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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА  
від 11 вересня 1992 р. № 530     Київ 

Про підготовку і випуск серії книг "Реабілітовані історією" 
  
З метою забезпечення своєчасного випуску багатотомного 

науково-документального видання про жертви репресій на Україні 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Погодитися з пропозицією Академії наук, Державного комітету 
по пресі, Служби безпеки, Всеукраїнської спілки краєзнавців, 
Українського культурно-просвітницького товариства "Меморіал" 
імені В.Стуса про підготовку і випуск починаючи з 1992 року по 
республиці Крим, областях, м.м. Києву і Севастополю тематичної 
серії книг у 27 томах "Реабілітовані історією" про громадян, які стали 
жертвами репресій в Україні протягом 20-50-х років нинішнього 
століття. 

2. Для організації роботи по підготовці зазначеної серії книг 
затвердити Головну редакційну колегію у складі: Тронько П.Т. 
(голова), Горбик В.О. Горбатюк В.С., Данилюк Ю.З. (заступник 
голови), Дяченко Ю.П., Жулінський М.Г. (за його згодою), 
Замлинський В.О., Іваненко Б.В., Ковтун Г.К. (заступник голови), 
Коломієць В.С., Кондуфор Ю.Ю., Кудрицький А.В., Курас І.Ф., 
Марчук Є.К., Пиріг Р.Я., Пшенников О.М., Різниченко Г.А., 
Репринцев В.Ф., Рубльов О.С. (відповідальний секретар), Скляренко 
Є.М., Сохань П.С., Шемшученко Ю.С. 

Раді Міністрів Республіки Крим, державним адміністраціям 
областей, м.м. Києва і Севастополя затвердити редакційні колегії 
томів серії, створити при них штатні редакційно-видавничі групи для 
підготовки рукописів, організувати їх фінансування й матеріально-
технічне забезпечення за рахунок місцевих бюджетів і коштів 
громадських організацій. 

3. Науково-методичне забезпечення підготовки книг серії 
"Реабілітовані історією" покласти на Академію наук, утворивши для 
цього відповідний структурний підрозділ у штаті Інституту історії 
України. 

Визнати за необхідне створити в Інституті історії України 
Академії наук національний банк даних, в якому сконцентрувати 
матеріали, пов'язані з репресіями на Україні в 20-50-х роках. 

Міністерству освіти включити до планів наукових робіт вищіх 
навчальних закладів підготовку матеріалів до книг вказаної серії. 

4. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів 
України, Службі безпеки, їхнім органам на місцях створити належні 
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умови для роботи редколегій, авторських колективів і редакційно-
видавничіх груп, подавати їм допомогу у виявленні й використанні 
документальних матеріалів. 

5. Для здійснення науково-редакційного опрацювання 
видавничих оригіналів, підготовки і випуску книг серії "Реабілітовані 
історією" створити при видавництві "Українська енциклопедія" імені 
М.П.Бажана спеціалізований науково-редакційний виробничий розділ 
- Головну редакцію серії з необхідним штатом працівників (до 30 
чоловік) відповідного профілю. 

6. Міністерству фінансів щорічно, починаючи з 1992 року, 
передбачати виділення Академії наук і Державному комітетові по 
пресі відповідних коштів на фінансування робіт, що стосуються 
підготовки і випуску книг вказаної серії. 

7. Установити, що серія "Реабілітовані історією" випускається на 
засадах державного замовлення з покриттям фактичних витрат 
видавництва "Українська енциклопедія" імені М.П.Бажана і 
поліграфічних підприємств за рахунок бюджетних коштів Республіки 
Крим, областей, м.м. Києва і Севастополя. 

Раді міністрів республіки Крим, державним адміністраціям 
областей, м.м. Києва і Севастополя до 1 квітня 1993 р. укласти з 
видавництвом "Українська енциклопедія" імені М.П.Бажана та 
Інститутом історії України відповідні угоди на підготовку і випуск 
книг серії, передбачивши виплату авторського гонорару та 
авансування робіт. 

8. Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку 
відкрити Головній редакційній колегії "Реабілітовані історією" 
окремий рахунок для проведення банківських операцій, пов'язаних з її 
діяльністю. 

9. Міністерству економіки передбачити щорічне виділення 
Державному комітетові по пресі для випуску книг серії "Реабілітовані 
історією" необхідні матеріально-технічні ресурси, а також цільовим 
призначенням для видавництва "Українська енциклопедія" імені М.П. 
Бажана ліміти на меблі в сумі 0,5 млн. карбованців. 

10. Державному комітетові по пресі забезпечити видання книг 
зазначеної серії належною поліграфічною базою. 

11. Головній редакційній колегії разом з Академією наук, 
Державним комітетом України по пресі та Міністерством фінансів 
розробити і до 1 жовтня 1992 р. подати на розгляд Кабінету Міністрів 
України кошторис витрат по підготовці та випуску серії 
"Реабілітовані історією". 

12. Академії наук разом із Державним комітетом по пресі, 
Службою безпеки, Головним архівним управлінням, Всеукраїнською 
спілкою краєзнавців здійснити протягом 1993-2000 років випуск 
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науково-документальних збірників "З архівів ВНК-ДНУ-НКВС-КДБ". 
Міністерству фінансів передбачити виділення Академії наук 

відповідних коштів для фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою 
та виданням зазначених науково-документальних збірників. 

13. Київській міській державній адміністрації розглянути до 11 
жовтня 1992 р. і вирішити питання про надання приміщення для 
роботи Головної редакційної колегії та Головної редакції серії 
"Реабілітовані історією" 

14. Голові Головної редакційної колегії Троньку Н.Т. разом з 
Державним комітетом по пресі і Академією наук у двомісячний строк 
розробити і затвердити Положення про Головну редакційну колегію. 

 
Прем'єр-міністр України  В.Фокін 

Миколаївська обласна  
державна адміністрація 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

представника президента України 
Про підготовку і випуск обласної книги серії видання "Реабілітовані 

історією" 
 
У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.10.92. №530 "Про підготовку і випуск серії книг "Реабілітовані 
історією": 

1. Вважати роботу з підготовки і випуску обласної серії видання 
"Реабілітовані історією" важливим завданням обласної, 
райдержадміністрації, виконкомів міських Рад народних депутатів, 
громадських організацій, засобів масової інформації. 

2. Затвердити редакційну колегію книги. (Додаток). 
3. Створити при редакційній колегії штатну редакційно-

видавничу групу в кількості 7 чоловік. 
Керівником групи затвердити Вашкевича В.М.  
4. Фінансовому управлінню облдержадміністрації (Сідень) 

щорічно, починаючи з 1993 року, передбачити асигнування на 
фінансування редакційно-видавничої групи. 

5. Рекомендувати голові виконкому Миколаївської міської Ради 
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