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2015-й рік для Державного архіву Одеської області є ювілейним - у березні 
виповнюється 95 років з дня його заснування. Це вагомий привід поглибити 
знання з історії архівної галузі на Одещині та привернути увагу суспільства до 
ролі архівістів у нашому житті. Адже представники такої цікавої та незвичайної 
професії є не тільки в державних архівах, а й в колективі кожної установи. 
Професійне свято - День працівника архівних установ України - відзначається 
24 грудня відповідно до Указу Президента України Л.Д. Кучми з 1998 року, хоча 
така професія існує з найдавніших часів.  

Одеський архів як державну установу було утворено у 1920 році, але цій події 
передували яскраві традиції XIX століття. Історія архівної галузі на Одещині 
знайшла своє відображення в різних фондах нашого архіву. Так, у документах 
Одеської міської думи згадуються розпорядження губернатора і градоначальника 
Е. де Рішельє щодо розшуку в архівах магістрату та комерційного суду законів про 
привілеї Одеси (1809), про передачу справ міліції до губернських архівів 
Новоросійського краю; про створення архіву при Одеській міській думі (1830) та 
Історичного архіву при Рішельєвському ліцеї (1839-1840). Зустрічаються і курйозні 
приклади: про думського архіваріуса Грушецького, що здійснив «хижацьке 
викрадення» свого атестату з власної особової справи при звільненні з архіву 
(1827), про видачу фальшивих довідок з архіву митниці; про безлад в паперах 
Херсонської духовної консисторії (1854) та ін. 

У 1839 році, згідно з Положенням Комітету Міністрів було заплановано 
створення в Одесі Архіву для зберігання Історичних і Статистичних відомостей 
про Новоросійський край. Для цього було доручено надвірному раднику 
А.О.Скальковському разом з офіцером Генерального Штабу оглянути всі архіви 
відомств, укласти описи справ, що містили цінну інформацію, та підготувати їх 
до передачі у вищезазначений архів. Протягом усього свого життя 
А.О.Скальковський, директор Статистичного комітету Новоросійського краю, 
займався архівами, ставши видатним аргеографом і «Нестором» Новоросії. 
Чимало зробили для збереження документальних історичних пам’яток 
професори М.М.Мурзакевич, О.І.Маркевич, І.А.Лінниченко М.Г.Попруженко та 
інші, висловлюючи думки щодо створення архіву краю при університеті. 

Жовтнева революція спричинила значні зрушення в архівній справі. Декрет 
Ради Народнних Комісарів від 1 червня 1918 року «Про реорганізацію та 
централізацію архівної справи в Росії» заклав фундамент для створення системи 
державних архівних установ, яка діє дотепер. 

У квітні 1919 року в Одесі було утворено «Комісію з охорони і розробки 
революційних архівів при Губюсті» у складі Н.М.Осиповича, М.І.Русова, 
Л.Д.Кобермана, І.О.Хмельницького. 6 лютого 1920 року в Одессі почало роботу 
Губернське управління архівною справою (Губарх). А вже 16 березня 1920 року 
Одеський Губенський відділ народної освіти видав наказ № 17, який було 
опубліковано 21 березня, про концентрацію всіх відомчих архівів міста Одеси і 
губернії та створення Єдиного Обласного Архівного Фонду - власне, 



ССППЕЕЦЦВВИИППУУССКК..  ААРРХХІІВВІІССТТИИ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ::  ББІІООББІІББЛЛІІООГГРРААФФІІЧЧННИИЙЙ  ССЛЛООВВННИИКК    

 99

Одеського історичного архіву. Саме цю дату прийнято вважати початком 
сучасного Державного архіву Одеської області. 

В архівній галузі періоду її становлення працювало багато відомих 
особистостей: присяжний повірений І.О.Хмельницький, літературознавець-
пушкініст Ю.Г.Оксман - перший голова Губарху; історик А.В.Флоровський; 
бібліограф і знавець старої Одеси О.М.Де Рібас; випускник Варшавського 
університету Є.Є.Мартиновський; академік М.Є.Слабченко; полковник 
Генерального штабу царської армії, генерал-хорунжий армії Української 
Народної Республіки О.О.Рябінін-Скляревський та інші. 

У 1934 році у штаті архіву працювало всього 13 співробітників, але до 
початку Великої Вітчизняної війни вдалося зібрати майже мільйон справ і було 
закладено міцний фундамент для подальшого розвитку галузі. Славні традиції 
Одеського архіву підтримуються і сьогодні. 

Сучасний архів - це не тільки місце зберігання особливо цінних документів 
суспільства, а й науково-дослідницький, інформаційний та методичний центр 
по роботі з документами та відомчими архівами.  

У структурі Державного архіву Одеської області шість відділів, що 
функціонально відповідають основним напрямкам діяльності установи: 

- організації та координації архівної справи, кадрових питань та контролю 
за виконанням документів органів влади; 

- формування Національного архівного фонду та діловодства; 
- зберігання та обліку документів Національного архівного фонду; 
- використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків; 
- науково-довідкового апарату; 
- фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення. 
На теперішній час у Державному архіві Одеської області працює 49 осіб, 

в т.ч. 24 - державних службовці. У колективі 36 жінок і 13 чоловіків віком від 22-х 
до до 70-ти років (з них 7 - віком від 27 років, 12 - від 28 до 35 років, 20 - від 36 до 55 
років, 10 - старші 56 років). 15 архівістів отримали історичну освіту, 2 - 
бібліографи-архівісти; 5 працівників мають юридичну освіту, 5 - філологічну 
(українська, англійська, німецька, молдавська мови), 2 економісти, 4 з інженерно-
технічною освітою. В колективі працює 2 кандидата історичних наук 
(Л.Г.Білоусова, А.В.Хромов) та 4 магістра державного управління (О.І.Ксендзик, 
С.А.Желясков, А.Ю.Салфетенко, Г.Б.Успенська). 

Державний архів є науково-методичним центром для мережі архівних 
установ Одеської області, який надає практичну допомогу та здійснює 
безпосередній контроль за роботою 26 архівних відділів райдержадміністрацій, 7 
архівних відділів міських рад (міських архівів) та 33 трудових архівів, в яких 
загалом працюють 95 спеціалістів. 

Державний архів Одеської області має значні досягнення у різних напрямках 
роботи, які виділяють його серед інших архівів України. З 2003 року діє 
регіональна програма «Архів - захист історичної пам’яті Одещини». Успішно 
розбудовано мережу трудових архівів. Плідно ведеться робота по формуванню 
фондів особового походження та колекцій (всього 171).  
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Активно здійснюється видавнича діяльність: з 1995 року опубліковано 
69 видань, в т.ч. 42 - у серії «Праці Держаного архіву Одеськох області». 
Реалізуються спільні видавничі проекти з міжнародними інституціями США, 
Німеччини, Греції (10 книг). Видано повні списки фондів районних і міських 
архівів; готуються путівники, реєстри описів, Зведений каталог метричних книг 
(5 випусків), продовжується видання започаткованого у 2007 році 
інформаційного бюлетеню «Одеські архіви». Щорічно проводиться архівна 
практика студентів 5-ти навчальних закладів - істориків, філологів, філософів. 
Активною є співпраця архіву із ЗМІ (37 телерадіокомпаній), зокрема, ТРК «Град» 
є нашим інформаційним спонсором більше 20-ти років. Одеський архів 
славиться активним міжнародним співробітництвом: тільки у 2014 році архів 
відвідали 52 іноземця з 16 країн світу. Інформатизація має помітні результати: 
створено більш ніж 250 баз даних, забезпечено доступ до науково-довідкового 
апарату через мережу інтернет, здійснюється оцифрування справ на замовлення 
дослідників. Методичну допомогу від архіву отримують понад 200 установ-
фондоутворювачів Списку № 1.  

Ці успіхи стали можливими завдяки відповідальному та творчому 
відношенню архівістів до своєї роботи. Сила архіву - у найтіснішому зв’язку з 
громадськістю, науковими установами, бібліотеками, музеями, вищими 
навчальними закладами. У 2015 році при архіві створено Громадську раду, яку 
очолює відомий науковець і громадський діяч Л.В.Ковальчук. 

У XIX столітті була гарна традиція нагороджувати орденами за 20 і більше 
років бездоганної служби. Цікавий факт, але більшість ветеранів архівної галузі 
Одещини - це працівники, які віддали своїй справі більше 30 та навіть 40 років. 
Така відданість є подвигом і яскравим прикладом для тих, хто тільки починає 
свою діяльність у цій галузі. Як показує досвід, більшість працівників приходять 
в архів випускниками навчальних закладів і, полюбивши архівну справу на все 
життя, стають висококласними спеціалістами. Напевно, архіви таки мають 
чарівну, магічну силу - силу правди і об’єктивності. А місія архівіста - зберегти і 
поповнити Національний архівний фонд, надати можливість суспільству 
вивчати свою історію і таким чином перекинути міст з минулого у майбутнє.  

«Одеські архівісти» є даниною поваги тим спеціалістам галузі, які на 
теперішній час працюють у Державному архіві, архівних відділах 
райдержадміністрацій та міських рад, трудових архівах Одеської області - 
загалом на сторінках словника представлено 144 працівника. Довідка включає 
такі відомості: прізвище, ім‘я, по батькові архівіста; дата та місце народження; 
посада в архівній установі на теперішній час; освіта; трудовий шлях із 
зазначенням посад та переміщень по службі; особистий внесок у розвиток 
архівної справи; громадська діяльність; нагороди; перелік публікацій.  

Тематично видання є продовженням публікації «Архіви Одещини. 1920-
2005», де у розділі «Ветерани архівної справи» подавалися відомості про 
архівістів за вищезазначений період. До 100-річного ювілею архіву планується 
видати повну версію біобібліографічного словника про архівістів Одещини. 

Лілія БІЛОУСОВА 
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СТОЛЕТИЯ ПРОЙДУТ, ПРОЙДУТ ГОДА. 

ВСЕ ПЕРЕМЕНИТСЯ. СМЕНЯЕТСЯ ВЕК ВЕКОМ. 

НА ЭТИХ ПОЛКАХ ОЖИВАЮТ ГОРОДА, 

И ИМЕНА ДОНОСЯТСЯ К НАМ ЭХОМ. 

 

ИСТОРИИ ЗАБЫТЫЕ ДАВНО. 

ИСТОРИИ СЧАСТЛИВЫХ И НЕСЧАСТНЫХ. 

И, СЛОВНО ПРИОТКРЫТОЕ ОКНО, 

ВАС ЗА СОБОЮ УНЕСЕТ В БЫЛОГО СКАЗКУ. 

 

ЗДЕСЬ АДМИРАЛЫ, ЗДЕСЬ ПОЭТЫ И ВРАЧИ. 

ЗДЕСЬ ВОЙНЫ, ЗДЕСЬ УДАЧИ, ПОРАЖЕНИЯ. 

И ПРОШЛОГО ПОСЛЕДНИЕ ЛУЧИ 

НАХОДЯТ В ЭТИХ СТЕНАХ ОТРАЖЕНИЕ. 

 

ИСТОРИИ ВЕСОМЫ И ПРОСТЫ: 

О ВЕРНОСТИ, О ЧЕСТИ, ОБ УДАЧЕ. 

И ПОЖЕЛТЕВШИЕ ОТ СТАРОСТИ ЛИСТЫ 

РАССКАЖУТ ВАМ, КАК МНОГО ЭТО ЗНАЧИТ! 

 

ЗАБВЕНИЕ… ВОЗМОЖНО ЛИ ОНО? 

КОГДА ИСТОРИЮ ХРАНИТЬ-ДЕЛО СВЯТОЕ! 

ВЕДЬ ЕСЛИ ПРОШЛОГО НЕ ПОМНИТЬ СВОЕГО, 

ТО НАСТОЯЩЕЕ ТОГДА БУДЕТ КАКОЕ? 
 

 
 

Надежда МАКОВЕЦКАЯ 
 

26 января 2015 года 
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ДДЕЕРРЖЖААВВННИИЙЙ  ААРРХХІІВВ  ООДДЕЕССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ  
  
ААББРРААММЦЦООВВАА  ДДііааннаа  ЄЄввггееннііввннаа  
 
головний спеціаліст відділу фінансово-економічного 
та матеріально-технічного забезпечення 
(5 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 5 серпня 1980 року. 
Закінчила середню школу № 1 (1998), Одеський 
технічний коледж за спеціальністю «товарознавство і 
комерційна діяльність» (2001) та Одеський національний 
університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю 
«правознавство» (2013).  

Трудовий шлях почала у Державному архіві Одеської області з 2010 року, обіймала 
посади: зберігач фондів відділу зберігання та обліку документів (2010), архівіст І 
категорії відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв’язків (2011), 
старший науковий співробітник відділу науково-довідкового апарату (2012). Головний 
спеціаліст фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення (з 2013 р.). 
Має досвід роботи з виконання запитів громадян соціально-правового, тематичного та 
біографічного характеру. Створювала та удосконалювала науково-довідковий апарат 
архіву, зокрема укладала внутрішні описи до метричних книг та біографічні довідки на 
фондоутворювачів особових фондів. Брала участь у науково-видавничій роботі, зокрема 
у підготовці путівника Держархіву «Фонди особового походження» (2012). 

Основні обов’язки на теперішній час - нарахування заробітної плати працівникам 
установи, складання бухгалтерської та податкової звітності, робота з первинною 
бухгалтерською документацією, складання бюджетних запитів та кошторисів на рік, 
розроблення платних послуг, аналіз фінансово-господарської діяльності, контроль за 
використанням бюджетних коштів, складання фінансової та податкової звітності, 
ведення бухгалтерського обліку. 

Бібліографія: 
Державний архів Одеської області. Путівник. - Випуск 1. Фонди особового походження. - Одеса, 
2012. - 292 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. XXXVІ). 
 
 
 
ББААББККОО  ООллььггаа  ММииккооллааїїввннаа  
 
головний спеціаліст відділу формування  
Національного архівного фонду та діловодства 
(4 роки архівного стажу) 
 

Народилася у місті Золотоноша Черкаської області 31 
січня 1964 року. Закінчила середню школу № 6 (1981), 
Чернігівський юридичний технікум за спеціальністю 
«правознавство та облік в системі соціального забезпечення» 
(1983) та юридичний факультет Одеського державного 
університету імені І.І.Мечникова за спеціальністю 
«правознавство» (1990). 
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Трудовий шлях О.М.Бабко почала у відділі соціального забезпечення виконкому 
Золотоніської районної ради народних депутатів на посаді діловода (1981); обіймала 
посаду інспектора з призначення пенсій (1982). Працювала у Приморському відділі 
реєстрації актів цивільного стану міста Одеси на посаді спеціаліста (1990) та згодом - 
заступника начальника відділу (2000-2010).  

У Державному архіві Одеської області працює з 2010 року на посаді провідного 
спеціаліста відділу формування Національного архівного фонду та діловодства, в 2012 
році переведена на посаду головного спеціаліста цього відділу. Здійснює керівництво і 
контролює роботу архівних і діловодних служб, надає консультативну допомогу в 
роботі експертних комісій. Здійснює контроль за якістю відбору документів на державне 
зберігання. Входить до складу Науково-методичної ради та Експертно-перевірної комісії 
Державного архіву, експертних комісій органів державної влади, підприємств, установ 
та організацій; активно виступає на засіданнях ЕПК з професійними пропозиціями. 
Проводить наради з працівниками архівних підрозділів, діловодних служб установ та їх 
експертних комісій. Бере участь у проведенні семінарів-практикумів. 

Куратор відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 
Одеського міського та районних управлінь юстиції Одеської області, архівних 
підрозділів Департаменту капітального будівництва, Одеського морського торгівельного 
порту, Одеського національного морського університету, Одеського академічного театру 
музичної комедії імені М.Водяного, Одеського художнього музею, інших органів влади та 
місцевого самоврядування, установ та організацій. 

Постійно підвищує свій професійний рівень на курсах в Управлінні підвищення 
кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України. 

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної ради (2012). 
 
 
 
 
ББЕЕРРЕЕЗЗІІНН  ССееррггіійй  ЄЄввггееннііййооввиичч  
 
головний науковий співробітник відділу 
використання документів, інформації,  
публікацій та зовнішніх зв’язків 
(6 років архівного стажу) 
 

Народився у місті Одеса 6 грудня 1977 року. 
Закінчив середню школу № 63 (1994). Навчався на 
денному відділенні історичного факультету Одеського 
національного університету імені І.І.Мечникова, 
спеціалізація кафедри Археології та етнології України; 
отримав диплом за спеціальністю «історія», кваліфікація 
«історик, викладач історії» (1999).  

Під час навчання (декан - В.Н.Станко, заступник декана - В.М.Хмарський) брав 
активну участь у діяльності студентського самоврядування; на першому курсі був 
обраний на посаду старости групи, наступні чотири роки - обіймав посаду старости 
курсу; був редактором факультетської газети «Історик» (1998), входив до оргкомітетів 
конференцій «Древние культуры и цивилизации Восточной Европы» (1995), «Етнічність 
в історії та культурі» (1998), «Чтения памяти профессора П.О.Карышковского» (1998). 



ООДДЕЕССЬЬККІІ  ААРРХХІІВВИИ..  ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ББЮЮЛЛЕЕТТЕЕННЬЬ..  --  ВВИИППУУССКК  XXIIXX,,  22001155  

  1144

З першого курсу С.Є.Березін брав участь у роботі наукових експедицій історичного 
факультету ОНУ імені І.І.Мечникова, Інституту археології та Одеського археологічного 
музею НАН України: на палеолетичному комплексі Анетівка (начальники експедиції - 
В.Н.Станко, І.В.Піструїл), античних поселеннях біля сел Роксолани (Н.М.Секерська, 
І.В.Бруяко, С.Б.Охотніков, А.І.Мартиненко) та Кошари (Є.Ф.Редіна), в археологічних 
розвідках та охоронних експедиціях (О.М.Дзиговський), археологічному дослідженні 
стародавнього поселення на території сучасного центру міста Одеси (Т.Л.Самойлова); на 
протязі багатьох років долучався до проведення польових етнографічних досліджень 
(В.Н.Станко, О.А.Прігарін, Н.О.Петрова, С.В.Коч). Маючи інтерес до стародавньої історії 
та культури, в університеті зосередився на історіографії взаємодії античних полісів з 
варварським населенням регіону в період раннього залізного віку; під керівництвом 
О.М.Дзиговського захистив на відмінно дипломну роботу «Скифы на территории 
Северного Причерноморья в VII - V столетиях до н.э.» (1999).  

За студентських років увійшов до авторського колективу біобібліографічного 
словника «Професори Одеського (Новоросійського) університету»; під керівництвом 
Т.О.Ізбаш та І.М.Шкляєва зосередився на вивченні науково-освітянської інфраструктури, 
життя та творчості вчених на Півдні в XIX - ХХ ст. Почав працювати з матеріалами фондів 
Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова; тоді ж, як дослідник, вперше прийшов до 
читального залу Державного архіву Одеської області (1996). Наступного року, після 
закінчення ІІІ курсу, проходив двотижневу практику студентів історичного факультету 
в Державному архіві (керівник - З.В.Першина). 

Першим «архівним досвідом» став пошук інформації у фондах 45, 334, Р-129, Р-499, 
Р-1593. Знайдені джерела стали підґрунтям для доповіді «Творческая деятельность 
М.И.Мандеса», яка отримала диплом І ступеню на ІІІ Міжнародній студентській 
конференції «Історичний досвід та сучасність» (1997); статтю «М.И.Мандес: историк, 
филолог, искусствовед (по материалам фондов ГАОО)», було опубліковано на сторінках 
«Записок історичного факультету» (1998). Брав участь у міжнародних конференціях 
«Україна-Греція: історична спадщина і перспективи співробітництва» (Маріуполь, 1999), 
«Творческое наследие Ф.А.Щербины и современность» (Краснодар, 1999). 

Навчався в стаціонарній аспірантурі при кафедрі Нової та новітньої історії 
ОНУ імені І.І.Мечникова (1999-2002) за темою «Всесвітня історія в Новоросійському 
університеті (1865-1920): дослідження та викладання»; науковий керівник - Т.М.Попова, 
консультанти та рецензенти - О.Б.Дьомін, Ф.О.Самойлов, М.Е.Раковський, Д.П.Урсу. 

Під час навчання на факультеті та після аспірантури, проводив дослідження фондів 
Центрального державного історичного архіву України, Державного архіву Автономної 
Республіки Крим, Санкт-Петербурзької філії Архіву РАН; Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Відділу рідкісних видань і 
рукописів Одеської національної наукової бібліотеки імені М.Горького, Науково-
дослідного відділу рукописів Російської державної бібліотеки (Москва), Відділу рукописів 
Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург); у фондах Одеського історико-
краєзнавчого музею, науковому архіві Одеського археологічного музею НАН України, 
науковому архіві Інституту історії матеріальної культури РАН (Санкт-Петербург).  

Значну увагу приділив дослідженню документів, які зберігаються у фондах 
Державного архіву Одеської області; стаття «Биографии историков - преподавателей 
Новороссийского университета (по материалам фондов ГАОО)» увійшла до збірки 
«Архів. Документ. Історія. Сучасність» (2001). Виступив із доповіддю «Новые материалы 
к биографии А.Н.Деревицкого» на ювілейній конференції «Музей. Історія. Одеса», яка 
відбулася у Одеському історико-краєзнавчому музеї (2001). 
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С.Є.Березін працював на посаді старшого лаборанта і виконував обов’язки 
секретаря кафедри Історії стародавнього світу та середніх віків ОНУ імені І.І.Мечникова 
(завідуюча кафедрою - О.А.Радзиховська; 2004-2005); чотири роки (з перервами) обіймав 
посаду лаборанта І категорії Відділу археології Північно-Західного Причорномор’я 
Інституту археології НАН України (завідуюча відділом - Т.Л.Самойлова; 2003, 2006-2008). 

Брав участь у роботі Міжнародного науково-дослідницького проекту «Історія та 
культура грецького населення Північного Причорномор’я» Одеської філії Грецького 
Фонду Культури (2000-2007; В.Н.Станко, О.А.Прігарін, М.А.Араджионі; керівник проекту 
- Е.С.Самарітакі). Входив до складу організаційних комітетів міжнародних наукових 
конференцій «Археологія та етнологія Східної Європи: крок молоді у ХХІ століття» (2002), 
«Чтения памяти профессора П.О.Карышковского» (2003, 2005, 2006), «Воронцовские 
чтения» (з 2007), «Одеські читання: Актуальні проблеми історії, археології та етнології» 
(з 2009; технічний редактор збірки, 2010-2014). 

В Державному архіві Одеської області працює з травня 2009 року на посаді 
головного наукового співробітника; деякий час обіймав посаду провідного спеціаліста. 
Заступник голови Науково-методичної ради Державного архіву. Науково-технічний 
редактор інформаційного бюлетеню «Одеські архіви» (з 2013), видань серії «Праці 
Державного архіву Одеської області»: «Зведений каталог метричних книг. Випуск І» 
(2011), «Фонди особового походження» (2012), «Скарбниця Національного архівного 
фонду України на Одещині» (2012), «Греки Одессы» (2014). Входить до складу робочої 
групи видання «Українське село. 1932-1933: Усна історія» (2014).  

Адміністратор офіційного веб-сайту Держархіву; відповідальний співробітник з 
питань створення цифрових баз даних, інформатизації та взаємодії з органами влади; 
координатор проекту «Електронний архів». Науково-технічний і художній редактор, 
співавтор-укладач виставок он-лайн: «До річниці Незалежності України», «До річниці 
прийняття Конституції України», «До 25-ї річниці створення громадсько-політичної 
організації «Народний Рух за Перебудову», «До Дня Соборності України: революційна 
доба на Одещині. 1917-1920»; «Одеська область. 1932-1933», «Чорнобильська трагедія»; 
тематичних виставок з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. - «До річниці 
визволення Одеси від фашистських загарбників», «Герої Радянського Союзу Одещини», 
«Пам’ять Одещини», «Партизанська Слава»; циклу «Визначні постаті історії» - «Ісак 
Бабель», «Володимир Вернадський», «Лесь Курбас», «Микола Лисенко», «Іван Нечуй-
Левицький», «Тарас Шевченко»; виставки «До 230-річчя Чорноморського флоту». Автор-
укладач виставок он-лайн: «До річниці створення Одеської області» та «Герої Праці 
Одещини: Н.О.Пучковська». За дорученням керівництва області, підготував пересувні 
виставки копій документів «Одеса: 10 квітня 1944 року», «До річниці Великої Перемоги», 
«Славетні дати пам’яті та шани», «До річниці Одеської області», які експонувалися у 
приміщенні облдежадміністрації (2010-2012).  

Член організаційного комітету Міжнародної виставки документів «Одеса наприкінці 
XVIII - початку ХХ сторіч» (2013); електронні матеріали (понад 200 копій унікальних 
документів) було оприлюднено на веб-сайті, експозиційні стенди розміщено у вигляді 
постійної виставки в головному корпусі Державного архіву. Співпрацює з Одеським 
історико-краєзнавчим музеєм (В.В.Солодова, Ю.І.Слюсарь), брав участь у підготовці 
виставки «Достоин славы он: к 250-летию со дня рождения А.Ф.Ланжерона» (2013). 

З початком роботи у штаті Державного архіву, продовжив вивчення фондів науково-
освітянських установ та документів з особових фондів діячів науки та культури. Учасник 
міжнародних дослідницьких проектів «Документы по истории и культуре евреев в 
региональных архивах Украины» (2010-2014; керівник - Є.І.Меламед), «The Black Sea Port-
cities» (з 2013; керівник робочої групи - Л.Г.Білоусова). 
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Березін С.Є. - автор публікацій у наукових виданнях. Готує до захисту кандидатську 
дисертацію за темою «Антикознавство та його представники в Одесі: дослідження та 
викладання в Рішельєвському ліцеї - Новоросійському університеті (XIX - поч. ХХ ст.)»; 
науковий керівник - Т.М.Попова; наукові консультанти - В.Н.Станко, І.В.Тункіна. 

Поєднує дослідницьку та методичну роботу з педагогічною діяльністю - в якості 
асистента проводить щорічну практику студентів-істориків Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова та Південно-українського національного педагогічного 
університету імені К.Д.Ушинського в Державному архіві. Входить до складу комісії у 
справах увічнення пам’яті жертв війни і політичних репресій та комісії з визначення 
соціального значення видань місцевих авторів обдежадміністрації. 

Нагороди: Почесна грамота Державного архіву Одеської області (2011), Почесна 
грамота Одеської обласної державної адміністрації (2012). 

Бібліографія. Публікації у наукових виданнях: 
Березин С.Е., Избаш Т.А. Творческая деятельность М.И.Мандеса // Історичний досвід і сучасність. - 
Одеса, 1997. - Вип. 2. - Кн. 1. - С. 27-32. 
Березин С.Е., Избаш Т.А. М.И.Мандес: историк, филолог, искусствовед (по материалам фондов 
Государственного архива Одесской области) // Записки історичного факультету. - Одеса, 1998.- 
Вип. VII. - С. 152-157. 
Березин С.Е., Избаш Т.А. Изучение древнегреческой истории и филологии в Новороссийском 
университете // Україна - Греція: історична спадщина і перспективи співробітництва. - 
Маріуполь, 1999. - Т. І. - Ч. І. - С. 132-134. 
Березин С.Е., Шкляев И.Н. Деятельность Подготовительной по национальным делам комиссии 
Вооруженных Сил Юга России (Одесса - Екатеринодар, 1919-1920 гг.) // Творческое наследие 
Ф.А.Щербины и современность. - Краснодар, 1999. - С. 210-212. 
Березин С.Е., Избаш Т.А. Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біобібліографічний 
словник. - Одеса, 2000: Деревицький О.М. - T. I. - C. 43-47; Воеводський Л.Ф. - Т. II. - С. 233-234; 
Мандес М.І. - Т. ІІІ. - С. 272-274; Никитський О.В. - Т. ІІІ. - С. 348-349; Струве Ф.А. - Т.IV. - С. 168-170. 
Вид. 2-ге. : Одеса, 2005: Деревицький О.М. - T. I. - C. 44-48; Воеводський Л.Ф. - Т. II. - С. 266-268; 
Мандес М.І. - Т. ІІІ. - С. 299-301; Никитський О.В. - Т. ІІІ. - С. 381-382; Струве Ф.А. - Т.IV. - С. 185-187. 
Березин С.Е. Изучение античной истории в Новороссийском университете: профессор Леопольд 
Францевич Воеводский // Записки історичного факультету. - Одеса, 2000. - Вип. X. - С. 59-65. 
Березин С.Е. Биографии историков - профессоров и преподавателей Новороссийского 
университета (по материалам фондов Государственного архива Одесской области) // Архів. 
Документ. Історія. Сучасність. - Одеса, 2001. - С. 266-269. 
Березин С.Е. Крымский период жизни профессора А.Н.Деревицкого // Музей. Історія. Одеса. - 
Одеса, 2001. - С. 147-148. 
Березін С.Є. Кафедра всесвітньої історії в структурі історико-філологічного факультету 
Новоросійського університету: 1866-1916 рр. // Записки історичного факультету. - Вип. XІ. - 
Одеса, 2001. - С. 332-338. 
Березін С.Є. Проблеми всесвітньої історії в науково-дослідницькій та педагогічній діяльності 
професорів і викладачів Новоросійського університету: основні напрямки // Записки 
історичного факультету. - Вип. XІІ. - Одеса, 2002. - С. 290-300. 
Березин С.Е. 1917 год и судьбы профессоров историко-филологического факультета 
Новороссийского университета: неизвестные страницы истории русской интеллигенции // 
Історична наука: проблеми розвитку. - Луганськ, 2002. - С. 12-16. 
Березин С.Е. Новые материалы к биографии Ф.А.Струве // Археологія та етнологія Східної 
Європи: крок молоді у ХХІ століття. - Одеса, 2002. - С. 38-41. 
Березин С.Е. Греческая эпиграфика в Императорском Новороссийском университете: 
исследование и преподавание // Древнее Причерноморье. - Одесса, 2003. - С. 18-22. 
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Березин С.Е. А.Н.Деревицкий (опыт научной биографистики) // Памятники Южного берега 
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Березін С.Є., Ізбаш Т.О., Радзиховська О.О. Традиції антикознавства та медієвістики в 
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истории и культуре. - Одесса-Терновка, 2007. - С. 526-535. 
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культура русских старообрядцев. - Одесса, 2007. - Вып.IV. - С. 24-31. 
Березин С.Е. Из истории антиковедения в Новороссийском университете: профессор Василий 
Иванович Модестов // Лукомор’я: Археологія, етнологія, історія Північно-Західного 
Причорномор’я. - Одеса, 2008. - С. 11-17. 
Березин С.Е. От Ришельевского лицея к Новороссийскому университету: о преемственности 
развития высшей школы в Одессе // Воронцовские чтения. - Одесса, 2008. - Вып. ІІ. - С. 5-7. 
Березин С.Е. Оформление инфраструктуры науки и традиции развития высшей школы на юге 
Российской империи // Воронцовский сборник. - Вып. ІІ. - Одесса, 2009. - С. 26-35. 
Березин С.Е. Новороссийский университет на правом фланге идеологического фронта 
Гражданской войны. Пролог: конец XIX века // Новик. Труды по военной истории. - Выпуск ІІ. - 
Одесса, 2009. - С. 157-173. 
Березин С.Е. Новые материалы к биографии Е.Г.Кагарова // Одіссос: Актуальні проблеми історії, 
археології та етнології. - Одеса, 2009. - С. 228-232. 
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завтра. - Старый Крым - Сурб-Хач, 2009. - С. 20-21. 
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С. 239-241; Пирогов В.М. - С. 302-303. 
Березін С.Є., Ізбаш-Гоцкан Т.О. Одеські історики. Том І (початок XIX - середина ХХ ст.). - Одеса, 2009: 
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архіву Одеської області І.І.Ніточко) // Вечерняя Одесса. - 2013. - 26 грудня. 
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ББІІЛЛООУУССООВВАА  ЛЛііллііяя  ГГррииггооррііввннаа  
 
заступник директора Державного архіву  
Одеської області, кандидат історичних наук, 
кавалер Ордену княгіні Ольги ІІ ступеню 

(30 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Овідіополь Одеської області 
23 жовтня 1957 року. Навчалася у середній школі 
смт Цебрикове Цебриківського району Одеської 
області (1964-1965) та у середній школі міста 
Світловодська Кіровоградської області (1966-1974), 
яку закінчила із золотою медаллю. На вибір 
майбутньої професії суттєво вплинув шкільний 
вчитель історії І.І.Цареградський. Закінчила два 
факультети Одеського державного університету 
імені І.І.Мечникова - історичний за спеціальністю 
«історія і суспільствознавство» (1979) та факультет 
романо-германської філології за спеціальністю 
«англійська мова та література» (1987).  

В студентські роки виявила схильність до наукової роботи за різноманітною 
тематикою: у курсових роботах досліджувалися історія закони Хетського царства у II тис. 
до н. е. (науковий керівник - Л.В.Гудкова), період італійського Відродження 
(І.В.Зав’ялова), якобінський рух і Велика Французька буржуазна революція 1789-1794 рр. 
(В.О.Алєксєєв-Попов), ідеологія німецького фашизму (А.І.Балабаєв). Дипломна робота 
була присвячена історіографії англійського робітничого руху нового і новітнього 
періоду» (науковий керівник - Д.П. Урсу). У 2007 році на кафедрі нової і новітньої історії 
історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
захистила дисертацію за темою: «Династія грецьких купців Петрококіно в економічному 
та соціокультурному житті Російської імперії. XIX - початок XX ст.» (науковий керівник - 
І.С.Грєбцова; опоненти - А.І.Кудряченко та Н.О.Терентьєва); у 2008 році отримала 
науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «всесвітня історія». 

Трудову діяльність почала учителем історії в середній школі у селі Ставковому 
Березівського району Одеської області (1979-1980). Працювала в Одеському історико-
краєзнавчому музеї на посаді молодшого наукового співробітника відділу народних 
музеїв (1980-1983). 

У Державному архіві Одеської області працює з 1985 року, обіймала посади: архівіст 
І категорії (1985-1986), методист відділу використання документів (1986-1987), завідуюча 
відділом інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків (1987-2001). 
Заступник директора Державного архіву Одеської області (з 2001). Відповідала за такі 
напрямки роботи як інформування установ та населення про діяльність архівних 
установ області, використання архівних документів, організація роботи із зверненнями 
громадян, виконання запитів, зв’язки із ЗМІ, підготовка радіо- і телепередач, публікація 
документів, виставкова діяльність, науково-методична та організаційна робота архіву, 
міжнародне співробітництво, моніторинг і підтримка веб-сайту Держархіву. 

Особливо активно працювала у таких напрямках, як видавнича діяльність та 
міжнародне співробітництво. Брала участь у спільних проектах Держархіву з науковими 
інституціями США, Канади, Греції, Німеччини, Ізраїлю.  
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Коло наукових інтересів Л.Г.Білоусової охоплює історію національних діаспор на 
півдні України (греків, німців, менонітів, євреїв, італійців, поляків), історію Одеси та 
Причорноморського краю, проблеми археографії, джерелознавства. У роботі багато уваги 
приділяє формуванню позитивного іміджу архівних установ України за кордоном.  

Від Держархіву виступала керівником багаторічних наукових проектів та постійного 
спіробітництва з такими іноземними інституціями як Одеська філія Грецького Фонду 
культури (Греція, м. Афіни - Україна, м. Одеса), Центр вивчення і розвитку грецької 
культури Причорномор’я (Греція, м. Салоніки), Центр новоеліністичних досліджень 
(Греція, м. Афіни), Греко-Українська торговельна палата (Греція, м. Пірей,), Іонійський 
університет (о. Корфу, Греція), Мозес Мендельсон Центр (Німеччина, м. Потсдам), 
Бібліотека Державного Університету Північної Дакоти (США, Північна Дакота, 
м. Фарго), Асоціація досліджень глюкстальських колоній (США, Каліфорнія, м. Редондо 
Біч), Центр досліджень Меннонітського Братства (США, Каліфорнія, м. Фресно), 
Баварський дім (м. Одеса) та ін. 

Активний учасник і організатор міжнародних конференцій. У 2004-2013 роках 
брала участь, як доповідач і організатор документальних виставок, у роботі 
міжнародних конференцій: «Внесок вихідців з острову Хіос у розвиток Одеси» (м. Пірей, 
Греція), Конвенція 2004-го року Американського Історичного товариства німців з Росії 
(м. Модесто, м. Бісмарк, США), «60-річчя Великої Перемоги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні» (м. Одеса), «Українське козацтво і вітчизняній та 
загальноєвропейській історії» (м. Одеса), «Росія і Середземномор’я» (м. Афіни, Греція), 
«Економічний та соціальний розвиток міст-портів Північного Причорномор’я у кінці 
XVIII - на початку ХХ ст.» (м. Одеса) та ін.  

У 2005 році представляла Державний архів Одеської області в Європейській Комісії 
(м. Брюсель, Бельгія), де у Генеральному Департаменті з наукових досліджень відбулися 
слухання і консультації з питання підготовки міжнародного інтернет-проекту «Бізнес в 
матеріалах архівів» за участю експертів Комісії, науковців і архівістів Греції, Норвегії, 
Італії, України: доповідала щодо документальної бази Одеського архіву та перспектив 
участі у проекті на правах асоційованого члена у партнерстві з Центром 
новоеліністичних досліджень, м. Афіни, Греція). З 2013 року керівник дослідницької 
групи одеських архівістів у міжнародному проекті «The Вlack Sea Port-cities» («Порти 
Чорного моря») за участю 11 країн Європи. 

У творчому доробку Л.Г. Білоусової 10 монографій (1 авторська, 3 у співавторстві та 
6 колективних), 18 науково-довідкових видань (довідників, путівників, буклетів, збірників 
документів) та 107 статей, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних наукових і 
популярних виданнях (США, Греція, Німеччина; грецькою, англійською, німецьким 
мовами, 1985-2014). З 1992 року активно проводила роботу з виявлення та публікації 
архівних джерел з історії голодоморів в Україні на території Одеської області. Науковий 
редактор, керівник творчої групи авторів та упорядників науково-публіцистичного 
видання: «Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. 
Дослідження, спогади, документи» (Одеса, 2007), в якому узагальнено результати роботи 
Державного архіву за цією темою. Голова робочої групи при координаційній раді 
Одеської облдержадміністрації по підготовці Обласного тому «Національної книги 
Пам’яті жертв Голодомору 1932 -1933 років в Україні. Одеська область» (2009).  

Заступник голови редколегії серії «Праці Державного архіву Одеської області» (з 
2000), головний редактор відомчого видання «Одеські архіви» (з 2007), голова Науково-
методичної ради Держархіву (з 2002), голова Експертно-перевірної комісії Держархіву 
(2012). За її ініціативою у 2000 році започатковано серійне видання «Праці Державного 
архіву Одеської області», 42 томи якого вийшли з друку.  
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Л.Г.Білоусова керує науково-видавничим напрямком роботи Державного архіву по 
підготовці архівних путівників, довідників, збірників документів та матеріалів для ЗМІ. 
Редактор, автор-упорядник та керівник авторських колективів таких видань як 
«Греки Одеси. 1799-1920» (спільно з Грецьким Фондим Культури; 7 томів, 2000-2014), 
«Фонди міських, районних та трудових архівів Одеської області» (2 томи, 2009), довідника 
«Зведений каталог метричних книг. Випуск І» (2011), «Фонди особового походження» 
(2012), «Скарбниця Національного архівного фонду України на Одещині» (2012).  

Наразі працює над підготовкою документальних видань за такими темами як: 
«Сторінки історії Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Греції», «Етеристи у 
документах Державного архіву Одеської області», «Грецько-українська Торгівельна 
Палата і Одеса», «Іонійський рід Інглезі і Одеса».  

Є засновником (2002) та координатором офіційного веб-сайту Державного архіву 
Одеської області, багато уваги приділяла створенню умов для широкого доступу 
користувачів до науково-довідкового апарату архіву через мережу Інтернет. Підготувала 
для Веб-сайту перші матеріали англійською мовою про фонди і публікації архіву, які 
користуються попитом іноземних дослідників. 

Постійно займається розробкою та удосконаленням науково-довідкового апарату 
архіву: створює анотовані описи фондів, іменні покажчики, оприлюднює огляди джерел 
за різноманітною тематикою. Активно займається генеалогічним дослідженнями та 
історією етнічних груп, консультує користувачів з питань генеалогії та методики 
складання родоводів. 

Виставкова робота є одним з цікавих напрямків її роботи. З 1996 року 
організовувала в Державному архіві експрес-експозиції, екскурсії та практикуми 
англійською мовою у читальному залі для іноземних туристів: співпрацювала з 
канадською фірмою «Walter and Marina Unger», організатором турів «Німці - на 
батьківщину предків», професором М.Міллером (США, Університет Північної Дакоти) 
та ін. Підгототувала особисто експозиції з історії національних громад - менонітів, 
німців, євреїв, швейцарців. Також розробила тематико-експозиційні плани і концепції 
виставок з історії архівної справи, Одеси дореволюційного періоду.  

Постійно популяризує архівну справу через засоби масової інформації. Найбільш 
плідною є її співпрація з 1994 року з телерадіокомпанією «Град», яка є інформаційним і 
фінансовим спонсором архіву протягом 22-х років (директор - А.К.Балінов): було 
підготовлено понад 100 сюжетів для новин та спеціальних програм, присвячених архіву 
та його гострим проблемам. Завдяки матеріальній підтримці ТРК «Град» у Державному 
архіві зявився перший комп’ютер та перша електронна адреса. 

Багато уваги приділяє методичній допомозі та навчанню молодих спеціалістів 
Державного архіву, організує заняття з підвищення кваліфікації, виступає з лекціями, є 
розробником низки нормативних документів. Протягом 25 років керувала архівною 
практикою студентів. Одним з цікавих проектів стала низка телепередач з 
практикантами на ТРК «Град» під рубрикою «Архівна Одісея».  

Л.Г.Білоусова активно займається громадською діяльністю: є членом топонімної 
комісії виконавчого комітету Одеської міської ради (з 2000), Консультативної ради 
Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації (з 
2004), редакційної колегії «Вісника Одеського краєзнавчого музею» (з 2005), Ради Музею 
«Філікі Етерія» Одеської філії Фонду Грецької Культури (з 1994), Історичного Товариства 
Греції «КIRIE» (з 2008). У 2013 році за її ініціативою при Державному архіві Одеської 
області було започатковано Громадську раду, до якої увійшли друзі та партнери архіву, 
представники музеїв, навчальних закладів, товариств. 
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Головним приорітетом для Л.Г.Білоусової завжди були розвиток архівної справи, рух 
вперед, започаткування нових проектів, передавання свого досвіду та допомога людям. 

Нагороди: Орден княгині Ольги III ступеня (Указ Президента України В.А.Ющенка 
від 17.01.2008). Почесні відзнаки: Одеської обласної ради (2003), Голови Одеської обласної 
державної адміністрації (2007), Чорноморського козацького з’єднання «Берегиня» (2009). 
Почесні грамоти: Головного архівного управління України (1999), Державної архівної 
служби України (2012), Одеської обласної державної адміністрації (2003, 2004, 2006, 2012, 
2014), Одеського обласного комітету профспілки працівників державних установ (1988), 
Державного архіву Одеської області (2010); Одеського грецького товариства (2014). 
Подяки: Державного архіву Одеської області (1986), Всеукраїнської спілки краєзнавців 
(1998) Одеського національного академічного театру опери і балету (2012). Дипломи: 
переможця у номінації «Наше наследие» Гуманітарної програми «Золотой Фонд Одессы 
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Троицкой церкви (1799-1920 гг.) // Там же. - С. 534-538. 
Белоусова Л.Г. Варианты написания некоторых фамилий и имен в метрических книгах Одесской 
Греческой Свято-Троицкой церкви // Там же. - С. 539-542. 

Редактор періодичного видання (19 номерів):  
Одеські архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області / Ред. Л.Г.Білоусова. 
- Одеса, 2007-2014: № 1 (січень - травень 2007). - 73 с.; № 2 (червень - вересень 2007). - 40 с.; № 3 
(жовтень - грудень 2007). - 78 с.; № 1 (4) (січень - березень 2008). - 54 с.; № 2 (5) (квітень - червень 
2008). - 77 с.; № 3 (6) (липень - вересень 2008). - 55 с.; № 4 (7) (жовтень - грудень 2008). - 58 с. № 1 (8) 
(січень 2009). - 138 с.; № 2 (9) (січень - березень 2009). - 82 с.; № 3 (10), спецвипуск: «Правила роботи 
архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій» (Київ, 2009), передрук. - 104 с.; № 4 (11) (квітень - грудень 2009) - 88 c.; № 1 (12) (січень 
2010). - 166 с.; № 2 (13) (січень - липень 2010). - 110 с.; № 3 (14) (серпень - грудень 2010). - 94 с.; № 1 
(15) (січень 2011). - 205 с.; Вип. XVI (№№ 1-3, січень - серпень 2012). - 92 c.; Вип. XVII (№ 4, вересень - 
грудень 2012). - 60 c.; Вип. XVIII. (№№ 1-4, 2013). - 2014. - 76 с. 

Методичні рекомендації, в т.ч.: 
Науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду у Державному архіві 
Одеської області (на допомогу користувачу): Методичні рекомендації / Укл. Л.Г.Білоусова. - Одеса: 
Державний архів Одеської області, 2012. - 40 с. 
Організація роботи користувачів у читальному залі Державного архіву Одеської області: Методичні 
рекомендації / Укл. Л.Г.Білоусова. - Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. - 24 с. 
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Интерв’ю з Л.Г.Білоусовою, в т.ч.: 
В Одесский архив за родословной. Интервью с членами исторических обществ российских 
немцев из США и Канады и заместителем директора Госархива Одесской области Л.Г.Белоусовой 
// ДНК. Информационно-аналитический журнал. Одесса. - 2004.- № 5 (8). - С. 90-91. 
Профессиональный праздник архивистов. Интервью с заместителем директора Государственного 
архива Одесской области Л.Г.Белоусовой // Одесские известия. - 2004. - 25 декабря. 
История на ладони. Интервью Т.Орбатовой с заместителем директора Государственного архива 
Одесской области Л.Г.Белоусовой ко Дню работников архивных учреждений Украины // 
Аргументы и факты в Украине. - 2007. - № 2 (244). 
Свидетель - прошлое. [Інтерв’ю І.Вишневської з заступником директора архіву Л.Білоусовою 
про документи Держархіву про голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр. в Одеській 
області] // Юг. - 2007. - № 90 (15567). - 13 декабря.  
Бродавко Р. В Госархиве никому не говорят «нет» [Інтерв`ю з кервівниками Держархіву 
В.В.Левчуком і Л.Г.Білоусовою] // Фаворит. – 2015. - № 1 (94). – С. 44-45. 
 
 
 
 
ББУУББЛЛИИККООВВАА  ЛЛююддммииллаа  ППааввллііввннаа  
завідувач канцелярії Державного архіву 
(19 років архівного стажу) 

Народилася у місті Одеса 13 липня 1970 року. Закінчила 
середню школу № 100 (1985). Трудовий шлях почала у 
Кооперативно-державному проектно-дослідницькому інституті 
«ОДЕСАГРО-ПРОЕКТ» на посаді друкарки (1986-1996).  

У Державному архіві Одеської області почала працювати з 
березня 1996 року на посаді друкарки, з 2003 року - на посаді 
завідувача канцелярії. Сумлінно виконує посадові обов’язки, бере участь у підготовці до 
друку інформаційного бюлетеню «Одеські архіви» та видань серії «Праці Державного 
архіву Одеської області». 

Нагороди: Почесні грамоти: профспілкового комітету (1997), Одеської обласної 
державної адміністрації (2003, 2008), Одеської обласної ради (2010). 
 
 
 
 
ВВИИННООГГЛЛООВВССЬЬККАА  ССввііттллааннаа  ВВооллооддииммииррііввннаа  
 
начальник відділу зберігання та обліку документів 
Національного архівного фонду 
(28 років архівного стажу) 

Народилася у місті Чернігів 28 січня 1968 року. 
Закінчила середню школу № 9 (1985). Трудовий шлях 
почала в Чернігівському відділені українського науково-
дослідницького геологорозвідувального інституту на посаді 
кресляра (1985-1987). Навчалася на історичному факультеті 
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 
отримала диплом за спеціальністю «історія» (1999).  
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За період навчання виявляла схильність до наукової роботи, брала участь у 
студентських конференціях. Поєднуючи навчання з роботою архівіста, обрала темою 
дипломної роботи історію становлення Держархіву Одеської області, яку захистила на 
«відмінно» на кафедрі історії України (науковий керівник - В.М.Хмарський). 

У Державному архіві почала працювати з березня 1987 року у відділі зберігання та 
обліку документів, де працює і дотепер. Обіймала посади: архівіст ІІ категорії (1987-1990), 
охоронець фондів (1990-1995), завідуюча сектором обліку (1995-1997), головний 
спеціаліст (1997-2004), заступник начальника відділу (2004-2013), начальник відділу 
зберігання та обліку документів НАФ (з травня 2013).  

Як керівник відділу, організовує весь комплекс робіт із забезпечення зберігання 
значного обсягу документальної спадщини - понад 13 тис. фондів (більше 2 млн. справ). 
Забезпечує виконання відділом загальнодержавної «Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів НАФ» та комплексного перевіряння їх фізичного 
стану (з 2013). Досвідчений спеціаліст-практик з обліку документів НАФ. 

Разом з основними посадовими обов’язками займається науково-дослідницькою і 
видавничою роботою. Брала участь у Міжнародній науковій конференції, присвяченій 
80-річчю Державного архіву з доповіддю про становлення архівної справи в Одеській 
області (2000). Є одним з авторів-упорядників та членів робочої групи низки довідкових 
видань, зокрема, «Реєстру розсекречених архівних фондів України» (2007), путівника 
Державного архіву «Фонди особового походження» (2012), випусків 2 і 3 «Зведеного 
каталогу метричних книг» (2015), інформаційного бюлетеню «Одеські архіви» (2007-
2014). Працює над путівником по фондах архіву Одеського обкому Компартії України. 

Займається науково-методичною роботою, є членом Науково-методичної ради та 
Експертно-перевірної комісії Держархіву. Розробила низку нормативних документів: 
«Порядок видачі документів у тимчасове користування за межі архіву», «Порядок 
приймання документів Національного архівного фонду на державне зберігання», 
«Інструкція з обліку документів у Державному архіві Одеської області» та ін. 

Брала активну участь у процесі інформатизації архівної галузі: однією з перших 
спеціалістів архіву почала створення автоматизованих облікових баз даних (з 2000), 
підготувала електронний варіант реєстру фондів періоду тимчасової німецько-
румунської окупації 1941-1944 рр. (під керівництвом В.Ю.Алєксєєвої, 2004). Веде рубрику 
офіційного веб-сайту про нові надходження до фондів Державного архіву. Постійно 
удосконалюючи облік, вносить дані про фонди Державного архіву Одеської області до 
Центрального фондового каталогу України. 

Як досвідчений фахівець, С.В.Виногловська передає знання молодим спеціалістам, 
виступає з лекціями на семінарах-практикумах перед архівістами Одещини та 
студентською аудиторією навчальних закладів, проводить тематичні екскурсії в архіві.  

Постійно працює над підвищенням фахового рівня, зокрема, в Управлінні 
підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України. 
Брала участь у тематичних семінарах-практикумах та нарадах Державної архівної служби 
України та центральних архівів: «Питання діяльності режимно-секретної роботи в 
державних архівах України» (Київ, 2010), «Державний облік документів Національного 
архівного фонду» (Київ, 2013), «Підвищення кваліфікації спеціалістів державних архівів 
областей України з питань організації роботи з Науково-технічною документацією» 
(Харків, 2011). З особистої ініціативи, з метою обміну досвідом роботи та налагодження 
особистих контактів з колегами, відвідала Центральний фондовий каталог при Державній 
архівній службі України (2010) та Державний архів Чернігівської області (2013). 
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С.В.Виногловська активно займається громадською діяльністю: виконувала 
обов’язки касира профспілкового комітету Держархіву, бере участь в проведенні 
колективних травневих суботників до дня довкілля та ін. 

Нагороди: Почесні грамоти Одеської обласної адміністрації (2003, 2011), почесна 
грамота Одеської обласної ради (2014). 
Бібліографія: 
Адлер (Виногловська) С.В. Из истории Государственного архива Одесской области: 1920-1932 годы 
// Архів. Документ. Історія. Сучасність. - Одеса, 2001. - С. 41-43 (Серія «Праці Державного архіву 
Одеської області», Т. IV). 
Державний архів Одеської області: Реєстр фондів періоду фашистської окупації Одещини (1941 - 
1944 рр.) / Авт.-упорядн.: В.Ю.Алексєєва, С.В.Виногловська, В.К.Січкаренко, О.А.Корецька. - 
Одеса, 2004. - 760 с. 
Виногловська С.В. Становлення архівної справи на Одещині. 1920-1932 рр. // Архіви Одещини. 
1920-2005. - Одеса, 2005. - С. 24-26 (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області, Т. XIV). 
Реєстр розсекречених архівних фондів України. Міжархівний довідник. - Т. 2, Кн. 2 / Укладачі 
розділу Державний архів Одеської області: В.Ю.Алексеева, С.В.Виногловська, О.Г.Гейтан, 
Г.М.Паніван. - Київ, 2007. - С. 204-307. 
Державний архів Одеської області. Путівник. Випуск 1. Фонди особового походження. - 
Одеса, 2012. - 292 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області, Т. XXXVІ).  
Виногловська С.В. Порядок приймання документів Національного архівного фонду на державне 
зберігання: Методичні рекомендації. - Одеса, 2012. - 12 с. 
Виногловська С.В. Порядок видачі документів у тимчасове користування за межі архіву: Методичні 
рекомендації. - Одеса, 2012. - 12 с. 
Виногловська С.В. Нові надходження до фондів Державного архіву Одеської області // Одеські 
архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. - Одеса, 2008-2013. 
 
 
 
 
ВВЛЛААССЕЕННККОО  ВВааллеерріійй  ВВііккттооррооввиичч  
 
провідний юрисконсульт відділу організації 
і координації архівної справи, кадрових питань  
та контролю за виконанням документів органів влади 
 

Народився у селі Червоний Кут Ширяївського 
району Одеської області 23 січня 1983 року; в 1984 році 
разом з батьками переїхав до міста Іллічівська.  

Закінчив спеціалізовану школу-інтернат № 7, 
м. Одеса (2002); Великодолинський НВК та комп’ютерну 
академію «Шаг» за спеціальністю «комп’ютерна графіка 
та дизайн» (2007-2009).  

Вищу освіту отримав в Національному університеті «Одеська юридична академія» 
за спеціальністю «правознавство», кваліфікація - «магістр права» (2014). 

Трудовий шлях почав у Державному архіві Одеської області у листопаді 2014 року 
на посаді юрисконсульта відділу організації і координації архівної справи, кадрових 
питань та контролю за виконанням документів органів влади. Займається створенням 
автоматизованих баз даних на описи фондів архіву. 
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ГГЕЕЙЙТТААНН  ООллееннаа  ГГееооррггііїїввннаа  
 
головний спеціаліст відділу використання документів, 
інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків  
(25 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 30 листопада 1966 року. 
Закінчила середню школу № 54 (1983), Одеське міське 
педагогічне училище за спеціальністю «вихователь 
дитячого садка» (1985) та Київський інститут культури за 
спеціальністю «бібліограф-архівіст» (1997). 

Трудовий шлях почала в одеському дитячому садку 
№ 197, де працювала на посаді вихователя (1985-1989). 

У Державному архіві Одеської області працює з 
серпня 1989 року. Обіймала посади: архівіст II категорії 
(1989), архівіст (1990), архівіст I категорії (1995), провідний спеціаліст сектора спецфондів 
(1997), головний спеціаліст режимно-секретної служби (2005). 

Входила до складу комісії з розсекречування документів (1989-2004): на загальне 
зберігання було переведено і описано 599 фондів і частин фондів, 17944 справ; з 
режимно-секретної служби був переведений у відкритий доступ весь газетний фонд 
(1990) - 2000 екземплярів періодичних видань, що друкувалися у 1941-1944 рр. в Одесі, 
Німеччині, Румунії. За розсекреченими фондами створила бази даних: на 
розкуркулених у 1940-1941 та 1947-1948 рр. по Ізмаїльській області; військовополонених, 
арештованих і розстріляних румунською владою у місті Одесі та Одеській області; 
мешканців Одещини, вивезених до Німеччини та ін. 

У 2007 році була переведена на посаду головного спеціаліста відділу використання, 
інформації, публікації та зовнішніх зв’язків і відповідає за такі напрямки роботи: 
особистий прийом громадян, виконання запитів соціально-правового характеру. Готує 
аналітичні довідки на запити Державної архівної служби України, Одеської обласної 
державної адміністрації. Надає інформації на колегії Державного архіву області щодо 
роботи столу довідок. Здійснює відбір документів за метою запиту, готує та оформлює 
архівні довідки, виписки із документів.  

Співавтор-укладач видання «Реєстр розсекречених архівних фондів України. 
Міжархівний довідник» (2007); бере участь у підготовці довідників «Зведений каталог 
метричних книг» та «Державний архів Одеської області. Фонди періоду тимчасових 
румунської та німецько-румунської окупацій. 1918-1940, 1941-1944». 

Підвищувала кваліфікацію в Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України за 
програмою «інформаційні технології» та брала участь у тематичному семінарі з питань 
режимно-секретної служби (2002, 2005). 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2002, 2004), Одеської 
обласної ради (2010), Одеської обласної державної адміністрації (2014). 

Бібліографія: 
Гейтан О.Г. Розсекречення документів - розширення доступу до нової інформації // Архіви 
Одещини. - Одеса, 2005. - С. 46-48. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. ХIV). 
Реєстр розсекречених архівних фондів України. Міжархівний довідник. - Т. 2, Кн. 2 / Укладачі 
розділу Державний архів Одеської області: В.Ю.Алексеева, С.В.Виногловська, О.Г.Гейтан, 
Г.М.Паніван. - Київ, 2007. - С. 204-307. 
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ГГЕЕРРААССИИММООВВАА  ССввііттллааннаа  ММииккооллааїїввннаа    
 
головний науковий співробітник відділу 
використання документів, інформації,  
публікацій та зовнішніх зв’язків 

(8 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 20 липня 1986 
року. Закінчила ЗОШ № 77 (2002). Навчалася 
на історичному факультеті Одеського 
національного університету імені 
І.І.Мечникова, отримала вищу освіту за 
спеціальністю «історик, викладач історії» 
(2010). Тема дипломної роботи - «Культурний розвиток Одеси наприкінці XIX - на 
початку ХХ ст.: бібліотеки, видавництва, періодична преса»; науковий керівник - 
Ф.О.Самойлов. 

На початку трудового шляху працювала у 39-му міському відділенні зв’язку 
ВАТ «Укртелеком» (2004-2007). У Державному архіві Одеської області почала працювати 
у квітні 2008 року на посаді архівіста І категорії відділу науково-довідкового апарату; в 
2014 році переведена на посаду головного наукового співробітника відділу 
використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків.  

Одним з перших напрямків її діяльності стала організація роботи користувачів у 
читальному залі (2009-2012) - надання наукових консультацій про фонди і публікації 
архіву та забезпечення дослідників матеріалами за відповідною тематикою. Володіючи 
англійською мовою, результативно допомагала іноземним користувачам у пошуку 
інформації. Працюючи на такій важливій ділянці, завжди демонструвала високу 
відповідальність та уважне відношення до відвідувачів, які неодноразово висловлювали 
їй подяку і відзначали неформальний підхід до виконання обов’язків.  

Протягом восьми років освоїла всі напрямки роботи з використання документів - 
ініціативне інформування, виставкову та видавничу діяльність, виконання запитів 
соціально-правового, тематичного та біографічного характеру, генеалогічні 
дослідження, проведення архівної практики студентів, зв’язки з громадськістю та 
засобами масової інформації. Наразі виконує різноманітні складні завдання, пов’язані із 
наданням громадянам ретроспективної інформації та підготовкою архівних довідок; 
виявляє відомості та укладає тематичні переліки на запити Державної архівної служби 
України, установ та громадських організацій. Щорічно проводить архівну практику для 
студенів п’яти вищих навчальних закладів міста Одеси.  

Активно співпрацює із засобами масової інформації: є автором телесюжетів, 
підготовлених за архівними документами на різноманітні теми, зокрема, присвячених 
життю та творчості режисера Леся Курбаса та професора-хіміка Дмитра Менделєєва, 
поетів, письменників і музикантів - Анни Ахматової, Ісака Бабеля, Леоніда Утьосова, 
Давида Ойстраха та інших видатних особистостей, біографії яких назавжди пов’язані з 
історією Одеси. Низка телепередач була присвячена професійним святам: до Дня авіації 
- про перші польоти Сергія Уточкіна та Михайла Єфімова; до Дня соціального 
працівника - про благодійну діяльність одеських меценатів Олександра та Роксандри 
Едлінг; до Міжнародного жіночого дня про видатних жінок Одеси та ін. У 2015 році 
стала учасником проекту під назвою «Архівні знахідки» на державному радіоканалі 
(ініціатор - А.В.Хромов), присвяченому 95-річному ювілею Державного архіву Одеської 
області: підготувала сюжет про клубне життя в Одесі у ХІХ - на початку ХХ ст.  
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Щорічно С.М.Герасимова готує виставку архівних документів та матеріали для 
телесюжету до професійного свята - Дня працівників архівних установ України, 
святкових та підсумкових колегій Державного архіву Одеської області.  

Постійно створює та удосконалює науково-довідковий апарат архіву, здійснюючи 
особистий внесок у справу інформатизації архівної галузі. Розробляє бази даних за 
метричними книгами фонду Херсонської духовної консисторії (1812-1868), зокрема, 
щодо церков, які діяли на території сучасних Любашівського і Татарбунарського 
районів. Разом зі студентами-практикантами створює картотеки та іменні бази даних на 
одеських міщан, електронні версії описів фондів та алфавітних покажчиків Одеського 
міського рабинату; співпрацює з дослідниками у напрямку створення електронних 
описів фондів учбових закладів дорадянського та радянського періодів. 

Має схильність до наукової роботи, є секретарем Науково-методичної ради архіву. 
Особливе місце у колі її інтересів займають теми благодійності, історії архівної справи, 
генеалогії. Є автором-упорядником трьох довідкових видань у серії «Праці Державного 
архіву Одеської області» - першого випуску «Зведеного каталогу метричних книг» (2011), 
путівника «Фонди особового походження» (2012) та перевидання першої частини 
іменного покажчика «Греки Одессы» (2014). 

Бере активну участь у розвитку закордонних зв’язків архіву: підготувала тематико-
експозиційний план для міжнародної документальної виставки «З історії розвитку 
суднобудування в Новоросійському краї у XVIII-XIX ст.», брала участь у роботі 
організаційного комітету міжнародної виставки «Одеса наприкінці XVIII - на початку 
XX сторіч» (2013). Входить до робочої групи міжнародного науково-дослідного проекту 
«The Black Sea Рort-cities» за участю науковців 11 країн Європи; учасник міжнародної 
конференції, присвяченої економічному та соціальному розвитку міст-портів північного 
Чорноморського узбережжя кінця ХVІІІ - початку ХХ ст., на якій виступила з доповіддю 
на тему «Громадська і благодійна діяльність династії Стурдза-Гагаріних в Одесі». У рамках 
цього проекту підготувала енциклопедичні довідки по історії Одеського оперного театру, 
перших ліній Одеської залізничної дороги, Одеського порту, Російського товариства 
пароплавства і торгівлі, Стурдзівської богадільні, Одеського жіночого товариства, 
слов’янського товариства імені Кирила та Мефодія та ін. Підтримує професійні зв’язки з 
Архівним Управлінням підвідомчої установи уряду Аджарської АР (Грузія) та 
неодноразово була запрошена на навчання до осінньої архівної школи, організованої 
Міжнародним інститутом архівознавства в Трієсті та Маріборі (2011-2013). 

У 2015 році брала учать у міжнародній науково-практичній конференції зі 
збереження історичної частини міста Одеси шляхом включення її у список всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО та підготувала доповідь «Потьомкінські сходи: історія у 
документах Державного архіву Одеської області» з пропозицією про внесення 
виявлених матеріалів до номінаційного досьє цієї пам’ятки архітектури. 

 С.М.Герасимова є ініціативною і творчою особистістю, любить архівну справу, 
постійно підвищує свій професіоналізм і показує відмінні результати роботи, 
користується повагою у колективі та симпатією дослідників. 

Нагороди: Почесна грамота Одеської облдержадміністрації (2010); Подяка Державної 
архівної служби України (2013). 

Бібліографія: 
Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Вип. І. - Одеса, 2011. - 407 с. 
(Серія: «Праці Державного архіву Одеської області, Т. XXXIII). 
Державний архів Одеської області. Путівник. - Вип. І. Фонди особового походження. - Одеса, 2012. 
- 292 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області, Т. XXXVI). 
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Греки Одессы. Именной указатель. - Ч. I. (изд. 2-е, дополн.). - Одесса, 2014. - 552 c. (Серія: «Праці 
Державного архіву Одеської області, Т. XXXVІІI). 
Герасимова С.М. Перелік документів Державного архіву Одеської області за темою: «Події 
Української революційної доби 1917 - 1921 років» // Одеські архіви. Інформаційний бюлетень 
Державного архіву Одеської області. - 2009. - № 2 (ІХ). - С. 32-51. 
Герасимова С.М. Одесский цензурный комитет // Одеські архіви. Інформаційний бюлетень 
Державного архіву Одеської області. - 2009. - № 4 (11). - С. 42-44. 
Герасимова С.М. Книжкова справа в Одесі та діяльність місцевих видавництв // Одеські архіви. 
Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2010. - № 2 (ХІІІ). - С. 35-37. 
Герасимова С.М. Іноземні дослідники у Державному архіві Одеської області // Одеські архіви. 
Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2010. - № 2 (ХІІІ). - С. 58-61. 
Герасимова С.Н. Музыкальное образование в Одессе в середине ХІХ ст. - начале ХХ ст. // Одеські 
архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2010. - № 3 (XIV). - С. 33-35. 
 
 

ДДВВООРРННИИЦЦЬЬККАА  ЮЮллііяя  ІІггооррііввннаа  
 
провідний спеціаліст відділу використання 
документів, інформації, публікацій  
та зовнішніх зв’язків 
(7 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 13 серпня 1975 року. 
Закінчила середню школу № 69 (1991); Одеське 
педагогічне училище (1994) та юридичний факультет 
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 
за спеціальністю «правознавство», кваліфікацією - 
«юрист» (2003). 

Трудовий шлях почала в Одеському національному університеті імені 
І.І.Мечникова на посаді інспектора канцелярії (1996-2004); працювала у Федерації 
профспілок архіваріусом (2007-2008).  

У Державному архіві Одеської області працює з березня 2008 року. Обіймала посади 
провідного спеціаліста відділу організації та координації архівної справи, кадрових 
питань та виконання документів органів влади. Провідний спеціаліст відділу 
використання документів, інформації, публікації та зовнішніх зв’язків (з 2010).  

Відповідає за роботу з виконання тематичних і соціально-правових запитів у столі 
довідок. Готує аналітичні інформації на запити Державної архівної служби України, 
Одеської обласної державної адміністрації. Виступає з доповідями на колегіях 
Державного архіву щодо роботи столу довідок, бере участь у семінарах, конференціях з 
питань своєї ділянки роботи, готує та оформлює архівні довідки, виписки із документів, 
бере участь у підготовці тематичних виставок. Входить до складу робочої групи з 
підготовки довідника «Зведений каталог метричних книг. Випуск ІІ». 

Посадові обов’язки виконує сумлінно, відповідальна, всі завдання виконує вчасно, 
без зауважень. Має високий професійний рівень, вміє організувати свою роботу. 

Підвищувала свій професійний рівень на курсах в Управлінні підвищення 
кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України за фаховою 
спеціальністю «Ділова українська мова» (2008). 

Нагороди: Почесна грамота Державного архіву Одеської області (2011). 
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ДДЕЕРРЕЕЧЧІІННАА  ВВааллееннттииннаа  ППееттррііввннаа  
 
головний спеціаліст відділу  
науково-довідкового апарату 

(20 років архівного стажу) 
 

Народилася у селі Холмське Арцизького району 
Одеської області 4 січня 1970 року. Закінчила середню 
школу з срібною медаллю (1987) та Одеський інститут 
народного господарства за спеціальністю «планування 
промисловості», кваліфікацією «економіст» (1991). 

У Державному архіві Одеської області працює з 
лютого 1995 року. У відділі інформації, використання 
документів і зовнішніх зв’язків обіймала посади архівіста 
ІІ категорії (1995), архівіста І категорії (1997), старшого наукового співробітника (2003), 
провідного спеціаліста (2004). Працює на посаді головного спеціаліста відділу науково-
довідкового апарату (з 2009). Голова профспілкового комітету (2007-2009). 

Відповідає за роботу читального залу корпусу № 2. Оформлює користувачів у 
читальний зал, веде особові справи та картотеки дослідників, здійснює щоденно облік 
відвідувань, оформлює інформаційні стенди для користувачів. Консультує користувачів 
про склад фондів та документів архіву, організовує роботу користувачів з науково-
довідковим апаратом (каталогами, картотеками, описами, оглядами фондів). Здійснює 
контроль за рухом справ та роботою користувачів, забезпечує збереженість архівних 
справ під час їх перебування у читальному залі та своєчасне повернення справ до 
архівосховищ. Виконує тематичні і соціально-правові запити у столі довідок.  

Готує аналітичні інформації на запити Державної архівної служби України, 
Одеської обласної державної адміністрації. Виступає з доповідями на колегіях 
Державного архіву області щодо роботи читального залу, бере участь у семінарах, 
конференціях з питань своєї ділянки роботи, готує та оформлює архівні довідки, 
виписки із документів, бере участь у підготовці тематичних виставок. Добре 
орієнтується в фондах колишнього архіву Одеського обкому Компартії України. 

Окрім основних службових обов’язків залучається до проведення архівної практики 
студентів, розробки і вдосконалення науково-довідкового апарату архіву. Входить до 
робочої групи з підготовки до видання довідника «Зведений каталог метричних книг. 
Випуск ІІ». Брала участь у військово-історичних наукових конференціях, які проходили 
у Севастополі (2011), Луцьку (2012) та Києві (2012). 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2003, 2006), Одеської 
обласної організації профспілки державних архівних установ України (2002, 2004, 2007, 
2008), Державної архівної служби України (2012). 

Бібліографія: 
Деречина В., Козленко П. Одесские корни «Мюллера» // Шомрей Шабос. - 2010. - № 37 (774). - 
18 июня. 
Деречина В., Козленко П. Жизнь и смерть раввина Фишмана // Шомрей Шабос. - 2010. - 
№ 40 (777). - 9 июля. 
Деречина В., Козленко П. Судьба учителя // Ваш интерес. - 2010. - №№ 31(308), 32(309). - 30 июля - 
8 августа, 6-15 августа. 
Деречина В., Козленко П. Дело врачей // Ваш интерес. - 2010. - № 36 (313). - 3-12 сентября. 
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Деречина В.П., Соколюк С.М. З історії нападів на судна Чорноморського морського пароплавства 
(1960-1980 рр.) // Воєнна історія. - 2011. - № 6(60). - С. 14-27. 
Деречина В.П. Случаи нападения морских террористов и пиратов на некоторые суда 
Черноморского морского пароходства в 1960-1980 гг. // Воєнна історія Північного Причорномор’я 
та Таврії: Мат. Всеукр. наук. військ.-іст. конф. (Севастополь, 2011). - Київ, 2011. - С. 719-723. 
Деречіна В.П. З історії діяльності вищих органів державної влади України щодо створення 
військово-морських сил України (1991-1992 рр.) // Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини: 
Мат. Всеукр. наук. військ.-іст. конф. - Київ, 2012. - С. 743-747. 
Деречіна В.П. Участь морських команд у воєнних діях на Суходолі під час війни 1812-1814 років 
// Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеонівських війнах: Мат. 
Всеукр. наук. військ.-іст. конф. - Луцьк, 2012.- С. 36-37. 
Деречина В., Козленко П. К 70-летию организации партизанского движения в Балтском районе // 
Народна трибуна. - 2012. - № 15 (11997). - 14 квітня. 
Деречина В., Козленко П. Архитектор мирового класса // Народна трибуна. - 2012. - № 22 (12004). 
- 2 червня. 
Деречина В., Козленко П. Герои не нашего времени // Народна трибуна. - 2012. - №№30(12012), 
31(12013), 32(12014), 33(12015). - 28 червня, 4,11,18 серпня. 
Деречина В.П. Пираты ХХ века // Вечерняя Одесса. - 2012. - № 163-164 (9689-9690). - 1 ноября. 
Деречина В., Козленко П. Его жизнь - это « Оркестровые стили» // Народна трибуна. - 2013. - 
№ 14 (12047). - 6 квітня. 
Деречина В., Козленко П. Я смыт был в море с корабля... // Народна трибуна. - 2013. - № 49 (12082). - 
23 листопада. 
 
 
 
 
ЖЖЕЕЛЛЯЯССККООВВ  ССттееппаанн  ААннддррііййооввиичч  
 
заступник начальника відділу  
використання документів, інформації,  
публікацій та зовнішніх зв’язків 

(19 років архівного стажу) 
 

Народився у селі Червонознам’янка Іванівського 
району Одеської області 21 травня 1969 року. Закінчив 
Червонознам’янську середню школу (1986), Одеське 
професійно-технічне училище № 32 за спеціальністю 
«слюсарь-монтажник» (1987). Проходив строкову 
військову службу у лавах Радянської армії (1987-1989). 
Обіймав посаду керівника краєзнавчого гуртка 
Іванівського районного будинку піонерів (1989-1990).  

Навчався на історичному факультеті Одеського державного університету імені 
І.І.Мечникова (1990-1995). Працював секретарем-перекладачем незрячого учителя у 
вечірній середній школі № 21 (1992-1994), учителем історії в середній школі № 48 (1995). 
Закінчив Одеський регіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «державне 
управління»: захистив магістерську роботу за темою «Державне управління архівною 
справою України»; здобув кваліфікацію магістра державного управління, Вченою радою 
академії був рекомендований до вступу в аспірантуру (2004). 
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У Державному архіві С.А.Желясков почав працювати з лютого 1996 року. Обіймав 
посади: архівіст I категорії, провідний спеціаліст (1997-2001), головний спеціаліст відділу 
інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків (2001-2007), заступник 
начальника відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв’язків (з 2007).  

Веде активну громадську діяльність, очолює Одеську обласну організацію Спілки 
архівістів України; член комісії з питань поновлення прав реабілітованих Одеської 
обласної ради, член історико-топонімічної комісії Одеської міської ради, співпрацює з 
Управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради. 
Член ради Одеського болгарського товариства, виступає з доповідями на засіданнях 
секції книги Одеського будинку вчених, організатор та учасник заходів Одеського 
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. Здобув авторитет 
серед науково-краєзнавчої громадськості міста та області. Надає численні інтерв’ю на 
радіо, телеінтерв’ю та у друкованих засобах масової інформації.  

Велику увагу приділяє самоосвіті. Підвищував фаховий рівень у Одеському 
регіональному інституті державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України за програмами: «Кадровий резерв на керівні 
посади» (2000); «Українська ділова мова» (2002); школа кадрового резерву «Менеджмент 
в органах державної влади» (2009); «Актуальні питання організації роботи з розгляду 
звернень громадян» (2014). Навчався у Державній академії керівних кадрів культури і 
мистецтв за програмою «Законодавче, нормативно-правове та організаційне 
забезпечення роботи архівних установ» (2003).  

За активною участю С.А.Желяскова на державне зберігання надійшли два особові 
фонди: краєзнавця, бібліографа С.З.Лущика та доктора історичних наук, професора, 
академіка Балканської академії наук М.Д.Дихана. 

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної ради (2005), Подяка управління освіти 
та науки Одеської міської ради (2010), Почесна відзнака голови Одеської 
облдержадміністрації (2011), Подяка Одеського обласного центру позашкільної освіти та 
виховання (2013), Почесна грамота Одеської міської ради (2013), Подяка Державної 
архівної служби України (2013). 

Бібліографія: 
Желясков С.А. Соціально-правовий захист громадян: робота столу довідок //Архіви Одещини. 
1920-2005. - Одеса, 2005. - С. 38-40 (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області, Т. ХIV).  
Желясков С.А. Органы управления Одессы и Одесской области во время немецко-румынской 
оккупации 1941-1944 годов // Архів. Документ. Історія. Сучасність. - Одеса, 2001. - С. 60-61 (Серія: 
«Праці Державного архіву Одеської області, Т. IV). 
Желясков С.А. Формування Національного архівного фонду. Організація зберігання документів в 
архівних підрозділах підприємств, установ і організацій // Одеські архіви. - 2007. - № 1. - С. 41- 46. 
Желясков С.А., Левченко В.В. Метричні книги Олександро-Невскої церкви Імператорського 
Новоросійського університету як історичне джерело: статистичне, джерелознавче та історично-
демографічне дослідження // Записки історичного факультету. - Вип. 21. - Одеса, 2010. - С. 212-219. 
Желясков С.А., Левченко В.В. Метрические книги Александро-Невской церкви Новороссийского 
университета как источник биографических исследований его профессорско-
преподавательского состава // Південний захід. Одесика. - Вип. 11. - Одеса, 2011. - С. 22-35. 
Желясков С.А. Вознесенская мещанская церковь города Одессы: историческая справка // 
Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 1. 1797 - 1939. - 
Одеса, 2011. - С. 98-100 (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області, Т. ХХХІІІ).  
Желясков С.А., Левченко В.В. М.К.Павловский - настоятель церкви во имя Св. Александра Невского 
// Воронцовский сборник. - Вып. V.- Одесса, 2012. - С. 53-60. 
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Желясков С.А., Левченко В.В., Левченко Г.С. История храмов во имя святого Александра Невского в 
Одессе // Вестник Александро-Невской лавры. - Санкт-Петербург, 2012. - № 7-8 (75-76). - С. 8-9. 
Желясков С.А., Левченко В.В. Метричні книги в системі інформаційно-документальної комунікації 
(за матеріалами Державного архіву Одеської області) // Інформаційно-документальні комунікації 
в глобалізованому суспільстві. - Київ, 2013. - С. 12-14. 
Желясков С.А., Левченко В.В., Левченко Г.С. Роль Никодима Кондакова у формуванні фондів Музею 
витончених мистецтв імператорського Новоросійського університету // Софія Київська: Візантія. 
Русь. Україна. - Вип. IV. - Київ, 2014. - С. 26-51. 
Желясков С.А., Левченко В.В., Левченко Г.С. Тріада діяльності Н.П.Кондакова в Новоросійському 
університеті: завідувач кафедри теорії та історії мистецтв, Музею витончених мистецтв та Мінц-
кабінету // Південний Захід. Одесика. - Вип. 19. - Одеса, 2015. - С. 8-36. 
 
 
  

ЗЗААРРИИЦЦЬЬККАА  ((ББААТТУУРРІІННАА))  ММааррииннаа  ГГррииггооррііввннаа  
 
старший науковий співробітник відділу 
використання документів, інформації, 
публікацій та зовнішніх зв’язків 

(8 років архівного стажу) 

 
Народилася у місті Одеса 24 вересня 1985 року. 

Навчалася в Одеській ЗОШ № 52 (1992-1998), закінчила 
Рішельєвський ліцей (1998-2002) та математичний 
факультет Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова за спеціальністю «класична математика» 
(2007). Навчається на історичному факультеті Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова (з 2009). На початку трудового шляху працювала у Рішельєвському 
та Приморському ліцеях вчителем математики (2007). 

У Державному архіві Одеської області працює з 1 серпня 2007 року. Обіймала 
посади: реставратора (2007), архівіста І категорії відділу науково-довідкового апарату 
(2007), старшого наукового співробітника відділу інформації, використання документів 
та зовнішніх зв’язків (з 2008).  

Набула досвіду роботи з виконання запитів соціально-правового, тематичного та 
біографічного характеру, організації діяльності читального залу (2007-2008). Займається 
підготовкою довідок, тематичних переліків на запити громадян, Державної архівної 
служби України, державних установ та громадських організацій. Велику увагу приділяє 
роботі з іноземними дослідниками. Працює у таких напрямках, як видавнича діяльність, 
популяризація архівної справи у засобах масової інформації. 

Брала участь у підготовці міжнародного видавничого українсько-грецького проекту 
«Греки Одеси. Іменний покажчик до метричних книг Одеської Грецької Свято-Троїцької 
церкви. Частина VI» (2009) та у підготовці обласного тому «Національної книги Пам’яті 
жертв Голодомору 1932 -1933 років в Україні. Одеська область» (2008). Входила до 
робочої групи з підготовки обласного тому «Національної книги пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 років в Україні» та була учасником конференції «Національна 
книга пам`яті жертв Голодомору: досвід створення та перспективи розвитку», 
організованої Українським інститутом національної пам`яті у місті Києві (2008). 
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М.Г.Зарицька активно співпрацює з засобами масової інформації: підготовила низку 
телепередач, зокрема: «Методика пошуку архівних матеріалів про аварії суден на 
Чорному морі» (2009); «Нащадки мореплавця Джеймса Кука», «Родина героя російсько-
турецької війни 1877-1878 років генерал-лейтенанта Миколи Олександровича Деппа» 
(2009) та ін. Багато телевізійних сюжетів присвячено проведенню генеалогічних 
досліджень в архіві з метою пошуку документальних підтверджень фактів з біографій 
Джорджа Гамова, Девіда Копперфілда, Стівена Спілберга, Сильвестра Сталлоне, 
багатьох інших відомих людей та представників їхніх родин, що мають одеські коріння. 

Нагороди: грамота Одеської обласної державної адміністрації (2008). 

Бібліографія: 
Національна книга Пам’яті жертв Голодомору 1932 -1933 років в Україні. Одеська область. - 
Частина 1. / Кол. авт.-упор.; кер. pоб. групи Л.Г. Білоусова - Одеса, 2008. - 1008 с. (автор-упорядник 
розділів: «Мартиролог жертв Голодомору», «Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 
1923 - 1933 років» та «Список очевидців Голодомору 1932 - 1933 років в Одеській області»). 
Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам. - Ч. VI. - Одесса, 2009. - 344 с. (Серия: 
«Труды Государственного архива Одесской области, Т. XXVII). 
Батуріна М.Г. Перелік документів з історії становлення української державності та українського 
повстанського руху 1917-1933 рр., діяльності селянських партизанських загонів та повстанських 
підпільних організацій, ідеології повстанства, його чисельності та соціального складу// Одеські 
архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2009. - № 2 (9). - С. 29-31. 
Батуріна М.Г. О том, как Кук выбрал в жены одеситку // Одеські архіви. - 2009. - № 4 (11). - С. 78-81. 
 
 
 
 

ККААППИИДДЖЖИИООГГЛЛУУ  ВВааррвваарраа  ООллееккссааннддррііввннаа  
 
головний спеціаліст відділу формування  
Національного архівного фонду та діловодства  

(8 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Сарни Рівненської області 
15 березня 1985 року. Закінчила Арцизьку середню 
школу № 4 (2002). Навчалася на денному відділенні 
історичного факультету Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова, отримала 
дипломи бакалавра (2006) та спеціаліста (2007) за 
спеціальністю «археологія». Займалась вивченням скульптури кочових народів 
Північного Причорномор’я в VII-V ст. до н.е. Навчалася в аспірантурі при кафедрі 
Археології та етнології України, науковий керівник - І.В.Бруяко. 

Трудовий шлях почала у Державному архіві Одеської області в травні 2007 року. 
Обіймала посади: архівіст І категорії (2007), провідний спеціаліст (2008), головний 
спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду та діловодства (з 2010). 

Входить до складу Експертно-перевірної комісії Державного архіву (з 2007), обіймає 
посаду секретаря комісії (з 2010). Виступає на засіданнях з пропозиціями щодо 
вдосконалення роботи архівних і діловодних служб підрозділів установ. Розробила 
методичні рекомендації щодо експертизи цінності документів постійного зберігання 
вищих та середніх учбових закладів (2012).  
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В.О.Капиджиоглу - куратор відомчих архівів Одещини; контролює та надає 
консультативну допомогу в роботі Експертних комісій, архівних і діловодних служб 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області, 
Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства 
Одеської обласної державної адміністрації, Одеської національної академії зв’язку 
імені О.С.Попова, Одеського національного економічного університету, Одеської 
національної наукової бібліотеки імені М.Горького та інших державних органів влади та 
місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів та громадських організацій, які є 
джерелами формування Національного архівного фонду. Входить до складу експертних 
комісій державних органів, підприємств, установ та організацій.  

Здійснює контроль за якістю відбору документів на державне зберігання. Бере 
участь у комплектуванні архіву фотодокументами, працює над створенням описів 
фотодокументів відомого одеського фотокореспондента Олега Володимирського.  

Постійно підвищує власний фаховий рівень, зокрема, на базі Одеського центру 
підвищення кваліфікації Академії державного управління при Президентові України. 
Брала участь у тематичних нарадах і семінарах-практикумах Державної архівної служби 
України та центральних архівів: «Питання діяльності режимно-секретної роботи в 
державних архівах України» (Київ, 2010), «Підвищення кваліфікації спеціалістів 
державних архівів областей України з питань організації роботи з Науково-технічною 
документацією» (Харків, 2012). 

Бібліографія: 
Капиджиоглу В.О. Експертиза цінності документів постійного зберігання вищих та середніх 
учбових закладів: Методичні рекомендації. - Одеса, 2012. - 12 с. 
 
 
 
 
 
ККООЛЛІІНН  ООллееккссааннддрр  ППееттррооввиичч  
  
головний спеціаліст відділу формування  
Національного архівного фонду та діловодства  

(8 років архівного стажу) 
 

Народився у місті Одеса 20 квітня 1955 року. Закінчив 
середню школу № 54 (1972), після чого працював токарем на 
заводі «Кінап» та водієм на «Спецмотобазі» міста Одеси. 
Навчався в Одеському вищому артилерійському 
командному училищі (1973-1977). Службу проходив на 
Далекому Сході (1977-1981), в Групі Радянських Військ у 
Німеччині (1981-1986) та на території України (з 1986). 
Службу закінчив на посаді офіцера Південного оперативного командування у 
військовому званні підполковника (2005). Після звільнення в запас, працював 
у Південному територіальному квартиро-експлуатаційному управлінні на посаді 
начальника групи матеріально-технічного забезпечення (2005-2007). 

Працює в Державному архіві Одеської області з серпня 2007 року на посаді головного 
спеціаліста. Основними посадовими обов’язками є приймання на державне зберігання 
документів, які мають грифи обмеження доступу; проведення експертизи цінності та 
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відповідності їх грифів; проведення консультацій з працівниками суб’єктів режимно-
секретної діяльності міста Одеси та області з питань оформлення документів, які 
регламентують ведення їх діловодства; дотримання порядку та правил передачі 
документів на державне зберігання. О.П.Колін провів значну роботу з розсекречування 
справ з фонду Одеського облвиконкому за 1934-1990 роки. Створив комп’ютерну базу 
обліку документів, що знаходяться на зберіганні; розробив електронні форми звітності 
«Інформаційні технології у Державному архіві Одеської області». 

Підвищує свій професійний рівень на курсах в Управлінні підвищення кваліфікації 
кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України (2012, 2013, 2014). 
 
 
 
 
ККООННООССЕЕВВИИЧЧ  ССввііттллааннаа  ЛЛееооннііддііввннаа  
 
головний спеціаліст відділу зберігання та обліку  
документів Національного архівного фонду 

(2,5 роки архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 26 квітня 1966 року. 
Навчалася в середній школі № 69 (1973-1983). Має дві 
вищі освіти: закінчила філологічний факультет 
(російське відділення) Одеського державного 
університету імені І.І.Мечникова за спеціальністю 
«філолог, викладач російської мови та літератури» 
(1994) та Інститут фінансово-економічної безпеки та 
права Одеського державного університету 
внутрішніх справ за спеціальністю «правознавець» (2013). 

Трудовий шлях почала оператором в інформаційно-обчислювальному центрі 
Одеської залізниці. Працювала на посадах бібліотекаря в Науковій бібліотеці Одеського 
державного університету імені І.І.Мечникова, архівіста в кооперативі «Документ», 
архівіста (1996-2000) та згодом - завідуючої архівом Одеської митниці (2001-2012). 

У Державному архіві Одеської області працює з серпня 2012 року на посаді 
головного наукового співробітника відділу науково-довідкового апарату; з 2013 року - 
головний спеціаліст відділу зберігання та обліку документів НАФ.  

Веде один з найважливіших напрямків роботи відділу - державний облік документів 
Національного архівного фонду. Забезпечує зберігання облікової документації в архіві; 
своєчасність і правильність внесення змін до облікових документів; готує узагальнюючі 
відомості з обліку документів для Центрального фондового каталогу Державної архівної 
служби України; займається науковою розробкою фондів особового походження, 
метричних книг та ін. Описала фонди відомих одеських краєзнавців та колекціонерів 
Мирона Романовича Бєльського та Романа Олексійовича Шувалова, а також колекцію 
науково-технічної документації з реставрації Одеського національного академічного 
театру опери і балету. Веде рубрику веб-сайту архіву про нові надходження.  

Постійно удосконалюючи облік, вносить дані про фонди Держархіву до 
Центрального фондового каталогу України. Щорічно готує «Відомості про зміни у 
складі та обсязі фондів або документів нефондової організації» для Державної архівної 
служби України. 
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ККООРРЕЕЦЦЬЬККАА  ООллееннаа  ААннааттооллііїїввннаа  
 
головний спеціаліст відділу зберігання та обліку  
документів Національного архівного фонду  

(12 років архівного стажу) 
 

Народилася у селі Онилове Фрунзівського району 
Одеської області. Закінчила Тростянецьку неповну 
середню школу Великомихайлівського району 
Одеської області (1991). Навчалася у Білгород-
Дністровському педагогічному училищі, отримала 
кваліфікацію «вчитель початкових класів» (1996). 
Закінчила Придністровський державний університет 
імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «педагогіка і методика початкової освіти» (2001).  

Працювала вчителем української мови та літератури в Тростянецькій середній 
школі Великомихайлівського району Одеської області (1996-2000), кореспондентом 
Великомихайлівської районної газети «Єдність» (2000-2001); обіймала посаду діловода 
архівного відділу реєстрації актів громадянського стану Одеського обласного 
управління юстиції (2001-2003). 

Трудовий шлях у Державному архіві Одеської області почала у листопаді 2003 року 
на посаді зберігача фондів, з березня 2006 року обіймає посаду головного спеціаліста 
відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду. 

Крім зразкового виконання посадових обов’язків, входить до робочої групи серії 
«Праці Державного архіву Одеської області», серед них - книг з історії Березівщини: 
Ніточко І.І. «Освіта: Документи. Спогади. Свідчення» (2009); Ніточко І.І. «Афганістан. 
Чорнобиль. Трагедія» (2009); Ніточко І.І. «Команда. Спогади і роздуми районного 
керівника» (2010); Ніточко І.І. «Остання депортація: До 60-річчя примусового 
переселення 1951 року» (2011); Ніточко І.І., Ляшик П.І. «Православна Березівщина» (2012) 
та багатьох інших видань Держархіву; обіймає посаду секретаря редакційної колегії 
інформаційного бюлетеню «Одеські архіви».  

Брала участь у створенні реєстрів фондів окупаційного та радянського періоду, 
покажчика фотографій фонду 45 «Новоросійський університет» та покажчика планів і 
креслень фонду 59 «Будівельний комітет»; є автором-упорядником реєстру фондів 
колишнього архіву Одеського обкому Компартії України. Виконуючи обов’язки 
завідуючої бібліотечним фондом Державного архіву, розробила облікові та пошукові 
бази даних бібліотечного фонду: книг, газет, журналів, біографій відомих осіб та 
інструкцію з обліку бібліотечного фонду. Щомісяця створює огляди надходжень до 
бібліотеки для ознайомлення співробітників і дослідників архіву з новою літературою. 
Займається обліком бібліотечного фонду, збереженням його попередніх надбань, 
відбираючи до реставраційної майстерні пошкоджену літературу. Поповнює газетний 
фонд бібліотеки, формуючи підшивки з урядових та одеських газет.  

Крім бібліотечного фонду, займається перевіркою наявності та фізичного стану 
справ в архівосховищах; виявленням справ, які містять унікальні документи; бере участь 
у виставковій діяльності архіву; співпрацює з Південним регіональним центром 
страхового фонду документації, готуючи справи архіву для створення страхових копій; 
співпрацює з архівним відділом реєстрації актів громадянського стану Одеського 
обласного управління юстиції щодо приймання метричних книг на постійне зберігання 
до Державного архіву, готує доповіді на засідання колегії архіву про діяльність 
бібліотеки та науково-видавничу роботу. 
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О.А.Корецька пройшла курси підвищення кваліфікації у Національній академії 
державного управління при Президентові України (Київ, 2008) та в Центрі підвищення 
кваліфікації Одеського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України (2010). 

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2006). 
Бібліографія: 
Державний архів Одеської області: Реєстр фондів періоду фашистської окупації Одещини (1941 - 
1944 рр.) / Авт.-упорядн.: В.Ю.Алексєєва, С.В.Виногловська, В.К.Січкаренко, О.А.Корецька. - 
Одеса, 2004. - 760 с. 
Корецька О.А. Бібліотека - найважливіше джерело культури народу // Архіви Одещини. 1920-
2005. - Одеса, 2005. - С. 59-61 (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. ХIV). 
Корецька О.А. Наша бібліотека - скарбниця знань // Одеські архіви. - 2007. - № 2. - С. 36-39. 
Корецька О.А. Законодавча база Російської імперії: «Полное Собрание Законов Российской 
Империи» // Одеські архіви. - 2007. - № 3. - С. 49-52. 
Корецька О.А. Одеська поштова контора // Одеські архіви. - 2008. - № 1 (4). - С. 10-13. 
Корецька О.А. Подвиг народу - незабутній у віках // Одеські архіви. - 2008. - № 3 (6). - С. 47-49. 
Корецька О.А. Навчальні заклади колоній Херсонської губернії // Одеські архіви. Інформаційний 
бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2009. - № 2 (9). - С. 23-28. 
Корецька О.А. Бібліотеці ДАОО - 90 років! // Одеські архіви. - 2010. - № 3 (14). - С. 35-42. 
Ніточко І.І., Корецька О.А., Комаровський І.Л. Історія розвитку медицини на Одещині. Дореволюцій-
ний період. - Одеса, 2011. - 440 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області, Т. XXXI»). 
Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 1. 1797 - 1939. - 
Одеса, 2011. - 407 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. XXXIII).  
Корецька О.А. Колекція листівок, прокламацій і газет І.Р.Бродовського // Державний архів 
Одеської області. Путівник. - Випуск 1. Фонди особового походження. - Одеса, 2012. - С. 201-202 
(Серія: «Праці Державного архіву Одеської області, Т. XXXVІ). 
Корецька О.А. Сталінські репресії очима постраждалих [рец.: Ніточко І.І. Остання депортація. - 
Одеса, 2011] // Архіви України. - 2012. - Вип. 1 (277). - С. 249-251 
Ніточко І.І., Ляшик П.І., Корецька О.А. Носії православ’я на Березівщині. - Одеса, 2013. - 160 с. 
(Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. XXXVІІ). 
  
      
ККООРРШШУУННООВВ    
ККооссттяяннттиинн  ККооссттяяннттииннооввиичч  
 
головний спеціаліст відділу організації  
і координації архівної справи, кадрових  
питань та контролю за виконанням  
документів органів влади 

(27 років архівного стажу) 
 

Народився у місті Одеса 21 жовтня 
1957 року. Закінчив середню школу № 48 
(1974), музичну школу № 5 по класу баяна 
(1971). Навчався на історичному факультеті Одеського державного університету імені 
І.І.Мечникова, отримав диплом за спеціальністю «історія» (1979). Закінчив Одеські 
державні курси іноземних мов, відділення англійська мова (1974).  
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Трудовий шлях К.К.Коршунов почав у одеській середній школі № 76 на посаді 
вчителя історії (1979-1981). Після військової служби (1981-1983), працював вчителем 
історії у одеській середній школі № 15 (1983-1987). 

У Державному архіві Одеської області почав працювати з червня 1987 року. Обіймав 
посади: архівіста І категорії (1987-1988), старшого архівіста (1988-1989), провідного 
архівіста госпрозрахункового відділу (1990-1992), архівіста І категорії (1992-1995), 
провідного архівіста (1995-1997), провідного спеціаліста (1997-2006), головного 
спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства (2006-2007). Головний спеціаліст 
відділу організації і координації архівної справи, кадрових питань та контролю за 
виконанням документів органів влади (з 2007). Активний член Експертно-перевірної 
комісії Державного архіву, десять років обіймав посаду секретаря ЕПК (1997-2007). 

Висококваліфікований фахівець у галузі формування документів Національного 
архівного фонду, упорядкування документів. Відповідає за роботу з архівними 
відділами райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів; надає методичну та 
практичну допомогу керівникам архівних установ Одещини. Впроваджує у практику 
створення баз даних по роботі з архівними установами області. Бере участь у проведенні 
семінарів. За 27-річний архівний стаж, проявив себе професійним, 
висококваліфікованим, відповідальним спеціалістом в архівній галузі.  

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2010); 
Почесна грамота Державної архівної служби України (2013). 

Бібліографія:  
Коршунов К.К. Пам’ятка з оформлення титульних аркушів описів: Методичні рекомендації. - 
Одеса, 1994. - 16 с. 
 
 
 
 
ККССЕЕННДДЗЗИИКК  ООллееннаа  ІІввааннііввннаа  
 
заступник директора - начальник відділу організації  
і координації архівної справи, кадрових питань та 
контролю за виконанням документів органів влади 

(10 років архівного стажу) 
 

Народилася у смт Саврань Одеської області 6 січня 1980 
року. Навчалася у Савранській ЗОШ (1986-1995) та Одеській 
гімназії № 1 (1995-1997). Має дві вищих освіти: закінчила 
Південноукраїнський державний педагогічний університет 
імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «українська мова та 
література» (2003) і Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України за спеціальністю «Державне управління», здобула кваліфікацію 
магістра державного управління, захистила магістерську роботу на тему «Державне 
управління реформуванням архівних закладів України: регіональний рівень» (2013). 
Неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації в Управлінні підвищення 
кваліфікації кадрів при ОРІДУ НАДУ. 

Трудовий шлях почала у Державному архіві Одеської області, обіймала посади: 
архівіста І категорії відділу науково-довідкового апарату (2004-2005), архівіста І категорії, 
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провідного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства (2005-2007), провідного 
спеціаліста відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань (2007-
2008), головного спеціаліста - керівника кадрової служби (2008-2009), начальника відділу 
організації і координації архівної справи та кадрових питань (2009-2013). Заступник 
директора - начальник відділу організації і координації архівної справи, кадрових 
питань та контролю за виконанням документів органів влади (з 2013). Голова Експертно-
перевірної комісії, член Науково-методичної ради Державного архіву Одеської області. 

О.І.Ксендзик здійснює керівництво та контроль за виконанням роботи структурних 
підрозділів Державного архіву: відділу організації і координації архівної справи, 
кадрових питань та контролю за виконанням документів органів влади; відділу 
формування НАФ та діловодства; відділу зберігання та обліку документів НАФ; 
лабораторії з фізичної схоронності документів. Здійснює методичне керівництво та 
координує роботу архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових 
архівів; забезпечує їх взаємодію з підрозділами Державного архіву щодо надання їм 
практичної та методичної допомоги.  

Проводить комплексні, тематичні та контрольні перевірки роботи архівних установ 
Одеської області. Відповідно до графіку проведення виїзних прийомів керівниками 
структурних підрозділів облдержадміністрації, бере участь у консультаціях громадян з 
архівних питань у містах та районах Одещини. Координує роботу та узагальнює 
інформацію про планування та звітність структурних підрозділів Державного архіву, 
архівних відділів районів та міст обласного значення, трудових архівів. 

Бере участь у розробці методичних рекомендацій, готує проекти розпоряджень 
обласної державної адміністрації, рішень обласної ради з питань діяльності Державного 
архіву та розвитку архівної справи в Одеській області; відповідає за розробку проектів 
нормативно-правових актів. Розробляла регіональні програми «Архів - захист 
історичної пам’яті Одещини» та «Програма здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів Національного архівного фонду Державного архіву Одеської області». 
Здійснює організацію проведення колегій, нарад, семінарів з питань архівної справи. 
Член комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні 
відчуження в 1986-1990 роках Одеської обласної державної адміністрації. 

Створювала бази даних за метричними книгами церков, які діяли на території 
сучасного Кодимського району (Ф-909).  

За період роботи у Державному архіві Одеської області О.І.Ксендзик проявила себе 
висококваліфікованим та ініціативним спеціалістом, вдало поєднує професійні та 
організаторські здібності, володіє високим рівнем культури поведінки і спілкування, 
користується повагою та авторитетом у колективі. 

Нагороди: Почесні грамоти Одеської обласної державної адміністрації (2008), 
Державного комітету архівів України (2010), Одеської обласної ради (2014), Подяка 
Одеської обласної організації профспілки працівників державних установ України (2011). 

Бібліографія: 
Фонди міських, районних та трудових архівів Одеської області. 1944-2009. Ч. 1. Міста. - 
Одеса, 2010. - 236 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. XXVIII).  
Фонди міських, районних та трудових архівів Одеської області. 1944-2009. Ч. 2. Райони. - Одеса, 
2010. - 456 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. XXVIII).  
Ксендзик Е.И. Коллективный склероз? Как излечить его в Балтском и Беляевском районах // 
Прес-кур’єр - 2009, 13-19 серпня. 
Ксендзик О.І. Формування Національного архівного фонду України у районних і міських 
державних архівних установах: нові ідеї та підходи // Одеські архіви. - 2010. - № 2 (13). - С. 28-30. 
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ЛЛЕЕВВЧЧУУКК  ВВооллооддииммиирр  ВВооллооддииммииррооввиичч   
 
директор Державного архіву 
Одеської області 
 

Народився у місті Ківерці Волинської області 8 лютого 
1959 року; з 1965 року проживав у селі Великодолинському 
Овідіопольського району Одеської області. Має дві вищих 
освіти: закінчив з відзнакою історичний факультет 
Одеського університету імені І.І.Мечникова за 
спеціальністю «історія», кваліфікацією «викладач історії і 
суспільствознавства» (1981) та Одеський державний 
економічний університет за спеціальністю «фінанси і 
кредит», кваліфікацією «економіст» (1995).  

Трудову діяльність почав асистентом кафедри історії УРСР, історіографії та 
джерелознавства історичного факультету Одеського університету імені І.І.Мечникова 
(1981). Працював на посадах завідуючого відділом, другого, першого секретаря 
Центрального райкому ЛКСМУ міста Одеси (1982-1987); секретаря, другого, першого 
секретаря Одеського обласного комітету ЛКСМУ (1987-1991); голови комітету у справах 
молоді при Одеському обласному виконавчому комітеті (1992).  

З 1992 року займався комерційною діяльністю, працюючи на посаді заступника 
управляючого Одеською філією «Фіністбанку» (1992-1993) та директора Одеської філії 
СП «Єврокрим» (1993-1998).  

З 1998 року працював у сфері державного управління та місцевого самоврядування, 
послідовно займаючи посади: начальник управління внутрішньої політики, заступник 
голови з політико-правових питань Одеської обласної державної адміністраціїї (1998-
2000), голова Овідіопольської районної державної адміністрації (2000-2005), голова 
Овідіопольської районної ради (2006-2010).  

За час роботи в Овідіопольському районі, проявив себе як керівник, що прикладав 
максимум особистих зусиль для покращення економічного стану району та життя 
громадян. Успішними заходами, за його безпосередньою ініціативою та участю, стали 
закінчення газифікації району, будівництво Палацу спорту імені Дукова, Будинку 
юстиції, першої черги Петродолинської середньої школи, спорудження пам'ятника 
воїнам-інтернаціоналістам та інших соціально значущих об'єктів. 

Значну увагу приділяв розвитку освіти, культури, духовного життя та міжнародних 
зв’язків Овідіопольщини: комп’ютеризував усі школи району, започаткував серію 
краєзнавчих книг «Берег Овідія», організовував міжнародні пленери та симпозіуми 
художників «Берег Овідія» і «Мелодії степу і моря», відкрив художню галерею сучасного 
мистецтва, пам’ятний знак письменнику К.Г.Паустовському в селі Санжійка; відбудував 
після пожежі Свято-Преображенський храм у селі Великодолинському, надавав 
особисту допомогу в оздобленні храмів сіл Барабой, Роксолани, Йосипівка, Нова 
Долина. Налагодив побратимські зв'язки з Тчевським повітом (Польща), містом Верхлабі 
(Чехія), префектурою Іматія (Греція), німецькими культурними товариствами.  

Суттєві заходи було здійснено для розвитку архівної справи у районі: у 2006 році 
було виділено додаткові приміщення під трудовий архів; приміщення архівного відділу 
райдержадміністрації були повністю відремонтовані, забезпечені оргтехнікою, новими 
меблями, кондиціонером, канцелярськими приладами, завдяки чому Овідіопольський 
архів став одним з кращих районних архівів Одещини.  
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В.В.Левчук активно займається громадською діяльністю: обирався депутатом 
Одеської обласної ради (2002-2006) та Овідіопольської районної ради (2006-2010); 
президент Федерації волейболу Одеської області (2000-2006), заступник 
президента Федерації волейболу України (з 2006); Голова громадської організації 
«Спілка митців «Берег Овідія»».  

20 серпня 2014 року розпорядженням голови Одеської обласної державної 
адміністрації призначений на посаду директора Державного архіву Одеської області. 
Як керівник установи, основну увагу приділяє вирішенню питання про виділення 
Державному архіву нового приміщення для документів, що наразі зберігаються у 
аварійному корпусі по вулиці Жуковського, будинок 18: виступає на колегіях 
облдержадміністрації та сесіях обласної ради, займається організацією розробки 
проектної документації та визначенням можливих джерел фінансування. 

Під його керівництвом, Державний архів стабільно виконує та перевиконує планові 
показники по всіх напрямках роботи. Активно особисто популяризує архівну справу у 
засобах масової інформації: регулярно надає інтерв’ю журналістам місцевих та 
регіональних періодичних видань, виступає на телебаченні та радіо. Плідно співпрацює 
з громадськістю: при ньому було відновлено роботу Громадської ради при Держархіві та 
підтримано ініціативу створення «Народного архіву» - спеціального фонду (колекції) 
різноманітних і різновидових документів, який складається з особистих та сімейних 
архівів одеситів. Для роботи Громадської ради та «Народного архіву» було виділене 
спеціальне приміщення у корпусі по вулиці Пироговській, будинок 29.  

Зі студентських років займався науковою роботою. За останнє десятиріччя значно 
активізував зусилля краєзнавців по вивченню локальної історії, ініціював та активно 
підтримував дослідницькі проекти по вивченню архівних джерел та підготовці видань у 
співпраці з Державним архівом Одеської області: співавтор монографії «Край Овідія. 
Археологія та історія Овідіопольського району» (2005), трьох науково-учбових 
посібників (2008-2009), Енциклопедичного довідника «Овідіопольський район» (2012). 
У 2015 році вийшла з друку ще одна колективна монографія, «Аджидер - Овидиополь: 
очерки по археологии и истории города и крепости». 

В.В.Левчук має такі особисті якості, як висока відповідальність, здатність 
організувати колектив, дипломатичність, уміння працювати з громадськістю та 
реагувати на запити суспільства і конкретних людей. Поєднує фахові спеціальності 
історика та економіста з багаторічним досвідом практичної діяльності в управлінській, 
економічній, фінансовій та науковій галузях. 

Нагороди: Грамота Кабінету Міністрів України (2003), Грамота Верховної Ради 
України (2004), відзнака голови Одеської обласної державної адміністрації (2003), 
відзнака голови Одеської обласної ради (2004).  
Бібліографія, в т.ч.: 
Край Овідія: Археологія та історія Овідіопольського району /Кол. монографія; автори: 
І.В.Сапожников, В.В.Левчук, С.С.Аргатюк, Л.Г.Білоусова та ін. - Одеса, 2005. - 624 с. 
Овідіопольський район: Енциклопедичний довідник / Авт.-уклад.: С.С.Аргатюк, В.В.Левчук, 
І.Т.Русєв, І.В.Сапожников. - Одеса, 2011. - 716 с. + 115 с. іл. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської 
області», Т. XXXII). 
Аргатюк С.С., Левчук В.В., Сапожников И.В. Аджидер - Овидиополь: очерки по археологии и 
истории города и креп ости. - Одесса, 2015. - 312 с. +114 с. іл. (Серия: «Труды Государственного архива 
Одесской области, Т. XLI). 
Интерв’ю з В.В.Левчуком, в т.ч.: 
Бродавко Р. В Госархиве никому не говорят «нет» [Інтерв`ю з кервівниками Держархіву 
В.В.Левчуком і Л.Г.Білоусовою] // Фаворит. – 2015. - № 1 (94). – С. 44-45. 
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ЛЛИИТТВВИИННООВВ  ООллееккссааннддрр  ММииххааййллооввиичч  
 
зберігач фондів відділу зберігання та обліку  
документів Національного архівного фонду 

(8 років архівного стажу) 
 

Народився у місті Одеса 17 квітня 1956 року. 
Закінчив середню школу № 117. Трудовий шлях 
почав у видавництві «Чорноморська комуна» на 
посаді фотоцинкографа (1978-2000); працював у 
Державній службі охорони (2001-2007).  

У Державному архіві Одеської області почав працювати з червня 2007 року на 
посаді зберігача фондів відділу зберігання та обліку документів НАФ. Займається 
підготовкою справ до видачі користувачам читального залу і працівникам архіву, 
звірянням наявності справ, укладанням топографічних покажчиків. Здійснює контроль 
за температурно-вологісним режимом повітря та протипожежним станом, за економним 
використанням електроенергії в архівосховищах, за станом ліфтового обладнання. 

Бере участь у державній «Програмі здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів Національного архівного фонду» (з 2009), що має на меті комплексне 
перевіряння наявності та фізичного стану документів понад мільйона справ 
колишнього архіву Одеського обкому Компартії України та установ періоду 
незалежності нашої держави. Під час проведення архівної практики студентів-істориків 
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського не тільки виконує 
обов’язки зберігача, а ще й виступає у якості педагога: власноручно вчить студентів 
специфіці роботи в архівосховищі, складає з ними постелажну картотеку, картонує 
справи, вчить нумерувати метричні книги та фонди особового походження. 

До своєї роботи відноситься неформально, любить архівну справу. Незважаючи на 
значні обсяги роботи, що перевищують нормативи у декілька разів, виконує обов’язки 
оперативно, і тим самим забезпечує якісну роботу усіх структурних підрозділів архіву. 

Нагороди: Почесна грамота Державного архіву Одеської області (2011). 
 
 
 
 

ЛЛІІССУУННЕЕЦЦЬЬ  ЛЛююддммииллаа  ІІггооррііввннаа    
 
архівіст І категорії відділу формування  
Національного архівного фонду та діловодства 
 

Народилася у селі Павлівка Фрунзівського району 
Одеської області 3 лютого 1991 року. Закінчила Павлівський 
НВК І-ІІІ ступенів (2008). Навчалася на історичному 
факультеті Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова, спеціалізація кафедри Нової та новітньої 
історії. Отримала дипломи бакалавра (2012) та спеціаліста 
(2013) за спеціальністю «історія». Навчається в аспірантурі 
при кафедрі Нової та новітньої історії, науковий керівник - 
І.С.Грєбцова.  
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Трудовий шлях Л.І.Лісунець почала вчителем історії в Павлівському НВК І-ІІІ 
ступенів (2013) та помічником вихователя в ОДНЗ яслах-садочку № 82 (2014). 

У Державному архіві працює з жовтня 2014 року на посаді архівіста І категорії 
відділу формування Національного архівного фонду та діловодства. Здійснює 
керівництво та надає організаційно-методичну допомогу архівним та діловодним 
підрозділам установ - джерел формування Національного архівного фонду, контролює 
якість відбору документів НАФ. 

Бібліографія: 

Лісунець Л.І. Є.К.Воронцова у громадському житті Одеси // Одісос. Актуальні проблеми історії, 
археології та етнології. - Вип. V. - Одеса, 2014. - С. 371-373.  
Лісунець Л.І. Жінки-благодійниці як засновниці літературних альманахів «Подарок бедным» 
та «La Quetese» в Одесі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - 2014. - 
Вип. 17. - С. 148-154.  
Лісунець Л.І. Постать Є.К.Воронцової в спогадах сучасників // Гілея. - 2014. - Вип. 89. - С. 79-84.  
Лісунець Л.І. Участь Є.Воронцової та С.Воронцова у діяльності «Одеського товариства 
образотворчих мистецтв» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. - Серія: Історія. - 2014. - Вип. 2. - Ч. 2. - С. 66-69. 
 
  
 

ММААККООВВЕЕЦЦЬЬККАА  ААллееффттииннаа  ААннддррііїїввннаа  
 
провідний спеціаліст відділу  
науково-довідкового апарату 

(13 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 16 лютого 1974 року. Закінчила 
середню школу № 39 (1991) та Південноукраїнський 
державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського 
за спеціальністю «початкове навчання» (1998). Трудовий 
шлях почала лаборантом та резервним вчителем на підміні в 
Одеській середній школі № 39 (1991-1999).  

У Державному архіві Одеської області працює з вересня 2002 року. Обіймала посаду 
зберігача фондів відділу забезпечення зберігання та обліку документів (2002); провідний 
спеціаліст відділу науково-довідкового апарату (з 2003). Разом з основними посадовими 
обов’язками, у зв’язку з проведенням загальнодержавної пенсійної реформи, працювала 
з запитами соціально-правового характеру (2004).  

Виконує роботи з удосконалення та розробки науково-довідкового апарату, 
зокрема, за фондами колишнього архіву Одеського обкому Компартії України, 
Управління Служби безпеки України та відділів реєстрації актів цивільного стану. 
Однією з перших в Державному архіві почала роботу по вдосконаленню опису 
фільтраційних справ, уклавши більше тисячі карток з детальними анотаціями на 
справи. Активно займається розробкою окремих фондів з метою виявлення особливо 
цінних та унікальних документів: уклала описи музейних предметів: прапорів 
комсомольських та піонерських організацій, матеріалів фонду Чорноморського 
козацького з’єднання, колекції «Герої Соціалістичної Праці та Герої України Одещини».  
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А.А.Маковецька - член робочої групи з підготовки науково-довідкового видання 
«Зведений каталог метричних книг. Випуск ІІ»: здійснила описування колекції 
метричних книг, що надійшли з Відділу реєстрації актів цивільного стану Іванівського 
районного управління юстиції Одеської області. 

Неодноразово підвищувала свій професійний рівень на курсах в Управлінні 
підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Нагороди: Почесна грамота Державного архіву Одеської області (2010). 
 
 
 
ММААРРТТИИННЕЕННККОО  ООллееннаа  ВВаассииллііввннаа   
 
начальник відділу використання документів,  
інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків 

(27 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 17 жовтня 1966 року. 
Закінчила середню школу № 98 (1984), Одеське 
професійно-технічне училище № 31 за спеціальністю 
«монтажник радіоелектронної апаратури» (1985), 
Київський національний інститут культури та мистецтв 
за спеціальністю «бібліограф-архівіст» (1997). 

Трудовий шлях почала на Одеському заводі 
«Нептун» на посаді монтажника 2 розряду (1985-1986). 

В Державному архіві Одеської області працює з 
червня 1988 року. За 27 років пройшла трудовий шлях від реставратора до начальника 
відділу. Відповідала за роботу столу довідок відділу використання документів, 
інформації та зовнішніх зв’язків (1995-2007). Обіймає посаду начальника відділу 
використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків (з 2007). 

Відповідає за важливий напрямок роботи, пов'язаний з реалізацією соціальної 
функції архіву: виконання запитів і забезпечення соціально-правових потреб громадян, 
організація роботи користувачів у читальних залах, зокрема, іноземних дослідників, 
популяризація архівної справи через засоби масової інформації, виставкова робота.  

Активно займається та організовує науково-дослідну роботу відділу. Брала участь у 
підготовці 19-ти видань, зокрема матеріалів міжнародної конференції «Архів. Документ. 
Історія. Сучасність» (2001), колективної монографії «Архіви Одещини» (2005), 
довідкового видання «Зведений каталог метричних книг. Випуск І» (2011), путівника 
«Фонди особового походження Державного архіву Одеської області» (2013), 
інформаційного бюлетеню «Одеські архіви» (2007-2014). Особливою заслугою стала 
участь, як упорядника, у 7-томному міжнародному видавничому українсько-грецькому 
проекті «Греки Одеси. Іменний покажчик до метричних книг Одеської Грецької Свято-
Троїцької церкви (2000-2014) та у підготовці обласного тому «Національної книги 
Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні» (2008). 

Активно розвиває міжнародні зв’язки Державного архіву: в 2013 році брала участь у 
підготовці міжнародної документальної виставки «Одеса наприкінці XVIII - початку 
XX сторіч» за програмою Державної архівної служби України, входила в організаційний 
комітет міжнародної наукової конференції «Порти Чорного моря» (2013) за участю 
науковців з одинадцяти країн Європи. 
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О.В.Мартиненко - член Науково-методичної ради та Експертно-перевірної комісії 
Державного архіву. Здійснює організаційно-методичне керівництво з питань 
використання документів, надає консультативну методичну допомогу архівним та 
діловодним підрозділам державних органів, підприємств, установ, організацій з питань 
виконання запитів та наставником для молодих спеціалістів архіву та студентів-
практикантів 5-ти навчальних закладів. Автор науково-методичних рекомендацій. 

Здійснила значний особистий внесок у справу інформатизації архівної галузі, 
розробивши унікальні автоматизовані бази даних: на 26 тисяч імен в’язнів гетто та 
концтаборів, за матеріалами періоду тимчасової румунсько-німецької окупації Одеської 
області 1941-1944 рр.; на метричні книги фонду Херсонської духовної консисторії (1812-
1868 рр.); на справи дореволюційного періоду нотаріату та Одеського міського рабинату; 
на документи для виставки до 200-річчя Т.Г.Шевченка та ін. У рамках заходів до 
підготовки 95-річного ювілею Державного архіву, розробляла тему історії архівної 
справи на Одещині, зокрема, у напрямку використання документів: підготувала 
матеріали для збірника документів, статей та тематичної виставки (з 2014). 

Успішно забезпечує стабільну роботу відділу та взаємозв'язок з громадськістю. 
Протягом 2010-2015 років, під її керівництвом колектив відділу виконав більше 25 тисяч 
запитів тематичного та соціально-правового характеру, підготував 49 виставок, прийняв 
понад чотири тисячі користувачів у читальних залах. 

За 27-річний період роботи в Державному архіві Одеської області, О.В.Мартиненко 
проявила себе висококваліфікованим та ініціативним спеціалістом, який вдало поєднує 
професійні та організаторські здібності, володіє високим рівнем культури поведінки і 
спілкування, користується повагою та авторитетом у колективі. 

Неодноразово підвищувала свій професійний рівень на курсах в Управлінні 
підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2004, 2008), Одеської 
обласної державної адміністрації (2001, 2007, 2008, 2013). 

Бібліографія: 
Голодомори в Україні: Одеськаобласть. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Дослідження, спогади, 
документи. - Одеса, 2007. - 460 с. (Серія: «Праці Державного архівуОдеськоїобласті», Т. ХVІІІ). 
Національна книга Пам’яті жертв Голодомору 1932 -1933 років в Україні.Одеська область. - 
Частина 1. / Кол. упорядн. Ред. кол. М.Д. Сердюк (співголова), М.Л.Скорик (співголова) та ін.; 
Роб. група при ред. кол.: Л.Г.Білоусова (голова), М.Г.Батуріна, Й.О.Бурчо, А.Є.Бух, О.Ф.Зіньковський, 
О.В.Мартиненко, Г.М.Паніван, Е.П.Петровський, Т.І.Черепян. - Одеса, 2008. - 1008 с. 
Греки Одессы: Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой 
церкви. Ч. VI. - Одесса, 2009. - 344 с. (Серия: «Труды Государственного архива Одесской области», Т. XXVII). 
Білоусова Л.Г., Мартиненко О.В. Хроніка подій архівного життя // Одеські архіви. Інформаційний 
бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2009. - № 2 (9). - С. 4-10. 
Білоусова Л.Г., Мартиненко О.В. Хроніка подій в архівній галузі // Одеські архіви. Одеські архіви. 
Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2009. - № 4 (11). - С. 5-35. 
Білоусова Л.Г., Мартиненко О.В. Хроніка подій архівного життя // Одеські архіви. Інформаційний 
бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2010. - № 2 (13). - С. 4-26. 
Білоусова Л.Г., Мартиненко О.В. Хроніка подій архівного життя Одещини. Серпень-грудень 2010 
року // Одеські архіви. - 2010. - № 3 (14). - С. 12-25. 
Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 1. 1797 - 1939. - 
Одеса, 2011. - 407 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. XXXIII).  
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Державний архів Одеської області. Путівник. Випуск 1: Фонди особового походження. - Одеса, 
2012. - 292 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. XXXV). 
Білоусова Л.Г., Мартиненко О.В. Хроніка подій: січень-серпень 2012 р. // Одеські архіви. 
Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2012. - Вип. XVI. - С. 5-25. 
Білоусова Л.Г., Мартиненко О.В. Хроніка подій // Одеські архіви. - 2012. - Вип. XVII. - С. 5-10. 
Греки Одессы: Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой 
церкви. Часть I (изд. 2-е, дополн.). - Одесса, 2014. - С. 534-538 (Серия: «Труды Государственного архива 
Одесской области», Т. XXXVIII). 
 
 
 
ММХХААТТВВААРРІІ  ЄЄввггееннііяя  ТТееййммууррааззііввннаа  
 
старший науковий співробітник відділу 
використання документів, інформації,  
публікацій та зовнішніх зв’язків 
 

Народилася у місті Одеса 8 липня 1990 року. 
Закінчила ОНВК № 90 з поглибленим вивченням 
німецької мови (2007), філософський факультет 
Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова за спеціальністю «культурологія» 
(2012), Державні («Чкаловські») курси англійської 
мови та Курси риторики та ораторського мистецтва 
(2007). Трудовий шлях почала на посаді помічника керівника управління ВАТ «Бітіес-
Груп» (2013). 

В Державному архіві працює з лютого 2014 року на посаді старшого наукового 
співробітника відділу використання, інформації, публікації та зовнішніх зв’язків. 
Відповідає за такі напрямки роботи: особистий прийом громадян у столі довідок, 
виконання запитів соціально-правового характеру. Член робочої групи з підготовки 
науково-довідкового видання «Зведений каталог метричних книг. Випуск ІІ». 

Брала участь у роботі міжнародної конференції «Епоха Відродження», 
яка проходила у місті Флоренція (Італія, 2012). 
 
 
 
 
ММХХААТТВВААРРІІ  ННааттааллііяя  ВВііккттооррііввннаа  
 
старший зберігач фондів відділу зберігання та  
обліку документів Національного архівного фонду 

(10 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Бердянськ Запорізької області 
28 серпня 1965 року. Закінчила Олекмакську (Амурська 
область) середню школу (1982) та Бердянський 
педагогічний інститут імені П.Д.Осипенка, за 
спеціальністю «педагогіка та методика початкових класів», кваліфікація - «вчитель 
початкових класів» (1986). Трудовий шлях почала на посаді вихователя в одеському 
дошкільному навчальному закладі.  
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У Державному архіві Одеської області Н.В.Мхатварі працює з листопада 2004 року 
на посаді старшого зберігача фондів відділу зберігання та обліку документів 
Національного архівного фонду. Відповідає за такі напрямки діяльності: організовує 
та бере участь у роботі з забезпечення зберігання документів. Здійснює прийом 
документів до архівосховища і контролює передачу непрофільних фондів 
(документів) до інших архівів. Готує інформацію про необхідність реставрації, 
палітурної роботи, дезинфекції і дезинсекції документів. Розроблює топографічні та 
постелажні покажчики на фонди архівосховищ. Забезпечує дотримання в 
архівосховищах правил і інструкцій з розміщення і режиму зберігання документів. 
Організовує видачу справ до читального залу, відділів архіву та в тимчасове 
користування. Слідкує за своєчасним поверненням справ до архівосховищ.  

Виконує роботу з перевірки наявності та фізичного стану страхового фонду. Бере 
участь у державній «Програмі здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ» (з 2009), що має на меті комплексне перевіряння наявності та 
фізичного стану документів понад мільйона справ колишнього архіву Одеського обкому 
Компартії України та установ періоду незалежності нашої держави.  

Під час проведення архівної практики студентів-істориків Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова та Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К.Д.Ушинського не тільки виконує обов’язки зберігача, а ще й 
виступає у якості педагога: власноруч вчить студентів специфіці роботи в 
архівосховищі, складає з ними постелажну картотеку, картонує справи, вчить 
нумерувати метричні книги та фонди особового походження. 

До своєї роботи відноситься сумлінно, любить архівну справу. Незважаючи на 
значні обсяги роботи, що перевищують нормативи у декілька разів, виконує обов’язки 
оперативно, і тим самим забезпечує якісну роботу всіх структурних підрозділів архіву. 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2012) та Одеської 
обласної ради (2014). 
 
 
 
 
ППААННІІВВААНН  ГГааннннаа  ММииххааййллііввннаа  
 
провідний спеціаліст відділу використання 
документів,інформації, публікацій  
та зовнішніх зв’язків 

(16 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 24 червня 1981 року. 
Закінчила середню школу № 29 (1998) та історичний 
факультет Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова за спеціальністю «історія», 
кваліфікацією «історик, викладач історії» (2004). 

Трудову діяльність почала в 1998 році у 
Державному архіві Одеської області. Обіймала посади: 
охоронець фондів (1998-2001), реставратор (2001), 
архівіст І категорії режимно-секретної служби (2001-
2006), старший науковий співробітник (2006-2007). 
Провідний спеціаліст (з 2007). 



ССППЕЕЦЦВВИИППУУССКК..  ААРРХХІІВВІІССТТИИ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ::  ББІІООББІІББЛЛІІООГГРРААФФІІЧЧННИИЙЙ  ССЛЛООВВННИИКК    

 5555

Г.М.Паніван брала участь у розсекречуванні документів режимно-секретної служби 
Державного архіву. Має досвід організації роботи та прийому громадян в читальному 
залі архіву (2004-2005), виконання запитів тематичного, соціально-правового та 
генеалогічного характеру. Під час проведення щорічної архівної практики для студенів 
історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 
проводила заняття за темами: «Порядок використання документів Національного 
архівного фонду України», «Інформатизація архівної справи: виконання запитів, 
генеалогічні дослідження, створення електронних баз даних, видавнича діяльність, 
документальні виставки та інтернет-експозиції». 

Виконувала доручення Державного комітету України по укладанню переліків та 
оцифруванню документів за темами: «Народний Рух України. З особового фонду Ганни 
Василівни Михайленко - громадського діяча, члена Гельсинської групи, колишньої 
політув’язненої, реабілітованої» (2009), «Злочини румунських окупаційних сил на 
території України під час Другої світової війни» (2010), «До 65-річниці визволення 
України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років» (2010). Виявляла у фондах Державного архіву Одеської області документи та 
уклала тематичні переліки з історії політичних та культурних взаємовідносин України з 
іншими країнами - Латвією, Сербією, Чорногорією та В’єтнамом. 

Брала участь у роботі наукових конференцій: у Першій Міжнародній конференції з 
архівної справи, присвяченій 80-й річниці заснування Державного архіву Одеської 
області, на якій виступала з доповіддю про перші роки діяльності Рішельєвського ліцею 
на матеріалах ДАОО (Одеса, 2000); у Міжнародній науковій конференції «Україна у 
Другій світовій війні: джерела та інтерпретації», присвяченій 65-річчю Великої 
Перемоги, з доповіддю про фонди особового походження учасників Великої Вітчизняної 
війни у Державному архіві Одеської області (Київ, 2010); у Міжнародній науково-
практичній конференції, присвяченій 200-річчю театрального життя в Одесі, що 
проходила у приміщенні Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової, 
з оглядом фондів за матеріалами дорадянського, окупаційного то радянського періодів, 
які висвітлюють історію Одеського академічного театру опери і балету. 

Активно займається науково-видавничою діяльністю. Входила до колективу 
авторів-упорядників та робочих груп з видання 7-и томного спільного міжнародного 
українсько-грецького проекту «Греки Одеси. Іменний покажчик до метричних книг 
Одеської Грецької Свято-Троїцької церкви» (2000-2014), колективної монографії «Свято-
Троицкая (Греческая) церковь в Одессе. 1808-2001 гг.» (2002). Учасник трьох проектів 
(2005-2008) по підготовці до публікації документальних матеріалів з історії Голодоморів в 
Україні , зокрема, обласного тому «Національної книги Пам’яті жертв Голодомору 1932 -
1933 років в Україні. Одеська область» (2008). Входила до складу авторського колективу 
науково-довідкового видання «Зведений каталог метричних книг. Випуск І» (2011), бере 
активну участь у роботі з підготовки чергового випуску видання (2014-2015). 

Дослідження Г.М.Паніван опубліковані в збірках наукових праць та на сторінках 
періодичних видань. Стаття «Унікальні та особливо цінні документи в фондах 
особистого походження» побачила світ в колективній монографії «Архіви Одещини», 
присвяченій 85-річчю Державного архіву Одеської області (2005). Автор публікацій в 
інформаційному бюлетені, «Одеські архіви» серед яких:: «Из истории Астрономической 
обсерватории Одесского университета»(2007), «Голод. Дети. Беспризорность» (2007), 
«...Не поздно связать разорванные нити» (2009), «Одесский городской театр в 
дореволюционных фондах Государственного архива Одесской области» (2010). Статтю 
«Тематичний огляд фондів особистого походження учасників Великої Вітчізняної війни 
1941-1945 рр.» опубліковано у науково-практичному журналі «Архіви України» ( 2010). 
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Г.М.Паніван брала участь у організації першої тематичної он-лайн виставки 
документів до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, яка була 
розміщена на офіційному веб-сайті архіву (2007).  

Активно співпрацює із засобами масової інформації, постійно бере участь у зйомках 
телевізійних програм за історико-архівною та краєзнавчою тематикою, надає інтерв’ю 
представникам місцевих та регіональних періодичних видань. В спеціальних сюжетах, 
підготовлених у творчій співпраці з журналістамі телерадіокомпанії «Град», виступала 
за темами: «Документальні джерела, які висвітлюють історію Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 рр. на прикладі особового фонду учасника війни Миколи Степановича 
Рузанкіна»(2010) та «Історія розвитку музичної освіти в місті Одесі у другій половині XIX 
століття» (2011); надала інтерв’ю інтернет-виданню «Таймер» про цікаві події в архівній 
галузі та унікальні документи архіву, специфіку роботи архівістів та дослідників, 
генеалогічні пошуки в архіві (2010).  

В результаті виконання генеалогічного запиту, отриманого від творчої групи 
журналістів для підготовки телепередачі «Моя родословная», Державний архів Одеської 
області відвідав відомий телеведучий, легенда радянського телебачення Ю.О.Ніколаєв 
(2009). Тоді ж, в приміщенні головного корпусу Державного архіву відбулися зйомки 
телесюжетів для чергового випуску телевізійної програми - щотижневого проекту, який 
вийшов до ефіру «Общественного Российского Телевидения» - за участю Ю.О.Ніколаєва 
та провідного спеціаліста архіву Г. М. Паніван. 

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2008). 

Бібліографія: 
Паниван А.М. Первые годы деятельности Ришельевского лицея по материалам ГАОО // Архів. 
Документ. Історія. Сучасність. - Одеса, 2001. - С. 147-149 (Серія: «Праці Державного архіву Одеської 
області», Т. ІV).  
Свято-Троицкая (Греческая) церковь в Одессе (1808-2001 гг.) / Сост.: протоирей Виктор Петлюченко, 
Л.Г.Белоусова, И.Л.Болгарова, И.В.Голобородько-Линардато, И.К.Добринская, П.А.Каминер, Е.Н.Карамыш, 
Р.С.Мельниченко, Т.С.Огнева, А.М.Паниван, О.Е.Рубель, А.П.Чилей, А.М.Яций. - Одесса, 2002. - 280 с. 
Паніван Г.М. Унікальні та особливо цінні документи в фондах особистого походження // 
Архіви Одещини. 1920-2005. - Одеса, 2005. - С. 63-65 (Серія: «Праці Державного архіву Одеської 
області». Т, ХIV). 
Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Дослідження, спогади, 
документи. - Одеса, 2007. - 460 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. ХVІІІ).  
Паніван Г.М. Из истории Астрономической обсерватории Одесского университета // Одеські 
архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2007. - № 1. - С. 59-62. 
Паніван Г.М. «Голод. Дети. Беспризорность» // Одеські архіви. Інформаційний бюлетень 
Державного архіву Одеської області. - 2007. - № 3. - С. 37-42. 
Національна книга Пам’яті жертв Голодомору 1932 -1933 років в Україні. Одеська область. - 
Частина 1. / Кол. упорядн. Ред. кол. М.Д. Сердюк (співголова), М.Л.Скорик (співголова) та ін.; 
Роб. група при ред. кол.: Л.Г.Білоусова (голова), М.Г.Батуріна, Й.О.Бурчо, А.Є.Бух, О.Ф.Зіньковський, 
О.В.Мартиненко, Г.М.Паніван, Е.П.Петровський, Т.І.Черепян. - Одеса, 2008. - 1008 с. 
Греки Одессы: Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой 
церкви. Ч. VI. - Одесса, 2009. - 344 с. (Серия: «Труды Государственного архива Одесской области», Т. 
XXVII). 
Паніван Г.М. «...Не поздно связать разорванные нити» // Одеські архіви. Інформаційний бюлетень 
Державного архіву Одеської області. - 2009. - № 4 (11). - С. 82-85 
Паніван Г.М. «Одесский городской театр в дореволюционных фондах Государственного архива 
Одесской области» // Одеські архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської 
області. - 2010. - № 2 (13). - С. 32-34.  
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Паніван Г.М. Фонди особового походження учасників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. у 
Державному архіві Одеської області» // Архіви України. - Випуск 2 (268). - 2010. - С. 163-170. 
Греки Одессы: Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой 
церкви. Часть I (изд. 2-е, дополн.). - Одесса, 2014. - 552 с. (Серия: «Труды Государственного архива 
Одесской области», Т. XXXVIII). 
 
 
 
ППЕЕТТРРООППААВВЛЛООВВССЬЬККИИЙЙ  ККииррииллоо  ССееррггііййооввиичч  
 
провідний спеціаліст відділу використання документів, 
інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків 

(3 роки архівного стажу) 
 

Народився у місті Одеса 31 серпня 1981 року. Закінчив 
середню школу №26 (1999). Має дві вищі освіти: закінчив 
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова за 
спеціальністю «прикладна лінгвістика» (2004) та Одеський 
національний морський університет за спеціальністю 
«правознавство» (2011). 

Трудовий шлях почав в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 
на посаді лаборанта кафедри педагогіки факультету романо-германської філології 
(2003). Працював менеджером з туризму в ТОВ «Мідмед-Одеса» (2004), журналістом-
оператором телерадіокомпанії «Арт» (2005), кур’єром в ТОВ «Кур’єр сіті сервіс» (2006), 
співробітником фізичної охорони в агентстві безпеки «Центр» (2007). 

В Державному архіві Одеської області почав працювати у лютому 2012 року на 
посаді головного наукового співробітника відділу науково-довідкового апарату. 
Оволодів методикою пошуку інформації по каталогах архіву, надавав консультації 
користувачам. Брав участь у процесі інформатизації - займався комп’ютерним набором 
описів фондів особового походження. З серпня 2012 року обіймає посаду провідного 
спеціаліста відділу використання документів, інформації, публікації та зовнішніх 
зв’язків, завідує читальним залом у Головному корпусі.  

Здійснює оформлення і консультування дослідників читального залу, відповідає на 
запити громадян та установ. Розробив проект методичних рекомендацій «Порядок 
роботи в читальному залі Державного архіву Одеської області» (2013). Готує аналітичні 
інформації про стан роботи читального залу на колегії Державного архіву. З власної 
ініціативи удосконалив облікову документацію: веде алфавітну електронну базу даних 
користувачів та створює базу даних з тематики досліджень, проведених користувачами 
у читальному залі архіву. Неодноразово отримував подяки від користувачів за ввічливе і 
чуйне ставлення, готовність допомогти та надання корисних консультацій щодо складу 
науково-довідкового апарату та з питань пошуку ретроспективної інформації. Брав 
участь у телевізійних передачах: на ТРК «ГРАД» про дослідження сімейних історій в 
архіві; на телеканалі «Первый городской» - про історію одеського трамваю. 

Нагороди: Почесна грамота Державного архіву Одеської області (2012). 
Бібліографія: 
Лук’янов А., Петропавловський К., Тагай С., Лук’янов В. Збірник інформаційно-аналітичних 
матеріалів з різних історичних, геологічних, біологічних та інших аспектів розвитку територій, 
які прилягають до маршрутів експедиції, організованої Одеським міським товариством інвалідів 
при фінансуванні Всесвітнього банку. - Одеса, 2004. 
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ППЛЛААТТООВВССЬЬККАА  ВВііккттооррііяя  ВВооллооддииммииррііввннаа  
 
архівіст І категорії відділу формування  
Національного архівного фонду та діловодства 
 

Народилася у місті Вознесенськ Миколаївської області 15 
червня 1992 року. Закінчила Вознесенську гімназію № 1 
(2009). Навчалася на історичному факультеті Одеського 
національного університету імені І.І.Мечникова; 
спеціалізація кафедри історії стародавнього світу та середніх 
віків. Тема дипломної роботи «Християнізація 
англосаксонського суспільства», науковий керівник - 
О.М.Луговий. Отримала дипломи бакалавра (2012) та 
спеціаліста за спеціальністю «всесвітня історія», кваліфікація 
«історик, викладач історії» (2013). 

Трудовий шлях почала у Державному архіві Одеської області з жовтня 2014 року на 
посаді архівіста І категорії відділу формування Національного архівного фонду та 
діловодства. Займається формуванням фондів особового походження, укладанням 
здавальних описів для їх подальшого описання; бере участь у створенні електронної 
бази даних на фотофонд архіву. 
  
  
  
РРААТТУУШШННАА  ТТааммаарраа  ВВаассииллііввннаа   
 
методист відділу формування  
Національного архівного фонду та діловодства  
(33 роки архівного стажу) 
 

Народилася у селі Ширеуци Бричанського району 
Республіки Молдова 29 серпня 1955 року. Закінчила 
середню школу (1972) та Кишинівський педагогічний 
інститут імені Іона Крянги за спеціальністю «учитель 
молдавської мови та літератури» (1977).  

Трудовий шлях почала у Головному архівному 
управлінні при Раді Міністрів Молдавської РСР на 
посадах начальника канцелярії та інспектора відділу 
відомчих архівів та діловодства (1981-1983). 

У Державному архіві працює з березня 1984 року. Обіймала посади: зберігач фондів 
відділу забезпечення зберігання документів (1984); архівіст І категорії (1986), головний 
спеціаліст (1995), начальник відділу формування НАФ та діловодства (1999); методист 
(з 2010). Член Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області. Брала 
участь у створенні трудових архівів області та надавала методичну допомогу в питаннях 
упорядкування документів, приймання документів на державне зберігання (2004-2007). 

За роки роботи стала висококваліфікованим спеціалістом в галузі комплектування, 
експертизи цінності, упорядкування документів та діловодства. Куратор архівних 
підрозділів державних органів влади та органів місцевого самоврядування, вищих 
навчальних закладів, засобів масової інформації (таких як Одеська обласна рада, Одеська 
обласна державна адміністрація, Головне управління юстиції в Одеській області, 
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Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Одеська обласна державна 
телерадіокомпанія, Головне управління державної фіскальної служби в Одеській області 
та інші) державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів міського та районних 
нотаріальних округів Одеської області. Надає методичну допомогу районним та міським 
архівним відділам у складанні списків осіб - джерел формування НАФ. 

Т.В.Ратушна займається поповненням Національного архівного фонду фоно-, 
аудіо-, кіно-, відео-, фотодокументами (з 1986), створила електрону базу даних на кіно-, 
фоно-, аудіо-, відеодокументи. Бере участь у організації та проведенні семінарів-
практикумів, курсів в Управлінні підвищення кваліфікації кадрів при Одеському 
регіональному інституті державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України. Передає свій багатий професійний досвід 
молодим працівникам відділу. 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2003), Одеської 
обласної державної адміністрації (2008), Державного комітету архівів України (2010), 
Одеської обласної ради (2014). 
Бібліографія: 
Ратушна Т.В. Комплектуємо і поповнюємо Національний архівний фонд //Архіви Одещини. 
1920-2005. - Одеса, 2005. - С. 26-28 (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. ХIV). 
 
 
 
РРУУССННААКК  ННааттааллііяя  ММииккооллааїїввннаа   
 
зберігач фондів відділу зберігання та обліку  
документів Національного архівного фонду 

(3 роки архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 26 жовтня 1967 року. 
Закінчила середню школу № 79 (1984). Трудовий шлях 
почала в Одеському конструкторському бюро 
спеціальних верстатів на посаді друкарки. 

У Державному архіві почала працювати з січня 2012 
року на посаді зберігача фондів відділу зберігання та 
обліку документів НАФ. Займається підготовкою справ до видачі у стіл довідок, 
користувачам читального залу і працівникам архіву, топографічними роботами, 
картонуванням, підготовкою справ до мікрофільмування. Готує інформацію про 
необхідність реставрації, палітурної роботи, дезінфекції і дезінсекції документів. 
Забезпечує дотримання в архівосховищах правил і інструкцій з розміщення і режиму 
зберігання документів. Слідкує за своєчасним поверненням справ до архівосховищ. 
Контролює температурно-вологісний режим повітря в архівосховищі. 

Бере участь у державній «Програмі здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ» (з 2012), що має на меті комплексне перевіряння наявності та 
фізичного стану понад мільйона справ установ, підприємств, організацій 
дореволюційного періоду, довоєнних часів та періоду тимчасової німецько-румунської 
окупації. До роботи відноситься сумлінно, любить свою справу. Незважаючи на значні 
обсяги роботи, що перевищують нормативи у декілька разів, виконує свої обов’язки 
оперативно, і тим самим забезпечує роботу всіх структурних підрозділів архіву. 

Нагороди: Почесна грамота Одеської області державної адміністрації (2013). 
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ССААЛЛФФЕЕТТЕЕННККОО  ААллллаа  ЮЮррііїїввннаа   
 
начальник відділу фінансово-економічного  
та матеріально-технічного забезпечення 

(10 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одесі 22 квітня 1982 року. 
Навчалася у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 68 
(1999). Закінчила два вищих учбових заклади - Одеський 
державний економічний університет (2004) за 
спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікацією 
«економіст» (2004) та Одеський регіональний інститут 
Державного управління Національної академії 
Державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне 
управління», кваліфікацією «магістр державного управління» (2014). 

Трудовий шлях почала в Державному архіві Одеської області з листопада 2004 року 
на посаді провідного бухгалтера. З жовтня 2007року по теперішній час - начальник 
відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення. 

Основні посадові обов’язки, які виконує А.Ю.Салфетенко: нарахування заробітної 
плати працівникам установи, складання бухгалтерської та податкової звітності, робота з 
первиною бухгалтерською документацією, розроблення регіональних програм, 
проведення тендерних закупівель, складання бюджетних запитів та кошторисів на рік, 
розроблення платних послуг, аналіз фінансово-господарської діяльності, контроль за 
використанням бюджетних коштів, складання фінансової та податкової звітності, 
управління фінансовим відділом, ведення бухгалтерського обліку. 

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної ради (2014).  
 
 
 
ССІІЧЧККААРРЕЕННККОО  ВВааллееннттииннаа  ККооссттяяннттииннііввннаа   
 
заступник начальника відділу зберігання та обліку 
документів Національного архівного фонду 

(15 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 31 липня 1959 року. 
Закінчила середню школу № 35 (1976) та історичний 
факультет Одеського державного університету імені 
І.І.Мечникова за спеціальністю «історик, викладач історії» 
(1982). Трудовий шлях почала в Одеському історико-
краєзнавчому музеї (1980), де працювала на посадах 
молодшого наукового співробітника, старшого наукового 
співробітника. 

У Державному архіві Одеської області працює з листопада 1999 року. Обіймала 
посади: зберігача фондів (1999), провідного спеціаліста (2000), головного спеціаліста 
(2004). Заступник начальника відділу зберігання та обліку документів (з 2013). 

Керує роботою та визначає перспективи роботи відділу з забезпечення фізичної 
збереженості документів; готує документи до мікрофотокопіювання, реставрації, ремонту 
і оправи; аналізує якісний стан фондів і документів, визначає їх коло для створення 
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страхового фонду особливо цінних й унікальних документів і фонду використання; 
визначає першочерговість справ і документів, які потребують реставрації і оправлення, 
готує справи на реставрацію, перевіряє якість відреставрованих документів; проводить 
цільову експертизу цінності для виявлення особливо цінних і унікальних документів, 
віднесення їх до унікальних документальних пам’яток, включення до Державного реєстру 
національного культурного надбання; розробляє інструкції, правила, технічні умови та 
інші нормативні документи, що забезпечують проведення робіт по реставрації 
документів; бере участь у перевірянні наявності і стану документів, розшуку невиявлених 
справ; веде описи страхового фонду архіву; займається визначенням фондової належності 
документів; проводить наукові дослідження і готує нормативно-методичні документи з 
профільних питань. Надає консультативну допомогу з питань забезпечення зберігання 
документів; готує проекти відповідей на звернення та заяви, бере участь у роботі Науково-
методичної ради, Експертно-перевірної комісії, колегіях. 

В.К.Січкаренко - укладач тематичних покажчиків: фотографій, карт, креслень, 
бланків, друкованих видань, які зберігаються у фондах та бібліотеці архіву; періодичних 
видань, афіш та оголошень, музейних предметів, грошових знаків, малюнків, 
літографій, поштових карток та ін. Створювала автоматизовані бази даних: перелік 
фондів окупаційного періоду; анотований перелік друкованих видань, які зберігаються 
в фондах архіву; анотований перелік планів, карт, креслень; реєстр фондів радянського 
періоду; реєстр унікальних та особливо цінних документів Державного архіву Одеської 
області; видання бібліотеки архіву: брошури; фонд користування дорадянських фондів: 
описи; покажчик фотографій по фонду 45 «Новоросійський університет». 

Входила до робочих груп з підготовки каталогу «Архитектурные объекты г. Одессы 
и других городов Причерноморья, конец XVIII - начало XX ст.» (укладач В.Ю.Алєксєєва, 
2003) та видання загальнодержавного реєстру «Архіви окупації: 1941-1944. Анотований 
реєстр фондів державних архівів України» (2004). 

Бере активну участь в екскурсійній роботі та проведенні архівної практики 
студентів-істориків; основні теми лекцій: «Забезпечення зберігання документів. 
Розміщення документів у сховищах. Топографія», «Організація та оформлення 
результатів перевіряння наявності та стану документів», «Розшук відсутніх документів». 

В.К.Січкаренко займається науково-методичною роботою: розробила низку 
нормативних актів, зокрема, «Порядок обліку документів у справах» та інструкції 
«Заходи з забезпечення збереженості документів під час надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру», «Робота з документами, які уражені плісеневими 
грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами».  

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2001, 2003), Одеської 
обласної ради (2006), Державної архівної служби України (2011), Одеської обласної 
державної адміністрації (2014). 
Бібліографія: 
Державний архів Одеської області: Реєстр фондів періоду фашистської окупації Одещини 
(1941-1944 рр.) / Авт.-упорядн.: В.Ю.Алексєєва, С.В.Виногловська, В.К.Січкаренко, О.А.Корецька. - 
Одеса, 2004. - 760 с. 
Січкаренко В.К. Дати документу нове життя: нотатки про реставрацію // Архіви Одещини. 1920-
2005. - Одеса, 2005. - С. 32-35 (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. ХIV).  
Сичкаренко В.К. Проблемы сохранности реставрации документов в ГАОО // Проблеми 
збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток. - Київ, 2005 - С. 276-283. 
Січкаренко В.К. Нотатки про реставрацію // Одеські архіви. - 2007. - № 3. - С. 54-57. 
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Сичкаренко В.К. Выявление документов с угасающим текстом // Одеські архіви. Інформаційний 
бюлетень Державного архіву Одеської області. - 2008. - № 1 (4). - С. 28-30. 
Сичкаренко В.К. Печатные издания - уникальные памятники Национального архивного фонда 
Украины // Одеські архіви. - 2008. - № 2 (5). - С. 23-25. 
Сичкаренко В.К. Одесские газеты // Одеські архіви. - 2008. - № 4 (7). - С. 30-32. 
Сичкаренко В.К. Сторонник единения между славянами (заметки о личном фонде Александра 
Иовича Мураневича) // Одеські архіви. - 2009. - № 4 (11). - С. 71-72. 
Сичкаренко В.К. Письмо архитектора // Одеські архіви. - 2010. - № 2 (13). - С. 31-32. 
Сичкаренко В.К. Немного о филиграни // Одеські архіви.. - 2012. - Вип. XVII. - С. 25-28. 
 
 
 
ССККААЛЛЬЬССЬЬККАА  ЗЗоояя  ООллееккссааннддррііввннаа   
головний спеціаліст з питань кадрової роботи та 
державної служби відділу організації і координації 
архівної справи, кадрових питань та контролю  
за виконанням документів органів влади 
(20 років архівного стажу) 

 
Народилася у місті Одеса 4 лютого 1962 року. Закінчила 

середню школу № 90 (1979), професійно-технічне училище за 
спеціальністю «кресляр» (1980) та Одеський будівельний 
інститут за спеціальністю «інженер-будівельник» (1988). 

Трудовий шлях почала в Одеському проектному інституті № 3 на посадах кресляра-
конструктора (1980), техніка (1983), архітектора (1987-1995). Працювала на посаді 
головного спеціаліста Контрольно-ревізійного управління в Одеській області (2008-2009). 

У Державному архіві Одеської області працює з серпня 1995 року на посадах: 
реставратор відділу фізичної схоронності документів (1995-1996), архівіст І категорії 
відділу наукової довідкового апарату (1996-1997), головний спеціаліст - керівник 
кадрової служби відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань 
(1997-2008, 2009-2011); головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної 
служби (з 2011). Незмінний секретар колегії Державного архіву (з 1997). Голова 
профспілкового комітету Державного архіву Одеської області (1998-2007, з 2009). 

Разом з основними посадовими обов’язками, бере участь у науково-видавничій 
роботі, активно займається громадською діяльністю. Займається організацією та 
координацією підвищення кваліфікації державних службовців на базі Одеського 
регіонального інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України. Проводить методичні заняття з питань кадрової 
роботи, державної служби та запобігання проявам корупції. Постійно підвищує 
кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації соціально-економічних досліджень, в 
Центрі підвищення кваліфікації кадрів при ОРІДУ НАДУ, в Київському інституті 
післядипломної освіти Міністерства культури і мистецтва. 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2002, 2007, 2012), 
Одеської обласної організації профспілки державних архівних установ України (2006, 2010). 
Бібліографія: 
Скальська З.О., Білоусова Л.Г. Ветерани архівної справи //Архіви Одещини. 1920-2005. - Одеса, 2005. 
- С. 84-111 (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області, Т. ХIV»).  

Скальська З.О. Державний архів вітає колег з днем народження // Одеські архіви. - Одеса, 2007-2013. 
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ССККААЛЛЬЬССЬЬККИИЙЙ  ААннддрріійй  ВВааллееррііййооввиичч   
 
архівіст І категорії відділу  
науково-довідкового апарату  

(2 роки архівного стажу) 
 

Народився у місті Одеса 20 липня 1991 року. Закінчив 
середню школу № 90 (2008) та Одеську державну академію 
холоду за спеціальністю «холодильні машини та 
установки» (2013). 

Трудовий шлях почав у Державному архіві Одеської 
області з червня 2013 року на посадах: старшого наукового 
співробітника та архівіста І категорії у відділах 
використання документів, інформації, публікацій та 
зовнішніх зв’язків та у відділі науково-довідкового апарату. 

Набув досвід в організації роботи користувачів у читальному залі, виконанні 
тематичних та біографічних запитів, пошуку інформації за каталогами, довідковими 
виданнями та архівними справами, підготовці та оформленні архівних довідок, виписок 
та копій. Консультує дослідників щодо наукового апарату архіву, складу фондів та 
документів архіву.  

Долучається до науково-видавничої роботи: протягом 2014 р. здійснив описування 
фонду до спеціального довідника «Зведений каталог метричних книг. Випуск ІІ». 
Виконав науково-технічне опрацювання та описування фонду особового походження 
доктора історичних наук, професора Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова Дмитра Павловича Урсу. Досліджує тему історії одеського футболу та 
англійських спортивних традицій. З доповіддю «Карти і плани Одеси» брав участь у 
роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження історичної частини 
міста Одеси шляхом включення її до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» (2015). 
Бібліографія: 
Скальський А.В. Как англичане привезли нам футбол // Одесский веснтик. - 2015. - № 9. 

 
 
 
 

ССООРРООККООВВССЬЬККАА  ТТееттяяннаа  ІІввааннііввннаа   
 
старший зберігач фондів відділу зберігання та обліку 
документів Національного архівного фонду 

(8 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Одеса 27 грудня 1959 року. 
Закінчила середню школу № 53 (1977). Трудовий шлях 
почала у Всесоюзному науково-дослідному інституті 
телебачення на посаді кресляра. 

У Державному архіві Одеської області працює з 
листопада 2006 року на посадах: зберігач фондів (2006), 
старший зберігач фондів відділу зберігання та обліку 
документів НАФ (з 2012).  
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Т.І.Сороковська організовує роботу з забезпечення зберігання документів; здійснює 
приймання документів до архівосховищ, контролює передачу непрофільних фондів 
(документів) до інших архівних установ; перевіряє наявність документів в 
архівосховищах; готує інформацію про необхідність реставраційних та палітурних 
робіт, дезінфекції і дезінсекції документів; розробляє топографічні та постелажні 
покажчики на фонди архівосховищ.  

На підставі відповідних актів подає відомості до обліку документів для внесення 
змін в облікові документи архіву; забезпечує дотримання в архівосховищах правил та 
інструкцій з розміщення і режиму зберігання документів; організує видачу справ до 
читального залу, інших відділів архіву у тимчасове користування; слідкує за своєчасним 
поверненням справ до архівосховищ; здійснює розшук одиниць зберігання із 
оформленням відповідних документів. Контролює температурно-вологісний режим 
повітря в архівосховищах, протипожежний стан, економний режим використання 
електроенергії, веде підготовку справ до мікрофільмування. 

Бере участь у державній «Програмі здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ» (з 2009), що має на меті комплексне перевіряння наявності та 
фізичного стану документів понад мільйона справ установ, підприємств, організацій, які 
відображають історію Одеського регіону з моменту заснування.  

Незважаючи на значні обсяги роботи, що перевищують нормативи у декілька разів, 
виконує свої обов’язки оперативно, і тим самим забезпечує роботу усіх структурних 
підрозділів архіву. Досконало володіє знанням про топографічні дані розташування 
фондів, що зберігаються у Головному корпусі архіву - а це понад п’ять тисяч фондів. 
До своїх обов’язків ставиться сумлінно, ініціативна у вирішенні різних виробничих 
питань, любить свою справу. 

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2007, 2009), 
цінний подарунок - годинник Одеської обласної ради (2014) 

 
 
 

ТТІІТТООВВАА  ІІррииннаа  ДДммииттррііввннаа   
 
секретар-друкарка І категорії відділу організації  
та координації архівної справи, кадрових питань та 
контролю за виконанням документів органів влади 

(2 роки архівного стажу) 
 

Народилась у місті Одеса 29 липня 1991 року. Закінчила 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 103 (2008). Навчається 
на гуманітарному факультеті Одеського національного 
політехнічного університету за спеціальністю «діловодство та 
інформаційна діяльність». 

У Державному архіві Одеської області працює з лютого 2013 року на посаді 
секретаря-друкарки І категорії. Відповідально та якісно виконує посадові обов’язки; 
професійно володіє комп’ютерною програмою «Дело».  

Брала участь у спільному з Одеською філією Грецького Фонду Культури проекті - 
підготовці до друку збірки документів з історії таємного грецького товариства «Філікі 
Етерія», здійснювала комп’ютерний набір важкопрочитуваних тестів архівних справ 
початку XIX сторіччя.  

Нагороди: грамота Державного архіву Одеської області (2014). 
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ТТРРУУТТ  ТТееттяяннаа  ККооррннііїїввннаа   
 
палітурник лабораторії  
з фізичної схоронності документів 

(15 років архівного стажу) 
 

Народилась у місті Одеса 14 березня 1954 року. 
Закінчила середню школу № 23 (1971), Одеський 
торговий технікум (1977). Трудовий шлях почала 
продавцем у магазині «Дитячий світ» (1972) та 
палітурником на підприємстві «Маяк» (1980).  

В Державному архіві Одеської області працює з 2000 року на посаді палітурника. 
Переплітає старовинні справи і книги, унікальні документи та різноформатні друковані 
тексти вручну, сортує картон та ріже на формат, заготовлює корінці палітурок з 
технічної тканини, підбирає документи і тексти за номерами і форматами, свердлить 
отвори, прошиває аркуші, заклеює корінець палітурки; заготовляє і наклеює ярлики на 
корінець палітурки і на верхню обкладинку. Завдяки своїй якісній та професійній праці, 
протягом роботи в архіві дала нове життя тисячам справ, газет та видань. 

 
 
 

УУССППЕЕННССЬЬККАА  ГГааллииннаа  ББооррииссііввннаа   
 
начальник відділу формування  
Національного архівного фонду 
та діловодства  

(7 років архівного стажу) 
 

Народилася у селі Розсохуватка Маловис-
ківського району Кіровоградської області 30 
жовтня 1977 року. Закінчила одеську ЗОШ № 24 
(1994), Інститут соціальних наук Одеського 
державного університету імені І.І.Мечникова за 
спеціальністю «соціологія» (1999). Навчається в 
Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України за 
спеціалізацію «державне управління» (з 2013). 

Трудовий шлях почала на посаді медичного реєстратора міської поліклініки № 29 
(1999-2002); працювала вихователем дошкільного закладу № 307 міста Одеси (2002-2003). 

У Державному архіві працює з травня 2008 року на посаді архівіста І категорії 
відділу формування Національного архівного фонду та діловодства. Обіймала посаду 
провідного спеціаліста відділу використання, документів, інформації та зовнішніх 
зв’язків (2010); начальник відділу формування Національного архівного фонду та 
діловодства (з 2011). Заступник голови Експертно-перевірної комісії, член Науково-
методичної ради Державного архіву Одеської області. Здійснює методичне керівництво 
за діяльністю архівних підрозділів і діловодних служб державних органів влади та 
місцевого самоврядування, установ і організацій, які є джерелами формування 
Національного архівного фонду; входить до складу Експертних комісій установ.  
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Г.Б.Успенська - куратор архівних підрозділів організацій, таких як Прокуратура 
Одеської області, Господарський суд Одеської області, Департамент агропромислового 
розвитку Одеської обласної державної адміністрації, Одеський національний 
політехнічний університет, Одеський національний академічний театр опери і балету. 
Надає консультативну допомогу, проводить наради з працівниками підрозділів і служб 
та членами Експертних комісій. Контролює якість відбору документів на державне 
зберігання, організовує статистичний облік зберігання в архівних підрозділах 
документів. Складає звіти про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, 
що знаходяться на відомчому зберіганні.  

Здійснює підготовку нормативних документів з профільних питань. Організовує і 
веде у відділі роботу з вдосконалення нормування і організації праці та підвищення 
кваліфікації працівників. Активно виступає на засіданнях Експертно-перевірної комісії 
Державного архіву з професійними пропозиціями. Розробила методичні рекомендації з 
питань передавання електронних документів до архіву та забезпечення збереженості 
електронних документів. (2012). Працює над удосконаленням списків джерел 
комплектування та інших юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування 
Державного архіву. Під керівництвом В.Ю.Алєксєєвої ініціювала створення колекції 
науково-технічної документації з реставрацій Одеського оперного театру за 1892-2007 
роки (2012), яка вже надійшла на зберігання. Створює колекцію документів та матеріалів 
загиблих учасників антитерористичної операції, що проходить в Україні (з 2014).  

Брала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження 
історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО» з доповіддю про науково-технічну документацію Одеського 
національного академічного театру опери і балету (2015).  

Постійно працює над підвищенням власного фахового рівня; організатор і учасник 
семінарів-практикумів Одеського центру підвищення кваліфікації кадрів при ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. Брала участь у тематичних семінарах-практикумах та 
нарадах Державної архівної служби України та центральних державних архівів: 
«Питання діяльності режимно-секретної роботи в державних архівах України» (Київ, 
2010), «Підвищення кваліфікації спеціалістів державних архівів областей України з 
питань організації роботи з Науково-технічною документацією» (Харків, 2011). 

Нагороди: почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2012). 
 
 
 

ФФІІЛЛІІММООННООВВАА  ТТееттяяннаа  ДДммииттррііввннаа   
зберігач фондів відділу зберігання та обліку документів  
Національного архівного фонду 

(40 років архівного стажу) 
 

Народилася у місті Роздільна Одеської області 30 квітня 1945 року. Закінчила 
одеську середню школу № 39 (1964). Трудовий шлях почала на посаді архіваріуса (1965); 
Державний архів Одеської області став для неї першим і незмінним місцем роботи.  

Чотири десятиріччя свого трудового стажу у Державному архіві Т.Д.Філімонова 
присвятила роботі з документами Національного архівного фонду. Працюючи у відділі 
забезпечення зберігання та обліку документів на посадах зберігача фондів та головного 
зберігача, прийняла тисячі архівних справ від установ та організацій Одеської області і 
щоденно здійснювала найважливіші для їх зберігання види робіт - видавання справ 
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користувачам та в столи довідок, перевіряння 
наявності та фізичного стану документів, 
оптимальне розміщення в архівосховищах, 
топографічні роботи, розшук справ. 

Значний внесок здійснила у науково-технічне 
опрацювання матеріалів періоду тимчасової 
румунсько-німецької окупації 1941-1944 років, які 
перебували у незадовільному фізичному стані: 
проводила систематизацію і картування справ, 
нумерацію аркушів, оцінку та відбір на 
реставраційні роботи біологічно та фізично 
пошкоджених документів; укладання описів на 
справи фондів тощо. 

 Окремим напрямком роботи за останні роки 
стала участь у процесі інформатизації архівної галузі, а саме - підготовка метричних 
книг для оцифрування та створення електронної бази даних (станом на початок 2015 
року загальний обсяг проведеної роботи вимірюється цифрою понад шість тисяч 
одиниць зберігання). 

За сорокарічний період роботи в Державному архіві підготувала, як наставник, 
десятки молодих спеціалістів для роботи в архівосховищах. Найголовнішим трудовим 
досягненням є відданість архівній справі та висока професійна кваліфікація, яка 
забезпечує їй велику повагу та авторитет у колективі за чуйність, бажання ділитися 
професійним досвідом, передавати свої уміння колегам.  

Нагороди: Почесні грамоти Одеської обласної державної адміністрації (1999, 2001, 
2005), Державного архіву Одеської області (2006). 
  
    
ФФІІЛЛІІППООВВИИЧЧ  ООллььггаа  ББооррииссііввннаа   
 
реставратор лабораторії  
з фізичної схоронності документів 

(15 років архівного стажу) 
 

Народилась у місті Одесі 27 січня 1955 року. Закінчила 
середню школу № 23 (1972).  

Навчалася на курсах підготовки операторів 
обчислювальних машин Одеського навчального комбінату; 
закінчила Одеський торговий технікум (1977). Трудовий 
шлях почала на посаді експерта в одеській «Торгівельній 
палаті» (1977). 

Працює в Державному архіві Одеської області з 2001 року на посаді реставратора. 
Своїм вчителем вважає досвідченого спеціаліста, архівіста з 32-річним стажем - 
Аллу Олександрівну Круцер, у якої навчилась на високому професійному рівні 
визначати види матеріалів, причини пошкоджень документів; способи реставрації та 
консервації; хімічні способи дезінфекції та дезінсекції документів та друкованих видань; 
володіти сучасними інструментами та обладнанням, що застосовуються для 
знезараження та реставрації. 

Нагороди: Почесні грамоти Держархіву Одеської області (2006, 2010). 
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ХХООММУУТТООВВССЬЬККАА  ЛЛююббоовв  ООллееккссааннддррііввннаа  
 
реставратор лабораторії  
з фізичної схоронності документів 
(18 років архівного стажу) 
 

Народилась у місті Хабаровськ 8 грудня 1944 
року в сім’ї військового; в наступному році родина 
переїхала на постійне місце проживання до Одеси. 
Навчалась у міській школі (1952-1962). Після 
закінчення чоловіком Одеського медичного інституту, 
за розподілом переїхала до Кіровоградської області 
(1970); згодом - повернулась до Одеси (1996).  

В Державному архіві працює на посаді реставратора з квітня 1996 року. До її 
службових обов’язків входять надзвичайно важливі процеси із реставрації та 
знезараження друкованих видань та архівних документів на папері, які мають механічні 
пошкодження основи, поаркушеве видалення пилу, поверхневих забруднень з листів і 
палітурки. Як реставратор, здійснює розпрямлення аркушів, зміцнення країв листів, 
кутів і кантів, скріплення розривів листа тексту та зображення, вклеювання випалих 
документів, зміцнення аркушів у корінцях палітурки, нарощування корінців у аркушів; 
крім того, - сушка, пресування, обрізка аркушів, дезінфекція та дезінсекція документів 
та друкованих видань методом поаркушевого знезараження. 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2003, 2011); цінний 
подарунок - наручний годинник Одеської обласної ради (2014). 
 
 
 
 
ХХРРООММООВВ  ААннааттоолліійй  ВВооллооддииммииррооввиичч  
 
завідуючий лабораторією  
з фізичної схоронності документів,  
кандидат історичних наук 

(6 років архівного стажу) 
 

Народився у місті Білгород-Дністровський 
Одеської області 5 листопада 1985 року. Навчався у 
ЗОШ №11, випускник міського Ліцею (2002). В шкільні 
роки відвідував секцію спортивної акробатики 
дитячо-юнацької спортивної школи, кандидат в 
майстри спорту.  

Вищу освіту здобув на денному відділенні історичного факультету Одеського 
національного університету імені І.І.Мечникова за спеціальністю «історія», магістр 
історії; тема дипломної роботи «Зовнішньополітична діяльність уряду Богдана 
Хмельницького щодо країн Південно-Східної Європи у 1648-1657 рр.» (2007). Навчався в 
аспірантурі при кафедрі історії України (2007-2010), успішно захистив дисертацію на 
ступінь кандидата історичних наук за темою «Реалізація місцевою владою Південної 
України політики уряду Російської імперії щодо козацтва у XIX ст.» (2012); науковий 
керівник дипломної роботи та кандидатської дисертації - О.А.Бачинська. 
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У Державному архіві Одеської області А.В.Хромов почав працювати з грудня 2008 
року на посаді завідуючого лабораторією, яку обіймає і по теперішній час. На посаді 
завідуючого значно активізував роботу лабораторії у таких перспективних напрямках як 
створення цифрових копій архівних справ, описів фондів та довідкового матеріалу для 
фонду користування. Зробив більше 600 тисяч цифрових фотокопій. Бере участь у 
налаштуванні та організації роботи електронних баз (серверів) архіву та удосконалені 
науково-довідкового апарату. 

Разом з основними посадовими обов’язками активно займається науковою роботою. 
Є автором десятка статей, кандидатської дисертації та монографії, присвячених історії 
українського козацтва на півдні України після зруйнування Запорозької Січі у 1775 році. 
Ввів у науковий обіг десятки архівних справ козакознавчої тематики; вперше у 
вітчизняній історіографії комплексно дослідив взаємини місцевої влади та козацьких 
іррегулярних формувань на теренах Новоросійського і Бессарабського генерал-
губернаторства у XIX сторіччі. До кола наукових інтересів входять археографія, 
краєзнавство та історія поліції, іррегулярних військ та інших парамілітарних формувань 
Південної України кінця XVIII - XIX ст. Член Відділу історії козацтва на Півдні України 
Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. 

Результати наукових досліджень апробовує у педагогічній діяльності - працює за 
сумісництвом на кафедрі суспільних наук Одеського національного медичного 
університету, викладає курси історії України та історії української культури (з 2013). 

Бере участь у записах телевізійних та радіопередач, направлених на популяризацію 
архівної справи. Автор та ведучий щомісячної радіопередачі «Архівні знахідки» на 
Одеському обласному державному радіо (з 2015).  

Активно займається громадською діяльністю. Брав участь та організовував низку 
культурних, просвітницьких, літературних вечорів проукраїнської тематики в Одесі. 
Автор книги поезії «Життя - це ребро» (2010), співавтор низки поетичних збірок. Фіналіст 
Всеукраїнського конкурсу-кастингу еротичної поезії (2012); лауреат літературних 
конкурсів «Бессарабська ліра - 2012», «Віршована мелодія - 2014». 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2011, 2012). 
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ЦЦЕЕРРККООВВННАА  ООллььггаа  ЛЛееооннііддііввннаа  
 
головний науковий співробітник відділу  
науково-довідкового апарату 
 

Народилася у місті Ізмаїл Одеської області 1 
січня 1992 року. Навчалась у ЗОШ № 10 (1998-2007) та 
Ізмаїльському регіональному педагогічному ліцеї 
(2007-2009). Закінчила факультет іноземних мов 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету; 
отримала диплом з відзнакою за спеціальністю 
«філологія» (2014). Під час навчання брала участь у 
наукових студентських конференціях «Пріоритетні 
напрями науки: пошук студента», присвячених Дню 
науки (ІІ місце, 2013; І місце, 2014); отримувала іменну 
стипендію Верховної Ради України (2012); була 
учасником програми освітнього візиту до Опольсь-
кого державного університету (Польща), проходила мовну практику у місті Відні 
(Австрія). На старших курсах почала працювати перекладачем англійської мови.  

В Державному архіві працює з грудня 2014 року, обіймає посаду головного 
наукового співробітника відділу науково-довідкового апарату: опрацьовує фонди 
особового походження, метричні книги Херсонської духовної консисторії та займається 
перекладом матеріалів для англійськомовної версії веб-сайту Державного архіву. 
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ЦЦООББЕЕННККОО  ММииххааййллоо  ММааккааррооввиичч  
 
головний інженер відділу фінансово- 
економічного та матеріально- 
технічного забезпечення 

(27 років архівного стажу) 
 

Народився у селі Пасицели Балтського 
району Одеської області 2 листопада 1944 
року. Закінчив середню школу (1961); 
Одеське технічне училище автомобільного 
транспорту (1963); історичний факультет 
Одеського державного університету імені 
І.І.Мечникова за кваліфікацією «історик, 
викладач історії та суспільствознавства» 
(1973), Одеську вищу партійну школу (1981).  

Трудовий шлях почав слюсарем в Одеському вантажному автопарку № 10 (1963). 
Служив в Радянській армії (сержант, командир відділення, старший оператор наведення 
зенітно-ракетного комплексу, 1963-1966). Після демобілізації працював вальцівником на 
прокатному стані (1967-1971) та секретарем комсомольської організації сталепрокатного 
заводу імені Дзержинського (1971-1973). Обіймав посади інструктора, завідуючого 
відділом Ленінського райкому Компартії України міста Одеси (1974-1979); завідуючого 
відділом Суворовського райкому Компартії України міста Одеси (1981-1985). На 
першому пленумі Правління Одеського обласного товариства «Знання» був обраний 
заступником голови Правління (1985-1987). 

Постановою бюро Одеського обкому Компартії України був затверджений 
завідуючим партійним архівом (1987). Обіймав посаду заступника директора 
Державного архіву Одеської області (1991-2006); звільнений у зв'язку з виходом на 
пенсію. Трудовий шлях в Державному архіві продовжив на посадах завідуючого 
відділом матеріально-технічного постачання (2006), головного інженера Державного 
архіву (2012), головного інженера відділу фінансово-економічного та матеріально-
технічного забезпечення (з 2014). 

За 27 років роботи в архіві багато зробив для укріплення матеріально-технічної 
бази, збереження документів та створення належних умов праці для співробітників. 
В складні роки розбудови держави, виключно за рахунок вдалої організації спонсорської 
допомоги, підтримував в робочому стані складне в технічному відношенні холодильне 
обладнання, яке забезпечувало належний температурно-вологісний режим в сховищах. 
В подальшому, всі заходи які потребували значних фінансових витрат в Корпусі № 2, 
(заміна даху будівлі, прокладка 300 метрів тепломережі та 50 метрів водоводу, заміна 
кілометру телефонного кабелю та інших внутрішніх комунікацій) також були виконані 
за рахунок спонсорських коштів. В попередньому році було проведено значні роботи 
(заміна двох водопроводів, частини теплотраси, технічна експертиза та ремонт ліфтів, 
введення в дію систем охоронної і пожежної сигналізації в обох будівлях архіву з 
виведенням їх на центральний пульт), вартість проведення яких склала 170 тисяч 
гривень, з яких тільки тридцять було витрачено з бюджету Державного архіву.  

Нагороди: дві Почесні грамоти Міністерства чорної металургії СРСР; Почесні грамоти 
Державного архіву Одеської області (2001, 2006); Почесна відзнака голови Одеської 
обласної державної адміністрації (2003); Почесна грамота Одеської обласної ради (2013); 
Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2014).  
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ШШТТЕЕППККОО  ООллееннаа  ЮЮррііїїввннаа  
 
начальник відділу науково-довідкового апарату 
(3 роки архівного стажу) 
 

Народилась у місті Одеса 25 квітня 1987 року. Середню 
освіту здобула у науково-виховному комплексі «Морський 
ліцей ЗОШ І-ІІІ ступенів» № 24 (2004). Навчалася на денному 
відділенні історичного факультету Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова; закінчила бакалаврат (2008, 
диплом з відзнакою), магістратуру (2009, диплом з відзнакою). 
Під час навчання, спеціалізувалася на кафедрі Археології та 
етнології України; науковий керівник - О.В.Сминтина, тема 
магістерської роботи «Острів Зміїний: основні віхи історії та 
культури». Активно займалася науковою та суспільно-громадською діяльністю; 
з першого курсу брала участь у роботі студентського самоврядування на історичному 
факультеті, була старостою групи.  

Наукову діяльність розпочала в старших класах середньої школи - участю в 
польових дослідженнях біля села Молога в складі наукової експедиції Одеського 
Археологічного музею НАН України (2002-2004) та плідною працею в рамках конкурсу 
Малої Академії наук «Прометей» (2003, переможниця обласного туру змагань).  

Зі вступом до університету, дослідницька робота була поглиблена, що знайшло 
відображення у виступах на університетських, всеукраїнських та міжнародних 
конференціях, де доповіді декілька раз були обрані кращими у секції «археологія». 
Отримувала стипендію Верховної Ради України (2008-2009), здобула перемогу у 
стипендійній програмі Фонду Віктора Пінчука (2008). За відмінні успіхи у навчанні, 
активну участь у науковій, громадській і культурній діяльності була двічі нагороджена 
Почесною грамотою Управління освіти Одеської області (2007, 2008). 

В студентські роки, разом із колективом аспірантів та співробітників історичного 
факультету ОНУ імені І.І.Мечникова, брала участь у виконанні науково-дослідних 
робіт за проектом Державного Фонду Фундаментальних досліджень України Ф7/190-
2004 «Проведення фундаментальних історико-археологічних та біолого-екологічних 
досліджень острова Зміїного», результатом чого стала самостійна підготовка тексту 
підрозділу для колективної монографії (2008). Один з ініціаторів, відповідальний 
секретар організаційного комітету та постійний учасник Міжнародної наукової 
конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Одеські читання: актуальні 
проблеми історії, археології та етнології» (2009-2013).  

Після отримання диплома, вступила до аспірантури денної форми навчання на 
спеціальність «археологія» при кафедрі Археології та етнології України історичного 
факультету ОНУ імені І.І.Мечникова (2009-2012). Дисертаційне дослідження «Історія 
культурного освоєння острову Зміїний» (науковий керівник - О.В.Сминтина) охоплює 
широкі хронологічні рамки та знаходиться на інтердисциплінарному рівні - поєднує 
історичний, географічний, міжнародний та кліматичний аспекти. 

Трудову діяльність почала у Державному архіві Одеської області в 2012 році на 
посаді головного наукового співробітника; з 2014 року обіймає посаду начальника 
відділу науково-довідкового апарату. Член Експертно-перевірочної комісії та Науково-
методичної ради; входить до складу комісій у справах увічнення пам’яті жертв війни і 
політичних репресій та з визначення соціального значення видань місцевих авторів 
Одеської обласної державної адміністрації.  
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Протягом трьох років роботи в Державному архіві, О.Ю.Штепко склала перелік 
радянських фондів, особисто та разом зі студентами займалася удосконаленням опису 
трофейно-фільтраційних справ фонду Р-8065 «Архів управління СБУ в Одеській 
області». Склала описи на особові фонди доктора історичних наук, професора, 
академіка Балканської академії наук Дихана М.Д. (Р-8237), капітана далекого плавання, 
військового моряка-підводника та громадського діяча Калініченко О.О. (Р-8240). 
Проводить роботу з удосконалення описів фондів, які містять метричні книги (фонди 
900, 913, 918 та інші). Брала участь у міжнародній виставці архівних документів «З історії 
розвитку суднобудування в Новоросійському краї у XVIII-XIX ст.» (Миколаїв, 2013). 
Учасник робочої групи Міжнародного науково-дослідницького проекту «The Black Sea 
and its Port-cities» (з 2013). Автор понад тридцяти публікацій на сторінках наукових 
видань. Поєднує дослідницьку та методичну роботу з педагогічною діяльністю - в якості 
асистента проводить щорічну практику студентів-істориків ОНУ імені І.І.Мечникова та 
ПНПУ імені К.Д.Ушинського в Державному архіві Одеської області. 
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ААРРХХІІВВННІІ   УУССТТААННООВВИИ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ  
  

Значну роль в системі архівних установ відіграють 
архівні відділи районних державних адміністрацій і міських 
рад - саме в них починається комплектування 
Національного архівного фонду документами районних і 
міських органів управління і влади, підприємств, 
організацій, відділень політичних партій тощо. 

У 2002-2009 роках на Одещині проводилася робота по 
створенню спеціальних архівів - трудових, в яких 
тимчасово зберігаються документи, які не входять до 
Національного архівного фонду, переважно - документи з 
особового складу ліквідованих установ і організацій. 

Станом на початок 2015 року в архівних відділах райдержадміністрацій 
зберігається 2300 фондів (317522 справ), в архівних відділах міських рад - 274 фонди 
(103260 справ), у трудових архівах - 7566 фондів (465750 справ). 
 
 
 
ККООММУУННААЛЛЬЬННАА  УУССТТААННООВВАА  ««ІІЗЗММААЇЇЛЛЬЬССККИИЙЙ  ААРРХХІІВВ»»  
  
  
ШШММООРРГГ  ССееррггіійй  ВВаассииллььооввиичч   
директор КУ «Ізмаїльський архів» 

(4 роки архівного стажу) 

Народився в селі Салещина 
Полтавської області 8 листопада 1964 
року. Закінчив Ізмаїльську середню 
школу № 11, Ізмаїльський технікум 
механізації сільського господарства за 
спеціальністю «технік-електрик» (1984), 
Одеський інститут народного 
господарства за спеціальністю 
«економіст» (1993).  

Трудовий шлях почав на 
птахофабриці в селі Ольшанське 
Кірово-градської області техніком-електриком (1984). Проходив військову службу у 
лавах Радянської армії (1984-1986). Працював робочим IV розряду в ОКП-4 в 
Кооперативно-державному інституті «Одесагропроект» (1987), старшим інженером 
відділу енергетики Об’єднаної дирекції споруджувальних меліоративних систем 
Одеської області (1987-1990). Обіймав посади завідувача відділом комсомольських 
організацій, секретаря, завідувача відділом організаційно-кадрової роботи Ізмаїльського 
райкому ЛКСМ України (1990-1991); заступника директора молодіжного об’єднання 
«Ініціатива» (1991-1992); головного редактора незалежної молодіжної газети 
«Измаильские ведомости», газети «Бессарабские ведомости» (1992-2009); заступника 
директора КП «Ізмаїльська міська друкарня» (2009-2010). В березні 2011 року 
призначений на посаду директора Комунальної установи «Ізмаїльський архів».  

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2013).  
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ААББРРААММЧЧЕЕННККОО  ММааррииннаа  ММииккооллааїїввннаа   
завідуюча канцелярією  

(7 років архівного стажу) 

Народилася у місті Ізмаїл 20 жовтня 1979 року. Закінчила 
Ізмаїльську середню школу № 10 (1996), Ізмаїльське вище 
професійне училище № 9 за спеціальністю «кухар» (1999) та 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет за 
спеціальністю «вчитель української мови та літератури, зарубіжної 
літератури та історії» (2004).  

Трудовий шлях почала офіціант-барменом в ООО «Модер» (1999-2000); працювала 
на посаді продавець в ДП «Престиж» (2000-2001) та МУП «Персей» (2002-2003). Обіймала 
посаду заступника директора з організаційно-виховної роботи в Придунайському 
філіалі Міжрегіональної академії управління персоналом (2006-2008). 

У Комунальній установі «Ізмаїльський архів» працює на посаді архівіста з березня 
2008 року, з 2014 року - обіймає посаду завідуючої канцелярією.  

На посаді архівіста займалася виконанням генеалогічних запитів та запитів 
соціально-правового характеру, написанням статей для преси. На посаді завідуючої 
канцелярією відповідає за ведення діловодства архіву, складає щорічні номенклатури 
справ, проводить відбір документів на постійне зберігання, складає описи справ. 
Відповідальна за громадянську оборону, проводить тренувальні навчання зі 
співробітниками архіву. 
  

  

ББААССННААРР  ВВааллееннттииннаа  ММааттввііїїввннаа  

зберігач фондів  

(11 років архівного стажу) 

Народилася у місті Ізмаїл 4 грудня 1951 року. 
Закінчила Ізмаїльську середню школу № 16 (1969).  

Трудовий шлях почала в Ізмаїльській районній лікарні 
на посаді кухонного робітника (1969-1970); працювала на 
Ізмаїльський фабриці індпошиву на посаді майстра з 
пошиву верхнього одягу (1970-1983), у «Воєнторзі» № 21 на 
посаді майстра (1983-1990), в кооперативі «Грація» на посаді 
майстра з шиття (1990-1996). 

В Комунальній установі «Ізмаїльський архів» працює з 
2003 року; обіймала посади прибиральниці (2003-2004), 
архівіста (2004-2005); зберігач фондів (з 2005). Голова 
профспілки установи (2003-2009).  

Разом з основними посадовими обов’язками з забезпечення збереженості 
документів Національного архівного фонду, займається складанням топографічних 
покажчиків, картонуванням справ, проведенням перевірки наявності справ, 
оформленням обкладинок справ та поставлянням шифрів. Відповідальна за роботу 
читального залу, веде справи дослідників. 

Нагороди: грамоти Ізмаїльської фабрики індпошиву (1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986); 
Грамота до Дня працівників архівних установ (2011).  
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ББООШШККООВВАА  ТТееттяяннаа  ФФееддооррііввннаа  

реставратор архівних та бібліотечних фондів 

(11 років архівного стажу) 

Народилася в селі Лойма, Республіка Комі 10 червня 1963 
року. Закінчила місцеву середню школу (1980), Сиктивкарське 
професійно-технічне училище № 6 за спеціальністю 
«електромонтер станційного устаткування СТС» (1981), 
Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю 
«вчитель російської мови та літератури» (1997). 

Трудовий шлях почала в Сиктивкарському експлуатаційно-технічному вузлі села 
Спаспоруб електромонтером станційного устаткування (1981-1983). Працювала в 
установах та організаціях: Ізмаїльський порт - тальман І вантажного району (1983-1986); 
Радянське Дунайське пароплавство, місто Ізмаїл, д/с «Маяк» - помічник вихователя 
(1989-1990); Міський відділ внутрішніх справ міста Ізмаїл - обслуговуючий персонал 
(1990-1992); Ізмаїльське підприємство дрібнооптової торгівлі - охоронець (1992-1994); 
Ізмаїльський державний педагогічний інститут, кафедра російської мови та літератури - 
лаборант (1997-1999); Міський відділ народної освіти, ЗОШ № 4 - вчитель біології (2000-
2001); Районний відділ освіти, село Матроска - вчитель біології (2007-2008). 

В Комунальній установі «Ізмаїльський архів» працює з червня 2010 року. Обіймала 
посади архівіста та завідуючої канцелярією (2010-2014). Реставратор архівних та 
бібліотечних фондів (з 2014).  

На посаді архівіста та завідуючої канцелярією відповідала за ведення діловодства 
архіву, складала щорічні номенклатури справ, проводила відбір документів на постійне 
зберігання, складала описи справ. На посаді реставратора займається реставрацією та 
ремонтом справ, проводить дезинфекцію та дезинсекцію документів методом 
поаркушної обробки. Відповідальна за пожежну безпеку архіву та охорону праці; 
розроблює положення, інструкції та правила пожежної безпеки та охорони праці, 
проводить інструктажі серед співробітників архіву. 

Нагороди: Почесна грамота голови Ізмаїльського міськвиконкому (2013). 
  
  
  
ВВООЛЛООННТТІІРРООВВАА  ЛЛааррииссаа  ВВііттааллііїїввннаа   
архівіст I категорії з питань  
державного обліку документів НАФ,  
науково-дослідної та методичної роботи  

(43 роки архівного стажу) 

Народилась у місті Ізмаїл 14 вересня 1947 року. Закінчила 
Ізмаїльську середню школу № 2 (1965) та факультет іноземної 
мови Ізмаїльського державного педагогічного інституту за 
спеціальністю «вчитель французької мови» (1970). Трудовий 
шлях почала в Ізмаїльському міськпобуткомбінаті на посаді 
в’язальниці трикотажного цеху (1966). 

В листопаді 1971 року почала працювати на посаді наукового співробітника у 
Філіалі обласного Державного архіву в місті Ізмаїл.  
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Л.В.Волонтірова обіймала посади: старшого наукового співробітника (1977), 
архівіста I категорії (1979), провідного архівіста (1993), головного спеціаліста (1997), 
завідуючої відділом (2002). Архівіст I категорії (з 2002).  

Незмінна голова Експертної комісії архіву. Підготувала методичні посібники про 
створення об’єднаних архівних фондів, виконання запитів з питань майнового стану від 
іноземних заявників тощо. Займалася виявленням документів до збірки «Під сонцем 
дружби та братства. 1954-1967», підготовкою інформаційних документів для написання 
історичних довідок, публікацій та статей у пресі, виставок документів до ювілейних дат, 
телепередач про роботу архіву. Разом з основними посадовими обов’язками з питань 
державного обліку документів Національного архівного фонду, науково-дослідної та 
методичної роботи, займається усіма видами архівної роботи: створенням та 
удосконаленням науково-довідкового апарату, експертизою цінності документів, 
каталогізацією документів, створенням систематичного та географічного каталогів.  

Брала участь в міжнародних наукових конференціях та круглих столах з 
доповідями по історії півдня Бессарабії. Проводила заняття з підвищення кваліфікації 
архівістів, лекції на підприємствах та установах, архівну практику зі студентами вузів. 
Була членом бюро Ізмаїльського міськкому комсомолу; секретарем комсомольської, 
головою профспілкової організації архіву. 

Нагороди: медаль «Ветеран труда» (1987); Почесні грамоти Головного архівного 
Управління при Раді Міністрів СРСР (1988), Голови Державної архівної служби України 
(2011), Одеської обласної державної адміністрації (2001), архівного відділу Одеського 
облвиконкому (1985), Державного архіву Одеської області (2011), міського голови 
Ізмаїльського міськвиконкому (2003, 2005, 2006, 2011, 2013). Ім’я Л.В.Волонтірової внесено 
до Книги пошани архівістів Одеської області (1985).  
  

  

ЄЄРРММООЛЛЕЕННККОО  ННааттаалляя  ББооррииссііввннаа  
архівіст  
(4 роки архівного стажу) 

Народилась в місті Ізмаїл 8 січня 1984 року. Закінчила міську 
середню школу № 1 імені О.В.Суворова з поглибленим вивченням 
англійської мови (2001), Ізмаїльський інститут водного транспорту 
за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію спеціаліст 
філології, перекладач з двох іноземних мов (2006); закінчила курси 
«Бухгалтерський облік» та «Діловодство» (2008). 

Трудових шлях почала в Комунальній установі «Ізмаїльський 
архів» у 2009 році на посаді підсобного робітника; з 2010 року працює на посаді архівіста. 
Голова профспілкового комітету Комунальної установи «Ізмаїльський архів». 

Н.Б.Єрмоленко займається виконанням біографічних і генеалогічних запитів, 
запитів соціально-правового характеру, які надійшли з органів державної влади, 
місцевого самоврядування, від юридичних та фізичних осіб.  

Виконує технічне оформлення річних планів ті звітів, описів, які пройшли 
переробку та удосконалення, архівних та історичних довідок, генеалогічних та 
тематичних запитів, статей. Створює комп’ютерні бази даних; відповідальна за прийом 
звернень громадян електронною поштою. 

Нагороди: почесна грамота голови Ізмаїльського міськвиконкому (2012). 
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ММІІССТТОО  ООДДЕЕССАА: ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ААРРХХІІВВННООЇЇ  ССППРРААВВИИ    
ТТАА  ДДІІЛЛООВВООДДССТТВВАА  ООДДЕЕССЬЬККООЇЇ  ММІІССЬЬККООЇЇ  РРААДДИИ  
  
  
ХХИИТТРРООВВАА  ЛЛііддііяя  ММииккооллааїїввннаа   
директор Департаменту архівної справи  
та діловодства Одеської міської ради  

(15 років архівного стажу) 

Народилася 16 грудня 1953 року в місті 
Новомосковськ Тульської області. Закінчила 
міську середню школу (1971), Московський 
технологічний інститут легкої промисловості 
за спеціальністю «інженер-економіст» (1976).  

Трудовий шлях почала на посаді 
економіста в Науково-дослідній станції 
НАТІ. Отримала досвід роботи з 
документами, у т.ч. з архівними, на посаді 
завідувача сектора обліку та фінансів 
Київської райкому комсомолу. Досвід роботи 
на керівних посадах отримала у виконавчому 
комітеті Київського райвиконкому міста 
Одеси, потім на посадах директора 
районного центру зайнятості та заступника 
директора Одеського обласного центру 
зайнятості. 

На посаді директора установи працює з 
січня 2003 року. Має 7 ранг посадової особи органів місцевого самоврядування. Значний 
внесок у розвиток архівної справи відображають високі показники роботи 
департаменту. Займається покращенням ведення діловодства та формування архівів у 
всіх виконавчих органах Одеської міської ради та комунальних установах, організовує 
навчання та практичну допомогу працівникам на місцях, контролює та перевіряє 
ведення архівної справи та діловодства, умови зберігання документів в установах, 
підприємствах та організаціях, що перебувають у зоні комплектування департаменту, 
незалежно від форм власності. Надає методичну допомогу стосовно впровадження 
прогресивних систем діловодства та зберігання документів у виконавчих органах 
Одеської міської ради.  

В межах повноважень забезпечує поповнення Національного архівного фонду 
документами, їхній облік, зберігання та використання. Сьогодні на зберіганні в 
департаменті знаходяться 70 фондів Національного архівного фонду та 3600 фондів 
ліквідованих підприємств, установ та організацій міста Одеси, в яких налічується понад 
210 тисяч одиниць зберігання. Під її керівництвом щорічно проводяться комплексні та 
контрольні перевірки архівних підрозділів органів виконавчої влади, в процесі яких 
надається допомога при складанні номенклатур справ, формування справ постійного 
зберігання та з особового складу. 

Активно співпрацює з Державним архівом Одеської області; член Експертно-
перевірної комісії Держархіву. Постійно працює над оновленням списків підприємств, 
установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню в департаменті.  
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Під її керівництвом надається допомога та методичні рекомендації при складанні 
номенклатур справ у виконавчих органах місцевого самоврядування. Щорічно до 
департаменту надходить понад шість тисяч запитів від установ, підприємств, 
організацій та громадян, які розглядаються своєчасно з наданням максимальної 
інформації завдяки кваліфікованої організації роботи департаменту.  

Л.М.Хитрова зарекомендувала себе, як кваліфікований спеціаліст, компетентний 
фахівець, ініціативний працівник. У спілкуванні з людьми урівноважена, тактична та 
ввічлива. Свою точку зору може переконливо аргументувати. Їй притаманні висока 
культура, чуйність і доброзичливість, вміння оперативно, на високому професійному 
рівні приймати рішення. Це обумовлює її авторитет і повагу в колективі. 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2008, 2010), Одеської 
обласної державної адміністрації (2009), Державного комітету архівів України (2006, 
2012); Почесна подяка Одеського міського голови (2012). 
Бібліографія:  
Хитрова Л.М. Одеська міська рада. Департамент архівної справи та діловодства. Фонди 
департаменту (1944-2012). - Одеса, 2013. - 226 с.  
  
  
  
  
ІІССККРРООВВАА  ТТееттяяннаа  ЕЕддууааррддііввннаа  
заступник директора департаменту - начальник  
відділу формування, обліку та використання 
документів Національного архівного фонду  

(10 років архівного стажу) 

Народилася у місті Вилкове Одеської області 22 
лютого 1961 року. Закінчила із золотою медаллю 
Вилківську середню школу № 1 (1978) та інженерно-
економічний факультет Одеського політехнічного 
інституту за спеціальністю «інженер-економіст» (1983).  

Трудовий шлях почала інженером-
нормировщиком відділу праці і заробітної плати 
заводу «Салют» (1983) та інженером-економістом 
інструментального цеху машинобудівного заводу в 
місті Бендери, Молдова (1991). Переїхала на постійне 
проживання до Одеси у 1995 році. 

З січня 1996 року Т.Е.Іскрова працювала старшим інспектором в податковій 
інспекції Приморського району, з листопада - головним спеціалістом Одеської міської 
ради; згодом - обіймала посади заступника начальника відділу функціонування міськ-
виконкому та головного спеціаліста адміністративно-господарського управління. 

Обіймає посаду заступника директора Департаменту архівної справи та діловодства 
Одеської міської ради з 2005 року. Має 7 ранг посадової особи органів місцевого 
самоврядування. У зв’язку із реорганізацією органів влади в березні 2011 року, 
переведена на посаду заступника директора - начальника відділу формування, обліку та 
використання документів Національного архівного фонду.  

Активно співпрацює з Державним архівом Одеської області; член Експертно-
перевірної комісії Держархіву. 
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ЛЛООЗЗООВВССЬЬККАА  ЛЛююддммииллаа  ІІввааннііввннаа  
заступник директора департаменту - начальник 
відділу документів трудового архіву  
(2 роки архівного стажу) 

Народилася у селі Великий Дальник Біляївського району 
Одеської області 21 серпня 1959 року. Навчалася у Великодаль-
ницькій середній школі (1966-1976). Закінчила Одеський інститут 
народного господарства, спеціальність «економіст» (1981).  

Трудову діяльність почала в радгоспі «Дружба» Біляївського 
району. Обіймала посади: економіст, голова профспілкового 
комітету радгоспу (1976-1986); інженер з наукової організації праці на Одеському заводі 
скловиробів (1986-1987); завідуюча відділом соціально-економічного розвитку 
Іллічівської районної адміністрації Одеської міської ради (1987-1998); підприємець (1998-
2010); головний спеціаліст управління праці та соціальної політики Департаменту праці 
та соціальної політики Одеської міської ради (2010-2012).  

З 2012 року працює у Департаменті архівної справи та діловодства Одеської міської 
ради на посаді головного спеціаліста; в грудні 2012 року призначена на посаду 
заступника директора - начальника відділу документів трудового архіву. 
 
Працівники департаменту: відділ формування, обліку та використання документів 
НАФ: заступник начальника відділу КВАША Ніна Іванівна (архівний стаж - з 2012 
року); головні спеціалісти: ВІКАРЧУК Павло Михайлович (з 2009), КВІТКО Ірина 
Анатоліївна (з 2011), ФАДЄЄВА Наталія Іванівна (з 2006), УСІК Тетяна Василівна 
(з 2003); відділ документів трудового архіву: заступник начальника відділу ПОЛЯКОВ 
Олексій Євгенович (з 2005); головні спеціалісти: БАЛИЦЬКА Руслана Юріївна (з 2012), 
ЖУКОВА Каріна Віталіївна (з 2010), ЗАЄЦЬ Людмила Павлівна (з 2010), САВЧУК 
Юлія Олександрівна (з 2008), ШУМСЬКА Надія Борисівна (з 2014); провідний 
спеціаліст ЩЕРБІНІН Леонід Якович (з 2009). 
  
  
ММІІССТТАА  ООББЛЛААССННООГГОО  ППІІДДППООРРЯЯДДККУУВВААННННЯЯ  
  
ББІІЛЛГГООРРООДД--ДДННІІССТТРРООВВССЬЬККИИЙЙ 
  

РРООММААННЕЕННККОО  ААннааттоолліійй  ВВааллееннттииннооввиичч   
начальник архівного відділу  
Білгород-Дністровської міської ради 

(14 років архівного стажу) 

Народився у селі Наталене Красноградського району 
Харківської області 7 квітня 1953 року. Закінчив Красноградську 
середню школу № 1 (1970). Навчався в Полтавському вищому 
зенітно-ракетному командному училищі, отримав військове звання лейтенант і диплом 
інженера з експлуатації радіопередавальних та приймальних обладнань (1974). 
Проходив службу в Збройних силах СРСР (до 1998). Працював в Білгород-Дністровській 
міській раді на посаді спеціаліста з питань обліку житлового фонду.  
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В 2001 році А.В.Романенко призначений на посаду завідуючого архівного відділу; 
з 2006 року - начальник архівного відділу Білгород-Дністровської міської ради. 

Активно займається громадською діяльністю: член президії міської ради ветеранів, 
голова ветеранської організації виконкому. Неодноразово нагороджувався грамотами 
Білгород-Дністровської міської ради та Державного архіву Одеської області. 
  

ГГААЙЙККООВВАА  ЛЛююддммииллаа  ООллееггііввннаа  

завідуюча сектором трудового архіву  
архівного відділу Білгород-Дністровської міської ради 

(5 років архівного стажу) 

Народилася 21 вересня 1968 року. Закінчила Білгород-
Дністровське педагогічне училище (1988), Одеський 
державний педагогічний інститут імені К.Д.Ушинського 
(1994), Білгород-Дністровський правовий технікум (2003). 
Загальний стаж роботи - 27 років. З 2006 року працювала на 
посаді адміністратора відділу дозволу та погоджень Білгород-
Дністровської міської ради.  

В 2010 році призначена на посаду завідуючої сектором трудового архіву архівного 
відділу Білгород-Дністровської міської ради. Чимало зусиль докладає для поліпшення 
умов зберігання документів та облаштування архівосховищ. 

Нагороди: Почесна грамота Державного архіву Одеської області (2012), Почесні 
грамоти та подяки Білгород-Дністровської міської ради. 
  
  
ІІЗЗММААЇЇЛЛ  

ССУУВВООРРООВВАА  ТТееттяяннаа  ММииккооллааїїввннаа  
начальник архівного відділу  
Ізмаїльської міської ради  
(19 років архівного стажу) 

Народилася у місті Уральськ, Казахстан 
10 вересня 1958 року. Закінчила Уральську 
середню школу № 16 (1976) та Московський 
державний університет імені М.В.Ломоносова за 
спеціальністю «інженерна геологія та 
гідрогеологія» (1981).  

Трудовий шлях почала в НДІ промислового 
будівництва (Уфа, Башкирія); працювала на 
посадах інженера (1981-1984) та молодшого 
наукового співпрацівника (1984-1985). Працювала у проектному інституті 
«Каззапгипроводхоз» (Уральськ) на посадах інженера (1985-1986), старшого інженера 
(1986-1987), ведучого інженера (1987-1988).  

У виконкомі Ізмаїльської міської ради працює з липня 1991 року. Обіймала посади: 
інспектора контролю (1991-2000), спеціаліста І категорії (2000-2007), головного спеціаліста 
загального відділу секретаріату виконкому Ізмаїльської міської ради (2007-2010).  
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З 1996 року Т.М.Суворова відповідає за архів виконкому Ізмаїльської міської ради; 
з лютого 2010 року - начальник архівного відділу Ізмаїльської міської ради. За час 
діяльності в архіві поповнено Національний архівний фонд на 3476 одиниць зберігання; 
прийнято 5 нових фондів, створено фонд особового походження Героя Соціалістичної 
праці П.Г.Підгорного в кількості 19 справ. Створено сторінку архівного відділу на 
офіційному веб-сайті Ізмаїльської міської ради. Розроблено тематичну електрону базу 
даних «Рішення Ізмаїльської міської ради та виконкому Ізмаїльської міської ради про 
найменування вулиць та перенумерацію будівель за 1979-2010 роки». 

Нагороди: Грамоти та Подяки ізмаїльського міського голови (1999, 2002, 2003, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2011). 
 
 
ММААЛЛЮЮЧЧЕЕННККОО  ООллььггаа  ВВооллооддииммииррііввннаа   
архівіст архівного відділу  
Ізмаїльської міської ради  

(6 років архівного стажу) 

Народилася у місті Рені Одеської області 
20 липня 1975 року. Закінчила Ренійську 
середню школу № 6 (1992), Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет за 
спеціальністю «педагогіка і методика 
середньої освіти, трудове навчання» (2002) та 
Вищий навчальний заклад «Придунайська 
філія Міжрегіональної Академії управління 
персоналом» за спеціальністю «економіка та 
управління персоналом» (2015). 

Трудовий шлях почала в місті Ізмаїл оператором з послуг цифрового друку ТОВ 
«Фокус Україна» (2006-2007); працювала продавцем непродовольчих товарів у СПД 
Тетюєв А.А. (2003-2005), касиром-контролером відділення № 14 АКБ «Імексбанк» (2008), 
секретарем судового засідання в Ізмаїльському міськрайонному суді (2008). 

З 21 квітня 2009 року - архівіст архівного відділу Ізмаїльської міської ради, згідно 
посадових обов’язків забезпечує роботу з документами трудового архіву. 
  
  
ІІЛЛЛЛІІЧЧІІВВССЬЬКК  
ККООЗЗААЧЧООКК  ООллееннаа  ВВооллооддииммииррііввннаа  

начальник архівного відділу виконкому Іллічівської міської ради  

(11 років архівного стажу) 

Народилася у місті Одеса 2 серпня 1962 року; у 1975 році з батьками переїхала до 
міста Іллічівська. Закінчила Іллічівську середню школу № 2 (1979), професійно-
кулінарне училище за спеціальністю «кондитер» (1981) та Одеський технологічний 
інститут харчової промисловості імені М.В.Ломоносова за спеціальністю «інженер-
технолог громадського харчування» (1988). Трудовий шлях О.В.Козачок почала 
кондитером в одеському кафе «Черноморка» (1981-1983), потім - на Іллічівському 
комбінаті громадського харчування (1983-1989).  
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З липня 1989 року О.В.Козачок працювала у виконавчому 
комітеті Іллічівської міської ради; обіймала посади: інспектора з 
контролю за цінами (1989-1992), бухгалтера (1992-1994), спеціаліста І 
категорії відділу торгівлі та побутового обслуговування (1994-2004). 

З 2004 року працює в архівному відділі на посаді головного 
спеціаліста; в 2007 році призначена на посаду начальник архівного 
відділу. За час роботи було сформовано шість нових фондів, серед 
яких особовий фонд Героя Соціалістичної Праці, Почесного 
громадянина міста Іллічівська А.А.Барановського, відеофонд та 
фотофонд. Підготувала виставки з нагоди 60-ї та 65-ї річниць 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні, до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. Брала 
участь у проекті зі встановлення невідомих прізвищ на міському Обеліску Слави.  

Нагороди: Почесні грамоти Одеської обласної ради (2011), виконавчого комітету 
Іллічівської міської ради (2012); Державного архіву Одеської області (2012). 
Бібліографія: 
Козачок О.В. Архив, каков он есть // Черноморский маяк. - 2007. - 22 декабря. 
Козачок О.В. Память нации // Черноморский маяк. - 2008. - 20 декабря. 
Козачок О.В. Хранилище памяти // Черноморский маяк. - 2009. - 26 декабря. 
Козачок О.В. Биография больницы // Черноморский маяк. - 2010. - 31 июня, 7 июля. 
Козачок О.В. Юбилей хранительницы архива // Черноморский маяк. - 2010. - 30 октября. 
Козачок О.В. Фотографии в архиве нашего города // Черноморский маяк. - 2010. - 22 декабря. 
Козачок О.В. Хранители памяти // Черноморский маяк. - 2011. - 24 апреля. 
Ковальова О.О., Козачок О.В. Для тех, кто придёт после нас // Черноморский маяк. - 2013. - 21 декабря. 
 
 
ККООВВААЛЛЬЬООВВАА  ООллееннаа  ООллееккссааннддррііввннаа  

головний спеціаліст архівного відділу  
виконавчого комітету Іллічівської міської ради  
з питань трудового архіву 
(7 років архівного стажу) 

Народилася у місті Одеса 30 серпня 1969 року. 
Закінчила Іллічівську середню школу № 6 (1986), 
Одеській державний університет імені І.І.Мечникова за 
спеціальністю «вчитель географії» (1992). 

Трудовий шлях почала в Іллічівській середній школі 
№ 2 на посаді вчителя географії (1992-2002). Працювала у 
Навчально-науковому комплексі «Школа-коледж-
університет» при Одеському національному університеті 
імені І.І.Мечникова на посаді методиста І категорії (2002-
2005), Іллічівському музеї образотворчих мистецтв імені 
О.М.Білого на посаді наукового співпрацівника (2005-2008). 

У архівному відділі виконкому Іллічівської міської ради працює з червня 2008 року 
на посаді головного спеціаліста, відповідає за діяльність трудового архіву. За період 
роботи було сформовано 183 нових фондів. Брала участь у підготовці виставок до 65-
річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. 

Нагороди: почесна грамота Іллічівського міського голови (2012). 
Бібліографія: 
Ковальова О.О., Козачок О.В. Для тех, кто придёт после нас // Черноморский маяк. - 2013. - 21 декабря.
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ККООТТООВВССЬЬКК  
  
ККООССТТРРІІЦЦЬЬККАА  ІІннннаа  ВВооллооддииммииррііввннаа  

начальник міського архіву Котовської міської ради 

(19 років архівного стажу)  

Народилася у місті Котовськ Одеської області 26 
травня 1976 року. Закінчила Котовську середню школу 
№ 9 (1991), Котовське медичне училище (1994), 
Миколаївський Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» за спеціальністю «бакалавр 
з обліку і аудиту» (2008), Вищий навчальний заклад 
«Європейський університет» за спеціальністю 
«спеціаліст з обліку і аудиту» (2010).  

Трудовий шлях почала в Котовській центральній 
районній лікарні, де працювала медичною сестрою 
операційного блоку, травматологічного відділення, 
дитячої поліклініки (1994-1996).  

У архіві Котовської міської ради працює з листопада 1996 року на посаді завідуючої 
архівом; з листопада 2007 року обіймає посаду начальника міського архіву. 

Основним призначенням міського архіву є зберігання документальних пам’ятників 
минулого, адже саме письмові пам’ятники є основним джерелом вивчення історії 
народу, країни, кожного окремого міста, села, їх мешканців. Однією з найважливіших 
функцій архіву є відбір та накопичення документів, які відображають сьогодення, які 
створюються у процесі поточної діяльності установ, організацій та підприємств. Це має 
як велике значення для процесу вивчення історії суспільного життя, так і безпосередньо 
практичне, адже не можна будувати нове життя, не використовуючи всієї суми вже 
накопичених людських знань. 

З метою вдосконалення архівної справи та надання практичної допомоги 
проводяться навчально-методичні семінари з працівниками діловодних служб 
організацій міста з питань організації роботи зі складання описів документів постійного 
зберігання та документів з особового складу. Ведеться робота з набору матеріалів для 
складання літопису міста Котовська шляхом утворення особових фондів визначних 
людей міста. Архів відповідно до своїх повноважень здійснює індивідуальний і 
сумарний облік документів Національного архівного фонду, що зберігаються у 
відомчих архівах підприємств та організацій міста. Проводиться робота з поповнення 
існуючих фондів архіву.  

З метою удосконалення системи інформаційного забезпечення роботи архіву, 
згідно з розпорядженням Котовського міського голови, з 2003 року на муніципальному 
телеканалі «КЕТ» відкрито щоквартальну рубрику «Сховища людського знання і 
досвіду». Міський архів регулярно проводить «прямі телефонні лінії» з метою надання 
консультацій і роз’яснень з найбільш актуальних питань, що порушуються 
громадянами у зверненнях. 

Архів вирішує важливі питання соціального характеру: до нього звертаються 
громадяни за підтвердженням своєї трудової та громадської діяльності, за виписками з 
рішень органів виконавчої влади та з інших питань. Значна більшість заявників - це 
люди похилого віку, ветерани праці, ветерани війни, інваліди, пенсіонери, - тобто, 
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люди соціально незахищені, які потребують посиленої уваги. Начальник архіву 
здійснює особистий прийом громадян за затвердженим графіком (двічі на тиждень). 

Архів забезпечує для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що 
перебувають в Україні на законних підставах, вільний доступ до документів з відкритою 
інформацією та архівних довідників і баз даних до них. З метою створення умов для 
роботи користувачів з документами в архіві функціонує читальний зал. 

Проведено роботу з формування колекції документів «Голодомор в Україні 1932-
1933 роки. Місто Котовськ» (307 одиниць зберігання); фотодокументів - 37 одиниць 
зберігання; відео документів - 2 одиниці обліку.  

З метою вирішення гострих проблем архівної справи, створення належних умов для 
зберігання фондів архіву та їх використання, для захисту історичної пам’яті міста, 
рішенням Котовської міської ради затверджена регіональна програма «Архів - захист 
історичної пам’яті міста Котовська» та «Програма здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2010-2019 роки». 

Нагороди: Почесні грамоти Котовського міського голови (2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 
2011, 2013), Державного архіву Одеської області (2006, 2010), Одеської обласної державної 
адміністрації (2007). 

Бібліографія: 
Самборська І.В. Сховища людського знання і досвіду // Котовські вісті. - 2002. - № 100. - С. 3. 
Самборська І.В. Про надання архівних довідок для оформлення пенсій за особливі заслуги перед 
державою // Котовські вісті. - 2003. - № 121. - С. 2. 
Самборська І.В. Про надання архівних довідок про майно та власність // Котовські вісті. - 2004. - 
№ 132. - С. 3. 
Самборська І.В. Про місцезнаходження документів ліквідованих підприємств та установ міста // 
Котовські вісті. - 2005. - № 141. - С. 3. 
Самборська І.В. Архіви - це пам'ять історії // Котовські вісті. - 2006. - № 148. - С. 2. 
Самборська І.В. Не забуваймо страшного лихоліття // Котовські вісті. - 2007. - № 157. - С. 4. 
Самборська І.В. Про проведення перевірок нормативно-правового забезпечення діловодних служб 
Котовської міської ради // Одеські архіви. - 2007. - № 3. - С. 63-64.  
Самборська І.В. Вшанування 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні // Котовські вісті. 
- 2008. - № 166. - С. 4. 
Костріцька І.В. Не забуваймо страшного лихоліття // Котовські вісті. - 2009. - № 174. - С. 3. 
Костріцька І.В. Робота Котовського міського архіву із зверненнями громадян за 2010 рік // Из рук 
в руки. - 2010. - № 58. - С. 3. 
Аврамчук В.В., Костріцька І.В. Подвиг народу, незабутній у віках // Из рук в руки. - 2011. - 
№ 65. - С. 2. 
Костріцька І.В. Про роботу зі зверненнями громадян до Котовського міського архіву за дев’ять 
місяців 2011 року // Из рук в руки. - 2011. - № 70. - С. 2. 
Костріцька І.В. Про звернення громадян до Котовського міського архіву за дев’ять місяців 2012 
року // Из рук в руки. - 2012. - № 79. - С. 4. 
Костріцька І.В. Електронний цифровий підпис // Из рук в руки. - 2012. - № 80. - С. 2. 
Костріцька І.В. Про звернення громадян до Котовського міського архіву за дев’ять місяців 2013 
року // Эхо недели. - 2013. - № 6. - С. 4. 

Костріцька І.В. Сохраняя личные архивы - сохраняется память о наших выдающихся земляках // 
Эхо недели. - 2013. - № 7. - С. 3. 
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Костріцька І.В. Про звернення громадян до Котовського міського архіву за дев’ять місяців 
2014року // Эхо недели. - 2014. - № 5. - С. 2. 
Костріцька І.В. Основні напрямки діяльності міського архіву // Эхо недели. - 2014. - № 7. - С. 4. 

  

  

ААВВРРААММЧЧУУКК  ВВааллееннттииннаа  ВВооллооддииммииррііввннаа   
головний спеціаліст Котовського міського архіву 
з питань трудового архіву міста 

(8 років архівного стажу) 

Народилася у місті Котовськ 17 червня 1963 року. 
Закінчила Котовську середню школу № 9 (1980), 
Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю 
«економіка та організація деревообробної промисловості» 
(1987). Трудовий шлях почала на Котовській меблевій 
фабриці, де працювала на посаді майстра цеху (1987), 
начальника відділу праці та заробітної плати (1989-1991), 
бухгалтера (1992-1999). 

У Котовському міському архіві почала працювати з січня 2007 року на посаді 
головного спеціаліста з питань трудового архіву міста.  

Займається таким напрямком діяльності як використання інформації документів з 
особового складу ліквідованих підприємств, організацій та установ міста в 
господарських, соціальних цілях, а також для забезпечення прав та законних інтересів 
громадян. Соціальна роль архіву, його статус у суспільстві невпинно зростає.  

Трудовий архів активно співпрацює із засобами масової інформації: актуальні 
напрямки роботи архіву висвітлюються на сторінках газет: «Котовські вісті», «Из рук в 
руки», «Эхо недели»; бере участь у «гарячих телефонних лініях», що проводяться 
виконавчим комітетом міської ради. 

Нагороди: грамоти міського голови Котовської міської ради (2008, 2014).  
Бібліографія: 
Аврамчук В.В. Трудові архіви - для соціального захисту населення // Котовські вісті. - 2007. - 
№ 48. - С. 2. 
Аврамчук В.В. Котовський міський трудовий архів інформує // Котовські вісті. - 2008. - № 26. - С. 2. 
Аврамчук В.В. Організація користування документами міського архіву // Котовські вісті. - 2009. 
- № 69. - С. 3. 
Аврамчук В.В. Про нові надходження та порядок передачі документів до міського трудового 
архіву // Из рук в руки. - 2010. - № 45. - С. 4. 
Аврамчук В.В., Костріцька І.В. Подвиг народу, незабутній у віках // Из рук в руки. - 2011. - № 65. 
- С. 2. 
Аврамчук В.В. Соціально-правовий захист населення: робота трудового архіву // Из рук в руки. 
- 2012. - № 22. - С. 3. 
Аврамчук В.В. Міський трудовий архів інформує //Эхо недели. - 2013. - № 6. - С. 4. 
Аврамчук В.В. Про підсумки роботи міського трудового архіву та перспективи розвитку // 
Эхо недели. - 2013. - № 7. - С. 3. 
Аврамчук В.В. Підтвердження трудового стажу // Эхо недели. - 2014. - № 7. - С. 4. 
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ТТЕЕППЛЛООДДААРР   
ЦЦЕЕЛЛЬЬННИИКК  ЛЛююддммииллаа  ББооррииссііввннаа  
начальник Теплодарського міського архіву 

(7 років архівного стажу ) 

Народилася у селі Вигода Біляївського району 
Одеської області 4 квітня 1963 року. Закінчила 
Вигодянську середню школу (1980).  

Трудовий шлях почала в Одеському 
облвиконкомі печатником (1980-1985); працювала 
оператором в Одеському відділенні залізничної 
дороги (1985-1986), ВО «Союзенергозащита», 
комірником у «Укренергомонтажізоляція» (1986-
1992), начальником відділу кадрів у будівельній 
фірмі «Арго» (1992-2004), директором Теплодарсь-
кого міського Будинку культури (2004-2007). 

З 2008 року обіймає посаду начальника Теплодарського міського архіву виконавчого 
комітету Теплодарської міської ради. Створила новий фонд «Історія міста Теплодар», де 
відкладаються фотодокументи з найвидатніших заходів, які відбувалися у місті. 
Розроблена картотека фонду «Виконком Теплодарської селищної ради» (300 карток). 
Ведеться робота по створенню картотеки фонду «Виконком Теплодарської міської ради» 
(700 карток). У 2014 році було відокремлено документи з особового складу від 
документів Національного архівного фонду, для яких виділено додаткове приміщення.  

Активно займається громадською діяльністю; голова «Теплодарської міської 
організації працівників професійної спілки державних службовців України». 
підвищувала свій професійний рівень на курсах в Управлінні підвищення кваліфікації 
кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України (2012). 

Нагороди: грамоти виконкому Теплодарської міської ради (2011, 2012, 2013), Одеської 
обласної профспілкової організації працівників державних установ (2014).  

Бібліографія: за період роботи Л.Б.Цельник, про діяльність міського архіву опубліковано 
35 статей на сторінках газети «Теплодарський вісник».  

  
  
ЮЮЖЖННЕЕ  
ТТЕЕТТЕЕННККОО  ВВааллееннттииннаа  ФФееддооррііввннаа 

начальник Южненського міського архіву  

(22 роки архівного стажу) 

Народилася у місті Тирасполь, Молдова 19 лютого 
1960 року. Закінчила Тираспольську середню школу № 7 
(1977); Одеський технологічний інститут холодильної 
промисловості, спеціальність інженер - механік (1983).  

Трудовий шлях почала на Одеському Припортовому 
заводі: працювала оператором креогенної установки 
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(1983-1985), техніком газорозділення (1986-1988); працювала на посаді завідуючою 
загальним заводським архівом (1989-1993). З жовтня 1993 року обіймає посаду 
начальника Южненського міського архіву. 

Тетенко В.Ф. сумлінно виконує свої службові обов`язки, трудової дисципліни не 
порушує, своєчасно виконує завдання. За час роботи в архіві зарекомендувала себе, як 
грамотний, ініціативний, добросовісний працівник. Користується повагою в колективі. 
У взаємовідносинах з керівництвом та колегами тактична, коректна, дисциплінована. 
Була членом профспілкового комітету міськвиконкому (1995-2000). Активно займалася 
збором спогадів про Голодомор в Україні (2009). 

Займається організацій підвищення кваліфікації державних службовців у місті 
Южному. Неодноразово підвищувала свій власний професійний рівень на курсах в 
Управлінні підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України (1993, 1997, 1999, 2004). 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2000), виконавчого 
комітету Южненської міської ради (2004, 2005, 2007, 2010, 2015), Одеської обласної 
державної адміністрації (2011); Подяка Южненської міської ради (2001). 
Бібліографія:  
Тетенко В.Ф. Южненские архивариусы // Новини Южного. - 2002. - 21 грудня. 
Тетенко В.Ф. Мосты в Будущее // Новини Южного. - 2003. - 20 грудня. 
Тетенко В.Ф. Архив растет вместе с Южним // Новини Южного. - 2006. - 23 грудня. 
Тетенко В.Ф. Прошлое - будущему // Новини Южного. - 2007. - 22 грудня. 
Тетенко В.Ф. Не место красит человека // Новини Южного. - 2001. - 24 грудня. 
Тетенко В.Ф. Архів - история города в документах // Новини Южного. - 2012. - 18 лютого. 
  
  
РРААЙЙООННИИ  ООДДЕЕССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ  
  
  
ААННААННЬЬЇЇВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 
  
ГГААЛЛУУЩЩЕЕННККОО  ІІррииннаа  ООллееккссііїїввннаа  

начальник архівного відділу Ананьївської  
районної державної адміністрації  

(20 років архівного стажу) 

Народилася у місті Ананьєв 1 серпня 1962 року. Закінчила 
Ананьївську середню школу №1 (1979), Ананьївський сільсько-
господарський технікум за спеціальністю «бухгалтерський 
облік в сільськогосподарському виробництві» (1990). 

Трудовий шлях почала в Ананьївському міськторзі 
продавцем (1979-1981). Працювала контролером на Ананьївській швейній фабриці 
(1983-1985). З 1987 року працювала у Ананьївському райвиконкомі, обіймала посади: 
секретар-діловод (1987), інспектор відділу комплексного розвитку (1988), секретар голови 
райвиконкому (1989-1992), секретар голови Ананьївської районної державної 
адміністрації (1992-1994).  

З 1995 року обіймає посаду начальника архівного відділу. 
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За час роботи І.О.Галущенко в архіві сформовано колекцію фотокарток поховань 
жертв Голодомору, зібрано спогади свідків голодомору 1932-1933 років. Проводиться 
виставкова робота; публікуються матеріали щодо діяльності архіву на сторінках 
районної газети. Своєчасно виконуються запити соціально-правового характеру. 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2008, 2012), Одеської 
обласної державної адміністрації (2008), Державного комітету архівів України (2008); 
Подяка Державного архіву Одеської області (2003). 
Бібліографія: публікації в районній газеті: «Архів зберігає, контролює, надає допомогу (2003), 
«Сторінками жахливої правди» (2008), «Архіви Одещини - екскурс в історію» та інші 
 
 
 
ССЕЕРРББІІНН  ВВяяччеессллаавв  ВВааллееррііййооввиичч  

директор Комунального підприємства  
Ананьївської районної ради «Об’єднаний  
трудовий архів міст і сіл Ананьївського району» 

Народився у місті Ананьєв 13 червня 1975 року. Закінчив 
Ананьївську середню школу №1 (1992), Ананьївський сільсько-
господарський технікум за спеціальністю «економіка і планування 
в галузях народного господарства» (1994), Одеський сільсько-
господарський інститут за спеціальністю «менеджмент 
організацій» (2001), Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України за 
спеціальністю «державне управління» (2015). 

Трудовий шлях почав в Податковій інспекції Ананьївського району на різних 
посадах (1995-2002). Працював у Ананьївській районній державній адміністрації на 
посаді заступника голови з економічних питань (2002-2005), Ананьївській районній раді 
на посаді завідуючого відділом організаційної та кадрової роботи секретаріату (2005-
2010). Обіймав посаду голови Ананьївської районної державної адміністрації (2010-2014). 

В грудні 2014 року призначений директором КП Ананьївської районної ради 
«Об’єднаний трудовий архів міст і сіл Ананьївського району». 
 
 
 
ССУУРРООВВАА  ((ММИИХХААЙЙЛЛЕЕННККОО))  ІІннннаа  ВВооллооддииммииррііввннаа  

архівіст І категорії , бухгалтер Комунального підприємства  
Ананьївської районної ради «Об’єднаний трудовий архів  
міст і сіл Ананьївського району» 

( 6 років архівного стажу) 

Народилася у місті Ананьєв 20 серпня 1987 року. Закінчила 
Ананьївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 (2002), 
Ананьївський державний аграрно-економічний технікум за 
спеціальністю «бухгалтерський облік» (2005) та Одеський державний аграрний 
університет за спеціальністю «облік і аудит» (2009). Трудовий шлях почала в 
Ананьївській районній раді на посаді секретаря (2005-2009). Працювала в Ананьївській 
районній організації ветеранів на посаді бухгалтера за сумісництвом (2008-2009).  
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В червні 2009 року І.В.Сурова призначена на посаду спеціаліста І категорії з питань 
трудового архіву секретаріату Ананьївської районної ради, з січня 2015 року 
переведена архівістом І категорії та бухгалтером за сумісництвом в Комунальне 
підприємство Ананьївської районної ради «Обʼєднаний трудовий архів міста і сіл 
Ананьївського району». 

За період роботи на посаді спеціаліста трудового архіву, на зберігання прийнято 
більше 20 фондів (3635 од. зб.); виконано близько 700 запитів соціально-правового 
характеру (видано понад 1500 архівних довідок).  

З ініціативи спеціаліста трудового архіву на Координаційній раді при голові 
Ананьєвської районної ради у 2009 році створено комісію з надання організаційно-
методичної допомоги та вирішення питань пов’язаних з упорядкуванням та 
передачею на державне зберігання архівних документів установ і організацій, які 
були ліквідовані в ході адміністративної та аграрної реформ, що дало можливість 
прийняти до архіву документи з особового складу ліквідованих колгоспів району та 
їхніх правонаступників. 

В 2009-2014 роках підготовлено для розгляду та затвердження сесією Ананьївської 
районної ради Програми підтримки трудового архіву на 2010 та 2011-2013 роки. У 2014 
році розроблено «Положення про Комунальне підприємство Ананьївської районної 
ради «Обʼєднаний трудовий архів міста і сіл Ананьївського району» та програму 
підтримки КП «Трудовий архів». 
Бібліографія:  
Сурова І.В., Северин М.М. Справа честі і відповідальності перед людьми // Вісті Ананьївщини. - 
2009. - 7 листопада. - С. 1. 
  
  
  
ААРРЦЦИИЗЗЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН  

ННЕЕББООГГАА  ЛЛііллііяя  ВВііккттооррііввннаа  

начальник архівного відділу  
Арцизької районної державної адміністрації  

(6 років архівного стажу) 

Народилася у місті Арциз 22 квітня 1964 року. Закінчила 
Арцизьку середню школу (1981) та Одеський інститут 
низькотемпературної техніки та енергетики за спеціальністю 
«машини та апарати по кондиціюванню повітря», здобула 
кваліфікацію «інженер-механік» (1990).  

Трудовий шлях почала на Ізмаїльському винзаводі 
(1981-1983). Працювала оператором дільниці комплексної 
підготовки нафти управління «Комсомольськнафта» в місті 
Сургут, Тюменська область, Росія (1985-1987); кондитером 
Арцизького хлібокомбінату (1987-1988); диспетчером (1990-1994), начальником відділу 
кадрів в Арцизькому виробничому управлінні житлово-комунального господарства 
(1998-1999); спеціалістом по призначенню і виплаті пенсії в управлінні праці та 
соціального захисту населення (1994-1997, 2002-2003), головним спеціалістом по роботі 
зі зверненнями громадян в Арцизькій райдержадміністрації (2003-2009). 
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В Арцизькому архівному відділі Л.В.Небога почала працювати з квітня 2009 року на 
посаді начальника районного архіву. В 2010 році призначена на посаду начальника 
архівного відділу. Секретар експертної комісії районної державної адміністрації (з 2009). 

Нагороди: Почесні грамоти Арцизької районної державної адміністрації (2002, 2003, 
2008), Одеської обласної державної адміністрації (2014). 

Бібліографія: 
Небога Л.В. Про районний архів // Арцизькі вісті. - 2009. - 12 серпня. 
Небога Л.В. Нормативні акти у сфері архівної справи // Арцизькі вісті. - 2010. - 24 липня. 
Небога Л.В. Про роботу архівного відділу // Арцизькі вісті. - 2011. - 6 липня.  
Небога Л.В. До 80-річчя Одеської області: фотографії жінок - трудівниць Арцизького району із 
Книги трудової слави 1977- 1980 років // Арцизькі вісті. - 2012. - 7 березня. 
Небога Л.В. Проведено семінар-навчання // Арцизькі вісті. - 2012. - 14 березня. 
Небога Л.В. Про нові надходження документів до архіву // Арцизькі вісті. - 2013. - 2 листопада. 
Небога Л.В. Баба - Код-Китай - Островное (за матеріалами, що були надані завучем С.Г.Стояновою, 
заступником директора по виховній роботі Н.С.Гужевою та випускницею Острівненської 
середньої школи Г.Стояновою) // Арцизькі вісті. - 2014. - 11 січня. 
Небога Л.В. Щире серце Кобзаря: виставка фото- та архівних документів до 200- річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка у архівному відділі, березень 2014 року // інтернет-публікація: 
сторінка архівного відділу на веб-сайті Арцизької районної державної адміністрації.  
Небога Л.В. Інформація про роботу архівного відділу за І півріччя 2014 року // інтернет-газета 
«Топор»: http://topor.od.ua/v-artsize-podveli-itogi-rabot-arhiva-rayonnoy-gosadministratsii. 
 
 
 
ГГЮЮММЮЮШШЛЛЮЮ  ТТееттяяннаа  ІІввааннііввннаа 

директор Комунального підприємства  
Арцизьке районне підприємство 
«Трудовий архів» 

(10 років архівного стажу) 

Народилася у селі Боровуха-1 Полоцького 
району Вітебської області 28 червня 1964 року. 
Закінчила Миколаївську середню школу № 23 
(1981), Київський технологічний інститут 
харчової промисловості за спеціальністю 
«інженер-технолог» (1986) та спеціалізований курс навчання в Українському заочному 
економічному інституті за фахом «бухгалтерський облік» (2000). 

Трудовий шлях почала на Арцизькому заводі продтоварів на посаді техніка-
технолога (1986-1989) та лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу (1989-1993). 
Працювала бухгалтером акціонерного товариства СПМК-8 (1993-1999), технологом на 
спільному підприємстві «Хлібокомбінат» (2000-2001), архіваріусом у Арцизькому 
місцевому суді (2001-2005). 

В березні 2005 року призначена на посаду директора комунального підприємства 
Арцизьке районне підприємство «Трудовий архів». 

Неодноразово підвищувала свій професійний рівень на курсах в Управлінні 
підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України за 
професійною програмою навчання для працівників трудових архівів виконавчих 
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органів міських і виконавчих апаратів районних рад (2006). Т.І.Гюмюшлю брала участь у 
тематичних короткотермінових семінарах для начальників та спеціалістів відділів 
трудових архівів районних рад Одеської області (2008, 2012). 

За 2005-2015 роки сформовано та прийнято на зберігання до Арцизького районного 
підприємства «Трудовий архів» 265 архівних фондів (понад 9000 одиниць зберігання). 

Нагороди: Почесні грамоти територіального управління державної судової 
адміністрації в Одеській області (2004), Державного архіву Одеської області (2008), 
Одеської обласної ради (2009). 
Бібліографія: 
Гюмюшлю Т.И. Трудовой архив - тоже соцзащита // Арцизькі вісті. - 2007. - 16 травня. 
Гюмюшлю Т.И. О порядке передачи документов в случае реорганизации или ликвидации 
организации // Арцизькі вісті. - 2008. - 19 липня. 
Гюмюшлю Т.И. Архивная справка - дело серьезное // Арцизькі вісті. - 2009. - 3 червня. 
Гюмюшлю Т.И. Семинар для представителей кадровых служб // Арцизькі вісті. - 2009. - 16 липня. 
Гюмюшлю Т.И. Трудовой архив к услугам граждан // Арцизькі вісті. - 2010. - 8 серпня. 
Гюмюшлю Т.И. Для чего необходимы документы по личному составу // Арцизькі вісті. - 2011. - 
16 липня. 
Гюмюшлю Т.И. Арцизский райбыткомбинат: история деятельности (рубрика: «К 80-летию 
Одесской области») // Арцизькі вісті. - 2012. - 29 січня. 
Гюмюшлю Т.И. Нормативні акти в сфері архівної справи та діловодства // Арцизькі вісті. - 
2013. - 18 травня. 
Гюмюшлю Т.И. «Первомайский» (послевоенное восстановление совхоза)» // Арцизькі вісті. - 
2013. - 6 липня. 
Гюмюшлю Т.І. Історія діяльності Арцизької районної друкарні // Арцизькі вісті. - 2014. - 20 серпня. 
Гюмюшлю Т.И. Как подтвердить трудовой стаж (рубрика: «Сторінка трудового архіву») // 
Арцизькі вісті. - 2014. - 20 серпня.  
  

  

ЯЯННООВВАА  ТТееттяяннаа  ВВооллооддииммииррііввннаа 

архівіст Комунального підприємства  
Арцизьке районне підприємство  
«Трудовий архів» 

(5 років архівного стажу) 

Народилася у місті Татарбунари 27 лютого 1983 
року. Закінчила Арцизьку загальноосвітню школу I-
III ступенів № 5 (1998); Кілійське професійно-
технічне училище № 12 за спеціальністю «кухар-
кондитер» (2001); Одеський інститут фінансів 
Українського державного університету фінансів та 
міжнародної торгівлі за напрямом підготовки «економіка і підприємництво», здобула 
кваліфікацію бакалавр з обліку і аудиту (2009).  

Трудовий шлях почала з військової служби за контрактом (2004-2006). Працювала на 
посаді вагаря у ТОВ «Агропрайм» в місті Арциз (2008-2009). У КП Арцизьке районне 
підприємство «Трудовий архів»» працює з січня 2010 року на посаді архівіста. 

Нагороди: грамота Арцизької районної ради (2012 р.). 
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ТТЕЕЛЛЬЬППІІСС  ДДооммннііккііяя  ММииххааййллііввннаа 

бухгалтер Комунального підприємства Арцизьке 
 районне підприємство «Трудовий архів» 

Народилася у селі Делень Арцизького району 
Одеської області 3 липня 1980 року. Закінчила 
Деленьську загальноосвітню школу I-III ступенів (1997), 
Конотопське професійно-технічне училище № 8 за 
спеціальністю «бухгалтер» (1998), Ізмаїльський технікум 
економіки і права за спеціальністю «бухгалтерський облік 
і аудит», здобула кваліфікацію «бухгалтер» (2000). 

Трудовий шлях почала на посаді бухгалтера-
економіста на Арцизькому заводі залізобетонних виробів у 2000 році. У КП Арцизьке 
районне підприємство «Трудовий архів» працює з січня 2014 року на посаді бухгалтера 
за сумісництвом. 
  
  
ББААЛЛТТССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ВВООЛЛООШШИИННАА  ВВііккттооррііяя  ЮЮррііїїввннаа 

начальник архівного відділу Балтської  
районної державної адміністрації  

Народилася в місті Балта 21 січня 1975 року. Закінчила 
Балтську загальноосвітню школу № 2 (1992), Київську Академію 
муніципального управління за спеціальністю «облік і аудит» 
(2004). Трудовий шлях почала в Балтській райраді на посаді 
друкарки (1992-1995), консультанта з питань ведення 
діловодства та здійснення контролю за виконанням документів 
(1995). Працювала в Балтській райдержадміністрації на посадах друкарки (1995-1996), 
спеціаліста загального відділу з організації друкарського виготовлення, копіювання і 
тиражування документів (1996-2001), спеціаліста І категорії з питань контролю за 
виконанням документів (2001-2002), начальника відділу контролю (2002-2005), завідуючої 
сектором контролю (2005-2011), головного спеціаліста відділу культури і туризму (2011-
2013), спеціаліста І категорії відділу організаційно-кадрової роботи (2013-2014).  

З 2014 року обіймає посаду начальника архівного відділу. За період роботи відділ 
прийняв на зберігання фонди Балтське районне управління юстиції та Балтське 
районне управління ветеринарної медицини. Організатор виставок документів до 
знаменних і пам’ятних дат (День визволення міста та району від німецько-фашистських 
загарбників, День Конституції України, День незалежності України тощо). Тісно 
співпрацює з КП «Трудовий архів» Балтської районної ради, редакцією газети «Народна 
трибуна». Проводить консультативно-роз’яснювальну роботу з найбільш актуальних 
питань для громадян міста та району, використовуючи «прямі» телефонні лінії. 

Нагороди: Почесні грамоти Балтської районної державної адміністрації (2005, 2006), 
Одеської обласної державної адміністрації (2010), Балтської районної ради (2014). 
Переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в 
номінації «Кращий керівник» (2009) та районного конкурсу «Жінка року» в номінації 
«Державне управління» (2011).  
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ВВООЛЛООССЯЯНН  ТТееттяяннаа  ССееррггііїїввннаа 

директор Комунального підприємства  
«Трудовий архів» Балтської районної ради  

(5 років архівного стажу) 

Народилася в місті Балта 7 травня 1972 року. Закінчила 
Балтську загальноосвітню школу № 3 (1989), Одеській 
кооперативний технікум за спеціальністю «економіка та 
планування в споживчої кооперації» (1991) та Уманський 
державний аграрний університет за спеціальністю 
«менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2008). 

Трудовий шлях почала в Балтській госпрозрахунковій базі 
на посаді економіста (1991-1994). В зв’язку з реорганізацією, 
переведена на посаду економіста ІІ категорії у Балтське районне споживче товариство 
(1994-1999). Працювала заступником головного бухгалтера Балтського РайСт (1999-2001), 
бухгалтером оптового складу приватного підприємця (2001-2010), завідуючою 
відділенням соціальної допомоги в Територіальному центрі соціального обслуговування 
Балтської РДА (2010-2011). 

З 2011 року - директор КП «Трудовий архів» Балтської районної ради. За період 
роботи на посаді були прийняті на зберігання 48 фондів підприємств (документи з 
особового складу). Значну увагу приділяє роботі зі збирання, упорядкування та 
оформлення документів недіючих підприємств. 

Нагороди: Грамота Балтської районної та місцевої ради (2013). 

Бібліографія: публікації на сторінках місцевої газети «Народна трибуна», в т.ч.: «Документи 
трудового архіву - захист законних інтересів громадян» (2012), «Діє КП «Трудовий архів» 
Балтської районної ради» (2013). 

 
 
ТТИИЩЩЕЕННККОО  ГГааллииннаа  ААннааттооллііїїввннаа 

бухгалтер-спеціаліст Комунального підприємства  
«Трудовий архів» Балтської районної ради  

(8 років архівного стажу) 

Народилася в селищі Бестюбе Целіноградської області, 
Казахстан 2 грудня 1952 року. Закінчила Бестюбінську 
загальноосвітню школу (1970) та Воронезький радіотехнічний 
технікум за спеціальністю «бухгалтерській облік»( 1973).  

Трудовий шлях почала на Радіоелектронному заводі в місті 
Воронеж на посаді збірника радіодеталей (1971-1973). 
Проживала у Німецькій Демократичній Республіці за місцем служби чоловіка (1974-
1978). Працювала на посадах бухгалтера у Відомчій охороні Балти (1979-1995), 
бухгалтера у міському відділі статистики (1995-2003), головного економіста статистики 
міста Балти (2003-2007). 

З 2007 року обіймає посаду бухгалтера КП «Трудовий архів» Балтської районної 
ради. Окрім відповідального ведення бухгалтерського обліку, займається 
упорядкуванням та оформленням документів недіючих підприємств, виконує запити 
соціально-правового характеру. 
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ББЕЕРРЕЕЗЗІІВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ММООРРЯЯКК  ЛЛііллііяя  ППееттррііввннаа 

начальник архівного відділу Березівської  
районної державної адміністрації 

(3 роки архівного стажу) 

Народилася у місті Березівка 11 березня 1963 року. 
Закінчила Березівську середню школу № 3 (1980), Одеський 
сільськогосподарський інститут за спеціальністю 
«плодоовочеводство та виноградарство» (1986).  

Трудовий шлях почала в радгоспі-заводі «Жовтнівка» 
Березівського винного пункту (1980-1985). Обіймала посади: 
агроном-семеновод колгоспу імені Дімітрова (1985-1986), 
старший агроном-семеновод при Березівському агропромисловому об’єднанні (1986), 
старший агроном-семеновод ІІ групи радгоспу імені 40-річчя Жовтня (1986-1989); 
інспектор (1989-1990), інспектор ІІ категорії Березівського районного комітету з охорони 
природи (1990-1992); інспектор ІІ категорії Березівської державної інспекції (1992); 
інспектор І категорії (1992-1994), державний інспектор, спеціаліст І категорії Березівської 
територіальної інспекції (1994-1995); державний інспектор, спеціаліст І категорії (1995-
1997), державний інспектор-головний спеціаліст Східної територіальної інспекції 
Держуправління екологічної безпеки в Одеській області (1997-2000); головний спеціаліст-
державний інспектор, начальник Східної міжрайонної інспекції (2000-2001); старший 
держінспектор (2001-2006), завідуюча сектором - старший держінспектор Східного 
сектору екологічного контролю (2006-2007); головний спеціаліст Західного сектору з 
охорони навколишнього природного середовища в Одеській області (2007-2011). 
З червня 2011 року - начальник архівного відділу Березівської райдержадміністрації. 

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2012). 
 
 
 
ММООССІІЙЙЧЧУУКК  ТТееттяяннаа  ІІввааннііввннаа  
завідуюча відділом трудового архіву  
Березівської районної ради  

(1 рік архівного стажу) 

Народилася у селі Ряснопіль Березівського району 21 
жовтня 1977 року. Закінчила Березівську середню школу № 2 
(1994) та Одеський сільськогосподарський інститут за 
спеціальністю «облік та аудит» (1999). 

Трудовий шлях почала спеціалістом І категорії в 
Ленінському районному відділі пенсійного фонду міста 
Одеси (1999-2002). Працювала головним бухгалтером ТОВ 
«Юран-Ойл» (2002-2003), секретарем Березівського елеватора 
(2003-2005), економістом І категорії в АППБ «Аваль» (2006-2008), головним державним 
податковим інспектором з питань організаційно-розпорядчої роботи в Березівській 
податковій інспекції (2008-2012). 

З лютого 2014 року обіймає посаду завідуючої відділом трудового архіву. 
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ББІІЛЛГГООРРООДД--ДДННІІССТТРРООВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН  

ФФООРРООССТТЯЯННИИЙЙ  ВВііттаалліійй  ППееттррооввиичч   
начальник архівного відділу  
Білгород-Дністровської районної  
державної адміністрації  

(8 років архівного стажу) 

Народився у місті Гайворон 
Кіровоградської області 11 листопада 
1967 року. Закінчив 8 класів Гайво-
ронівської міської середньої школи № 1 
(1982), Гайворонський машинобудівний 
технікум (1986), Державну академію 
обліку і аудиту (2008) та Керченський 
державний морський технологічний 
університет за спеціальністю «облік і 
аудит», кваліфікація «економіст» (2010). 

Трудовий шлях розпочав на заводі «Сельмаш» в місті Назарове Красноярського 
краю майстром цеху дрібних серій (1986). Під час проходження військової служби у 
Збройних Силах безпосередньо займався обліком документів поточного та архівного 
діловодства (1986-2004). Після звільнення у запас працював техніком медичного депо 
філії 411 Центрального клінічного шпиталю Міністерства оборони України у місті 
Білгород-Дністровському (2005).  

З 2005 року працював у Білгород-Дністровській районній державній адміністрації 
на посаді головного спеціаліста з питань кадрової роботи і нагород відділу 
організаційно-кадрової роботи апарату. З серпня 2006 року виконував обов’язки 
начальника архівного відділу; в листопаді 2006 року призначений на посаду начальника 
архівного відділу Білгород-Дністровської райдержадміністрації. 

Секретар експертної комісії з визначення цінності документів архівного відділу 
районної державної адміністрації. Постійно займається підвищенням кваліфікації осіб, 
відповідальних за архіви органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району.  

Велику увагу приділяє виконанню архівних запитів та якості підготовки архівних 
документів для передачі на державне зберігання до архівного відділу. Бере активну 
участь у культурних та спортивних заходах районної державної адміністрації на рівні 
району та області. Обраний до складу профспілкового комітету Білгород-Дністровської 
районної державної адміністрації (2015). 

Неодноразово навчався на курсах в Управлінні підвищення кваліфікації кадрів при 
Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (2006, 2008, 2012).  

Нагороди: медалі «Захиснику Вітчизни» (1999), «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005), «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (2010); Почесні грамоти Білгород-Дністровської районної державної 
адміністрації (2007, 2009, 2011), Одеської обласної державної адміністрації (2010, 2013); 
Подяки Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (2013), Білгород-
Дністровської районної ради (2013).  

Переможець І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 
номінації «Керівник» (2011). 
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ММААВВРРООВВАА  ООллееннаа  ООллееккссааннддррііввннаа   
головний спеціаліст з питань трудового архіву  
відділу організаційного забезпечення  
діяльності органів районної ради  

(6 років архівного стажу) 

Народилася у місті Білгород-Дністровський 21 
лютого 1982 року. Закінчила Білгород-Дністровську 
середню школу № 3 (1999), Білгород-Дністровський 
морський рибопромисловий технікум за спеціальністю 
«технік-технолог» (2002), Херсонський державний аграр-
ний університет за спеціальністю «водні ресурси» (2005). 

Трудовий шлях почала робітницею обжарюваль-
ного відділення консервного цеху в ТОВ «Істок». Працювала лаборантом в Білгород-
Дністровському рибопромисловому технікумі (2004-2007), головним спеціалістом з 
питань кадрової роботи Білгород-Дністровської районної ради.  

З 2007 року очолює трудовий архів району. Разом з основними посадовими 
обов’язками головного спеціаліста з питань трудового архіву та державної служби, 
обіймала посаду секретаря експертної комісії Білгород-Дністровської районної ради.  

З 2014 року перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною. 
 
 
 
ІІЖЖИИКК  ІІввааннннаа  ВВаассииллііввннаа   
головний спеціаліст з питань трудового архіву  
відділу організаційного забезпечення  
діяльності органів районної ради  

Народилася в селі Лупареве Жовтневого району 
Миколаївської області 15 квітня 1989 року. Навчалась в 
Лупарівській середній школі (1996-1997); закінчила 
середню школу в селі Дальнічени Білгород-
Дністровського району (2004), Білгород-Дністровський 
державний аграрний технікум за спеціальністю 
«агроном» (2008) та Одеський державний аграрний 
університет за спеціальністю «агрономія» (2012). 

Трудовий шлях почала в Білгород-Дністровській 
районній раді на посаді головного спеціаліста з питань 
трудового архіву (2013-2014). З 2014 року - головний спеціаліст з питань трудового архіву 
відділу організаційного забезпечення органів районної ради. 

Разом з основними посадовими обов’язками головного спеціаліста з питань 
трудового архіву та державної служби, виконує обов’язки кадрового працівника 
районної ради. Секретар експертної комісії Білгород-Дністровської районної ради. 

Організовує підвищення кваліфікації державних службовців на базі Управління 
підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Активно займається громадською діяльністю; є секретарем профспілкового 
комітету Білгород-Дністровської районної ради, куратором Карналіївської та 
Підгірненської сільських рад.  
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ББІІЛЛЯЯЇЇВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ССИИННТТЮЮКК  ЄЄввггеенн  ВВііккттооррооввиичч   
начальник архівного відділу 
Біляївської районної  
державної адміністрації  

(3 роки архівного стажу) 

Народився у місті Полтава 22 жовтня 1973 року. 
Закінчив середню школу № 1 у смт Фрунзівка Одеської 
області (1990), Полтавське вище військове командне 
училище зв’язку за спеціальністю «командна тактика 
військ зв’язку», каліфікація - «спеціаліст-інженер з 
експлуатації засобів електрозв’язку» (1994). 

Проходив військову служба на посадах офіцерського складу (1994-2006). Працював 
головним спеціалістом відділу розвитку інфраструктури Біляївської районної державної 
адміністрації (2006-2011). З жовтня 2011 року обіймає посаду начальника архівного 
відділу райдержадміністрації. 

Підвищував кваліфікацію на курсах в Управлінні підвищення кваліфікації кадрів 
при Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (2012). 

Нагороди: Почесні грамоти Біляївської районної державної адміністрації (2012), 
Державного архіву Одеської області (2012), Біляївської районної ради (2014), Одеської 
обласної державної адміністрації (2014). 
 
 
  

РРУУДДЕЕННККОО  ККааттееррииннаа  ООллееккссааннддррііввннаа    
директор Комунальної установи  
«Трудовий архів Біляївського району» 

(5 років архівного стажу) 

Народилася у місті Біляївка 18 січня 1984 року. 
Закінчила Біляївську середню школу № 3 (2001) та 
історичний факультет Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова за спеціальністю 
«історія», здобула кваліфікацію історика (2006). 

Трудовий шлях почала в ТОВ «Базис Плюс» на 
посаді секретаря (2007-2009). З жовтня 2009 року обіймає 
посаду директора Комунальної установи «Трудовий 
архів Біляївського району».  

Протягом 2010-2011 років проводила активний 
прийом документів з особового складу від ліквідованих сільськогосподарських 
підприємств Біляєвського району. Активно співпрацює із районною газетою 
«Південна Зоря», на сторінках якої друкуються статті про діяльність архіву. 

З 2012 року перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною. 
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ВВІІННІІЧЧЕЕННККОО  ННааттааллііяя  ББооррииссііввннаа   
директор Комунальної установи 
«Трудовий архів Біляївського району» 

(37 років архівного стажу) 

Народилася в селі Новоолексіївка (з 1976 - 
Лазурне) Скадовського району Херсонської 
області 16 серпня 1956 року. Закінчила середню 
школу (1973), Харківське професійно-технічне 
училище № 26 за спеціальністю друкар вищого 
класу (1975) та річні курси при Московському 
історико-архівному інституті (1987). 

Трудовий шлях почала в Біляївській 
районній друкарні друкарем (1975-1977). Працювала завідуючою архівом Біляївського 
райвиконкому, начальником архівного відділу Біляївської райдержадміністрації (1977-
2011). З травня 2012 року - директор КУ «Трудовий архів Біляївського району». 

Ветеран архівної справи. За багаторічний період роботи в архіві внесла значний та 
неоціненний вклад у поповнення та збереження Національного архівного фонду. 
Проводила комплекс заходів зі зібрання колекції документів з історії Голодомору 
(свідчення очевидців, фотографії, документи та матеріали) та брала участь у підготовці 
матеріалів для видання обласної Книги Пам’яті «Голодомор 1932-1933 років в Україні. 
Одеська область» (2009). З 2000 року займалася роботою з приймання документів з 
виборів Президента України та виборів народних депутатів України. За її 
безпосередньої участі було створено колекцію документальних матеріалів «Герої 
Соціалістичної праці»: Г.С.Карауш (с. Яськи), П.М.Поляков (с. Нерубайське), 
С.С.Чечукова (м. Біляївка), Л.В.Шаповалова (с. Маяки Біляївського району).  

Неодноразово підвищувала свій професійний рівень на курсах в Управлінні 
підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Нагороди: Почесні грамоти Біляївської районної ради, Біляївської районної 
державної адміністрації, Одеської обласної державної адміністрації. 
 
 
РРООГГААЧЧККОО  ЛЛююддммииллаа  ООллееггііввннаа   
архіваріус Комунальної установи  
«Трудовий архів Біляївського району» 

(4 роки архівного стажу) 

 Народилася у місті Біляївка 18 листопада 1991 року. 
Закінчила Біляївську середню школу №1 (2009) та Державний 
Європейський економічний університет за спеціальністю 
«фінанси та кредит» (2014). 

Трудовий шлях почала архіваріусом в КУ «Трудовий архів 
Біляївського району» в березні 2010 року. За час роботи проявила себе відповідальним 
працівником, свої посадові обов’язки виконує на належному професійному рівні.  

Підвищувала професійний рівень на курсах в Управлінні підвищення кваліфікації 
кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України. (2012).   
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ББООЛЛГГРРААДДССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 
  

ІІООННООВВАА  ЛЛааррииссаа  ЄЄввггееннііїїввннаа   
начальник архівного відділу 
Болградської районної  
державної адміністрації 

(12 років архівного стажу) 

Народилася у місті Болград 
28 жовтня 1968 року. Закінчила 
Болградську середню школу № 2 
(1985) та Ізмаїльський державний 
педагогічний інститут за 
спеціальністю «російська мова 
та література», кваліфікація 
«учитель російської мови і 
літератури» (1989). 

Трудову діяльність почала учителем російської мови і літератури Оксамитненської 
середньої школи Болградського району (1989-1999). Працювала спеціалістом II категорії 
Болградського районного центру соціальних служб для молоді (1999-2001); виконуючою 
обов’язки начальника, начальником відділу у справах сім’ї та молоді Болградської 
райдержадміністрації (2001-2003). 

З жовтня 2003 року працює в архівному відділі Болградської райдержадміністрації 
на посаді заступника начальника архівного відділу, завідуючого трудовим архівом. 
У зв’язку з затвердженням нової структури Болградської райдержадміністрації, з вересня 
2005 року працювала головним спеціалістом, завідувачем трудового архіву архівного 
відділу. В січні 2006 року призначена на посаду начальника архівного відділу 
Болградської райдержадміністрації. 

Діяльність архівного відділу спрямована, передусім, на забезпечення потреб 
суспільства в архівній інформації, сприяння вирішенню соціальних потреб громадян, 
забезпечення збереження документів у відомчих архівах підприємств та організацій усіх 
форм власності, поповнення Національного архівного фонду новими документами.  

З 2007 року організовано проходження виробничої практики учнів Болградського 
міжшкільного навчально-виробничого комбінату, під час якої виконуються необхідні 
види робіт. З 2008 року організовано роботу постійно діючого практичного семінару для 
секретарів експертних комісій установ, організацій та підприємств району. 

У 2009 році фонди архівного відділу вперше поповнилися фотодокументами: було 
створено фотофонд «Памятники, пам’ятні знаки, пам’ятники архітектури, які 
розташовані на території Болградського району». Взагалі протягом 2007-2014 років 
відділ поповнився 26 новими фондами. З 2011 року розпочато роботу зі складання 
електронної бази даних для прискорення пошуку інформації. 

Протягом 2005-2012 років була народним засідателем Болградського районного 
суду. З 2010 року є членом громадської організації «Фонд імені І.М.Інзова». 

Нагороди: Почесні грамоти Болградської райдержадміністрації (2006, 2008, 2013), 
Болградської районної ради (2010), Одеської обласної державної адміністрації (2007), 
Державного архіву Одеської області (2010); Фонду імені І.М.Інзова (2009). Лауреат 
районного конкурсу «Жінка року» у номінації «Державне управління» (2009). 
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ДДММИИТТРРІІЄЄВВАА  РРооддііккаа  ООллееккссааннддррііввннаа   
завідувач сектором трудового архіву  
Болградської районної ради  

(8 років архівного стажу) 

Народилась у місті Болград 8 серпня 1970 року. Закінчила 
Болградську середню школу № 2 (1987). Навчалася на 
підготовчому відділенні Одеського державного педагогічного 
інституту імені К.Д.Ушинського (1990-1991). Закінчила Ізмаїль-
ський державний педагогічний інститут, здобула кваліфікацію 
«учитель початкових класів» (1998) та Український заочний 
економічний інститут за спеціальністю «бухгалтерській облік» 
(2000). Трудовий шлях почала у Болградському міжшкільному учбово-виробничому 
комбінаті лаборантом (1988). Працювала музичним керівником у дитячому садку 
колгоспу імені Леніна в селі Жовтневє Болградського району (1989-1990); учителем 
початкових класів Болградської середньої школи № 2 (1998-2000). Обіймала посади 
начальника відділу внутрішньої політики (2000-2003) та начальника відділу у справах 
сім’ї, молоді, спорту та туризму Болградської райдержадміністрації (2003-2008). 

З 2008 року - завідуюча сектором трудового архіву Болградської райради. Секретар 
експертної комісії архівного відділу Болградської райдержадміністрації.  

Проводить роботу зі збереження документів з особового складу: архів поповнився 
136 фондами ліквідованих підприємств. У 2008 році введено в дію нове приміщення 
загальною площею 85 кв.м. Придбано нове обладнання, встановлено охоронно-пожежна 
сигналізація, додаткове освітлення. Велика увага приділяється розвитку науково-
довідкового апарату. Постійно зростають показники виконання запитів соціально-
правового характеру (за 2014 рік ця кількість склала понад 1150 довідок).  

Активно займається громадською діяльністю; голова профспілкового комітету 
Болградської районної ради. Висвітлює роботу трудового архіву на шпальтах районних 
засобів масової інформації, надає інтерв’ю на місцевому телебаченні. 

Нагороди: Подяка голови Болградської районної державної адміністрації (2004), 
Почесна грамота Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2006), Грамота 
голови Болградської районної ради (2012). 
  
  
ВВЕЕЛЛИИККООММИИХХААЙЙЛЛІІВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ББООЛЛДДУУРР  ООллеессяя  ММииккооллааїїввннаа   
начальник архівного відділу  
Великомихайлівської районної  
державної адміністрації 

(3 роки архівного стажу) 

Народилася у місті Бар Вінницької області 17 жовтня 1986 
року. Закінчила неповну середню школу (2000), Барський 
педагогічний ліцей (2002), Вінницький кооперативний коледж 
економіки і права за спеціальністю «фінанси» (2005), 
Вінницький інститут економіки Тернопільського державного 
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економічного університету за спеціальністю «облік та аудит» (2009) та Миколаївський 
міжрегіональний інститут розвитку людини за спеціальністю «правознавство» (2014). 

Трудовий шлях О.М.Болдур почала у Вінницькому відділенні № 8672 ВАТ 
«Ощадний банк України» на посаді контролера-касира (2005-2006). Обіймала посаду 
комерційного директора ТОВ «БФ» (2006-2011). 

В серпня 2011 року призначена на посаду начальника архівного відділу 
Великомихайлівської райдержадміністрації. Активно займається упорядкуванням та 
формуванням документів установ і організацій району. Активно веде роботу з 
розміщення інформації на веб-сторінці архівного відділу. Проводить виїзні семінари з 
архівної справи та діловодства.  

Постійно удосконалює свій професійний рівень: брала участь у тематичному 
семінарі «Актуальні питання організації та ведення архівної справи» та обласному 
семінарі «Запобігання та протидія корупції в органах державної влади». 

Бібліографія: на сторінках районної газети «Єдність» надруковано статті «На їх полицях історія» 
(2011), «Архів - наш світлий і правдивий» (2012), «Історична спадщина народу-архів» (2013), «Історія 
Великомихайлівського архіву» (2014). 

 
 
ММІІННЬЬККООВВАА  ММааррііяя  ЙЙооссииппііввннаа   
директор Комунальної установи  
«Трудовий архів Великомихайлівського району» 

(3 роки архівного стажу) 

Народилася у смт Алмазне Кадієвського району 
Луганської області 2 червня 1954 року. Закінчила 
середню школу (1974), Ізмаїльський державний 
педагогічний інститут за спеціальністю «педагогіка і 
методика початкового навчання» (1981).  

Трудовий шлях почала старшою піонервожатою 
Новоселівської восьмирічної школи Велико-
михайлівського району (1973-1976). Працювала 
методистом, директором Великомихайлівського 
районного Будинку піонерів (1976-1982); методистом, 
завідуючою відділом районного методичного 
кабінету Великомихайлівського відділу освіти 
райдержадміністрації (1982-1988); заступником директора Великомихайлівської 
вечірньої школи (1988-1992); заступником директора Великомихайлівської середньої 
школи № 2 (1992-1994); директором Великомихайлівського районного Будинку дитячої 
та юнацької творчості (1994-1998); методистом районного методичного кабінету 
Великомихайлівського районного відділу освіти райдержадміністрації (1998-1999); 
інспектором відділу освіти з питань охорони дитинства райдержадміністрації (1999-
2000); начальником відділу у справах сім’ї та молоді (2000-2005); провідним 
спеціалістом відділу молодіжної, сімейної політики та у справах молоді і спорту 
Одеської обласної адміністрації (2005-2006); начальником відділу у справах молоді, 
спорту та охорони здоров’я Фрунзівської райдержадміністрації (2006-2009). 

В жовтні 2011 року призначена на посаду директора комунальної установи 
«Трудовий архів Великомихайлівського району».  
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М.Й.Мінькова активно займається упорядкуванням та формуванням документів 
установ, підприємств та організацій району. Постійно бере участь у виїздах та проведені 
тематичних семінарів для секретарів сільських та селищних рад. Постійно поповнює 
свої знання з архівної справи, удосконалює професійний рівень кваліфікації.  

Брала участь у тематичному семінарі «Актуальні питання розвитку архівної справи 
на сучасному рівні» для начальників та спеціалістів відділів трудових архівів. 

Нагороди: Почесні грамоти Міністерства освіти України (2000), Одеського 
обласного управління освіти (2000), управління у справах сім’ї та молоді Одеської 
обласної державної адміністрації (2002), управління у справах сім’ї та молоді Одеської 
обласної державної адміністрації (2003), Великомихайлівської районної державної 
адміністрації (2004), Фрунзівської районної державної адміністрації (2008); Подяки 
Державного комітету України у справах сім’ї та молоді (2003), управління у справах 
сім’ї та молоді Одеської обласної державної адміністрації (2005). 

Бібліографія: на сторінках районної газеті «Єдність» було надруковано статті «На їх полицях 
історія» (2011), «Архів - наш світлий і правдивий» (2012), «Історична спадщина народу - архів» (2013), 
«Історія Великомихайлівського архіву» (2014). 

  
  
ІІВВААННІІВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ЮЮССЬЬККІІВВ  ТТееттяяннаа  ААннддррііїїввннаа 

начальник архівного відділу Іванівської 
районної державної адміністрації  

(8 років архівного стажу) 

Народилася у селі Долинське Ананьївського 
району 29 квітня 1978 року. Закінчила Долинську 
загальноосвітню школу (1995), Ананьївський 
сільськогосподарський технікум бухгалтерського 
обліку за спеціальністю «бухгалтерський облік і 
аудит» (1999) та Одеський державний аграрний 
університет за спеціальністю «менеджмент 
організацій» (2009). 

Трудовий шлях почала в Іванівській районній 
державній адміністрації на посаді спеціаліста відділу 
субсидій (1996-2000). Працювала на посадах 
провідного спеціаліста відділу надання соціальних допомог управління праці та 
соціального захисту населення Іванівської райдержадміністрації (2003-2004), провідного 
спеціаліста відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління праці та 
соціального захисту населення райдержадміністрації (2006), провідного спеціаліста 
відділу з питань праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (2007).  

У 2007 році призначена на посаду начальника архівного відділу Іванівської 
райдержадміністрації. Разом з основними посадовими обов’язками, проводяться 
науково-пошукові роботи, зокрема збір та обробка документальних матеріалів, спогадів 
свідків, фотографії по темі Голодомору 1932-1933 років. 

Нагороди: Подяка Іванівської райдержадміністрації (2008), Почесна грамота 
Іванівської райдержадміністрації (2014). 
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ЛЛІІССННІІКК  ООллььггаа  ААннааттооллііїїввннаа   
начальник відділу з питань трудового архіву  
виконавчого апарату Іванівської районної ради  

(13 років архівного стажу ) 

Народилася у смт Іванівка 17 жовтня 1979 року. 
Закінчила Іванівську середню школу (1997), 
Одеський верстато-будівельний технікум за 
спеціальністю «економіст» (2000) та Одеський 
національний політехнічний університет за 
спеціальністю «документознавець» (2008). 

Трудовий шлях почала в Іванівському 
фінансовому відділі на посаді кур’єра-
прибиральниці (1998-1999). Працювала головним 
бухгалтером в Земельно-кадастровому бюро при 
Іванівському відділі земельних ресурсів (2000), 
головним бухгалтером в Іванівському районному 
відділі земельних ресурсів (2003).  

З лютого 2006 року обіймає посаду начальника відділу з питань трудового архіву 
виконавчого апарату Іванівської районної ради. Активно займається громадською 
діяльністю, як голова жіночої ради Іванівської району (2013). 

Нагороди: Подяка Іванівської районної ради (2007), Почесна грамота Іванівської 
районної ради (2011). 
  
  
ІІЗЗММААЇЇЛЛЬЬССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ЛЛЕЕППССЬЬККАА  ООккссааннаа  ІІввааннііввннаа   
начальник архівного відділу Ізмаїльської  
районної державної адміністрації 

Народилася у селі Броска Ізмаїльського району 25 березня 
1972 року. Закінчила Бросківську середню школу (1987), Канівське 
культурно-освітнє училище за кваліфікацією «бібліотекар» (1990), 
Ізмаїльський державний педагогічний інститут за кваліфікацією 
«вчитель української мови і літератури» (2000). 

Трудовий шлях почала завідуючою бібліотекою в селі 
Ладиженка Уманського району Черкаської області (1990-1994). Працювала бібліотекаром 
Центральної міської бібліотеки імені Котляревського в місті Ізмаїл (1994-2001); 
секретарем, завідуючою навчальною частиною. Ізмаїльського технікуму економіки і 
права (2001-2008); провідним спеціалістом сектору з питань кадрової та інформаційної 
роботи управління праці та соціальної політики, головним спеціалістом відділу 
організаційно-кадрової роботи апарату Ізмаїльської райдержадміністрації (2008-2014).  

З травня 2014 року обіймає посаду начальника архівного відділу Ізмаїльської 
райдержадміністрації. Активно займається громадською діяльністю: член 
профспілкового комітету Ізмаїльської райдержадміністрації. 
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О.І.Лепська підвищувала кваліфікацію за програмою тематичного семінару 
«Актуальні питання державного управління» в Управлінні підвищення кваліфікації 
кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України (2014). 

Нагороди: Почесні грамоти Ізмаїльської районної державної адміністрації, 
Ізмаїльської районної ради (2009, 2011, 2012, 2013). 
 
 
ППААККУУ  ККааррооллііннаа  ВВааллееннттииннііввннаа   
директор Комунального підприємства 
«Об’єднаний трудовий архів»  
Ізмаїльської районної ради 
(10 років архівного стажу) 

Народилася у місьі Ізмаїл 23 жовтня 1982 року. 
Закінчила Ізмаїльську середню школу № 14 (2000) та 
Ізмаїльський гуманітарний педагогічний університет 
(2005). Трудовий шлях почала з жовтня 2005 року на 
посаді директора Комунального підприємства 
«Трудовий архів» Ізмаїльської районної ради. 

Підвищувала свій професійний рівень на курсах в 
Управлінні підвищення кваліфікації кадрів при 
Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України (2006). 

Бібліографія: 
Паку К.В. Поможет Трудовой архив // Придунайские вести. - 2005. - 9 июня. 
Паку К.В. Трудовой архив разъясняет // Придунайские вести. - 2006. - 10 июля. 
Паку К.В. Архів - відгук минулого, надія на майбутнє // Придунайские вести. - 2007. - 12 июля. 
Паку К.В. Правила приймання документів до комунального підприємства «Трудовий архів 
Ізмаїльської районної ради // Придунайские вести. - 2008. - 11 сентября. 
Паку К.В. «КП Трудовий архів» інформує // Придунайские вести. - 2009, март. 
Паку К.В. За допомогою - до Трудового архіву // Придунайские вести. - 2010. - 18 сентября. 
Паку К.В. Работа КП «Трудовой архив» // Придунайские вести. - 2011. - 17 ноября. 
Паку К.В. За довідкою - в трудовий архів // Придунайские вести. - 2012. - 15 ноября. 
Паку К.В. За довідкою - в трудовий архів // Придунайские вести. - 2013. - 7 ноября. 
Паку К.В., Полякова О.В. За справками - в трудовой архив // Придунайские вести. - 2014. - 18 ноября. 
 
 
ППООЛЛЯЯККООВВАА  ООккссааннаа  ВВааллееррііїїввннаа   
провідний бухгалтер Комунального підприємства 
«Об’єднаний трудовий архів» Ізмаїльської районної ради 

Народилася у селі Плахтіївка Саратського району 22 лютого 1987 року. Закінчила 
Плахтіївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 (2004); Ізмаїльський технікум 
економіки і права за спеціальністю «економіка підприємства», Одеський інститут 
фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «фінанси» та здобула кваліфікацію 
«спеціаліст з фінансів» (2011). 
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Трудовий шлях О.В.Полякова почала бухгалтером в 
Комунальному закладі «Плахтіївський дитячий заклад ясла-
сад № 1» (2009-2011). Працювала головним бухгалтером 
Комунального підприємства «Саратагоспфарм» (2011), 
головним спеціалістом відділу економіки, реформування 
агропромислового комплексу та бухгалтерського обліку 
управління агропромислового розвитку (2012-2013). 

З грудня 2013 року обіймає посаду провідного 
бухгалтера Комунального підприємства «Трудовий архів 
Ізмаїльської районної ради», згодом - Комунального 
підприємства Ізмаїльської районної ради «Об’єднаний 
трудовий архів». 

Підвищувала професійний рівень на курсах в 
Управлінні підвищення кваліфікації кадрів при Одеському 
регіональному інституті державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України. 
Бібліографія:  
Паку К.В., Полякова О.В. За справками - в трудовой архив // Придунайские вести. - 2014. - 18 ноября.  
  
  
ККІІЛЛІІЙЙССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ППААТТЛЛААЮЮКК  ЄЄввггеенн  ММииккооллааййооввиичч   
начальник архівного відділу  
Кілійської районної державної адміністрації 

(17 років архівного стажу) 

Народився у місті Кілія 29 липня 1971 року. 
Закінчив Кілійську середню школу № 1 (1988), 
Московський історико-архівний інститут 
(Російський державний гуманітарний університет) 
за фахом «історик-архівіст» (1997). 

Трудовий шлях почав у Кілійському комбінаті 
громадського харчування вантажником (1988-
1989). Працював хлібоукладчиком на Кілійському 
хлібозаводі (1989). Проходив військову службу на 
Воєнно-морському флоті (1989-1992). Обіймав 
посаду директора Кілійського краєзнавчого музею 
(1995-1997). З вересня 1997 року очолює архівний відділ Кілійської райдержадміністрації.  

Головними здобутками роботи на посаді начальника архівного відділу є фактичне 
перетворення відділу в архівну установу для зберігання документів Національного 
архівного фонду. За цей час було перевезено більш ніж 4000 справ з документами 
установ Кілійського району за період 1944-1988 рр. з філії Державного архіву області у 
місті Ізмаїл (КП «Ізмаїльський архів») на постійне зберігання до Кілії. На сьогодні, 
архівний відділ Кілійської райдержадміністрації є одним з найбільших за обсягом 
документів серед районних архівів області. 

Нагороди: Грамота та Подяка Кілійської райдержадміністрації (2006). 
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ББУУЖЖИИЛЛООВВ  ООллеегг  ВВааллееррііййооввиичч   
директор Комунального підприємства  
Кілійської районної ради «Трудовий архів  
Кілійського району» 

(6 років архівного стажу) 

Народився у місті Кілія 18 вересня 1983 року. Закінчив 
Кілійську середню школу № 3 (2001), Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет за спеціальністю «вчитель історії та 
права» (2006), Київську міжрегіональну академію управління 
персоналом за спеціальністю «юрист» (2008).  

Трудовий шлях почав в Кілійській НВК загальноосвітній школі № 3 вчителем історії 
(2005-2008). З липня 2008 року обіймає посаду директора комунального підприємства 
Кілійської районної ради «Трудовий архів Кілійського району». Головними здобутками 
роботи на посаді є фактичне створення та організація роботи окремої архівної установи 
для зберігання документів трудової діяльності громадян, їх упорядкування та 
подальшого використання з метою забезпечення соціально-правових потреб. 

 
 
 

ККООДДИИММССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ССІІЛЛЬЬННИИЦЦЬЬККИИЙЙ  ВВооллооддииммиирр  ВВііттааллііййооввиичч   
начальник архівного відділу Кодимської  
районної державної адміністрації 

(9 років архівного стажу) 

Народився у селі Вербова Томашпільського 
району Вінницької області 23 жовтня 1961 року. 
Закінчив Вербівську середню школу (1977), 
філологічний факультет Одеського державного 
університету імені І.І.Мечникова за спеціальністю 
«українська мова та література» (1982). 

Трудовий шлях почав вчителем німецької мови 
у восьмирічній школі села Марківка Томашпільського 
району Вінницької області (1982-1984).  

Обіймав посади організатора позакласної та позашкільної виховної роботи, 
вчителя української мови та літератури в середній школі села Серби Кодимського 
району (1984-1990); інспектора по роботі з кадрами Кодимського районного відділу 
освіти (1990-2001); спеціаліста І категорії відділу освіти Кодимської районної державної 
адміністрації (2001-2002); головного спеціаліста відділу організаційної і кадрової 
роботи апарату Кодимської районної державної адміністрації (2002-2005). 

У жовтні 2005 року призначений на посаду начальника архівного відділу 
Кодимської районної державної адміністрації. За період роботи в архіві прийняв 28 
нових фондів управлінських документів. У 2007 році сформував фонд «Колекція 
фотодокументів «Пам’ятники Кодимщини» (60 од. зб.). Активно займається 
виставковою діяльністю, організацією семінарів та навчань. 
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Нагороди: Почесні грамоти Міністерства освіти України (1991), Кодимської 
райдержадміністрації (2004, 2010), Державного комітету архівів України (2008), Одеської 
обласної державної адміністрації (2008), Державного архіву Одеської області (2011). 
Бібліографія:  
Сільницький В.В. Літопис життя // Вісті Кодимщини.- 2005. - 24 грудня. - С. 3. 
Сільницький В.В. Важливо зберегти історичну пам'ять // Вісті Кодимщини. - 2006. - 23 грудня. - С. 2. 
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ММААККООГГООННЮЮКК  ВВааллееннттииннаа  ВВаассииллііввннаа   
начальник відділу з питань  
Трудового архіву районної ради 

(4 роки архівного стажу) 

Народилась у селі Серби Кодимського 
району 6 жовтня 1962 року. Закінчила середню 
школу (1980), технікум торгівлі за спеціальністю 
«бухгалтер» (1982), Одеський інститут народного 
господарства за спеціальністю «бухгалтер-
економіст» (1995). 

Трудовий шлях почала продавцем в 
магазині (1983-1986). Працювала бухгалтером на 
консервному заводі (1986-1987), завідуючою 
складом на консервному заводі (1989-1996); продавцем у ветеринарній аптеці (1996-2000), 
бухгалтером малого підприємства (2001-2006), адміністратором дозвільного центру 
райдержадміністрації (2006-2010). 
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З вересня 2010 року В.В.Макогонюк обіймає посаду начальника відділу з питань 
Трудового архіву Кодимської районної ради. За період роботи в архіві прийнято 46 
нових фондів (документи з особового складу ліквідованих підприємств району). 

Нагороди: Почесна грамота Кодимської районної ради (2012). 

Бібліографія: на сторінках газети «Вісті Кодимщини» опубліковано статті «Будні архіву» (2010), 
«Архівні документи для захисту соціально-правових потреб громадян» (2011), «Трудовий архів на захисті 
прав населення» (2012), «Будні Трудового архіву» (2013), «Архів - скарбниця Кодимщини» (2014). 
 
 
 
ККООММІІННТТЕЕРРННІІВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ММООРРЯЯКК  ТТееттяяннаа  ІІввааннііввннаа   
начальник архівного відділу Комінтернівської  
районної державної адміністрації 
(14 років архівного стажу) 

Народилася в селі Кремидівка Комінтер-
нівського району 21 серпня 1959 року. Закінчила 
Кремидівську середню школу (1976) та Одеський 
державний університет імені І.І.Мечникова за 
спеціальністю «викладач географії» (1982). 

Трудовий шлях почала в Сербківській 
середній школі Комінтернівського району 
старшою піонерською вожатою (1976-1979). 
Працювала вчителем географії, заступником директора Сербківської середньої школи з 
виховної роботи (1980-1983). Продовжила трудову діяльність в Комінтернівському 
районному комітеті ЛКСМ України на посаді завідуючої сектором обліку членів ВЛКСМ 
(1984) та секретаря райкому комсомолу по роботі з шкільною молоддю (1985-1989). 
Працювала в Комінтернівському районному відділі освіти на посадах: керівника гуртка 
юних екологів (1990-1991), методиста з виховної роботи (1991-1997), інспектора шкіл 
(1998-1999), заступника начальника відділу освіти (2000-2001). 

У серпні 2001 року призначена на посаду начальника архівного відділу 
Комінтернівської районної державної адміністрації. Активно займається громадською 
діяльністю; депутат Комінтернівської селищної ради двох скликань. 

Нагороди: Почесні грамоти Державного архіву Одеської області (2003, 2007, 2010); 
Комінтернівської районної державної адміністрації та районної ради (2004, 2006, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012); Одеської обласної державної адміністрації (2008, 2014). 
Бібліографія: автор низки статей на сторінках районної газети «Слава хлібороба» 
Моряк Т.І. Комінтернівський район. 1932-1933 // Пам’яті невинно убієнних. - Одеса, 2008. - С. 6-9. 
  

ССТТЕЕЦЦЮЮКК  ООллеессяя  ААннааттооллііїїввннаа   
начальник відділу трудового архіву Комінтернівської районної ради 
(10 років архівного стажу) 

Народилася у селі Кірове Комінтернівського району 27 грудня 1979 року. Закінчила 
Кіровську загальноосвітню школу (1997) та Херсонський державний педагогічний 
університет за спеціальністю «викладач географії, біології та основ економіки» (2002). 
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Трудовий шлях О.А.Стецюк почала вчителем біології та 
географії в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів міста Миколаєва 
(2002-2003). Працювала на посаді спеціаліста І категорії 
загального відділу апарату Комінтернівської районної 
державної адміністрації (2003). 

У 2003-2005 роках обіймала посаду спеціаліста І категорії 
архівного відділу Комінтернівської райдержадміністрації (2003-
2005). У січні 2005 року призначена на посаду начальника 
відділу трудового архіву Комінтернівської районної ради. 

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної ради (2014) 
  
  
  
ККООТТООВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ВВООЙЙТТЕЕННККОО  ООллььггаа  ММииккооллааїїввннаа   
начальник архівного відділу Котовської  
районної державної адміністрації 

(12 років архівного стажу)  

Народилась в селі Ставрове Красноокнянського 
району 10 лютого 1962 року. Закінчила Ставрівську 
середню школу (1979), Одеський технологічний інститут 
харчової промисловості імені М.В.Ломоносова за 
спеціальністю «інженер-технолог» (1984). 

Трудову діяльність розпочала у місті Котовськ; 
обіймала посади: начальника консервного цеху таро-
консервного комбінату (1984-1988), інструктора 
оргвідділу міськкому комсомолу (1988-1990), економіста 
заводу продтоварів (1990-1991), завідуючої відділенням соціальної допомоги в управлінні 
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (1991- 2001), директора 
районного центру соціальних служб для молоді (2001-2003).  

В архівному відділі працює з травня 2003 року. За період роботи в архіві, відповідно 
до Плану розвитку архівної справи, в повному обсязі виконуються завдання. Особливе 
місце у діяльності займає робота з виконання запитів соціально-правового характеру. 

У 2004 році запроваджено районну програму «Архів - захист історичної пам’яті 
Одещини», завдяки якій проведено суттєве укріплення матеріально-технічного 
забезпечення архіву. В 2004, 2007, 2009 роках проведені суттєві ремонтні роботи в 
приміщеннях. У 2007 році архівний відділ отримав правовий статус юридичної особи. 
У грудні 2014 року адміністрацією виділено нове комп’ютерне обладнання. 

Здійснює комплексні перевірки стану та умов зберігання архівних документів в 
установах та підприємствах району. Прийняті докумени виборів Президента України 
(2004, 2010, 2014), виборів до Верховної Ради (2007, 2012, 2014), виборів голів та депутатів 
сільських рад (2006, 2010). Створено два нових фонди - колекції документів «Голодомор 
1932-1933 років: Котовський район» та «Герої Соціалістичної Праці Котовського 
району». Брала активну участь у підготовці матеріалів для видання «Голодомор 1932-
1933 років в Україні. Одеська область» та обласного тому «Національна Книга Пам’яті 
жертв Голодомору в Україні. Одеська область» (2007-2009).  
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О.М.Войтенко підготувала виставки документів під назвами: «Конституція України. 

Роки і люди», «Збережемо пам’ять про подвиг», «Найвеличніше кредо - праця заради 
загальної справи», «З історії утворення району», «Творці подій державотворення». 

Нагороди: Почесні грамоти Державного комітету молоді та спорту (2002), Київського 
Державного центру соціальних служб для молоді (2002), Котовської райдержадміністра-
ції та Котовської райради (2005), Державного архіву Одеської області (2012); Подяки 
Державного архіву Одеської області (2003), Котовської райдержадміністрації (2005).  
Бібліографія: публікації на сторінках районної громадсько-політичної газети «Котовські вісті», 
місцевих газет «Из рук в руки», «Слово и дело», «Котовська реклама» (2011-2014), в т.ч.: «Заради загальної 
справи», «Архівні довідки з земельних питань», «Конституція України. Роки і люди», «Про архіви, які для 
нас з Вами», «Наш архів - для людей», «Збережемо пам’ять про подвиг», «Формируется фонд истории 
района», «Архів наш - світлий, чесний, правдивий», «До Дня працівників архівних установ: наші архіви 
людям у нагоді», «Архивные справки для оформления пенсий за особые заслуги», «До 80-річчя Одеської 
області: з фактів історії утворення регіону», «Перелік послуг, які надаються архівним відділом», 
«Надання послуг громадянам архівним відділом» та ін. 
  

ННООТТЕЕВВССЬЬККАА  ООккссааннаа  ДДммииттррііввннаа   
головний спеціаліст з питань трудового архіву  
Котовської районної ради 

Народилася у селі Кальчеве Болградського району 7 квітня 
1976 року. Закінчила середню школу в смт Красні Окни (1993), 
Вінницький педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського за спеціальністю «вчитель хімії» (2002). 

Трудовий шлях почала в Красноокнянській вечірній ЗОШ 
вчителем хімії та біології (2000-2003). Працювала вчителем хімії та 
біології в Флоранській ЗОШ І-ІІ ступенів Красноокнянського району (2000-2001), 
керівником екологічного гуртка в Красноокнянському районному Будинку дитячої 
творчості (2003); головним спеціалістом відділу організаційно-кадрової роботи апарату 
Котовської районної державної адміністрації (2009-2015). З січня 2015 року обіймає 
посаду головного спеціаліста з питань трудового архіву. 
  
  
ККРРААССННООООККННЯЯННССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ММООООРР  ВВііооллееттттаа  ВВооллооддииммииррііввннаа   
начальник архівного відділу Красноокнянської  
районної державної адміністрації  

(9 років архівного стажу) 

Народилась у селі Чорна Красноокнянського району 24 
лютого 1973 року. Закінчила Красноокнянську середню школу 
(1990), Одеській кооперативний технікум за спеціальністю 
«бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської 
діяльності» (1994) та Тернопільську академію народного 
господарства за спеціальністю «фінанси та кредит» (1999). 
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Трудову діяльність В.В.Моор почала бухгалтером в Красноокнянському районному 
споживчому товаристві (1991-1998). Працювала головним бухгалтером на Красно-
окнянському хлібозаводі (1998-2002); головним бухгалтером Державного підприємства 
«Красноокнянський водоканал» (2002-2003); бухгалтером на приватному сільсько-
господарському підприємстві «Світоч» (2004-2005); головним спеціалістом фінансово-
господарського відділу Красноокнянської районної державної адміністрації (2005). 

З січня 2006 року обіймає посаду начальника архівного відділу Красноокнянської 
районної державної адміністрації. Працює над зібранням матеріалів для брошури 
«Історія Красноокнянщини». 
  

  

ШШЕЕВВЧЧЕЕННККОО  ННааттаалляя  ВВааллееррііїїввннаа   
головний спеціаліст з ведення  
діловодства та архівної справи апарату  
Красноокнянської районної ради 

(9 років архівного стажу) 

Народилась в смт Красні Окни 6 вересня 1980 року. 
Закінчила 9 класів Красноокнянської середньої школи; повну 
середню освіту отримала в Ліцеї № 54 міста Одеси (1998). 
Закінчила Одеську державну академію холоду за 
спеціальністю «охорона навколишнього середовища» та 
кваліфікацією «інженер-еколог» (2003). 

Трудову діяльність почала у 2003 році на посаді 
начальника відділу з надання матеріальної допомоги Територіального центру з 
обслуговування пенсіонерів та непрацездатних верств населення. З квітня 2006 року 
працювала на посаді начальника відділу Трудового архіву; в березні 2013 року 
переведена на посаду головного спеціаліста з ведення діловодства та архівної справи 
апарату Красноокнянської районної ради. 
  

  

ЛЛЮЮББААШШІІВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ППААННЧЧЕЕННККОО  ООккссааннаа  ППааввллііввннаа   
начальник архівного відділу Любашівської  
районної державної адміністрації  

(10 років архівного стажу) 

Народилась у селі Десантному Кілійського району 
27 січня 1976 року. Закінчила Десантненську середню 
школу (1993) та Ізмаїльський державний педагогічний 
інститут за спеціальністю «вчитель української мови, 
літератури та історії» (1998).  

Трудовий шлях почала в Десантненській середній 
школі вчителем фізичного виховання (1998-2004). 
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В архівній галузі О.П.Панченко почала працювати в 2004 році на посаді начальника 
Любашівського районного трудового архіву. З червня 2007 року обіймає посаду 
начальника архівного відділу Любашівської районної державної адміністрації. 

Сприяла створенню Любашівського районного трудового архіву, шляхом збирання 
документів ліквідованих колгоспів. Проводила роботу зі збирання та вивчення спогадів 
жителів Любашівського району - свідків голодомору 1932-1933 років (складено списки 
загиблих, створено колекцію фотографій та зібрано фото пам'ятних знаків). 
Започаткувала збір матеріалів Троїцького Будинку народної творчості імені Ростислава 
Палецького (копії поетичних творів Палецького, фото художніх робіт). Розпочала 
створення фонду (колекції) пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції 
Любашівського району Одеської області (фото, спогади).  

До ювілейних дат створення підприємств району проводить виставки архівних 
документів та готує он-лайн виставки на веб-сторінці архівного відділу. Проводить 
активну роботу зі ЗМІ району, публікує матеріали в районній газеті «Хлібороб».  

Одним із основних завдань відділу є використання документів Національного 
архівного фонду в господарських, соціально-культурних цілях та для забезпечення прав 
і законних інтересів громадян. У відділі громадянам видаються довідки за тематикою: 
встановлення записів у трудових книжках; підтвердження членства в колишніх КСП для 
судових справ з отримання земельних паїв, виділення та розмір майнових паїв, 
виділення земельних ділянок для підсобного господарства, на забудову, для ведення 
підприємницької діяльності; підтвердження отримання трудових нагород для 
нарахування пільгових надбавок до пенсій, підтвердження статусу виборної посади. 
Чимала робота проводиться з забезпечення збереженості документів та якісного 
поповнення Національного архівного фонду. 

Нагороди: Почесні грамоти Одеської обласної державної адміністрації (2008), 
Державного архіву Одеської області (2010), Любашівської районної державної 
адміністрації (2010), Любашівської районної ради (2014). 
 
 
 
ППААВВЛЛООВВАА  ТТееттяяннаа  ААннааттооллііїїввннаа   
начальник Любашівського  
районного трудового архіву 

Народилася у селі Доброжанівка 
Миколаївської області 15 червня 1971 
року. Закінчила Доброжанівську 
середню школу (1987) та Уманський 
державний аграрний університет за 
спеціальністю «фінанси і кредит» (1995). 

Трудовий шлях почала на посаді 
інспектора з соціального забезпечення в 
Агрофірмі «Україна» Миколаївської 
області (1990-1993). Працювала 
головним спеціалістом Любашівського районного відділу соціального забезпечення 
(1993-2002), головним спеціалістом Управління пенсійного фонду України в 
Любашівському районі (2002-2013).  

З листопада 2013 року обіймає посаду начальника Любашівського районного 
трудового архіву. 
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ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ЧЧУУММААКК  ССууссааннннаа  ААллііххааннііввннаа 

начальник архівного відділу Миколаївської  
районної державної адміністрації  

(3 роки архівного стажу)  

Народилася у смт Миколаївка Одеської області 29 вересня 
1969 року. Закінчила середню школу смт Миколаївки (1986), 
Кіровоградське професійно-технічне училище за 
спеціальністю «оператор поштового зв’язку» (1987), Державну 
академію зв’язку імені О.С.Попова за спеціальністю «економіка 
і управління» (1994).  

Трудовий шлях почала в Миколаївському районному 
відділені зв’язку (1987-2003). Працювала на посадах начальника відділу у справах 
неповнолітніх Миколаївської районної державної адміністрації (2003-2005), 
землевпорядника в сільськогосподарському ТОВ «Інтер-Агро» (2005-2007), технолога 
хлібопекарні ТОВ «Добробут» (2007-2010), секретаря Миколаївської ЦРЛ (2010-2011). 

З грудня 2011 року призначена на посаду начальника архівного відділу 
Миколаївської районної державної адміністрації. На займаній посаді зарекомендувала 
себе як старанний, наполегливий та здібний керівник відділу. Приділяє велику увагу 
поліпшенню якості роботи відділу. Належно виконує службові обов’язки. Активно 
займається громадською діяльністю; голова профспілкового комітету Миколаївської 
районної державної адміністрації.  

Підвищувала свій професійний рівень на курсах в Управлінні підвищення 
кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України (2012). 
 
 
 
ККРРААВВЧЧЕЕННККОО  ГГааллииннаа  ААннааттооллііїїввннаа 

головний спеціаліст трудового архіву  
Миколаївської районної ради  

(7 років архівного стажу)  

Народилася у місті Олевськ Житомирської області 9 
жовтня 1956 року. Закінчила Олевську середню школу (1973), 
технічне училище в місті Угліч Ярославської області (1976) та 
Харківський технікум молочної промисловості за 
спеціальністю «технік-технолог» (1986).  

Трудовий шлях почала секретарем Олевського 
промкомбінату (1973-1974). Працювала майстром сирцеху на 
заводі в місті Березівці (1976-1979), майстром сирцеху на Миколаївському сирзаводі 
(1980-1986), відповідальним секретарем комісії у справах неповнолітніх виконкому 
Миколаївської районної ради (1986-1992), завідуючою виробництвом Миколаївського 
сирзаводу (1992-2007), завідуючою організаційним відділом Миколаївської районної 
ради (2008). З листопада 2008 року обіймає посаду головного спеціаліста І категорії 
трудового архіву Миколаївської районної ради. 
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ООВВІІДДІІООППООЛЛЬЬССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ООРРЛЛООВВАА  ЛЛююддммииллаа  ВВаассииллііввннаа 

начальник архівного відділу Овідіопольської  
районної державної адміністрації  

(10 років архівного стажу) 

Народилася у селі Стодульці Жмеринського району Вінницької 
області 23 лютого 1978 року. Закінчила Овідіопольську загальноосвітню 
школу І-ІІІ ступенів № 2 (1995), Одеський верстатобудівний технікум за спеціальністю 
«технік-технолог» (1998) та Південноукраїнський державний педагогічний інститут 
імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «вчитель української мови та літератури» (2004). 

Трудову діяльність почала в Овідіопольській районній державній адміністрації 
на посаді друкарки (1998-2000); працювала оператором комп’ютерного набору (2000-
2002), головним спеціалістом загального відділу апарату (2002-2003), головним 
спеціалістом відділу контролю апарату (2003-2004), виконуючою обов’язки начальника 
архівного відділу (2004-2005).  

В 2005 році призначена на посаду начальника архівного відділу. Веде активну 
роботу по поліпшенню якості роботи зі зверненнями громадян. Зібрала колекції «Герої 
Соціалістичної Праці Овідіопольського району», «Пам’ятники району, пам’ятні знаки та 
братські могили». Склала перелік зруйнованих та виведених з культового використання 
православних храмів Овідіопольського району. Значну увагу приділила створенню 
тематичних фотоколекцій (архітектура смт Овідіополь, національні свята, знаменні 
події, видатні люди та інші), каталогізації фонду «Виконком Овідіопольської районної 
Ради народних депутатів». Збирає матеріали для започаткування фонду видатної 
людини району, колишнього голови Овідіопольської райдержадміністрації В.І.Дукова.  

В архівному відділі ведеться систематична робота зі створення науково-довідкового 
апарату фондів установ - джерел формування Національного архівного фонду: описів 
справ, історичних довідок та доповнень до існуючих історичних довідок, карток фондів. 
Аркуші фондів наявні в архіві в електронному та паперовому вигляді. 

Нагороди: Подяка Овідіопольської райдерждміністрації (2010); Почесні грамоти 
Овідіопольської райдержадміністрації (2011), Овідіопольської районної ради (2011). 
Бібліографія:  
Орлова Л.В. 24 грудня - День працівників архівних установ // Овідій-прес. - 2008. - 25 грудня. 
Орлова Л.В., Бахтій Т.П. За архівними документами - люди // Наддністрянська правда. - 2009. - 13 
листопада. 
Орлова Л.В. Архів інформує // Наддністрянська правда. - 2012. - 18 жовтня. 
 
 
ЧЧООРРННАА  ЛЛююддммииллаа  ММииккооллааїїввннаа   
начальник відділу Трудового архіву  
Овідіопольської районної ради  

(2 роки архівного стажу) 

Народилася у місті Одеса 26 липня 1961 року. Закінчила Одеську 
загальноосвітню школу № 103 (1975), Одеське технічне училище № 3 
за спеціальністю «майстер з шиття верхнього жіночого одягу 5-го розряду» (1978), 
Київський славістичний університет за спеціальністю «менеджер-економіст» (2004). 
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Трудову діяльність Л.М.Чорна почала майстром-індивідуалістом на 
промбуткомбінаті Одесько-Кишинівської залізниці (1978). Працювала швачкою на 
Одеській фабриці м’яких меблів (1978-1981); комплектувальницею на Одеському 
механічному заводі (1981-1982); телеграфісткою на Овідіопольському РВЗ (1982-1983); 
інструктором в Овідіопольській райраді ДСТ «Колос» (1983-1985); прибиральницею на 
Одеському механічному заводі (1985-1986); секретарем-друкаркою в Овідіопольському 
РайВО (1986-1988); техсекретарем райвиконкому, секретарем приймальні, діловодом 
райдержадміністрації (1988-1998), спеціалістом ІІ категорії, головним спеціалістом 
загального відділу апарату РДА (1999-2002); виконуючою обов’язки завідуючого 
загальним відділом апарату РДА, начальником загального відділу апарату (2002-2005); 
інструктором організаційного відділу Одеського обласного відділення Партії регіонів 
(2005-2006), консультантом в Овідіопольській районній раді (2007-2012). 

З листопада 2012 року обіймає посаду начальника відділу Трудового архіву. 
Приділяє велику увагу поліпшенню якості роботи зі зверненнями громадян. Постійно 
оновлює інформаційний стенд у приміщенні архіву з відомостями про графік прийому 
громадян, адресами та телефонами архівних установ області, зразками заяв тощо. 

Нагороди: Подяка Овідіопольської районної ради (2007); грамоти Овідіопольської 
районної ради (2011), Овідіопольської районної державної адміністрації (2012). 
  
  
РРЕЕННІІЙЙССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ББЕЕЗЗВВЕЕРРХХННЯЯ  ВВааллееннттииннаа  ММииккооллааїїввннаа  

начальник архівного відділу Ренійської  
районної державної адміністрації 

(21 рік архівного стажу) 

Народилася у селі Кислиця-Прут Вулканештського 
району Республіки Молдова 2 листопада 1958 року. В 1961 
році переїхала до міста Рені Одеської області. Закінчила 
Ренійську середню школу №2 (1976), Одеське 
професійно-технічне училище №10 за спеціальністю 
«зборщиця конденсаторів» (1978) та Одеський 
гідрометеорологічний інститут за спеціальністю 
«інженер-метеоролог» (1989). 

Трудовий шлях почала архіваріусом в Ренійській 
центральній районній лікарні (1977). Працювала 
паяльщицею конденсаторів на Одеському заводі 
«Епсілон» (1979), техніком метеорологічної станції «Рені» Одеської гідрометеорологічної 
обсерваторії (1980-1991), фахівцем ІІ категорії міського Фонду комунального майна 
(1993-1994), головним фахівцем Представництва Фонду державного майна в Ренійському 
районі (1995-1997). З квітня 1997 року обіймає посаду начальника архівного відділу 
Ренійської райдержадміністрації. 

Нагороди: Почесні грамоти Ренійської районної державної адміністрації (2009), 
Ренійської районної ради (2010), Державного архіву Одеської області (2012). 
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ММААТТВВЄЄЄЄВВАА  ТТееттяяннаа  ВВооллооддииммииррііввннаа  

директор Комунальної установи  
«Трудовий архів Ренійського району» 

(9 років архівного стажу) 

Народилася у місті Рені 12 червня 1961 
року. Закінчила Ренійську середню школу № 
1 (1976), Кагульський гідромеліоративний 
радгосп-технікум за кваліфікацією «агроном-
овочівник», спеціальність «овочівництво» 
(1980) та Одеський державний морський 
університет за спеціальністю «менеджмент 
організацій», кваліфікацєю «економіст» (2000).  

Трудову діяльність почала інспектором у 
Ренійській інспекції держстраху (1980-1985). Працювала оператором у Ренійській РІВС 
держстатистики (1986-1987), касиром у Ренійській портовій лікарні (1987-1989), 
медичним статистом у Ренійській районній санітарно-епідеміологічній станції (1989-
2002), головним бухгалтером у філії «Ренійський райавтодор» (2002-2005).  

В грудні 2005 року призначена на посаду директора Комунальної установи 
«Трудовий архів Ренійського району». 

Підвищувала професійний рівень на курсах в Управлінні підвищення кваліфікації 
кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України (2006, 2008, 2012). 

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної ради (2014). 
  
  
  
  
РРООЗЗДДІІЛЛЬЬННЯЯННССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ЛЛААППІІННАА  ММааййяя  ООллееккссааннддррііввннаа  

начальник архівного відділу  
Роздільнянської районної  
державної адміністрації  

(4 роки архівного стажу) 

Народилася у селі Мигаї Великомихайлівського 
району 1 травня 1967 року. Закінчила Роздільнянську 
середню школу № 1 (1984), Одеський технологічний 
інститут харчової промисловості імені М.В.Ломоносова 
за спеціальністю «інженер-технолог» (1989). 

Працювала на посадах начальника загального 
відділу, головного спеціаліста з кадрової роботи відділу 
організаційно-кадрової роботи апарату Роздільнянської 
райдержадміністрації, начальника канцелярії 
Роздільнянскої податкової міліції.  
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У 2011 році М.О.Лапіна призначена на посаду начальника архівного відділу 
Роздільнянської районної державної адміністрації. Значну увагу приділяє роботі з 
установами-фондоутворювачами архіву, проведенню семінарів для спеціалістів, 
відповідальних за діловодство та архівну справу.  

Підвищувала кваліфікацію в Управлінні підвищення кваліфікації кадрів при 
Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (2012). 
 
 
 
ШШТТУУВВББЕЕЙЙННАА  ААллььооннаа  ВВ’’яяччеессллааввііввннаа  

завідувач відділом «Трудовий архів  
при Роздільнянській районній раді»  

(2 роки архівного стажу) 

Народилась у селі Городківка Крижопільського району 
Вінницької області 25 серпня 1988 року. Закінчила Городківську 
ЗОШ № 2 (2005) та Вінницький державний аграрний університет за 
спеціальністю менеджмент підприємств та організацій (2010).  

Трудовий шлях почала в ресторані ПІІ «МакДональдс Юкрейн 
ЛТД» (2008); працювала продавцем непродовольчих товарів у 
ПП Султанова Н.А. (2010). З 2010 року працювала у Роздільнянській районній державній 
адміністрації.  

У вересні 2012 року призначена на посаду завідувача відділом «Трудовий архів при 
Роздільнянській районній раді». З 2013 року перебуває у декретній відпустці по догляду 
за дитиною. 
 
 
 
ППЛЛААТТІІККАА  ММииккооллаа  ВВііккттооррооввиичч  

завідувач відділом «Трудовий архів  
при Роздільнянській районній раді» 

Народився у місті Роздільна 19 грудня 1983 року. Закінчив 
Роздільнянську середню школу № 2 (1999), Одеський фінансово-
економічному коледж (2004), Державну податкову академію 
України за кваліфікацією «магістр з економіки підприємств» (2005), 
Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України за кваліфікацією «магістр державного управління» (2013). 

Трудовий шлях почав спеціалістом ІІ категорії відділу бухгалтерського обліку та 
звітності фінансового управління Роздільнянської райдержадміністрації (2003-2004). 
Працював в управлінні на посадах економіста І категорії (2004-2005), заступника 
головного бухгалтера (2005-2006), економіста І категорії (2006-2007), головного економіста 
(2007-2008), начальника фінансового управління райдержадміністрації (2008-2014). 

В березні 2014 року призначений на посаду завідувача відділом «Трудовий архів 
при Роздільнянській районній раді». 
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ССААВВРРААННССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ССААЛЛЮЮКК  ТТееттяяннаа  ДДееннииссііввннаа  

начальник архівного відділу Савранської  
районної державної адміністрації  

(13 років архівного стажу) 

Народилась у селі Мирне Кілійського району 13 
січня 1962 року. Закінчила Мирнівську середню школу 
(1979) та Одеський сільськогосподарський інститут за 
спеціальністю «агрономія» (1984).  

Трудовий шлях почала економістом по оплаті праці в 
колгоспі імені Котовського Савранського району (1984-
1985). Працювала економістом у колгоспах імені 50-річчя 
Великого Жовтня (1986) та «Україна» (1986-1989) Савранського району; економістом 
планової комісії виконавчого комітету Савранської районної Ради народних депутатів 
(1989-1992); техніком-лаборантом І категорії, агрономом І категорії Савранської 
державної насіннєвої інспекції (1992-2002). 

З квітня 2002 року обіймає посаду начальника архівного відділу Савранського 
районної державної адміністрації. За цей час проведено значну роботу по створенню 
колекцій документів та матеріалів: «Голодомор 1932-1933 рр. в Савранському районі», 
«Анкета Ветерана Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.», «Повсякденне життя 
сільського населення Савранського району у період окупації під час Другої світової 
війни», фотофонду «Історичні події та особистості Савранського району».  

Активно веде виставкову роботу, організовує нові та постійно оновлює вже діючі 
експозиції до дня утворення Савранського району, до річниць визволення району від 
німецько-румунських загарбників, до дня Партизанської Слави, пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 років. Досліджує та широко висвітлює на сторінках районної 
газети «Сільські новини» історію району. 

З 2002 року обіймає посаду відповідального секретаря районної комісії Книга 
Пам’яті України. Опрацювала матеріали до видання 2-го та 3-го томів Книги Скорботи 
України та «Книги Пам’яті України. Переможці». Оформила фотоальбом - атрибут 
Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава визволителям України» до 70-річниці 
визволення Савранського району від німецько-фашистських загарбників. Брала участь у 
розробці проекту «Комплексної програми розвитку культури та культурно-історичної 
спадщини Савранського району на 2014-2015 роки». 

Неодноразово підвищувала свій професійний рівень на курсах в Управлінні 
підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України 
(2004, 2006, 2008, 2012, 2014). 

Нагороди: Почесні грамоти районної державної адміністрації (2007), Одеської 
обласної державної адміністрації (2008, 2013), Державного архіву області (2012); Диплом 
переможця районного конкурсу «Людина року» у номінації «Державний службовець» 
(2009), учасник другого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 
службовець» у номінації «Кращий керівник» (2013). 

Бібліографія:  
Салюк Т.Д. Наш фонд - накопичувач важливих відомостей // Сільські новини. - 2002. - 9 жовтня. 
- С. 3. 
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Салюк Т.Д. Держава козацької доби // Сільські новини. - 2002. - 12 жовтня. - С. 3. 
Салюк Т.Д. Архіви-пам’ять народу // Сільські новини. - 2002. - 25 грудня. - С. 3. 
Салюк Т.Д. Про відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд 
// Сільські новини. - 2003. - 6 серпня. - С. 3. 
Салюк Т.Д. Літопис пам’яті народної // Сільські новини. - 2003. - 24 грудня. - С. 3. 
Салюк Т.Д. Пам’ятаємо ці імена // Сільські новини. - 2004. - 27 березня. - С. 2. 
Салюк Т.Д. Тоді була війна // Сільські новини. - 2004. - 22 червня. - С. 1. 
Салюк Т.Д. Щоб пам’ятали їхні імена // Сільські новини. - 2005. - 23 червня. - С. 2. 
Салюк Т.Д. Основні вимоги до складання номенклатури справ та формування документів у 
справи // Сільські новини. - 2005. - 14 вересня. - С. 2-3.  
Салюк Т.Д. Архіви- складова інформаційних ресурсів суспільства // Сільські новини. - 2005. - 
24 грудня. - С. 2. 
Салюк Т.Д. Про порядок передавання документів у випадку ліквідації (реорганізації) установи // 
Сільські новини. - 2006. - 25 жовтня. - С. 3. 
Салюк Т.Д. Вони вистояли і перемогли // Сільські новини. - 2006. - 28 жовтня. - С. 3. 
Салюк Т.Д. Накопичуючи архівні документи // Сільські новини. - 2007. - 25 липня. - С. 2. 
Салюк Т.Д. Такою є наша історія // Сільські новини. - 2008. - 5 березня. - С. 1. 
Салюк Т.Д. Таким був визвольний шлях // Сільські новини. - 2008. - 26 березня. - С. 1. 
Салюк Т.Д. Історія репресій на Одещині за архівними документами // Сільські новини. - 2008. - 17 
травня. - С. 2. 
Салюк Т.Д. … А пам’ять жива // Сільські новини. - 2008. - 22 жовтня. - С. 2. 
Салюк Т.Д. Національна Книга Пам’яті // Сільські новини. - 2008. - 22 листопада. - С. 2. 
Салюк Т.Д. Сторінками пам’яті народної // Сільські новини. - 2009. - 15 липня. - С. 2. 
Салюк Т.Д. Сторінками історії народу // Сільські новини. - 2009. - 28 листопада. - С. 2-3. 
Салюк Т.Д. Їх подвиг у віках безсмертний // Сільські новини. - 2010. - 30 квітня. - С. 1. 
Салюк Т.Д. Порядок передавання документів Національного архівного фонду на постійне 
зберігання // Сільські новини. - 2010. - 4 серпня. - С. 3. 
Салюк Т.Д. Що розповідають архіви? // Сільські новини. - 2011. - 22 червня. - С. 2. 
Салюк Т.Д. Події і факти // Сільські новини. - 2011. - 21 вересня. - С. 2. 
Салюк Т.Д. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. // Сільські новини. - 2011. - 
30 листопада. - С. 1. 
Салюк Т.Д. Архів - скарбниця історії Савранщини // Сільські новини. - 2011. - 24 грудня . - 
С. 3. 
Салюк Т.Д. З архівних даних // Сільські новини. - 2012. - 15 лютого . - С. 1. 
Салюк Т.Д. Книга Пам’яті України. Переможці // Сільські новини. - 2012. - 8 травня . - С. 3. 
Салюк Т.Д. Реабілітовані історією. Одеська область // Сільські новини. - 2012. - 19 травня . - С. 2. 
Салюк Т.Д. Хочете знати про свій район? Зазирніть до фондів архівного відділу // 
Сільські новини. - 2012. - 11 серпня. - С. 3. 
Салюк Т.Д. Увічнення в граніті // Сільські новини. - 2012. - 22 вересня. - С. 3. 
Салюк Т.Д. Із архівних матеріалів // Сільські новини. - 2012. - 23 листопада. - С. 2. 
Салюк Т.Д. Важлива державна і суспільна цінність // Сільські новини. - 2012. - 22 грудня . - С. 3. 
Салюк Т.Д. Із архівних матеріалів: кінець ХIII ст. - 1923 р. // Сільські новини. - 2013. - 23 січня. - С. 1. 
Салюк Т.Д. Із архівних матеріалів: 1923 - 1932 // Сільські новини. - 2013. - 26 січня . - С. 1. 
Салюк Т.Д. Із архівних матеріалів: 1933 - 1966 // Сільські новини. - 2013. - 30 січня . - С. 1. 
Салюк Т.Д. Відтворюючи історію: 1923 - 1945 // Сільські новини. - 2013. - 2 лютого . - С. 1. 
Салюк Т.Д. Сторінками історії: 1946 - 1960 // Сільські новини. - 2013. - 6 лютого . - С. 1. 
Салюк Т.Д. Сторінками історії: 1966 - 1986 // Сільські новини. - 2013. - 9 лютого . - С. 1. 
Салюк Т.Д. Ось як це було. // Сільські новини. - 2014. - 26 березня. - С. 1. 
Салюк Т.Д. Книга Пам’яті України // Сільські новини. - 2014. - 7 травня. - С. 3. 
Салюк Т.Д. Табори знищення євреїв // Сільські новини. - 2014. - 21 червня. - С. 3. 
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ШШППИИТТККОО  ООккссааннаа  ООллееккссііїїввннаа  

директор Комунального підприємства 
«Трудовий архів» у Савранському районі 

(2 роки архівного стажу) 

Народилася у смт Саврань 7 лютого 1989 року. Закінчила 
Осичківську загальноосвітню школу I-III ступенів (2006) та 
Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при 
Президентові України за спеціальністю «менеджмент 
організацій» (2011). Трудовий шлях почала на посаді 
начальника планового відділу в ТОВ «Агробуд» (2012-2013). 
З липня 2013 року обіймає посаду директора КП «Трудовий 
архів» у Савранському районі.  
  
  
  
ССААРРААТТССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ТТААРРААССЮЮКК  ЮЮрріійй  ААннааттооллііййооввиичч  

Начальник архівного відділу Саратської  
районної державної адміністрації 

(16 років архівного стажу) 

Народився у смт Сарата 12 вересня 1974 року. 
Закінчив Саратську загальноосвітню школу № 1 
(1991), історичний факультет Одеського державного 
університету імені І.І.Мечникова, отримав диплом 
за спеціальністю «історія», кваліфікація - 
«спеціаліст-історик, викладач історії» (1997). 

Трудовий шлях почав викладачем історії та правознавства в Світлодолинській 
загальноосвітній школі Саратського району (1997-1999). 

З 1999 року працював головним спеціалістом архівного відділу Саратської районної 
державної адміністрації; в серпні 2001 року призначений на посаду начальника 
архівного відділу Саратської районної державної адміністрації.  

Проводить значну роботу по поповненню Національного архівного фонду 
документами, що мають місцеве значення. Веде їх облік, забезпечує зберігання та 
використовує відомості, що в них містяться. Здійснює контроль за діяльністю архівних 
підрозділів та служб діловодства. Координує діяльність органів державної влади, 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності району з питань архівної та 
діловодної справи.  

Депутат Саратської селищної ради п’ятого (2006-2010) та шостого (2010-2015) 
скликань. 

Нагороди: Почесні грамоти Саратської райдержадміністрації (2014), Саратської 
районної ради (2014), Саратської селищної ради (2014); Подяка Державного архіву 
Одеської області (2003). 
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ССЕЕРРЕЕДДАА  ООллееккссааннддрр  ДДммииттррооввиичч  

завідуючий відділом районний  
трудовий архів КО «Саратагоспархів» 

(6 років архівного стажу) 

Народився у селі Плахтіївка Саратського району 
2 квітня 1964 року. Закінчив Плахтіївську 
загальноосвітню школу № 3 (1981) та Одеський 
інститут Міністерства Внутрішніх Справ за 
кваліфікацією «юрист» (1992). 

Навчався в Одеській морехідній школі технічного 
флоту (1981-1982), трудову діяльність почав матросом 
І класу на дизельній шаланді «Дунайська» (1982). 
Проходив службу в військах протиповітряного захисту Червонопрапорного 
Далекосхідного Військового Округу (1982-1984). Після демобілізації працював у 
Саратському районному відділі внутрішніх справ УМВС України в Одеській області на 
посадах: постовий міліціонер, помічник чергового РВВС, оперативно уповноважений 
РВВС, старший оперативно уповноважений РВВС, черговий РВВС, перший заступник 
начальника РВВС - начальник кримінальної міліції (1985-2006). 

В січні 2009 року призначений на посаду завідуючого відділом районний трудовий 
архів КО «Саратагоспархів». 

Нагороди, відзнаки: за час проходження служби в органах внутрішніх справ 
нагороджений трьома медалями МВС, отримав 23 подяки. 
  
    
ТТААРРУУТТИИННССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ББЕЕРРННААЗЗ  ІІррииннаа  ВВааллееннттииннііввннаа  

начальник архівного відділу Тарутинської  
районної державної адміністрації  

(4 роки архівного стажу) 

Народилася у смт Березине Тарутинського району 15 
липня 1979 року. Закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ 
ступенів смт Березине (1996) та Одеський національний 
університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю 
«історик» (2001). 

Трудовий шлях почала на посаді вчителя історії та 
правознавства в Одеській приватній школі (2001). 
Проходила військову службу за контрактом на посаді інспектора прикордонної служби 
відділення прикордонного контролю «Старокозаче» прикордонної військової частини 
№ 2190 м. Білгород-Дністровський (2003-2008). Працювала спеціалістом сектору з питань 
усиновлення, опіки та піклування служби у справах дітей Тарутинської 
райдержадміністрації (2009). З липня 2011 року обіймає посаду начальника архівного 
відділу Тарутинської райдержадміністрації.  
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Особливу увагу І.В.Берназ приділяє своєчасному виконанню запитів соціально-
правового характеру та роботі з організаціями списку № 1 юридичних та фізичних осіб - 
джерел формування Національного архівного фонду.  

Нагороди: Почесна грамота Тарутинської райдержадміністрації (2011); Подяка 
Тарутинської райдержадміністрації (2012). 

Бібліографія:  
Берназ І.В. Про архівний відділ Тарутинської РДА // Знамя труда. - 2012. – 19 вересня. 

 
 
 
ЧЧААППИИРР  ССттееппаанн  ВВаассииллььооввиичч  

директор Тарутинської районної  
комунальної установи «Трудовий архів» 

(3 роки архівного стажу) 

Народився у селі Виноградівка Тарутинського району 12 
липня 1962 року. Закінчив Виноградівську середню школу (1979) 
та Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю 
«інженер-механік» (1992). 

Трудову діяльність у радгоспі «Виноградівський» почав 
робочим, трактористом (1979-1980). Після проходження військової служби у лавах 
Радянської Армії (1980-1982), працював трактористом у радгоспі «Виноградівський» 
(1983), робочим у Радгоспі-заводі «Рассвет» (1985-1986); майстром у Тарутинській 
дирекції кіновідіомережі (1986-1987); механіком СУ-13 треста «УВНГС» (1987-1988); 
слюсарем Тарутинського виробничого управління житлово-комунального 
господарства (1988-1990); механіком (1990-1991); виконуючим обов’язки головного 
інженера Тарутинського райкомбінату побутового обслуговування (1991-1992); 
механіком в Тарутинськом виробничому управлінні житлово-комунального 
господарства (1992-1994); приватним підприємцем (2002-2011). 

У 2011 році призначений на посаду директора Тарутинської районної комунальної 
установи «Трудовий архів». Активно займається громадською діяльністю; депутат 
Тарутинської районної ради. 

Нагороди: Грамота Тарутинської райради та Тарутинської райдержадміністраціі 
(2013), дві Подяки Тарутинської райради (2014); Пам’ятна відзнака на честь 200-річниці 
селища Тарутине (2014). 
 
  
  
ББААРРДДУУКК  ССввііттллааннаа  ДДммииттррііввннаа  

архівіст Тарутинської районної комунальної установи «Трудовий архів» 

(9 років архівного стажу) 

Народилась у смт Тарутине Тарутинського району Одеської області 11 жовтня 
1954 року. Закінчила Тарутинську середню школу (1971) та Чернігівський юридичний 
технікум за спеціальністю «правознавство та облік в системі соціального 
забезпечення», кваліфікаця «юрист» (1975). 
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Трудовий шлях С.Д.Бардук почала в Тарутинському 
районному відділі соціального забезпечення старшим 
рахівником (1971-1973); працювала у відділі на посадах 
інспектора (1973-1982), старшого інспектора (1982-1994), 
заступника начальника відділу (1994-2002); обіймала 
посади заступника начальника та начальника відділу 
пенсійного забезпечення Управління Пенсійного фонду 
України в Тарутинському районі (2002-2004). У 2006 році 
призначена на посаду архівіста Тарутинської районної 
комунальної установи «Трудовий архів». 

Нагороди: Почесна грамота Одеської обласної 
державної адміністрації (2003); Подяки Тарутинської 
районної ради (2008, 2010, 2014). 
  
  
  
ТТААТТААРРББУУРРААРРССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ЛЛИИССАА  ТТееттяяннаа  ВВооллооддииммииррііввннаа  

начальник архівного відділу Татарбунарської  
районної державної адміністрації 

(8 років архівного стажу) 

Народилася у місті Гірське Попаснянського району 
Луганської області 10 січня 1961 року. Закінчила 
восьмирічну школу (1976), Слав’яносербський 
сільськогосподарський технікум за спеціальністю «технік-
топограф» (1976-1980), Білгород-Дністровське педагогічне 
училище за спеціальністю «вихователь дитячого садка» 
(1985-1988), Одеський державний педагогічний інститут 
імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «викладач 
дошкільної педагогіки і психології, методист по 
дошкільному вихованню» (1989-1993). 

Трудову діяльність почала техніком-топографом в експедиції № 242 підприємства 
№ 13 в місті Херсон (1979). Працювала техніком-топографом у відділі топографії 
проектного інституту «Укрюжгіпроводхоз» в місті Одеса (1980-1984); нянею (1984-1985), 
вихователем (1985-1987), завідуючою дитячого садка «Ручеек» ПМК-18 треста 
«Дунайводбуд» в місті Татарбунари (1987-1995); методистом Татарбунарського 
районного відділу освіти (1995-2004); головним спеціалістом відділу у справах молоді та 
спорту Татарбунарської райдержадміністрації (2004-2007). 

З 2007 року обіймає посаду начальника архівного відділу Татарбунарської районної 
державної адміністрації. Здійснила підготовку альбому «Голодомори на території 
Татарбунарщини», в який увійшли свідчення земляків, які стали жертвами Голодомору 
1946-1947 років та альбому «У сузір’ї героїв - імена наших земляків», де зібрані матеріали 
про Героїв Соціалістичної Праці, які жили та працювали в Татарбунарському районі у 
період 1960 - 1980 років.  

Нагороди: Грамота Татарбунарської районної державної адміністрації (2014). 
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ГГУУЛЛЬЬППАА  ООллььггаа  ППааннттееллііїїввннаа  

головний спеціаліст трудового архіву  
секретаріату Татарбунарської районної ради 

(10 років архівного стажу) 

Народилася у селі Білолісся Татарбунарського 
району 10 липня 1962 року. Закінчила Білоліську 
середню школу (1979), Ізмаїльський педагогічний 
інститут за спеціальністю «вчитель іноземної мови» 
(1983) та Рівненський педагогічний інститут за 
спеціальністю «практичний психолог, проф-
консультант» (1995). 

Трудову діяльність почала вчителем французької мови в Кочкуватській 
восьмирічній школі (1983-1985). Працювала інспектором комісії в справах неповнолітніх 
при Татарбунарському райвиконкомі (1985-1988), профконсультантом в 
Татарбунарському центрі зайнятості (1989-1996), інспектором в Татарбунарському 
районному відділі освіти (1997-1998), головним спеціалістом, начальником відділу 
надання соціальних послуг Татарбунарського центру зайнятості (1999-2004). 

З 2005 року обіймає посаду головного спеціаліста трудового архіву секретаріату 
Татарбунарської районної ради. 

Нагороди: Почесні грамоти Татарбунарської районної державної адміністрації (2011), 
Татарбунарської районної ради (2014). 
  
  
ФФРРУУННЗЗІІВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ККООВВААЛЛЕЕННККОО  ІІннннаа  ГГееооррггііїїввннаа  

начальник архівного відділу Фрунзівської  
районної державної адміністрації 

(13 років архівного стажу) 

Народилася у селі Оленівка Фрунзівського району 
15 квітня 1978 року. Закінчила Фрунзівську середню 
школу (1995), Одеський сільськогосподарський інститут 
за спеціальністю «плодоовочівництво та виноградар-
ство», кваліфікація «вчений агроном» (2000) та у цьому 
ж інституті отримала диплом за спеціальністю «облік і 
аудит», кваліфікація «економіст-бухгалтер» (2001). 

Трудовий шлях почала ревізором-інспектором І 
категорії по фінансуванню АПК в Великомихайлівському райфінвідділі. З листопада 
2001 року обіймає посаду начальника архівного відділу райдержадміністрації. 

Активно займається упорядкуванням та формуванням у справи виборчих 
документів, організацією їх приймання на державне зберігання. Створила колекцію 
матеріалів «Голодомор 1932-1933 рр. в Фрунзівському районі». Бере участь в проведені 
виїзних семінарів з теорії і практики архівної справи та діловодства. Веде роботу по 
удосконаленню та поповненню розділу «архівний відділ» на веб-сторінці 
райдержадміністрації. 
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І.Г.Коваленко Неодноразово підвищувала свій професійний рівень на курсах в 
Управлінні підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. 

Бібліографія: на сторінках районної газети «Новини Фрунзівщини» опубліковано статті: «Архів - 
соціальний помічник для людей» (2011), «У документах - наша історія» (2012), «Архів - скарбниця історії 
Фрунзівщини» (2014).  

 
 
ППААРРООВВЕЕННККОО  ННааттааллііяя  ООллееккссааннддррііввннаа 

головний спеціаліст відділу  
трудового архіву Фрунзівського району 

(3 роки архівного стажу) 

Народилася у смт Фрунзівка 14 жовтня 1983 року. 
Закінчила Фрунзівську загальноосвітню школу (2001) та 
Одеську національну академію харчових технологій за 
спеціальністю «менеджмент організацій» (2010). 

Трудову діяльність почала бібліотекарем у 
Фрунзівській районній бібліотеці (2006). Працювала 
головним спеціалістом відділу надходження доходів 
Управління пенсійного фонду України Фрунзівського 
району (2006-2009), помічником бухгалтера в СФГ 
«Мельник» (2009), провідним спеціалістом по виплаті 
пенсій Управління пенсійного фонду України Фрунзівського району (2010-2011). 

З вересня 2011 року обіймає посаду головного спеціаліста відділу трудового архіву 
Фрунзівського району при районній раді. Активно займається роботою по 
упорядкуванню та прийманню на зберігання документів з особового складу 
ліквідованих установ.  

Підвищувала професійний рівень на курсах в Управлінні підвищення кваліфікації 
кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України (2014). 
  
  
ШШИИРРЯЯЇЇВВССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

ККООСССС  ССввііттллааннаа  ЯЯккооввллііввннаа  

начальник архівного відділу Ширяївської  
районної державної адміністрації  

(3 роки архівного стажу) 

Народилася в селі Чогодарівка Ширяївського району 
01 листопада 1964 року. Закінчила Макарівську середню 
школу (1981), Балтське педагогічне училище (1983), 
Ізмаїльський педагогічний інститут (1989). Трудовий 
шлях почала вчителем початкових класів, російської мови 
та літератури у Макарівській середній школі (1985-1989).  
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С.Я.Косс працювала вчителем російської мови та зарубіжної літератури в 
Ширяївській середній школі № 1 (1989-2010); спеціалістом Центру соціальних служб для 
сім ї, дітей та молоді (2011).  

У серпні 2011 року призначена на посаду начальника архівного відділу Ширяївської 
районної державної адміністрації. Член експертної комісії (заступник голови) архівного 
підрозділу районної державної адміністрації. Займається вивченням історії смт 
Ширяєве, сіл Ширяївського району, збирає матеріали про ветеранів Великої Вітчизняної 
війни (спогади ветеранів та їх близьких, документи, фотографії тощо). 
 
 
РРООТТААРР  ССееррггіійй  ССееррггііййооввиичч  

завідуючий трудовим архівом  
Ширяївської районної ради 

Народився у смт Ширяєве 17 жовтня 1991 року. 
Закінчив Ширяївську НВК «Олімп» «ЗОШ I-III ступенів-
гімназія» (2008-2012) та Одеську національній академію 
харчових технологій (2014). Трудову діяльність почав 
головним спеціалістом бухгалтерського відділу по 
нарахуванням та виплатам Управління соціального захисту 
населення при Ширяївській райдержадміністрації (2013-
2014). З вересня 2014 року обіймає посаду завідуючого 
трудовим архівом Ширяївської районної ради. 
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ААРРХХІІВВННІІ  УУССТТААННООВВИИ  ООДДЕЕССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ::     
ККООННТТААККТТННАА  ІІННФФООРРММААЦЦІІЯЯ::   
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