ПРЕС-РЕЛІЗ
Державний архів Чернівецької області
Виставка до 100 річчя від створення
системи архівних установ України та 110-річчя від створення
Державного архіву Чернівецької області.
01 листопада 2017 р. в приміщенні Державного архіву Чернівецької
області (м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 20-А) відкрито документальну
виставку до 100-річчя від створення системи архівних установ України та
110-річчя від створення Державного архіву Чернівецької області. Виставку
підготовлено на виконання наказу Укрдержархіву від 05 вересня 2017 року
№ 63 «Про відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних
установ України».
Експозиція виставки підготовлена за документами архіву, відображає
процес становлення та діяльності Крайового архіву Буковини (1907 - 1914),
Комісії державних архівів Буковини (1924 - 1940), роботу Чернівецького
облдержархіву за 1940 рік, діяльність архіву в період тимчасової нацистської
окупації краю (1941 - 1944), а також повідомляє про стан архівних органів
Чернівецької області у 1945 році та заходи, які вживалися архівом на
покращення стану збереження та впорядкування архівних документів у перші
повоєнні десятиліття.
Серед документів виставки – Звіт архіву за перший рік діяльності з 01
листопада 1907 р. по 31 грудня 1908 р., підготовлений відповідальним за
крайовий архів доктором Володимиром Мільковичем — професором
кафедри історії Східної Європи Чернівецького університету, постанова
Чернівецького повітового виконкому «Про упорядкування і збереження
архівних матеріалів» від 07 серпня 1940 р., акт обстеження архівних органів
Чернівецької області за 22 – 29 березня 1945 р., повідомлення щодо приведення
назв державних архівів УРСР у відповідність з положенням про ДАФ СРСР
та впровадження назви Державний архів Чернівецької області та ін.
Довідка:
Державний архів Чернівецької області розпочав свою діяльність 01
листопада 1907 р. як Крайовий архів Буковини Австрійської імперії,
перетворений при Румунії в Комісію державних архівів м.Чернівці,
створений у 1940 р. і відновлений у 1944 р. як Чернівецький обласний
державний архів Української РСР, з 1991 р. – сучасна назва. Є однією з
найстаріших архівних установ України з унікальним складом документів.
Найдавніші документи архіву – колекції, зібрані комісією державних
архівів Буковини та дослідником історії Буковини Францем Вікенгаузером,
що відносяться до XV – XVIII ст., коли Буковина входила до Молдавського
князівства. Основні етапи розвитку економічного та громадського життя
Буковини до її возз’єднання з Україною представлені документами з

середини XVIII ст. У них знайшли відображення два періоди історії краю:
перебування в складі Австрії, з 1867р. Австро-Угорщини (1774-1918) та
включення до складу королівської Румунії (1918-1940).
В архіві зберігаються фонди установ Російської імперії, які існували
на території Хотинського повіту Бесарабської губернії (1812-1917) та
Чернівецької губернії періоду Першої світової війни (1914-1917).
Документи радянського періоду (1940-1941, 1944-1991) представлені
в фондах Рад депутатів трудящих (народних депутатів), їх виконкомів, а
також управлінь та відділів останніх, органів суду та прокуратури, установ
промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі,
постачання та побутового обслуговування населення, науки, культури,
освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення. Особливу цінність
мають документи про націоналізацію землі,
банків,
промислових
підприємств, установ торгівлі, колективізацію сільського господарства,
створення нових промислових підприємств, розвиток науки, освіти і
культури.
Фонди Чернівецького обкому Компартії України,
міськкомів,
райкомів Компартії України, профспілкових та молодіжних організацій за
1940-1941рр.,
1944-1992рр. відображають роль КПУ у політичному,
економічному та соціальному житті Чернівецької області в складі УРСР.
Серед особових виділяються фонди: австрійського урядовця та
історика Франца Адольфа Вікенгаузера (1809-1891), австрійського історика,
професора Чернівецького університету Фердинанда Циглауера фон
Блюменталь (1829-1906), румунського історика та громадського діяча Іона
Ністора, буковинських поетів Параски Амбросій та Івана Кутеня, вчителя і
журналіста Іларія Карбулицького,
лікаря та скульптора Опанаса
Шевчукевича, народних артистів України Володимира Сокирка, Петра
Міхневича, Галини Янушевич, народного депутата СРСР від Буковини,
професора Чернівецького держуніверситету, колишнього посла України в
Румунії Леонтія Івановича Сандуляка та ін.
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