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Альтернативні роздуми з приводу законопроекту "Про доступ до архівів
репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років"
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Шановні читачі, звернутися до громадськості змусив проект Закону України
"Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного
режиму 1917 - 1991 років", що було підготовлено Українським інститутом
національної пам’яті (УІНП) та зареєстровано Верховною Радою України
03.04.2015 за номером 2540.
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На погляд пересічного громадянина ідея потужна, тим більш, що закон пропонується
прийняти у спільному пакеті законів із декомунізації, що включає наступні закони:
"Про увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939–1945", "Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", "Про правовий статус та
вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті". 31
березня 2015 р. зазначений пакет із 4-х законопроектів було схвалено на засіданні
Уряду.
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Цілком і абсолютно підтримуючи три названих законопроекти, пропонуємо
уважно та вдумливо поглянути на проект Закону "Про доступ до архівів
репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991
років". Що ж у ньому пропонується? А пропонується наступне:
Під гаслом розширення доступу до цієї категорії архівної інформації УІНП намагається
провести вилучення документів Національного архівного фонду України з десятків
державних архівних установ і перевезти їх до ще не створеного архіву інституту.
Отже, йдеться про масштабне, не знане досі в історії української архівної справи
переміщення до столиці документів на паперових носіях, створених майже 100-30
років тому.
Очевидно, що автори названого законопроекту, керуючись романтичним принципом
національного відродження, але, на жаль, не будучи фаховими архівістами, не здатні
спрогнозувати наслідки впровадження у життя цього закону хоча б на
найближчі п’ять років. А результати будуть катастрофічно руйнівні для державної
архівної системи, Національного архівного фонду України загалом.
По-перше, архівні установи для проведення передбаченої законом "ревізії" фондів
змушені будуть закритись на 2-3 роки (в залежності від кількості справ), а відтак й
припинити доступ до архівів репресивних органів. Далі провести перегляд і відбір
документів для передачі, скласти акти прийому-передачі, підготувати до
транспортування і перевезти у Київ. Це потребуватиме не тільки чималого часу, але й
залучення додаткових фахових працівників. Не говорячи вже про розпорошення
фондів, дезорганізацію напрацьованого десятиліттями науково-довідкового апарату.
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По-друге, йдеться про переміщення до столиці мінімум 4-х мільйонів архівних
справ. Зрозуміло, що у сучасному Києві відсутні вільні архівосховища для такого
масштабного комплексу документів. А його будівництво коштуватиме сотні мільйонів
гривень. На впорядкування цих справ також будуть потрібні роки, чималий штат
фахових співробітників і величезні кошти. І весь цей час, тобто від 5-7 років, той
доступ до архівної інформації репресивних органів, задля розширення якого
приймався даний закон, буде просто закритим. Слід мати на увазі, що архівно-слідчі
справи репресованих знаходяться в обласних державних архівах, за місцем репресій.
Після звезення їх до Києва, репресовані чи їх родичі з усіх областей України змушені
будуть їхати до Українського інституту національної пам’яті.
По-третє, таке затратне, тривале, деструктивне пересування автентичних архівнодокументних масивів у ХХІ столітті, в добу новітніх комп’ютерних технологій виглядає,
перепрошую, тривіальним невіглаством. Крім того, можна вже зараз припустити,
що прийнятий у такій редакції закон, не буде впровадженим у життя через
його очевидний технологічно складний і фінансово затратний характер.
Спілка архівістів України висловлює категоричний протест проти спроби вилучення,
всупереч Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи",
згаданої категорії оригіналів документів з фондів державних архівів України та їх
передавання до архіву Українського інституту національної пам’яті.
Звертаємо увагу громадськості на те, що сьогодні не завершено будівництво
комплексу архівних споруд в м. Києві по вул. Солом’янська, 24, три обласні
державні архівні установи знаходяться в аварійних приміщеннях, а, починаючи з 1991
р., в Україні не зведено жодної закінченої спеціалізованої архівної споруди. Врешті,
Україна веде важку і виснажливу війну із зовнішнім агресором та терористичними
формуваннями на Сході держави, яка потребує спрямування фінансових ресурсів на
досягнення перемоги та зміцнення державного суверенітету.
Водночас існують цілком реальні можливості розв’язання цієї проблеми. Нами
пропонується, спираючись на наявну законодавчу базу, що регулює доступ до
архівної інформації, спільними зусиллями робочої групи архівістів, архівознавців та
науковців УІНП розробити єдиний "Порядок доступу та користування
документами репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму
1917-1991рр.", який би склав нормативно-правову базу забезпечення
безперешкодного доступу громадян України та інших осіб до цього суспільно
важливого ресурсу архівної інформації незалежно від місця її зберігання. Бо в чому, як
відповідальних громадян України та фахівців архівної справи, полягає наше спільне
завдання? - В забезпеченні вільного доступу громадян до архівної інформації чи
створенні ще однієї величезної бюрократичної установи?
Найбільш раціональний за даних умов спосіб створення широкого і цивілізованого
доступу до архівної інформації репресивних органів радянської доби може бути
втілений шляхом реалізації Державної програми оцифрування згаданого
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комплексу документів. УІНП має отримати і сконцентрувати у своєму архіві згадану
тематичну інформацію на сучасних електронних носіях, що створить умови для
максимально відкритого і відносно зручного користування нею.
Автор : Гаранін Олександр Якович, Заступник Голови Спілки архівістів України,
Кандидат історичних наук, Директор Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства
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