Прес-реліз
КРУГЛОГО СТОЛУ
«Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини
в архівній галузі України»
25 вересня 2019 року о 10.00 у Зеленій залі Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України (вул. Володимирська, 22а ) відбудеться круглий стіл,
присвячений проблемі охорони культурної спадщини в архівній галузі України.
Учасники круглого столу: громадськість, представники Міністерства юстиції
України, Державної архівної служби України, центральних державних архівних установ
України.
18 квітня 2018 року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на
тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні».
Рекомендаціями парламентських слухань, затверджених Постановою Верховної Ради
України від 14.05.2019 р № 2716-VIII, зокрема, було рекомендовано Кабінету Міністрів
України затвердити:
– Державну цільову програму забезпечення збереженості документів Національного
архівного фонду;
– забезпечити добудову та поетапне введення в експлуатацію комплексу споруд
центральних державних архівів України у місті Києві;
– забезпечити збереження цілісної колекції Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України.
На сьогодні виникла критична ситуація з розміщенням найбільшого в Європі архівумузею - Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (далі ЦДАМЛМ України). Масштабна та багатогранна діяльність ЦДАМЛМ України може бути
зупинена, а зібрані у його фондах безцінні скарби – пошкоджені, розпорошені та навіть
назавжди втрачені через невирішене питання його розміщення.
У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа за позовом
Національного заповідника «Софія Київська» (далі - Заповідник) до ЦДАМЛМ України про
поновлення порушеного особистого немайнового права Заповідника на вільне здійснення
статутної діяльності зі збереження та охорони пам’яток культурної спадщини, розташованих
на території Заповідника, шляхом зобов’язання ЦДАМЛМ України припинити фактично
користуватись нежилими приміщеннями будівлі Бурси загальною площею 3691,00 кв. м.,
розміщеної за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 22-а, в якій розміщується ЦДАМЛМ
України. Йдеться фактично про «виселення» архіву-музею із будівлі Бурси, де ЦДАМЛМ
України за рішенням Уряду безперервно розміщується більше 50 років, без надання
рівноцінного приміщення, яке б відповідало нормативно законодавчо встановленим вимогам.
Обстоюючи необхідність захисту і збереження документів Національного архівного
фонду, музейних предметів державного Музейного фонду України, усвідомлюючи загрозу
штучного знищення і розпорошення цілісної колекції ЦДАМЛМ України як невід’ємної
складової національної історико-культурної спадщини та інформаційних ресурсів України,
ЦДАМЛМ України уже два роки робить все для того, щоб привернути увагу керівництва
держави та суспільства на найвищому рівні до реальної небезпеки, яка виникла через
недалекоглядність та байдужість окремих чиновників, щодо можливої втрати вагомої
частини культурної спадщини України, що внесена до Національного архівного фонду та
міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу».
Реалізація проєкту «Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних
державних архівів по вул. Солом'янській, 24, у м. Києві», затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1041-р, дозволило б вирішити
питання розміщення ЦДАМЛМ, а також забезпечити належне розміщення та
комплектування інших центральних державних архівів, сховища яких на сьогодні
перевантажені.
Не зважаючи на труднощі, Укрдержархів та ЦДАМЛМ України продовжують
уживати заходів щодо забезпечення збереженості документів Національного архівного
фонду та пошуку шляхів вирішення нагальних питань збереження культурної спадщини.

