
3 “Реабілітовані історією” 

В умовах національного відродження України, розбудови її 
державності, утвердження міжнародного авторитету важливого 
значення набувають питання всебічного дослідження маловідомих 
сторінок історії українського народу, пов’язаних з періодом 
становлення і функціонування тоталітарної системи, всебічного 
аналізу породжених нею негативних явищ. 

Непоправних і нічим не виправданих втрат зазнав український 
народ внаслідок масових політичних репресій, депортацій, 
різноманітних утисков прав і свобод, які торкнулись всіх без 
виключення верств населення, обірвали і скалічили життя мільйонів 
громадян. 

В 1992 р. Президія Верховної Ради України та Кабінет Міністрів 
України підтримали пропозицію Академії наук України, Служби 
безпеки України, Державного комітету по пресі України, українського 
історико-просвітницького товариства “Меморіал” ім. В.Стуса, 
Всеукраїнської спілки краєзнавців про підготовку і видання 27-томної 
науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” про 
незаконні репресії в Україні громадян, що стали їх безвинними 
жертвами. 

Кожній області, Републіці Крим, містам Києву та Севастополю 
будуть присвячені окремі томи. Крім них передбачається видання 
двох додаткових томів. Перший виствітлює загальні проблеми 
політичних репресій в Україні. Другий том розкриватиме трагічну 
долю іноземних громадян, які стали жертвами незаконних репресій, 
перебуваючи на території України. 

Багатотомне видання покликане висвітлити трагічні події в історії 
України, повернути їй незаслужено забуті імена державних діячів, 
майстрів літератури і мистецтва, вчених, відновити історичну 
справедливість щодо мільйонів громадян, вшанувати борців за 
свободу і незалежність України. 

Серія книг “Реабілітовані історією” - наукове за своїм характером 
видання - повинно збагатити українську науку новим оригінальним 
фактичним матеріалом, ввести в науковий обіг і оприлюднити раніше 
закриті для дослідників документи політичного керівництва, вищих 
органів державної влади та державного управління, колишніх 
спеціальних служб, правоохоронних органів, відкрити широкі 
можливості для наукового вивчення і узагальнення проблем 
зародження і функціонування радянського тоталітаризму. Водночас 
багатотомна серія стане своєрідним меморіалом тим, хто став 
жертвою однієї з найжорстокіших в історії людства політичних 
систем. 

Основним критерієм відбору персоналій до видання повинні 
стати положення Закону УРСР від 17 квітня 1991 р. “Про реабілітацію 
жертв політичних репресій в Україні”. У відповідності с законом були 
реабілітовані громадяни безпідставно засуджені в роки Радянської 
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влади судами або репресовані на території України іншими органами 
в будь-якій формі, включаючи позбавлення життя або волі, 
переселення у примусовому порядку, вислання і заслання за межі 
України, позбавлення громадянства, примусове поміщення в 
лікувальні заклади, позбавлення або утиск громадянських прав або 
свобод з мотивів політичного, соціального, класового, національного і 
релігійного характеру. 

Виходячи з цього, прізвища усіх громадян, реабілітованих у 
відповідності з законодавством колишнього СРСР та України, 
повинні увійти до видання “Реабілітовані історією”. 

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України “Про 
підготовку і випуск серії униг “Реабілітовані істроією” Представник 
Президента України по Миколаївськой області своїм розпорядженням 
в лютому 1993 р. затвердив редакційну колегію обласної книги. 

При редакційній колегії створено штатну редакційно-видавничу 
групу в кількості 7 чоловік. 

В бюлетені редакційної колегії будуть регулярно публікуватися 
відомості про грамадян, що зазнали політичних репресій, а також 
найбільш яскраві документи щодо незаконних репресій. Списки 
репресованих будуть подаватися по районах області і м. Миколаєву. 
Уточнення до відомостей про громадян - жертв політичних репресій 
треба надсилати до редколегії. 

Бюлетень редколегії є офіційним виданням. При публікації 
матеріалів з бюлетеню в ЗМІ посилання на нього обов’язкове. 

Матеріали підготовані співробітниками редакційно-видавничої 
групи при редколегії. 

 
Відповідальний за випуск  Вашкевич В.М. 
 
 


