часів 

до сьогодення»

23 серпня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук»

презентовано тематичну добірку документів «До Дня Державного Прапора України»



26 серпня 2022 р. - на телеканалі «Рада» в загальнонаціональному марафоні «Єдині 

новини» вийшов сюжет «Докази державності», коментарі до якого надала директор 

ЦДАВО України Лариса Левченко

26 серпня 2022 р. - в онлайн-виданні «Історична правда» опубліковано статтю 

директора ЦДАВО України Лариси Левченко «Роздуми про Уряд УНР в екзилі»

27 серпня 2022 р. - з нагоди професійних свят – Дня авіації в Україні та Дня 

Повітряних Сил Збройних Сил України центральними державними архівами України –

ЦДАВО України та ЦДІАК України підготовлено спільну онлайнову виставку архівних 

документів «Крила незалежності. Документи з історії української авіації». 

До експозиції виставки увійшли документи, що висвітлюють започаткування авіації і 

повітроплавання на українських теренах на початку ХХ ст. та становлення української 

авіації у ХХ-ХХІ ст. – від часів Української революції 1917–1921 років і фактично до 

наших днів

29 серпня 2022 р. - колектив ЦДАВО України перерахував на потреби Збройних Сил 

України 30 тисяч гривень своїх профспілкових коштів



1 вересня 2022 р. - до розділу «Описи PDF» на вебсайті ЦДАВО України завантажено 

132 описи 45 архівних фондів. Серед них – описи фондів Центральної комісії 

національних меншин при ВУЦВК, Комітету у справах друку при РНК УСРР, 

Народного комісаріату продовольства УРСР, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства соціального забезпечення УРСР

2 вересня 2022 р. – ЦДАВО України прийняв на державне зберігання документи 

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у кількості 120 справ за 

2015 рік

6 вересня 2022 р. - ЦДАВО України оприлюднив на офіційному вебсайті у розділі 

«Описи PDF» 200 томів описів 56 архівних фондів. Серед ни, зокрема, описи таких 

фондів: «Народне міністерство судових справ УНР», «Міністерство юстиції Української 

Держави», «Міністерство юстиції УНР», «Міністерство освіти Української Держави», 

«Державний земельний банк Української Держави», «Українська республіканська рада 

професійних спілок», «Головне управління міліції УРСР», «Державний комітет 

статистики України»

8 вересня 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто документи Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і 

оборони України, Бюро економічної безпеки України, Державного підприємства 

«Українські спеціальні системи», Центрального казеного підприємства пробірного 

контролю та інш.



12 вересня 2022 р. - до розділу «Описи PDF» на вебсайті ЦДАВО України 

завантажено 510 описів 289 архівних фондів. Серед опублікованих – описи фондів 

Державного сенату Української Держави, Міністерства фінансів Української Держави, 

Міністерства продовольчих справ УНР, Особистої канцелярії Голови Ради Народних 

Міністрів УНР, Штабу 3-ї залізної стрілецької дивізії військ УНР, Головного управління 

Червоного Хреста УНР 

16 вересня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України в розділі «Описи PDF» опубліковано 

300 описів 186 архівних фондів. Зокрема, описи таких фондів: «Рада Міністрів 

Української Держави», «Міністерство земельних справ Української Держави», 

«Міністерство праці УНР», «Українська рада народного господарства, м. Київ», 

«Центральне управління регулювання і постачання при УРНГ, м. Харків», 

«Міністерство торгівлі України та його попередники: народні комісаріати і 

уповноважений внутрішньої і зовнішньої торгівлі та постачання УРСР (об’єднаний 

фонд)»

21 вересня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку документів «Діяльність державного органу в справах 

релігій за часів Гетьманату та Директорії УНР»



21 вересня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України в розділі «Описи PDF» опубліковано 

500 описів 228 архівних фондів. Серед них – описи фондів «Міністерство у галицьких 

справах Української Народної Республіки», «Українська надзвичайна дипломатична 

місія УНР у Швейцарії, м. Берн», «Судово-слідчі органи Української Держави і 

Української Народної Республіки (об’єднаний фонд)», «Військові частини армії УНР 

(періоду Української Центральної Ради) (об’єднаний фонд), «Військові частини армії 

Української Держави (об’єднаний фонд)»

22 вересня 2022 р. - у Музеї війни Вітовта Великого (Каунас, Литва) відкрито 

міжнародну виставку «Вічно вільна Україна!», на якій серед 250 унікальних експонатів 

українського війська 1914–1923 років із різних культурних інституцій України та США 

представлено оригінали документів і предметних цінностей із фондів ЦДАВО України

27 вересня 2022 р. – ЦДАВО України прийняв на державне зберігання документи 

Міністерства фінансів України у кількості 1224 справи за 2006 рік



29 вересня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України в розділі «Описи PDF» опубліковано 

500 описів 266 архівних фондів. Зокрема, описи таких фондів: «Міністерство 

внутрішніх справ УНР», «Міністерство харчової промисловості УРСР», «Міністерство 

рибної промисловості УРСР і його головні управління», «Міністерство лісової 

промисловості УРСР», «Міністерство технічних культур УРСР», «Міністерство 

тваринництва УРСР», «Міністерство заготівлі УРСР», «Міністерство місцевої 

промисловості УРСР»

3 жовтня 2022 р. - директор ЦДАВО України Лариса Левченко взяла участь у зустрічі 

провідних архівістів зі студентами історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, яка відбувалася в форматі настановчої

конференції у рамках архівної та джерелознавчої практики. Захід відбувся в режимі 

онлайн за підтримки Державної архівної служби України

4 жовтня 2022 р. - у рамках архівної практики на базі Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України в режимі онлайн відбулася 

комунікація студентів ІІ курсу денної форми навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та працівників ЦДАВО 

України



6 жовтня 2022 р. - до розділу «Описи PDF» на вебсайті ЦДАВО України завантажено 

ще 562 описи 292 архівних фондів, а саме описи таких фондів: «Міністерство 

закордонних справ Української Держави», «Державний контроль Української 

Держави», «Штаб охорони Головного Отамана Військ УНР», «Надзвичайна 

дипломатична місія Української Народної Республіки в Чехословаччині», 

«Дипломатична місія Української Народної Республіки в Латвії», «Український 

громадський комітет в Празі», «Головний комітет Української селянської спілки в 

Празі», «Український громадський видавничий фонд у Празі» та інших

12-13 та 18 жовтня 2022 р. - під егідою Державної архівної служби України ЦДАВО 

України проведено низку семінарів для керівників і працівників архівних підрозділів, 

голів і членів експертних комісій органів державної влади, державних установ –

джерел формування Національного архівного фонду за темою «Експертиза цінності 

документів: від професійної методології до соціальної епістемології». 

Учасники семінарів прослухали доповіді першого заступника Голови Державної 

архівної служби України, Голови Центральної експертно-перевірної комісії 

Укрдержархіву, кандидата історичних наук Тетяни Ємельянової («Центральна 

експертно-перевірна комісія в системі органів з експертизи цінності документів»); 

директора ЦДАВО України, доктора історичних наук Лариси Левченко («Історичний та 

зарубіжний досвід експертизи цінності документів»); голови Експертно-перевірної 

комісії ЦДАВО України, заступника директора ЦДАВО України Світлани Савлук

(«Нормативні засади експертизи цінності документів. Номенклатура справ як основа 

організації документообігу»); начальника відділу формування Національного архівного 

фонду та діловодства ЦДАВО України Олени Скурської («Архівні підрозділи джерел 

комплектування ЦДАВО України як складова системи архівних установ України»)



13 жовтня 2022 р. - до Дня захисників і захисниць України на вебсайті ЦДАВО України 

представлено тематичну добірку документів «Безупинна боротьба… нашого народу з 

ворогами самостійності нашої Держави заслуговує вищої похвали й вимагає 

особливого відзначення…»

17 жовтня 2022 р. - офіційний представник FamilySearch International в Україні 

Олександр Січкаренко передав ЦДАВО України та ЦДІАК України диски з черговою 

партією цифрових копій документів, виготовлених у плановому порядку за укладеними 

угодами з цією міжнародною корпорацією 

17 жовтня 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто документи Секретаріату Кабінету Міністрів України, Верховного Суду, 

Конституційного Суду України, Державного агентства меліорації та рибного 

господарства України, Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької 

освіти, Національної служби здоров’я України, Антимонопольного комітету України, 

Державної пробірної служби Міністерства фінансів України, Державного центру 

сертифікації ДСНС України та інш.

19 жовтня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку документів «Діяльність служби військових сполучень 

за часів Української Держави та Директорії Української Народної Республіки»



23 жовтня 2022 р. - до розділу «Описи PDF» на вебсайті ЦДАВО України завантажено 

ще 870 описів 465 архівних фондів, зокрема, описи таких фондів: «Міністерство 

фінансів Української Народної Республіки», «Надзвичайна дипломатична місія УНР в 

Італії, Рим», «Управління начальника державної варти міста Харкова», «Інспектор 

державної варти при Подільському губернському старості, Вінниця», «Полтавський 

повітовий громадський комітет, м. Полтава», «Українська студентська спілка в Празі», 

«Товариство «Українська хата» при Українському громадському комітеті в Празі», 

«Паризька група Товариства бувших вояків Армії УНР, Париж», «Списки і листи 

радянських громадян, вивезених до нацистської Німеччини (колекція)»

24 жовтня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

опубліковано тематичну добірку документів «Архівні документи про створення та 

діяльність Державної варти Української Держави 1918 р.» 

24 жовтня 2022 р. – ЦДАВО України прийняв на державне зберігання документи 

Центральної виборчої комісії в кількості 292 справи за 1997-2006 рр.

25 жовтня 2022 р. - директор ЦДАВО України, доктор історичних наук, професор 

Лариса Левченко, директор ЦДАВО України в 2003–2018 рр., кандидат історичних 

наук Наталія Маковська та завідувач сектору публікації документів Наталія Григорчук 

взяли участь у засіданні Науково-видавничої ради Державної архівної служби України, 

що відбулося під головуванням очільника Укрдержархіву, кандидата історичних наук 

Анатолія Хромова. 

Під час засідання ради було обговорено питання щодо проміжних результатів 

роботи ЦДАВО України над видавничим проєктом «Архів влади: документи і 

матеріали з історії Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України: у 2-х книгах. Кн. 1: 1917–1943 рр.; Кн. 2: 1943–2022 рр.». 



3 листопада 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

представлено тематичну добірку документів про мобілізацію до Армії Української 

Народної Республіки у 1918–1920 роках «Хто має зброю – ставай до бою. Хто не має 

зброї – вступай в обоз...»

4 листопада 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України в розділі «Описи PDF» 

оприлюднено ще 100 описів 49 архівних фондів. Зокрема, описи таких фондів: 

«Спільна Кам’янецька юнацька школа УНР», «Державний комітет Української РСР з 

професійно-технічної освіти, м. Київ», «Документи і матеріали з історії міст і сіл 

Української РСР (колекція)», «Міністерство харчової промисловості УРСР та його 

головні управління (об’єднаний фонд)», «Міністерство будівництва УРСР, м. Київ»

7 листопада 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України в рамках проєкту «Гортаючи архівні 

сторінки» опубліковано тематичну добірку документів «Із сузір’я «розстріляного 

відродження»: Лесь Курбас»

9 листопада 2022 р. - до Дня української писемності та мови на сторінці ЦДАВО 

України в соціальній мережі «Фейсбук» опубліковано низку документів, що 

висвітлюють окремі аспекти вирішення мовного питання



11 листопада 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

презентовано тематичну добірку документів «До Дня україномовної преси»

18 листопада 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України презентовано 8-й випуск проєкту

«Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції. Милосердя»

20 листопада 2022 р. - до розділу «Описи PDF» на вебсайті ЦДАВО України 

завантажено ще 92 описи 50 архівних фондів. Зокрема, описи таких фондів: «Вища 

рада юстиції», «Книжкова палата УРСР Державного комітету Ради Міністрів УРСР у 

справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі», «Республіканське правління 

зеленого будівництва і комплексного благоустрою Міністерства комунального 

господарства УРСР», «Центральний інститут удосконалення вчителів Міністерства 

освіти УРСР».

24 листопада 2022 р. - до Дня пам’яті жертв Голодомору на сторінці ЦДАВО України в 

соціальній мережі «Фейсбук» опубліковано тематичну добірку документів, що 

висвітлюють трагічну сторінку в історії українського селянства, а саме процес 

колективізації та розкуркулення



26 листопада 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України опубліковано дев’яте число 

проєкту «Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції. Допомога 

голодуючій Україні», в якому представлено документи ЦДАВО України про намагання 

українських емігрантських установ та організацій у Чехословацькій Республіці, 

Німеччині та Польщі надати посильну допомогу голодуючим в Україні

28 листопада 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України презентовано виставку архівних 

документів «Совість, як чистий кришталь», підготовлену до 300-річного ювілею 

всесвітньо відомого українського мислителя Григорія Сковороди.

28 листопада 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто документи Державної міграційної служби України, Державної служби 

експортного контролю України, Державної служби України з питань праці, Державної 

служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, 

Державного агентства України з питань державної служби, Державного агентства 

інфраструктурних проектів України, Українського культурного фонду, Апеляційної 

палати Вищого антикорупційного суду, Національної соціальної сервісної служби 

України, Банкнотно-монетного двору Національного банку України, Українського 

науково-дослідного інститут цивільного захисту, Національної бібліотеки імені 

Ярослава мудрого та інш.



30 листопада 2022 р. - заступник директора ЦДАВО України Світлана Савлук взяла 

участь у засіданні Центральної експертно-перевірної комісії 

Державної архівної служби

1 грудня 2022 р. - на сторінці ЦДАВО України в соціальній мережі «Фейсбук» 

оприлюднено добірку архівних документів про Всеукраїнський референдум 

1 грудня 1991 р.

2 грудня 2022 р. - документи ЦДАВО України увійшли до документальної виставки 

архівних документів до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди «Світ ловив 

мене, та не спіймав», підготовленої Державною архівною службою України

3 грудня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України оприлюднено виставку архівних 

документів до Міжнародного дня людей з інвалідністю «Інвалідність – це не вирок! 

Ми – є! Ми – рівні!»

5 грудня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України в рамках проєкту «Гортаючи архівні 

сторінки» представлено тематичну добірку документів «Під України єднаймось 

прапор!» 

5 грудня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України презентовано 10-й випуск проєкту

«Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції. Честь»



6 грудня 2022 р. - на вебсайті ЦДАВО України презентовано виставку архівних 

документів до Дня Збройних Сил України «Військо доби Української революції 1917–

1921 рр.»

6 грудня 2022 р. - загальними зборами колективу ЦДАВО України прийнято рішення 

перерахувати одноденний заробіток на потреби і підтримку Збройних Сил України  

6 грудня 2022 р. - директор ЦДАВО України Лариса Левченко та директор Музею 

видатних діячів української культури Ольга Гураль підписали Меморандум про 

співпрацю між музеєм та архівом, спрямований на спільну підготовку виставки «Я 

співаю, отже існую» про історію світової прем’єри «Щедрика», а також інших 

виставкових проєктів і культурних заходів з використанням архівних документів

7 грудня 2022 р. – ЦДАВО України прийняв на державне зберігання документи 

Кабінету Міністрів України в кількості 772 справи за 2002-2005 рр.

15 грудня 2022 р. - директор ЦДАВО України Лариса Левченко взяла участь у 

засіданні Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України



20 грудня 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто документи Міністерства соціальної політики України, Верховного суду, 

Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Державної служби фінансового 

моніторингу України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, Державної казначейської служби України, Державного агентства розвитку 

туризму України, Академії медичних наук України, Центру адаптації державної служби 

до стандартів Європейського Союзу та інш.

21 грудня 2022 р. - оригінали документів із фондів ЦДАВО України – лист Симона 

Петлюри до Олександра Кошиця та афіша концерту хору Олександра Кошиця в 

Брюсселі експонувалися на презентації виставкового проєкту «Я співаю, отже я 

існую», присвяченого 100-річчю американської прем’єри «Щедрика» та 145-річчю 

Миколи Леонтовича

Проєкт реалізований Музеєм видатних діячів української культури спільно з 

Інститутом Леонтовича. Участь у відкритті виставки взяли Голова Державної архівної 

служби України Анатолій Хромов та директор ЦДАВО України Лариса Левченко. 

Зокрема, Голова Укрдержархіву Анатолій Хромов підкреслив унікальність 

представлених на виставці оригіналів документів і надав доручення директору ЦДАВО 

України оформити відповідні документи для закріплення за ними статусу «унікальних 

документів Національного архівного фонду» відповідно до Закону «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи»



25 грудня 2022 р. - відбулася прем’єра документального фільму «Щедрик проти 

«руського міра», при підготовці якого використано документи з фондів Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України. Фільм створено на 

замовлення Суспільне Культура компанією «Prosto production»

28 грудня 2022 р. - на засіданні Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України

розглянуто документи Міністерства юстиції України, Міністерства енергетики України, 

Центральної виборчої комісії, Державного бюро розслідувань, Генеральної 

прокуратури України, Національної ради телебачення та радіомовлення, Державної 

митної служби України, Державної екологічної інспекції України, Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей, Державного підприємства «Національні інформаційні 

системи» та інш.

30-31 грудня 2022 р. – ЦДАВО України підвів підсумки 2022 р. та підготував річні звіти


