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Засновники:  
Міністерство культури України 

Одеська обласна державна адміністрація 

Одеська обласна рада 

Одеська міська рада 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів 

Одеська національна наукова бібліотека  

Організатори:  
Одеська національна наукова бібліотека  

Управління та департаменти Одеської облдержадміністрації: 

*інформаційної діяльності 

*культури, національностей, релігій та охорони об’єктів ку-
льтурної спадщини 

*освіти і науки  

Книжкова палата України імені І. Федорова 

Одеська обласна організація Національної спілки 
письменників України 

Роздільнянська міська рада 
 
За підтримки: 
ПАТ «Пласке»  
Благодійного фонду «Медичний центр “Надія, Добро і Добробут”» 
Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря 
Юридична фірма «Юрлайн» 
СК «Укрферрі» 
Одеського морського торговельного порту 
Одеського припортового заводу 
ДП МТП «Южний» 
ПАТ «Єнні Фудз» 

Організаційний комітет виставки-форуму: 
65023 Одеса-23, вул. Пастера, 13 
Тел. / Факс (048) 723-02-52 
E-mail: ognb@ukr.net  
Internet: www.odnb.odessa.ua 

mailto:ognb@ukr.net
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БОТУШАНСЬКА 

Ольга Федорівна, 
генеральний директор  

ОННБ, 

голова оргкомітету 

ХVIІ Всеукраїнської 

виставки-форуму 

“Українська книга на Одещині”, 
заслужений працівник 

культури України, 

повний кавалер ордена 

княгині Ольги 

 
 

 
Дорогі друзі! 

 
Сердечно вітаю всіх з відкриттям XVIІ Всеукраїнської виставки-

форуму «Українська книга на Одещині». Цей загальнодержавного 
масштабу захід знову зібрав у стінах Одеської національної наукової 
бібліотеки шанувальників книги – літераторів, видавців, бібліотекарів, 
громадських діячів і, безумовно, читачів. 

XVIІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на 
Одещині» проводиться відповідно до плану роботи Міністерства культури 
України та на виконання обласної комплексної програми «Культура 
Одещини – 2014-2016 роки», затвердженої рішенням Одеської обласної ради 
№ 1015-VI від 21.02.2014 року. Традиційно вона має підтримку 
Міністерства культури України, Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України, Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів, Книжкової палати України імені Івана Федорова, 
Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної та Одеської 
міської рад.  

У роботі виставки-форуму беруть участь представники 
Міністерства культури України, Держкомтелерадіо України, директор 
Книжкової палати України імені І. Федорова М.І. Сенченко, президент 
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Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О.В. Афонін, 
провідні видавництва України та Одеси. 

Виставка-форум покликана сприяти збереженню і примноженню 
духовного та культурного надбання українського народу; розвитку і 
функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя; 
піднесенню вітчизняної видавничої справи; утвердженню в суспільстві 
престижу української книги; розповсюдженню та популяризації нових 
книжкових видань, що вийшли впродовж року на теренах України; 
поповненню бібліотек Південного регіону новою літературою. 

Особливість заходу полягає в тому, що загальнодержавна акція 
такого масштабу здійснюється в стінах наукової бібліотечної установи і 
не носить комерційного характеру та сприяє творчому  єднанню видавців 
та книгорозповсюджувачів, бібліотекарів, авторів книг і читачів.  

На виставці свою продукцію представлятимуть близько 100 
вітчизняних видавництв різних форм власності. Серед видавництв, які 
постійно беруть участь у виставці-форумі, – «Наукова думка» НАН 
України, «Мистецтво», «Картографія», «Мапа», «Алерта» (Київ), 

«Твердиня» (Луцьк), «Редакція газети ˝Підручники і посібники"» 
(Тернопіль), «Астропринт» (Одеса) та ін.  

Вперше у виставці-форумі братимуть участь Торговий дім 
«Освіта-Центр», який представляє такі провідні видавництва України, як 
«Видавничий дім "Освіта"», «Світоч», «Сиция», «Алатон» (Київ) та ін. 

Видавці презентуватимуть наукові, навчальні, історичні, 
краєзнавчі видання, переклади  українською та іншими мовами кращих 
зразків класичної та сучасної іноземної літератури на будь-які смаки та 
уподобання.  

Вагомою подією виставки-форуму стане презентація зібрання 
творів у 13 томах «Шлях до відродження» (Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 
2014-2015) легендарного дисидента,  лауреата Національної премії України 
імені Тараса Шевченка в номінації «Публіцистика і журналістика», Героя 
України Левка Лук’яненка.  

Лауреат Шевченківської премії, провідний український дитячий 
письменник Володимир Рутківський презентуватиме свою нову книжку 
«Джури і Кудлатик» (Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015). 

На відвідувачів виставки чекають: дискусійна студія за участі 
директора Книжкової палати України імені І. Федорова, д-ра техн. наук, 
проф. М.І. Сенченка та президента Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів О.В. Афоніна, книговидавців, бібліотекарів, 
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громадських діячів та книгорозповсюджувачів; прес-конференції, автограф-
сесії, учасниками яких будуть представники провідних видавництв і 
видавничих організацій, письменники, літературні критики, 
мистецтвознавці; мистецький ярмарок, на якому представлять свою 
творчість майстри народно-ужиткового мистецтва Одеси; бібліографічні 
студії: до 105-річчя від часу заснування Одеського бібліографічного 
товариства за участі науковців, викладачів, краєзнавців, бібліотечних 
працівників. 

Вперше у рамках XVIІ Всеукраїнської виставки-форуму 
«Українська книга на Одещині» спільно з Одеською обласною бібліотекою 
для дітей проводиться Свято дитячої книги. Зокрема, відбудеться 
підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 
«Найкращий читач України 2016 року» та визначення переможців з-поміж 
100 юних претендентів Одеського регіону.  Свято проводиться на 
виконання Державної цільової програми підтримки і розвитку читання та 
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року». 

Окрасою цьогорічної виставки-форуму стане захід, який 
проводитиметься вперше: музична вітальня «Співаю тебе, Україно!» за 
участі провідних артистів Одеського національного академічного  театру 
опери та балету.  

У програмі виставки-форуму – виїзне Свято української книги в 
місті Роздільній (Одеська область) з презентацією творчого доробку 
провідних видавництв України і благодійною акцією – передачею книжок 
вітчизняних видавництв бібліотекам міста та дитячому будинку. 

Відбудеться також урочиста передача вітчизняних видань 
військовим частинам Одеського гарнізону в рамках Всеукраїнської акції 
«Бібліотека українського воїна». 

Істориків та краєзнавців Одещини зацікавить презентація книги 
Уте Шмідт «Бессарабия. Немецкие колонисты Причерноморья. Очерки» 
(Одеса: Optimum, 2015) за участі О. М. Кифака,  Почесного консула 
Німеччини в Одесі. 

Директор Книжкової палати України імені І. Федорова, д-р техн. 
наук, проф. М.І. Сенченко презентуватиме свої нові книги із серії 
«Четвертая мировая латентная война». 

Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» представить 
книги, видані в 2015-2016 роках, за участі головного редактора 
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видавництва, заслуженого працівника культури України, кавалера орденів 
княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів Н.Д. Прибєги. 

Поетеса, історик, бібліотекознавець, бібліограф Тетяна Добко 
презентуватиме свою збірку поезій «Життя триває» (Київ : Світ Успіху, 
2016).  

Одеські письменники познайомлять відвідувачів виставки-форуму 
зі своїм творчим доробком. 

Заходи відбудуться в ОННБ, на творчих майданчиках бібліотек 
міста, громадських організацій та навчальних закладів м. Одеси. 

 Завершиться виставка-форум підбиттям підсумків та урочистою 
церемонією нагородження переможців конкурсу «Краща книга виставки-
форуму 2016» . 

До уваги відвідувачів будуть представлені книжково-ілюстративні 
виставки: «Краща книга виставки-форуму 2016» – аванзал ОННБ; 
«Видання ОННБ» – аванзал ОННБ; «Книги одеських письменників 2015-
2016 рр.» – відділ краєзнавства «Одесика» ОННБ (головний корпус); 
«Писаренко В.М.: Книжки для власної бібліотеки, виготовлені власноруч» – 
головний читальний зал ОННБ. 

Звичайно, я ще раз хочу подякувати усім нашим доброчинцям, які 
долучилися до організації та проведення цього масштабного заходу, –  
ПАТ "Пласке", Благодійному фонду «Медичний центр "Надія, Добро і 
Добробут"», Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирю, СК 
«Укрферрі», юридичній фірмі «Юрлайн», Одеському морському 
торговельному порту, Одеському припортовому заводу, ДП МТП 
«Южний», ПАТ «Єнні Фудз». 

Дорогі друзі, я вірю, що нинішня Всеукраїнська виставка-форум 
«Українська книга на Одещині» продемонструє традиційно високий рівень, 
матиме широкий суспільний резонанс,  додасть наснаги на подальшу твор-
чу працю. Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, довголіття, нових здобут-
ків! 
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АФОНІН 

Олександр Васильович, 
президент  

Української асоціації видавців 

та книгорозповсюджувачів 

 
 
 
 
 
 

 
Дорогі колеги і друзі української книги! 

 
«Дні української книги на Одещині», які пройдуть вже сімнад-

цятий рік поспіль, стали знаковою подією в книжковому світі Укра-
їни.  

Це свято мудрості, знань, краси слова, закладених у кни-
гу, гуртує видавців і читачів — поціновувачів як української літера-
турної спадщини, так і творів сучасних вітчизняних і зарубіжних 
авторів у перекладі українською.  

Окрім виконання функцій ознайомлювача споживачів із широ-
кою палітрою літературних творів, виставка-форум стала постій-
ним дискусійним майданчиком, де обговорюються питання стану 
української книги, проблеми, які гальмують цивілізаційний розви-
ток вітчизняної видавничої справи, а також шляхи їх подолання.  

Особливістю цього яскравого книжкового заходу є те, що мож-
ливість ознайомитися з літературними новинками і доробком укра-
їнських видавців мають, як завжди, не тільки мешканці вічно юної 
Одеси, а й Одеської області, оскільки традиційно у програмі форуму 
передбачено виїзд його учасників в один із районів Одещини.  
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Цьогорічний форум повинен стати черговим етапом осмис-
лення ролі книги у розвитку людини, суспільства, економіки країни, 
поступу і визначення шляхів наповнення якісною вітчизняною кни-
гою жанрових ніш, втрачених у попередні роки.  

Українське суспільство поступово повертається до розуміння 
того непересічного факту, що творцем усього доброго, розумного, 
чесного і справедливого є людина, збагачена знаннями, які вона чер-
пає з вічного і бездонного джерела — книги.  

Щиро вітаю видавців — учасників форуму та всіх звеличників 
літературного слова зі святом і схиляю голову перед керівництвом і 
працівниками Одеської національної наукової бібліотеки за їхню не-
втомну працю з популяризації української книги і читання.  

 
Зі святом книги вас, друзі!  
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ПРЕС-РЕЛІЗ 

СВЯТО ДИТЯЧОЇ КНИГИ В РАМКАХ  

XVIІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ВИСТАВКИ-ФОРУМУ  

«УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ» 

20-21 травня 2016 року відбудеться Свято дитячої книги. 
Вже стало традицією в Одеській обласній бібліотеці для дітей 
проводити обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Найкращий 
читач України – … року», де зустрічаються найактивніші читачі 6-7 
класів та їх улюблені герої. Конкурс передбачає реєстрацію чита-
цьких рекордів (найбільша кількість прочитаних книг, відвідувань 
бібліотеки). 

Організацію та проведення конкурсу здійснюють громадсь-
ка організація «Форум видавців» та Національна бібліотека Украї-
ни для дітей. Співорганізаторами є ряд обласних бібліотек для 
дітей України. 

Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Найкращий чи-
тач України – … року» є відкритим і проводиться як творче зма-
гання дітей в усіх адміністративно-територіальних одини-
цях України (читачі шкільних, сільських, міських, районних і облас-
них бібліотек для дітей України). Конкурс «Найкращий читач–
2016» проводиться з метою:  

 заохочення дітей до системного читання, виявлення чи-
тацьких уподобань та пріоритетів; популяризації най-
кращої української та світової літератури для дітей; ви-
роблення в учнів навичок самостійної роботи з книгою; 

 привернення уваги громадськості, державних установ, 
фондів, спонсорів та меценатів до проблем дитячого 
читання; 

 сприяння забезпеченню рівного доступу всіх дітей до 
найкращих надбань українського та світового книгови-
дання. 

Бібліотеки для дітей Одеси та Одеської області вже 12 ро-
ків поспіль беруть участь у конкурсі. Це майже 40 000 читачів та 
36 переможців заключного обласного туру конкурсу, які отримува-
ли головний приз – подорож до Львова на Фестиваль дитячого 
читання «Книгоманія». Найактивнішими цього року були: Татарбу-
нарська РДБ, Одеська ЦМБС, Чорноморська МДБ, Іванівська РДБ, 
Котовська РДБ, Кодимська РДБ, Миколаївська РДБ, Саратська 
РДБ, Фрунзівська РДБ.  
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Цього року формат обласного конкурсу дещо змінився. Він 
відбудеться в рамках XVIІ Всеукраїнської виставки-форуму «Укра-
їнська книга на Одещині». Відкриття Свята дитячої книги пройде 
за окремим сценарієм о 13.00 в Одеській національній науковій 
бібліотеці (за адресою – вул. Пастера, 13). О 14.20 конкурсанти 
переїдуть до приміщення Одеської обласної бібліотеки для дітей, 
де захищатимуть свої читацькі уподобання у трьох номінаціях: 

 костюм улюбленого героя;  

 електронна презентація улюбленого твору; 

 найулюбленіша книга. 

Цьогоріч усі переможці міських/районних турів написали 
нарис про свого улюбленого героя. Виступи дітей-переможців ра-
йонних і міських конкурсів «Найкращий читач року» пройде у свят-
ковій атмосфері, з театральними та ігровими елементами. Члени 
журі оберуть двох переможців, які отримають титул «Найкращий 
читач року–2016». Усі учасники конкурсу отримають дипломи та 
цінні подарунки.  

 
Склад журі: 
Голова – Сушинський Богдан,  

академік, письменник. 
Члени журі:  
Червінська Надія, 

представник управління культури, 
національностей, релігій та охорони об’єктів 
культурної спадщини 
Одеської облдержадміністрації;  

Амельченко Юліана, 
директор ОНУБ ім. М. Грушевського;  

Человська Олена, 
директор ОЮБ. 

 
Ініціативність, вміння вирішувати проблеми, гнуч-

кість, інноваційність і креативність бібліотекарів склада-
ють концепцію успіху в популяризації дитячого читання. Керівники 
дитячим читанням, які супроводжують переможців конкурсу, поді-
ляться своїм досвідом роботи з дітьми-читачами на семінарі 
«Креативність як принцип роботи сучасного дитячого бібліотека-
ря». 
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РОЗДІЛЬНА. ІСТОРІЯ ТА ІСТОРИЧНІ МІСЦЯ РАЙОНУ 

 

 
Роздільна – місто у західній частині Причорноморської ни-

зовини, районний центр Розділь-
нянського району, Одеської обла-
сті, одна з найбільших залізничних 
станцій на півдні України. 17995 
мешканців (2015). Площа міста – 
72 км

2
. Відстань до обласного 

центру – автошляхами близько 
87 км, а залізницею – 72 км.  

У 1923 році Роздільна стає 
центром Роздільнянського району, 

Одеського повіту, але в 1924 році адміністративно-територіальний 
поділ змінився і населений пункт увійшов до складу Тарасо-
Шевченківського району, Одеського округу. Лише в 1932 році 
Роздільна знову стала 
центром відновленого 
Роздільнянського ра-
йону. 

У травні 1957 
року селище одержує 
статус міста районно-
го значення. 

Як населений 
пункт Роздільна ви-
никла в період будівництва залізничної лінії Одеса – Балта (1863-
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1865). При виборі назви, найвірогідніше, керувалися фактом, що 
виникло поселення у місці розгалуження колії на два напрямки – 
на Парканці і Бірзулу. Офіційною датою заснування міста вважа-
ють вересень 1863 року. У 1892 році тут побудували вокзал – дво-
поверховий будинок з цегли і черепашника. У 1887-1892 роках у 
Роздільній було збудовано приміщення однокласної школи.  

 
 

 
На початку XX століття Роздільна займала вагоме місце 

на транспортному шляху, що з'єднував центральні області Росії і 
промисловий Донбас з Одесь-
ким морським портом. У 1906 
році станції присвоїли статус 
першого класу. Через неї йшли 
тисячі пудів вантажів, які потім 
розтікалися по всьому світу.  

Будівлі колишньої чергової 
машиністів більше 100 років 

Важкі випробування ви-
пали на долю роздільнянців у 
роки громадянської війни. Місто 
переходило з рук в руки. Гинули люди, руйнувалися будинки… 
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У 1921-1925 роках станція майже досягла рівня 1913 року 
щодо вантажообігу і перевезень пасажирів. Відновив роботу побу-
дований ще у 1907 році цегельний завод, стали до ладу млин, 
олійня. Було закладено електростанцію, відремонтовано при-
станційний водогін. З'явилися два нових житлових райони. Відкри-
лися кілька кооперативних магазинів, амбулаторія, дитячий садок, 
ясла, розширилося приміщення школи. 

У роки Другої світової війни Роздільна була місцем крово-
пролитних боїв як у період оборони, так і під час визволення міста 
від загарбників. 416 роздільнянців стали на захист Вітчизни. 
8 серпня 1941 року німці захопили Роздільну. Встановився «новий 
порядок», однак йому не підкорилися мешканці. Вони переховува-
ли дівчат і хлопців, яких окупанти намагалися вивезти до Німеччи-
ни, у неволю, ховали від загарбників зерно та інші продукти. Взим-
ку 1942 року на залізничному вузлі була створена патріотична гру-
па, яка влаштовувала диверсії, завдавала ударів у тилу ворога.  

 
1944 р.  
Нічна атака радянських 
танків Т-34-85 
біля ст. Роздільна 

 
У вирішальні для 

визволення Роздільної 
зимові та весняні місяці 
1944-го тут діяла розвід-
група під командуванням 
старшого лейтенанта 

Ю.Л. Дегтярьова, яка виконувала завдання штабу 3-го Українсько-
го фронту в тилу німецьких 
військ. Журналіст 
А.Т. Гордієнко написав про неї 
документальну повість «Раз-
ведчиков забросили в Раз-
дельную». В одній з глав повісті 
– «Имя Раздельной звучало 
громко» – йдеться про визволи-
телів під командуванням гене-
рал-лейтенанта І.О. Плієва. У 
ніч з 3 на 4 квітня 1944 року кін-
номеханізована група під командуванням І.О. Плієва вступила у 
бій за Роздільну і опівдні оволоділа нею.  
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У місті і районі споруджено понад 40 меморіальних ком-
плексів і пам’ятників, присвячених подвигу земляків-героїв Другої 
світової війни. 

 

 

Міг-15 УТІ (2007), вул. Європейська 
 
Після звільнення міста найперше був відновле-

ний залізничний вузол: полагоджено підірвані ворогом колії, від-
ремонтовано рухомий склад, переоснащено депо. У травні 1944 

року через Розділь-
ну вже пішли поїзди 
на Київ і Москву. 

Налагоджувалося 
медичне обслуго-
вування населення, 
відкрилася середня 
школа, магазини.  

 

м.Роздільна.СШ № 1  

Пізніше було побудовано виноробний завод, реконструйо-
вано елеватор, на промкомбінаті створено черепичний і столярний 
цехи. У п'ятдесяті роки був реконструйований залізничний вузол. 
Внаслідок цього швидкість пасажирських поїздів на цій ділянці до-
сягла 100 км, а товарних – 80 км на годину, різко зріс вагонообіг. У 
1962 році в місті побудовано молокозавод. Влітку 1971 року в 
Роздільній розгорнулося будівництво заводу ковальсько-
пресового обладнання Одеського виробничого об'єднання «Прес-
маш». У вересні 1980 року станція Роздільна увійшла до числа 
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100 найважливіших залізничних станцій СРСР. У 1984 році заліз-
нична станція була електрифікована. 6 грудня 1984 року на 
станцію вперше прибула електричка з Одеси. На початку 2000-х 
років у Роздільній почався активний період газифікації будинків. 
Сьогодні понад половину домогосподарств газифіковано.  

У квітні 2003 року 
почалося будівництво 
нового вокзалу, і вже в 
листопаді того ж року 
вокзал був готовий до 
відкриття. Це – сучасна 
триповерхова будівля, 
на першому поверсі 
якої – операційний зал, 
поєднаний з касовим 

залом і залом очікування, 
багажне відділення, кафе, 
магазин, перукарня, мед-
пункт і відділення банку, на 
другому – зал підвищеного 
комфорту, кафе і кабінети 
адміністрації станції, на 
третьому – готельні номе-
ри. Залізничний вокзал у 
Роздільній став другим на 

території України, після Київського вокзалу, який повністю 
відповідає європейським нормам і стандартам. Реконструйована 
також привокзальна територія.  

Роздільна будується, розвивається. І в тому, що у цього 
міста є майбутнє, – сумнівів немає. Роздільна одна з перших в 
області побудувала сучасний лікарняний комплекс. Тут працює 
сучасна школа-гімназія, якою розділь-
нянці по праву пишаються. У місті діє 
районний краєзнавчий музей, який 
відвідують до семи тисяч осіб на рік. 
Центром розвитку кінного спорту в 
Одеській області є кінно-спортивний 
клуб «Багнатово». 

Порушуючи тему історичних і культурних пам'яток, ми не 
можемо не згадати роздільнянську православну церкву Миколи 
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Чудотворця, яка була заснована в 1901 році. Оскільки Роздільна 
була невеликим селищем, то і церкву будували невелику. Зате 
вийшла вона гарною і затишною. Кошти на будівництво виділяла 
залізниця, бо ж вважається, що Микола Чудотворець – покрови-
тель мандрівників. Не випадково вибрано місце її розташування – 
біля вокзалу, що дозволяє завжди бути в центрі громадського жит-
тя. Була при церкві і парафіяльна школа. Настоятелем церкви в 
той час був І.М. Романович. 

м. Роздільна. Православна церква 
 Миколи Чудотворця 

У 1904 році імператор Ми-
кола II з дружиною Олександрою 
Федорівною прибув до Роздільної, 
відвідав Свято-Миколаївську церкву 
і нагородив іменним золотим годин-
ником отця Іполита. У 1911 році ім-
ператор Микола II вдруге відвідав 
роздільнянську церкву, але вже разом зі своїм сином, спад-
коємцем престолу цесаревичем Олексієм. 

На початку 1920-х років отець Іполит помер від тифу, йому 
було лише 44 роки. Його могила знаходиться в церковному дворі. 
Після його смерті церква довгі роки була закрита. Під час Другої 
світової війни церкву відкрили. 
Діяла вона до початку 50-х 
років і знову була закрита аж 
до 90-х років ХХ століття. У 
той період у колишній церкві 
розташовувалася бібліотека, а 
поруч, у суміжному будинку, – 
районний будинок культури, а 
пізніше будинок піонерів.  

І лише в 1990 році, за 
розпорядженням першого сек-
ретаря Роздільнянського райкому партії С.Р. Гриневецького (піз-
ніше – голова Одеської облдержадміністрації, народний депутат 
України кількох скликань), церкву повернули справжнім господа-
рям. Для відновлення церкви потрібен був молодий, діяльний 
священик, і на прохання віруючих 29 вересня 1990 року настояте-
лем Свято-Миколаївської церкви був призначений священик, нині 
митрофорний протоієрей, П.М. Дутчак. Відновлення проходило 
поетапно, протягом шести років. До роботи були залучені майстри 
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і художники із Західної України. 14 січня 1991 у церкві було прове-
дено перше богослужіння. У 1997 році, 5 жовтня, церква була по-
вністю відновлена і освячена, митрополитом Одеським та 
Ізмаїльським Агафангелом. 

 
м. Роздільна. Привокзальна площа. 

Пам'ятник Тарасу Шевченку 

 
У 2008 році на Привок-

зальній площі Роздільної відбуло-
ся відкриття пам'ятника Тарасу 
Григоровичу Шевченку. Сим-
волічним є те, що в роботі з 
увічнення пам'яті Великого Кобза-
ря на Роздільнянській землі взяла 
безпосередню участь, об'єднавши 
прагнення і зусилля багатьох бла-
годійників, міжнародна громадська 
організація «Одеське земляцтво» 
(президент – В.К. Симоненко, ви-
конавчий директор – В.П. Романюк). Інформаційне забезпечення 
проекту здійснювала В.Ю. Котенко, директор представництва МГО 
«Одеське земляцтво» в Одеському регіоні. Творцями пам'ятника є 
відомі в Україні майстри. Скульптор – заслужений художник 
України О.В. Копйов; архітектори: В.І. Мироненко, голова правлін-
ня обласної організації Національної спілки архітекторів України, 
член-кореспондент Української академії архітектури; В.А. Цірулік, 
начальник інспекції Державного архітектурно-будівельного кон-
тролю в Одеській області; Г.В. Варшкевич, майстер по металу. 

Виконавці п'єдесталу: місцеві приватні будівельники-
підприємці В.І. Мацюк, О.А. Кулинич та їх колективи; майстри по 
граніту з Коросишева, Житомирської області В.А. Булас і 
В.М. Алексєєв. 

Найбільш цікавими пам'ятками, з точки зору історії та 
культури району, є церкви. Наприклад, в селі Лиманське (колишня 
німецька колонія Зельц). Одна велика – в центрі села, інша, ма-
ленька – поруч із цвинтарем. Маленька церква була побудована з 
великим і глибоким підвалом, де згодом був похований перший 
священик. Туди, як у мавзолей, можна було спускатися сходами і 
покладати квіти. Обидві церкви були католицькими.  
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Руїни католицьких храмів 

в с. Зельці  
(нині – с. Лиманське) 

Учні та вчителі Лиман-
ської загальноосвітньої школи в 
ході пошукових робіт з'ясували, 
що велика церква в центрі се-
лища, яка нагадує базиліку 
своєю подовженою, витягнутою формою, швидше за все була по-
будована в 1901-1902 рр. Деякі мешканці стверджують, що церква 
була споруджена в 1808 році, посилаючись на те, що німці, що 
населяли Зельц, не могли жити без церкви ціле століття. Однак 
наявні документи свідчать, що церква, руїни якої збереглися досі, 
побудована саме на початку ХХ століття. 

Церква в с. Ельзас 
(нині – с. Щербанка) 

 
В с. Щербанка (коли-

шнє с. Ельзас) перший камінь 
у підмурівок церкви був за-
кладений дияконом Рудоль-
фом Райхертом 13 травня 
1891 року. А вже 25 жовтня 
1892 року єпископ А. Церро 
освятив нову церкву і оголо-

сив  архангела Гавриїла її покровителем. 
Побудована в стилі еклектики, масивна будівля церкви бу-

ла завдовжки 51 м і завширшки 20 м, а вбудована вежа разом зі 
шпилем сягала 46 м. Вежа розміщувалася з північного боку церк-
ви, а гаспида – з південного. На фасаді знаходилося два основних 
портали, по сім великих стрілчастих вікон з кожного боку будівлі. 
Інтер'єр прикрашали три чудових вівтаря, поставлені тірольськими 
майстрами. 
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Над багато прикрашеним головним вівтарем висіла карти-
на, виконана олійними фарбами, із зображенням архангела 
Гавриїла. З іншого боку стояли статуї св. Антонія і св. Климентія. 
Бічний вівтар у правому нефі був присвячений Пресвятій Богоро-
диці, у лівому – вівтар св. Йосипа. У наступні роки до 12 колон 
центрального нефа були прикріплені скульптури дванадцяти апо-
столів, а прекрасно виконана серія картин «Зупинки Христа на 
Хресній дорозі на Голгофу» була розміщена на стінах. Три карти-
ни на церковну тематику були написані майстром Бенцінгером зі 

Швейцарії. Серед іншого цер-
ковного оздоблення були: ка-
федра з виразним різьбленням 
по дереву, мармурова купіль для 
хрещення. 

У 1911 році в церкві був 
встановлений орган, а на 
дзвіниці – чотири дзвони різних 
розмірів. 

 
 

Руїни костьолу в с. Ельзас 
(нині – с. Щербанка) 
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Роздільна сьогодні 
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ-ФОРУМУ 
  

  

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА 
Видавництво 
01004 Київ, вул. Басейна, 1/2 
Тел. (044) 234-11-31; факс (044) 235-01-05 
Е-mail: ivan@ababa.kiev.ua 
Директор – Малкович Іван Антонович 
Провідне українське видавництво дитячої літератури, одне з 

найпопулярніших дитячих видавництв.  
 

АКАДЕМВИДАВ 
ВЦ «Академія» 
03680 Київ, вул. Довженка, 3, а/с 37, 04119 
Тел. /факс : (044) 483-19-83 
Е-mail: aсаdemia-pc@svitonline.com 
Директор – Теремко Василь Іванович  
Спеціалізується на випуску навчальної літератури для серед-

ньої та вищої школи, наукових, довідково-енциклопедичних, нау-
ково-популярних видань. 

  

АЛЕРТА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04210 Київ, а/с 112 
Тел.: (044) 223-15-30, 223-15-25; факс (044) 499-87-72 
Е-mail: alerta@ukr.net 
www.alerta@kiev.ua 
Директор – Діордійчук Олександр Васильович 
Видання та розповсюдження академічної, наукової, практич-

ної, а також професійної літератури з економіки, права, гуманітар-
них та технічних дисциплін. Комплектування публічних бібліотек та 
бібліотек вищих навчальних закладів. Оптова торгівля.  

mailto:ivan@ababa.kiev.ua
mailto:aсаdemia-pc@svitonline.com
mailto:alerta@ukr.net
http://www.alerta@kiev.ua/
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АНАНЬЇВСЬКА ДРУКАРНЯ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
МВП 
66400 Ананьїв, Одеська область, вул. Пушкіна, 15 
Тел./факс : (04863) 2–12–65, 2-29-29 
Директор – Дмитренко Ніна Михайлівна 
Виготовлення поліграфічної продукції, краєзнавча література. 
 

  

АПРІОРІ 
Видавництво 
Приватне підприємство 
79000 Львів, пл. Катедральна, 2/4, а/с 242 
Тел. : (067) 314-05-10, (032)235-62-18 
Е-mail: apriori.knyga@gmail.com 
Директор –  Николишин Юрій Ігорович 
Видання фотоальбомів, краєзнавчої, етнографічної, дитячої, 

художньої, духовної літератури, а також календарів, листівок, бук-
летів та карт. Видавничо-поліграфічні послуги. 

 

АРТ ЕКОНОМІ  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
03047 Київ, просп. Перемоги, 50, офіс 407 
Тел. (044)361-73-61, факс (044) 454-88-29 
E-mail: admin@knygar.com.ua 
Директор – Кіктенко Сергій Микитович 
Видавництво “Арт Економі” (“Арт Ек”) було засноване 29 груд-

ня 1991 р. Діяльність видавництва зосереджена на виданні посіб-
ників, навчальної, науково-популярної та художньої літератури, 
при цьому значну частину складають замовні видання. Відповіда-
льність перед замовником змушує видавництво приділяти макси-
мум уваги якості та новітнім технологіям видання книжок. 

Унікальна пропозиція від видавництва: поєднання друко-
ваної (високої якості 30-50 примірників) та електронної версії ви-
дання.  

Видання книжок від 30 примірників з електронним варіан-
том та розміщення в популярних інтернет-магазинах електрон-
ної книжки. 

mailto:apriori.knyga@gmail.com
mailto:admin@knygar.com.ua
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АСТРОПРИНТ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
65091 Одеса, вул. Разумовська, 21 
Тел. (048) 785-58-55; факс (0482) 33-07-17  
Е-mail: astro_print@ukr.net 
Директор – Гарбузов Геннадій Олександрович  
Видавництво було засноване в 1990 році. Спеціалізується на 

виданні наукової, навчальної, художньої літератури, повнокольо-
рових образотворчих фотольбомів. Має власну поліграфічну базу 
та фірмовий книжковий магазин. 

 

БАЛТІЯ-ДРУК 
Видавництво 
03039 Київ, просп. 40-ліття Жовтня, 15 
Тел.: (044) 502-10-47, (044) 502-10-48 
Е-mail: info@baltia.com.ua,  orders@baltia.com.ua 
Спеціалізується на виданні листівок, подарункових альбомів 

та книг,туристичних путівників по Україні. Основна тематика ви-
дань – національне культурне надбання, історія, мистецтво, а та-
кож традиції та звичаї українського народу. 

 
 

БАМБУК 
Мережа книгарень  
65015 Одеса, вул. Головківська, 36-в 
Тел. (067) 481-22-11; факс (048) 737-46-54 
Е-mail: ranok-odessa@mail.ru 
Керівник – Сагайдак Андрій Владиславович 
Навчальна та методична література: робочі та залікові зоши-

ти, прописи, плани-конспекти, словники, довідники, атласи, кон-
турні мапи, шкільна документація та інше.  

Наочні посібники: комплекти таблиць з усіх предметів, порт-
рети письменників, учених та композиторів, грамоти, дипломи, ін-
формаційні стенди та плакати для дитячих шкіл і садочків, альбо-
ми з малювання та аплікацій, демонстраційні картки та інше, а та-
кож дитяча художня література, розвиваючі ігри, набори для твор-
чості, наукові ігри. 

mailto:astro_print@ukr.net
mailto:info@baltia.com.ua
mailto:orders@baltia.com.ua
mailto:ranok-odessa@mail.ru
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ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
04176 Київ, вул. Електриків, 23 
Тел. (044) 42-52-063 
E-mail: info@cul.com.ua  
Директор – Пляшко Ростислав Олександрович 
Видання юридичної, економічної, гуманітарної літератури, 

практичних посібників, монографій. 

 
ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
790008 Львів, вул. Лемківська, 15-а, а/с 879 
Тел. (067) 502-75-12 
Е-mail: spinolta@starlev.com.ua 
Директор – Шейко Микола Іванович 
Видає книжки для дітей.  
 

ВМВ 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво-друкарня 
65069 Одеса, просп. Добровольського, 82а 
Тел. /факс : (048) 751-15-80, 751-14-87  
Е-mail: info@vmv.odessa.ua 
Директор – Плеханова Вікторія Сергіївна 
Видавництво-друкарня вже протягом років пропонує широкий 

спектр поліграфічних послуг високої якості.  

mailto:info@cul.com.ua
mailto:spinolta@starlev.com.ua
mailto:info@vmv.odessa.ua
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ГЕНЕЗА 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
04212 Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Л 
Тел. 050-330-14-05; факс (044) 379-14-07 
E-mail: marina.kvetenadze@geneza.ua 
Директор – Дубас Олексій Павлович  
Провідне видавництво України. Понад 20 років – лідер з виго-

товлення видань для загальноосвітньої школи. Серед асорти-
менту – понад 800 найменувань підручників, навчальних посібни-
ків, робочих зошитів, хрестоматій, збірників текстів, книжок для 
вчителя, довідників, словників тощо. Діяльність видавництва була 
відзначена численними грамотами та винагородами. Двічі отриму-
вало звання «Лідер галузі». 
 
 
 

ГРАНІ-Т 
Видавництво 
02140 Київ, вул. Бориса Гмирі, 2, офіс 10 
Тел. (044) 200-12-57 
E-mail: office@grani–t.info 
Директор – Шахнік Тетяна Володимирівна 
Видавництво засноване у лютому 2006 року. Уже перші його 

видання звернули на себе увагу читачів і критики. Має два пріори-
тетних напрями діяльності – дитячий та культурологічний, де най-
повніше реалізується кредо видавництва – розкривати нові, часом 
несподівані, грані творчості. 

mailto:marina.kvetenadze@geneza.ua
mailto:office@grani–t.info
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНЕ ГАЗЕТНО-

ЖУРНАЛЬНЕ ВИДАВНИЦТВО»  
Видавництво, підпорядковане Міністерству культури України  
03040 Київ, вул. Васильківська, 1  
Тел. (044) 498-23-66 
E-mail: nvu.kultura@gmail.com 
Генеральний директор — Щекун Андрій Степанович. 
Засноване у 1990 році як «Газетно-журнальне видавництво 

Міністерства культури і туризму України» відповідно до спільного 
наказу Міністерства культури та Державного Комітету по пресі 
УРСР від 16 серпня 1990 року № 271 «Про створення газетно-
журнального видавництва Міністерства культури Української 
РСР». 

У 1990-2009 до видавництва увійшли культурологічні та 
науково-популярні видання, засновником або співзасновником 
яких виступало Міністерство культури України. 

У 2010 році з нагоди 20-річчя Указом Президента України 
від 22 лютого 2010 року видавництву наданий статус 
національного. Згідно з цим Указом видавництво отримало нову 
назву — «Національне газетно-журнальне видавництво». 

Видання 
Газети: 

 «Культура і життя» 

 «Кримська світлиця» 
Журнали: 

 «Музика» 

 «Пам'ятки України» 

 «Театрально-концертний Київ» 

 «Український театр» 

 «Українська культура» 
У 2010 році видавництво виступило організатором інтернет-

порталу «Культура», яке працює у форматі всеукраїнського 
ресурсного центру в сфері культурних індустрій та мистецтва.  

З 2015 року портал працює в оновленому форматі за 
адресою: http://cultua.media/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Міністерство_культури_України
mailto:nvu.kultura@gmail.com
https://uk.wikipedia.org/wiki/Щекун_Андрій_Степанович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Культура_і_життя_(газета)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кримська_світлиця
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музика_(журнал)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пам'ятки_України_(журнал)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Театрально-концертний_Київ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Український_театр_(журнал)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_культура_(журнал)
http://cultua.media/
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ДОЛЬНИК Г.О. 
Приватний підприємець 
65125 Одеса, вул. Катерининська, 77 
Тел. (048) 722-09-66 
E-mail: galka_od@yahoo.com 
Керівник – Дольник Галина Олексіївна 
Популяризація та розповсюдження української книги у Пів-

денному регіоні України. 
 
 

ДРУК ПІВДЕНЬ 
Видавництво 
65023 Одеса, вул. Садова, 3 
Тел. (050) 392-84-86 
E-mail: druk_pivden@ukr.net 
Директор – Білик Людмила Анатоліївна 
Видає наукові праці, публіцистику, краєзнавчі книги, художню 

літературу. Пропонує видавничі послуги. 
 
 

ДУХ І ЛІТЕРА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
04070 Київ, вул. Волоська, 8/5, Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», корп. 5, кімната 209-211 
Тел./факс (044) 425-60-20, 050-425-60-20 
E–mail: duh-i-litera@ukr.net  
www.duh-i-litera.com  
Директор – Залевський Вадим Євгенович 
Українське гуманітарне видавництво, що друкує класичні тво-

ри зарубіжних та вітчизняних авторів з філософії, соціології, істо-
рії, політології, економіки, культурології, богослов’я, юдаїки тощо, 
а також видає гуманітарний часопис “Дух і літера”.  

mailto:galka_od@yahoo.com
mailto:druk_pivden@ukr.net
mailto:duh-i-litera@ukr.net
http://www.duh-i-litera.com/
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ЕКСПО-ЮГ-СЕРВІС  
Видавнича компанія 
65044 Одеса,вул. Пироговська,3, оф. 83  
Тел. / факс: (048) 777-60-68, 728-60-68 
E-mail: oo@expodessa.od.ua 
Директор – Ханамерян Бела Артурівна  
Виставкова компанія «Експо-Юг-Сервіс» утворена в 1997 ро-

ці. Основною діяльністю компанії є проведення спеціалізованих 
виставок, форумів, наукових семінарів, фестивалів і презентацій. 
Заслуженою популярністю користується більшість виставкових 
проектів компанії. Такі заходи, як виставка «Технології краси – 
вік XXI», Одеський туристичний фестиваль, книжкова виставка-
ярмарок «Зелена хвиля» і Корнейчуківській фестиваль дитячої 
літератури, виставка-свято «Різдвяна зірка», виставка «Вино і ви-
норобство. Високий градус», з успіхом проходять впродовж кіль-
кох років і викликають великий інтерес у професіоналів. 

 

ЄВРОСВІТ  
Видавництво 
79005 Львів,вул. Дудаєва,15, а/с 6700  
Тел. (032) 239-46-73 
E-mail: phworld@franko.lviv.ua 
Директор – Шопа Галина Михайлівна  
Видає наукову, науково-популярну, дитячу літературу, моног-

рафії, словники, навчальні посібники, серії книг «Бібліотека моло-
дого науковця», «Бібліотека ”Світ фізики”» та всеукраїнський жур-
нал «Світ фізики». 

 
ЗНАННЯ  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
01034 Київ, вул. Стрілецька, 28  
Тел.: (044) 537-63-61, 537-63-62; факс (044) 234-80-43 
Е-mail: duzhyk@society.kiev.ua 
Директор – Карасьов Володимир Іванович 
Видання підручників та навчальних посібників для вищих на-

вчальних закладів, видання художньої та дитячої літератури, ком-
плектування бібліотек, співпраця з книгарнями та книготорговими 
мережами. 

mailto:oo@expodessa.od.ua
mailto:phworld@franko.lviv.ua
mailto:duzhyk@society.kiev.ua
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ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

«ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР» 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
61002 Харків, а/с 10192, Інститут прикладної психології «Гу-

манітарний центр» 
Тел.: (057) 719-52-40; факс (057) 758-89-67 
E-mail: huce@kharkov.uа 
Директор – Власов Петро Костянтинович 
Академічна література: філософія, психологія, лінгвісти-

ка, культура, політика, консультування, медіакомунікація, економі-
ка, природничі науки. 

 
КАРАВЕЛА 

Приватне підприємство 
Видавництво 
04080 Київ, вул. Фрунзе, 82 
Тел. (044) 596-39-36, 050-355-77-75 
E-mail: caravela@ukr.net 
www.karavela.kiev.ua 
Керівник – Піча Юрій Володимирович 
Книговидання та книгорозповсюдження; мінідрукарня, повний 

видавничо-виробничий цикл; виготовлення на замовлення макетів 
підручників, монографій та дисертаційних робіт, редагування та 
коректура. 

 

КАРТОГРАФІЯ 
Державне науково-виробниче підприємство 
02094 Київ, вул. Попудренка, 54 
Тел. /факс (044) 292-40-33 
E-mail: admin@ukrmap.com.ua 
Директор – Руденко Ірина Станіславівна 
Провідне підприємство в Україні з виготовлення картографіч-

ної продукції. Основною метою видавництва є забезпечення еко-
номіки, науки, освіти, культури, оборони, широкого загалу насе-
лення України картографічними матеріалами в паперово-
му та цифровому вигляді. 

 

mailto:huce@kharkov.uа,
mailto:caravela@ukr.net
http://www.karavela.kiev.ua/
mailto:admin@ukrmap.com.ua
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КИЄВО–МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ 
Видавничий дім 
04655 Київ, Контрактова пл., 4 
Тел. (044) 425-60-92, 417-59-56  
E-mail: phouse@ukma.кiev.ua 
Директор – Соловйова Віра Йосипівна  
Видання наукової, науково-популярної літератури, підручни-

ків, навчальних і методичних посібників для вищої школи.  

 
 

КНИГИ–ХХІ 
Видавництво 
58000 Чернівці, вул. Перша Приміська 3,  
для листування а/с 418 
Тел. (037) 258-60-21 
Е-mail: booksxxi@gmail.com 
Директор – Дроняк Василь Васильович 
Видає наукову, краєзнавчу, навчальну, художню та дитячу лі-

тературу. Книготоргівля та комплектування бібліотек. 

 
 

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА 
Науково-бібліографічна й інформаційна установа 
02660 Київ-94, просп. Гагаріна, 27 
Тел. (044) 292-01-34; факс (044) 296-71-15 
Е-mail: office@ukrbook.net  
Директор – Сенченко Микола Іванович 
Центр державної бібліографії, статистики видань, стандарти-

зації з питань видавничої та бібліотечної справи, зберігання дру-
кованих матеріалів з 1917 року. 

 

mailto:phouse@ukma.кiev.ua
mailto:booksxxi@gmail.com
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КНИЖКОВИЙ КЛУБ «КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ» 

Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями 
61140 Харків, просп. Гагаріна, 20-А 
Тел.: (057) 7838893, (057) 7838888 
Е-mail: supports@bookclub.ua 
Керівник – Шпільман Олег Борисович 
Лідер видавничої галузі та найбільший дистриб’ютор книжко-

вої продукції в Україні. За підсумками діяльності 2013 року видав-
ництво стало лауреатом премії «Український Національний 
Олімп» у номінації «Видавець року». Ексклюзивні проекти видав-
ництва – це серія «Світові бестселери українською», книжки відо-
мих авторів – таких, як Пауло Коельйо, Ден Браун, Стівен Кінг та 
інші. У серії «Зірки української прози» видано книжки лауреата 
Шевченківської премії Василя Шкляра, Золотого автора України 
Люко Дашвар, переможця конкурсу «Книга року ВВС» Сергія Жа-
дана. 

 
КОЛО 

Приватне підприємство 
82100 Дрогобич, Львівська обл., вул. Бориславська, 8 
Тел.: (097) 296-80-74; Факс (3244) 290-60 
Е-mail: taras1306@gmail.com 
Директор – Походжай Микола Михайлович 
Засноване у 2001 році. Випускає переважно художню літера-

туру. Натхненником багатьох видавничих проектів є голова Інсти-
туту франкознавства Євген Пшеничний.  

Серед авторів видавництва: Іван Дзюба, Дмитро Павличко, 
Іван Драч, Роман Лубківський і багато інших відомих та шанованих 
письменників. 

 

КОНДОР-ВИДАВНИЦТВО 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
03067 Київ, вул. Гарматна, 29/31 
Тел. /факс : (044) 408-76-17, (044) 408-76-25 
Е-mail: condor_books@ukr.net  
www.condor_books@ukr.net 
Директор – Циганко Володимир Петрович 
Одна з найбільших видавничо-книготорговельних компаній, 

яка видає та розповсюджує підручники, навчальні посібники, моно-
графії та іншу літературу для ВНЗ та бібліотек.  

mailto:%20supports@bookclub.ua
mailto:taras1306@gmail.com
mailto:condor_books@ukr.net
http://www.condor_books@ukr.net/
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КРИТИКА  

Видавництво, часопис 
01001 Київ, а/с 255 
Тел. (044) 235-80-03 
E-mail: office@krytyka.kiev.ua 
Директор – Мокроусов Андрій Борисович 
Головний редактор – Грабович Григорій Юлійович 
Видає щомісячний культурологічний часопис рецензій, есеїв, 

оглядів “Критика”; науково-гуманітарну та художню літературу, 
пам’ятки українського письменства.  

 

КУМКА 
Видавництво 
01103 Київ, бульвар Дружби народів, 12 
Тел. (044) 224-60-07 
E-mail: vernoslovo@gmail.com 
http:kumka.com.ua 
Директор – Якимович Галина Андріївна 
Видає книги і журнали за тематикою: мистецтво виховання, 

здоровий розвиток, лікувальна педагогіка, діти з особливими пот-
ребами (вади зору і слуху, аутизм, церебральний параліч), мисте-
цтво в педагогіці, вальдорфська педагогіка, навчання дорослих, 
феноменологія, пізнання світу, приготування до пологів, здоров´я, 
взаємини з дітьми та в родині, спілкування, навчання, гра.  

 

ЛИБІДЬ 
Державне підприємство  
Спеціалізоване видавництво  
01004 Київ, вул. Пушкінська, 32 
Тел. (044) 278-11-12; факс (044) 279-11-71 
E-mail: info@lybid.org.ua 
Директор – Бойко Олена Олександрівна 
Спеціалізується на виданні навчальної та наукової літерату-

ри. Це, передусім, оригінальні підручники та навчальні посібники 
нового покоління для вищої та середньої школи, довідники, слов-
ники, наукові праці, а також широкий спектр літератури з духовно-
го відродження України.  

mailto:office@krytyka.kiev.ua
mailto:vernoslovo@gmail.com
mailto:vernoslovo@gmail.com
mailto:info@lybid.org.ua
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ЛІРА-К  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
Видавництво 
031789 Київ, вул. Прилужна, 14, оф. 42 
Тел.: (044) 228-81-12, 247-93-37; факс (044) 450-91-96 
E-mail: lira-k@ukr.net 
Директор – Зарицький Віталій Іванович 
Видання та розповсюдження книг (посібники, підручники, мо-

нографії, збірники наукових праць), книготоргівля, виготовлення та 
розповсюдження «бібтехніки». 

 

ЛІТОПИС 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
Видавництво 
79007 Львів, вул. Костюшка, 2 
Тел.: (032) 255-34-31; факс (032) 255-34-31 
E-mail: litopys@ukr.net 
Директор – Комарницький Михайло Степанович 
Видання наукової літератури з культури, історії, філології, 

економіки, прикладної літератури гуманітарного, природничого 
напрямів, публікація сучасних здобутків у царині освіти. Сучасна 
художня література.  

 

МАГНОЛІЯ 2006 
Приватне підприємство  
79053 Львів, вул. Володимира Великого, 51/50, а/с 431 
Тел./факс (032) 240-54-84 
E-mail:  magnol@lviv.farlep.net  
www.magnolia.lviv.ua 
Директор – Марченко Тетяна Володимирівна 
Навчальна література для вищих навчальних закладів. Друк 

на замовлення. 

mailto:lira-k@ukr.net
mailto:litopys@ukr.net
mailto:magnol@lviv.farlep.net
mailto:magnol@lviv.farlep.net
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МАНДРІВЕЦЬ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
46400 Тернопіль, вул. Текстильна, 18  
Тел. (0352) 43-39-61; факс (0352) 52-43-38 
E-mail: mandr@utel.net.ua 
www.mandrivets.com 
Директор – Фенюк Богдан Петрович  
Видання навчально-методичної, науково-популярної, публі-

цистичної літератури та наукового журналу «Мандрівець» (вклю-
чений Вищою атестаційною комісією України до переліку наукових 
фахових видань, що у них як наукові виклади можуть публікувати-
ся результати дисертаційних робіт з філології, історії, філософії). 
Гнучка система роботи з авторами. Мережа продажу. 

 
 

МАПА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
02094 Київ, вул. Попудренка, 54  
Тел. (044) 292-11-33 
E-mail: mapa14@ukr.net 
www.mapaedit.com.ua 
Директор – Сухенко Микола Федорович  
Основний вид діяльності: розробка та підготовка до видання 

різних видів картографічної продукції, навчальних посібників, до-
відників. 

 
 

МЕДІАСОН 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
76005 Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 157  
Тел. (050) 845-28-89 
E-mail: portville@ukr.net 
Директор – Сукенник Владислав Яремович  
Видавництво та дистрибуція творів Л. Рона Хаббарда. 

mailto:mandr@utel.net.ua
http://www.mandrivets.com/
mailto:mapa14@ukr.net
http://www.mapaedit.com.ua/
mailto:portville@ukr.net
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МИСТЕЦТВО 

 
Державне підприємство 
Державне спеціалізоване видавництво  
04050 Київ, вул. Мельникова, 63 
Тел. : (044) 483-57-01, 483-57-06; факс (044) 483-57-09 
E-mail: mystetstvo@ukr.net 
Директор – Степурін Ігор Миколайович 
Головний редактор – Прибєга Ніна Дмитрівна 
Видавництво спеціалізується на випуску художніх та фотоа-

льбомів, літератури з питань мистецтвознавства, естетики, театру, 
кіно, історії та культурології, державотворчої, краєзнавчої літера-
тури, художніх листівок.  

 
 

НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН 
Видавництво  
46002 Тернопіль, вул. С. Бандери, 34 а; а/с 529 
Тел. (0352) 52-06-07 
Е-mail: office@bohdan-books.com 
Директор – Будний Богдан Євгенович 
Видавництво спеціалізується на виданні навчальної, мето-

дичної, енциклопедичної та довідкової літератури для учнів, сту-
дентів, учителів. 

 
 

НАУКА І ТЕХНІКА 
Видавництво 
65044 Одеса, просп. Шевченка, 1/5 
Тел.  (048) 779-76-40, 777-43-50 
E-mail : bahva@com.od.ua 
Директор – Халікян Віктор Агасович  
Видає наукову та навчальну літературу українською та росій-

ською мовами. Має відділ перекладу з англійської мови на україн-
ську. 

 

mailto:mystetstvo@ukr.net
mailto:office@bohdan-books.com
mailto:bahva@com.od.ua
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«НАУКОВА ДУМКА» НАН УКРАЇНИ 

ДП “НВП” Видавництво 
01601 Київ,  вул. Терещенківська, 3 
Тел.: (044) 235-53-09, 235-41-70 ; факс (044) 235-41-70 
E-mail: reklama@ndumka.kiev.ua 
Директор – Алексєєнко Ігор Ростиславович  
Наукові, довідкові та енциклопедичні видання, література з 

питань історії України, культури та науки, навчальні посібники та 
підручники, словники, видання серії “Бібліотека школяра”.  

 

НОВИЙ АКРОПОЛЬ 
Міжнародна асоціація в Одесі 
65029 Одеса, вул. Пішонівська, 24/2 
Тел. (063) 804-69-18 
E-mail: daria.diadenko@gmail.com 
www.newacropolis.org.ua 
Директор – Воронецька Юлія В’ячеславівна 
Міжнародна асоціація, яка діє в 50 країнах світу. Заснована у 

1957 році в Буенос-Айресі (Аргентина). Метою діяльнос-
ті є відродження філософії як оновленої сили людини і суспільст-
ва, а також утвердження загальнолюдських цінностей через освіт-
ні, культурні та соціальні проекти. 

 

НОВИЙ СВІТ–2000 
Приватне підприємство 
79053 Львів, а/с 5026 
Тел. (032) 240-31-79; факс (032) 245-82-29 
E-mail: novsv2000@gmail.com 
Директор – Піча Світлана Володимирівна 
Книговидання. Книготоргівля: підручники, навчальні посібни-

ки, монографії. Повний цикл поліграфічного виробництва дозволяє 
випускати книгу відповідно до чинних стандартів. 

mailto:reklama@ndumka.kiev.ua
mailto:daria.diadenko@gmail.com
mailto:novsv2000@gmail.com


 38 

 

НОРА-ДРУК 

 
Незалежне видавництво сучасної літератури 
03022 Київ, вул. Васильківська, 30 
Тел./ факс (044) 459-09-44 
E-mail: knygka@gmail.com 
Директор, головний редактор – Симонова Елеонора  
Книговидання; послуги поліграфічні (власна друкарня); види 

видань: літературно–художні. 
 

«ОДЕСАКНИГА» 
Приватне підприємство 
65039 Одеса, вул. Артилерійська, 11 
Тел. (048) 728-98-30, факс (048) 68-59-90 
E-mail: odessabook@ukr.net 
Директор – Лівшиць Дар Валерійович 
Продаж книг. 
 

ОДЕСЬКА КНИГА 
Фірмовий магазин 
65000 Одеса, пров. Чайковського, 14 
Тел. (048) 736-62-96 
E-mail: od.kniga@gmail.com 
Директор – Валькова Катерина Геннадіївна 
Пропонує книги, присвячені Одесі, а також подарункові фото-

альбоми, путівники, листівки та різноманітні сувеніри. «Одеська 
книга» – майданчик одеських письменників. 

 

ОДЕСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 
Комунальне підприємство 
65011 Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17 
Тел./факс (048) 722-48-32 
Директор – Красницький Віктор Іванович 
Надання поліграфічних послуг широкого спектра для юридич-

них та фізичних осіб регіону. 

mailto:odessabook@ukr.net
mailto:od.kniga@gmail.com
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ОДЕСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 

 ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ 
65076 Одеса, пл. Незалежності, 1 
Голова правління – Дмитрієв Сергій Вікторович 

 
 

ОPTIMUM 
Центр соціальних програм 
65000 Одеса, вул. Спиридонівська, 9 
Тел.(048) 726-48-98, 794-12-42 
E-mail: optimuml@ukr.net 
Директор – Ейдельман Борис Олександрович 
Спеціалізація: художні видання, видання книг будь-якого ха-

рактеру будь-якою мовою. Книготоргівля. 
 

ОСВІТА 
Державне спеціалізоване видавництво 
04053  Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 5 
Тел. (044) 456-08-35 ; факс (044) 456-08-37 
E-mail: osvitapublish_ok@ukr.net 
Видає підручники для шкіл усіх типів, навчальні посібники, 

робочі зошити, хрестоматії, методичні та дидактичні посібники, 
довідники, словники, енциклопедичні видання для школярів, роз-
вивальну літературу. 

 

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІОГРАФІЇ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
65058 Одеса, вул. Шевченка, 21, кв. 38 
Тел.: (0482) 35-98-13, (063) 483-06-31 
Керівник - Бузько Юрій Іванович 
Спеціалізується на випуску книжкових та періодичних видань 

актуальної тематики. 
 

mailto:optimuml@ukr.net
mailto:osvitapublish_ok@ukr.net
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ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ 
Редакція газети 
46010 Тернопіль, вул. Поліська, 6-А 
Тел./факс (0352) 43-10-31 
E-mail: red@pp-books.com.ua 
Директор – Гринчишин Ярослав Тадейович  
Видавництво та збут навчально–методичної літератури; до-

друкарська підготовка та друкарські послуги; мережа книгарень та 
власна періодична газета. 

 

ПІРАМІДА 
Літературна агенція 
79059 Львів, вул. Плугова, 6, а/с 10989 
Тел. (032) 235-53-28 
E-mail: piramidabook@ukr.net 
Директор – Гутковський Василь Васильович 
Видання дитячої, художньої, довідкової та науково–

популярної літератури; довидавнича підготовка; поліграфічні пос-
луги; книготорговельна діяльність. 

 
 

ПЛАСКЕ 
Приватне акціонерне товариство  
Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» 
65001 Одеса, а/с 299 
Тел. (048) 738-53-85; факс (048) 728-82-88 
E-mail: odessa@plaske.ua 
Генеральний директор – Хачатурян Артем Рафікович 
Видає ділові та навчальні посібники. Основний напрям діяль-

ності – бізнес-книги, наукові збірники, художня література, періо-
дичні видання, альманахи. Серед виданих книг особливе місце 
займають книги із серій «Одеська бібліотека», «Зовнішня торгівля: 
спрощення процедур», «Митна справа в Україні» і «Розумна еко-
номіка». Інтелектуальний процес і контроль якості поліграфічних 
послуг – це ті пріоритети, які ставить перед собою видавнича ор-
ганізація ПАТ «ПЛАСКЕ». 

mailto:red@pp-books.com.ua
mailto:piramidabook@ukr.net
mailto:odessa@plaske.ua
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ПОРТИ УКРАЇНИ 
Видавництво  
Приватне підприємство 
65000 Одеса, вул. Велика Арнаутська, 24, оф. 4 
Тел. (0482) 373-835; факс (0482) 373-882 
E-mail: podpiska@uport.odessa.ua 
Директор – Ільницький Костянтин Олексійович 
Спеціалізується на виданні журналів, довідників, бюлетнів та 

інших видань, пов’язаних з водним транспортом України, а також 
країн Чорноморського басейну. Видає журнали «Порты Украины», 
«BlackSeaLines» (10 разів на рік). Один раз на два роки видає до-
відник (російською та англійською мовами) «Все о портах Украи-
ны». Щорічно – календар «Водный транспорт Украины. Лица и 
даты». У 2012 році вийшла друком «Морская энциклопедия Одес-
сы». Видавництво також займається організацією семінарів, кон-
ференцій, консалтингом та маркетинговими дослідженнями. 

 
 

ПРЕС-КУР’ЄР 
Редакційно-видавнича фірма 
65072 Одеса, пл. Б. Дерев’янка, 1, офіс 717 
Тел./факс (0482)64-96-58  
E-mail: gazeta.press@mail.ru 
Директор – Бурчо Йосип Олександрович 
Видає художню, наукову, краєзнавчу і навчальну літературу. 

 

mailto:podpiska@uport.odessa.ua
mailto:gazeta.press@mail.ru
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РАНОК 

 
Видавництво  
Одеська філія 
65015 Одеса, вул. Головківська, 36-в 
Тел. 067-481-22-11 
Е-mail: andrey_time@mail.ru 
Керівник – Сагайдак Андрій Владиславович 
Навчальна та методична література: робочі та залікові зоши-

ти, прописи, плани-конспекти, словники, довідники, атласи, кон-
турні мапи, шкільна документація та інше.  

Наочні посібники: комплекти таблиць з усіх предметів, порт-
рети письменників, учених та композиторів, грамоти, дипломи, ін-
формаційні стенди та плакати для дитячих шкіл і садочків, альбо-
ми з малювання та аплікацій, демонстраційні картки та інше, а та-
кож – дитяча художня література, розвиваючі ігри, набори для 
творчості, наукові ігри. 
 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 
 
67400 Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 44 
Тел. (04853) 3-14-79 
Директор – Козлов Валерій Костянтинович 
Виготовляє книжкову та газетну багатокольорову поліграфіч-

ну продукцію офсетним, високим, цифровим друком. Має великий 
досвід видання книжкової продукції, співпрацює з багатьма книго-
видавничими організаціями Одещини. 

 

СМИЛ  
Редакційно-видавниче агентство 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
68601 Ізмаїл, Одеська обл., вул. Чернишевського, 28  
Тел.: (04841) 63-915, 067-482-18-74 
E-mail: maligina@ukr.net 
Директор – Іванова Килина Матвіївна 
Видає наукову, навчальну, методичну та художню літературу, 

в т.ч. малими накладами. Має досвід дистанційної праці з відда-
леними замовниками. Виконує повний комплекс додрукарських 
робіт та поліграфічних послуг. Здійснює роздрібний продаж книг у 
власному магазині та через Інтернет. 

mailto:andrey_time@mail.ru
mailto:maligina@ukr.net


 43 

 

СМОЛОСКИП  
Українське незалежне видавництво 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04071 Київ, вул. Межигірська, 21 
Тел. (044) 425-23-93 
E-mail: mbf.smoloskyp@gmail.com 
Директор – Семків Ростислав Андрійович  
Українська класична і сучасна література, мемуаристика, ви-

дання з історії дисидентського руху. Серії «Розстріляне відрод-
ження», «Політичні ідеології». Працює українська книгарня та ін-
тернет-магазин «Буколики». 

 
 

СПД БІЗЯНОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
04070 Київ, вул. Костянтинівська, 73 
Тел. (067) 650-21-65 
Директор – Бізянова Наталія Миколаївна 
Розвиваючі ігри, книжки, головоломки – оптом та вроздріб, 

книжковий склад-магазин. 
 
 

ТАРАСІВ ДІМ 
Видавництво  
65001 Одеса, поштампт, а/с 81 
Тел.: (097) 339-61-76, (099) 469-14-36 
Директор – Максим’юк Тарас Іванович 
Видає листівки з репродукціями творів мистецтва, фотогра-

фій та інших артефактів зі збірки Т.І. Максим’юка – одеського ко-
лекціонера, заслуженого працівника культури України, члена Нау-
кового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, члена Національної 
спілки журналістів України. 

mailto:mbf.smoloskyp@gmail.com
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ТВЕРДИНЯ 
Приватне підприємство  
Поліграфічно-видавничий дім 
43005 Луцьк-5, п/с-35 
Тел. : (050) 295-02-50; факс (0332)24-40-41 
E-mail: tverdyna@gmail.com 
Директор – Мартинюк Микола Іванович 
Книговидавнича справа; поліграфічна діяльність; художнє 

оформлення книг; рекламна діяльність; торгівля книгами, періоди-
кою тощо. 

 

ТЕС  
Приватне підприємство 
65012 Одеса, вул. Канатна, 81/2  
Тел. (0482) 42-90-98, 42-89-72 
E-mail:  tes@tes.pp.ua 
Директор – Лебеденко Віталій Євгенович 
Видання краєзнавчої літератури. 
 
 

ТОРГОВИЙ ДІМ «ОСВІТА-ЦЕНТР» 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
03680  Київ, вул. О. Довженка, 3 
Тел. (044) 209-76-49 
E-mail: osvita@osvita-center.com.ua 
Директор – Лучків Микола Ігорович 
Представляє провідні видавництва України: «Видавничий дім 

"Освіта"», «Світоч», «Сиция», «Алатон», які спеціалізуються на 
виданні якісної навчальної та розвиваючої літератури. 

Ідучи в ногу з часом, «ТОРГОВИЙ ДІМ "ОСВІТА-ЦЕНТР"» 
пропонує своїм клієнтам понад 700 найменувань сучасної навча-
льно-методичної літератури: підручників, робочих зошитів, мето-
дичних посібників, словників, довідників тощо, які користуються 
постійно зростаючим попитом серед учителів та батьків. 

 
 

mailto:tverdyna@gmail.com
mailto:%20tes@tes.pp.ua
mailto:osvita@osvita-center.com.ua
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УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИДАВЦІВ  

ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ 
01601 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, оф. 526 
Тел./факс (044) 279-45-75 
E-mail : upba@ukr.net  
Президент – Афонін Олександр Васильович  
Асоціація заснована 1994 року як громадська організація не-

державних видавництв. З 1996 року Українську асоціацію недер-
жавних видавництв було перереєстровано як Благодійний фонд 
"Українська асоціація видавців", який об'єднує в своїх лавах ви-
давців як недержавних структур, так і державних. У 1997 році до 
них приєдналися і книгорозповсюджувачі.  

Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів є 
Всеукраїнською благодійною організацією, створеною на засадах 
законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учас-
ників, добровільності, самоврядування та гласності, для забезпе-
чення благодійної діяльності в інтересах розвитку видавничої та 
книгорозповсюджувальної справи та розповсюдження періодичних 
видань в Україні. 

Завданнями Асоціації є репрезентування та захист інтересів 
членів Асоціації у державних установах, надання допомоги в орга-
нізації інформаційного обміну, сприяння в організації навчання та 
обміну досвідом, юридичний захист членів Асоціації. 

З 1996 року Асоціацію очолює О.В. Афонін. 

 
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КНИГАРНЯ 

Видавництво 
01010 Київ, пл. Слави, 1, ТЦ «Навігатор» 
Тел. : (044) 531-99-71; (066) 66-81-157 
Е-mail: narodnaknyga@ukr.net 
Директор – Урбанська Олена Іванівна 
Видання та розповсюдження українських книг, які несуть ідею 

державництва, народництва, звичаєвості. 

mailto:upba@ukr.net
mailto:narodnaknyga@ukr.net
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УКРАЇНСЬКА ПРЕС-ГРУПА 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Бібліотека газети «День» 
03115 Київ, просп. Перемоги, 121 Д  
Тел. / факс (044) 303-96-23 
Е-mail: amir@day.kiev.ua 
www.day.kiev.ua 
Головний редактор – Івшина Лариса Олексіївна 
Видавець газети «День» українською мовою, The Day – анг-

лійською; серії історичних книг з бібліотеки газети «День». Веб-
проект Україна Incognita.  

 
УРЯДОВИЙ КУР’ЄР 

Газета 
01008 Київ, вул. Садова, 1 
Тел. (044) 253-12-95; факс (044) 253-72-91 
E-mail: adva@ukcc.com.ua 
Головний редактор – Брага Сергій Іванович 

 
ФЕНІКС 

Приватне підприємство 
Видавництво 
65009 Одеса, вул. Зоопаркова, 25 
Тел. (048) 777-75-91 
Директор – Короткий Тимур Робертович 
Видає наукову та навчальну літературу. Друкує монографії, 

методичну літературу та підручники. 
 

ФОНТАН КАЗОК 
Видавництво 
01054 Київ, Ярославів Вал, 13/2-Б, 
Тел. (099) 640-83-69 
Головний редактор – Іван Андрусяк 
Сучасна українська й дитяча література. 
 

mailto:amir@day.kiev.ua
http://www.day.kiev.ua/
mailto:adva@ukcc.com.ua
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ФОП КАРПЕНКО В.М. 
Видавець 
Київ, просп. Героїв Сталінграда 14-44  
Тел. : (044) 419-89-22  
E-mail: korekta@ukr.net 
Керівник – Карпенко Вадим Миколайович 
Видавництво працює з 1998 року, випускає та популяризує 

україномовну літературу. В асортименті: дитяча література, слов-
нички-розмальовки, казки та оповідання для дітей від 3 до 7 років; 
підліткова література. Активно займається виданням двомовних 
словників та літератури для вивчення іноземних мов (тематичні 
словники, розмовники, граматики, література для читання інозем-
ними мовами тощо), а також довідкової літератури. 

 

ФОП КОВАЛЕНКО А.Г. 
Видавець 
56301 смт Врадіївка, Миколаївська обл., вул. Ломоносова, 17  
Тел. : (067) 736-47-45, (05135) 9-65-08  
E-mail: listokvrdmk@ukrpost.ua 
Керівник – Коваленко Анатолій Григорович 
Спеціалізується на випуску видань історико-краєзнавчої те-

матики, літературної творчості маловідомих авторів, особливо для 
дітей та молоді, науково-популярної літератури. 

 

ФОП КОРЯКИН-ЧЕРНЯК С.Л.  

(НАУКА І ТЕХНІКА-КИЇВ) 
Видавець 
02140 Київ, вул. Мишуги, 12, кв. 72 
Тел. 063-809-06-24  
E-mail: nitkiev@gmail.com 
www.nitkiev@gmail.com 
Директор – Корякин-Черняк Сергій Леонідович 
Видавництво «Наука і техніка» відзначило своє 20-річчя. Сьо-

годні видавництво пропонує власні книжки з багатьох напрямів: 
медицина, оздоровлення, дитина в сім’ї та школі, комп’ютерна лі-
тература, книги для радіоаматорів.  

mailto:korekta@ukr.net
mailto:listokvrdmk@ukrpost.ua
mailto:nitkiev@gmail.com
http://www.nitkiev@gmail.com/
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ФОП ТРЕТЯКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  

(БРАМА-УКРАЇНА)  
Видавець 
18000 Черкаси, вул. Слави, 1, к. 24 
Тел.: (093)156-19-44, (067)470-13-14 
E-mail: bookbrama@ukr.net 
Директор – Третяков Олександр Миколайович 
«Брама-Україна» — провідне видавництво Шевченкового 

краю. Чільний напрям роботи творчого колективу – шевченківська 
тема: видання творів славетного земляка, дослідження його життя 
та творчості. Сучасна проза і поезія. Науково-популярні видання. 

 
 

ФОП ФІЛЮК О. В. 
Видавець 
07300, м. Вишгород, Київська обл., 
вул. Дніпровська, 3 б, кв. 97 
Тел. 050-076-30-09  
E-mail: ukr_history_books@ukr.net 
Директор – Філюк Олег Васильович 
Спеціалізується на виданні монографічної, науково-

популярної та навчальної літератури з археології та інших спеціа-
льних історичних дисциплін.  

 
 

ФОП ШЕЛЯЖЕНКО Ю.В.  
Видавець 
01042 Київ, вул. Тверський тупик, 9, к. 82  
Тел. (097) 317-93-26; факс (044) 529-04-35  
E-mail: yuriy.sheliazhenko@gmail.com 
Керівник – Шеляженко Юрій Вадимович 
Видає художню, наукову, публіцистичну, релігійну літературу, 

громадсько-політичну газету «Правдошукач», періодичні видання 
«Ідеаліст» і «Мораль» для віруючих у найвищу цінність людини.  

 

mailto:bookbrama@ukr.net
mailto:ukr_history_books@ukr.net
mailto:yuriy.sheliazhenko@gmail.com
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ЧОРНОМОР’Я 
Видавництво 
65076 Одеса, пл. Незалежності, 1 
Тел./факс : (0482) 64-98-88; 64-98-81 
Виконує підготовку і виготовлення газет усіх форматів, жур-

налів, книг, брошур, здійснює розробку фірмового стилю друкар-
ських видань, повнокольорових буклетів і етикеток, рекламних 
проспектів, листівок і плакатів; якісний повнокольоровий офсетний 
друк, випускає шкільну та навчальну продукцію. 

 
 

«NEW ATLANTEANS» 
Видавництво 
65025 Одеса, вул. Жоліо-Кюрі, 32 
Тел.: (096) 207 93 44, факс: (0482) 37-46-75 
E-mail: lorka1175@mail.ru 
Наші книги – це казки, притчі, билини для дітей, підлітків і до-

рослих. Вони розкривають такі теми: про те, як жити по правді, 
служити Добру і рости духовно. Ці книги рекомендовані Інститутом 
педагогіки Академії педагогічних наук України для використання в 
освітніх установах початкової і середньої школи – за високу худо-
жню і виховну цінність. У книгах для дорослих представлені су-
часні знання про самореалізацію, еволюцію, сенс життя людини, 
методологія духовного вдосконалення. 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС  

«КРАЩА КНИГА ВИСТАВКИ-ФОРУМУ» 

 
Конкурс «Краща книга виставки-форуму» проводить-

ся серед видавництв-учасників виставки. На нього подають-
ся видання, що побачили світ за період від минулої вистав-
ки. 

Для проведення конкурсу створюється журі у складі 
13 осіб. Переможцям вручаються дипломи. Підсум-
ки конкурсу оголошуються в дні роботи виставки-форуму. 

Основна мета конкурсу – сприяти книговиданню та 
книгорозповсюдженню в Україні, зростанню інтересу читачів 
до української книги, розвитку і функціонуванню української 
мови в усіх сферах суспільства. 

Журі формується за пропозиціями оргкомітету. До 
складу журі пропонуються представники видавництв 
і бібліотек, письменники, художники, поліграфісти, громад-
ські діячі. Потенційні члени журі мають підтвердити свою 
згоду на участь у його роботі. 

Висування творів на конкурс здійснюється (за бажан-
ням) учасниками виставки-форуму, що подали заявки на 
участь у конкурсі та оформили свою участь у ньо-
му документально.  

Усі твори, подані видавництвами, включаються до 
номінаційного списку і розглядаються журі. 

Члени журі оцінюють усі запропоновані твори за 
п’ятибальною системою. Переможці визначаються шляхом 
простих арифметичних підрахунків. 

Переможці в номінаціях одержують дипло-
ми, а видавництва, що взяли участь у конкурсі, але не пере-
могли, нагороджуються почесними грамотами. 

Визначальними параметрами оцінки книги є: зміст; 
актуальність теми; художнє оформлення (ди-
зайн, поліграфічна якість); доступність (ціна). 
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Конкурс проводиться в 10 номінаціях:  

1. Сучасне літературно-художнє видання. 
2. Дитячий світ. 
3. Навчальна книга. 
4. Українська та зарубіжна художня класика. 
5. Енциклопедичне, довідкове видання. 
6. Літературознавство, мистецтвознавство,  
фольклор. 
7. Наукове, науково-популярне видання. 
8. Документально-художнє видання (публіцистика). 
9. Історична спадщина. 

10. Краща книга з питань мистецтва. 
 
Оргкомітет і журі конкурсу мають право змінювати 

окремі номінації залежно від тематики представлених на 
конкурс книг. 

Оргкомітет може встановлювати додаткові нагороди: 
грамоти, подяки, подарунки. 

Примірники представлених на конкурс видань зали-
шаються в ОННБ для використання їх у подальших вистав-
кових акціях, а також з рекламною та інформаційною метою. 
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ПІДСУМКИ КОНКУРСУ  

«КРАЩА КНИГА ВИСТАВКИ-ФОРУМУ 2015» 
 
Організаційний комітет ХVI Всеукраїнської виставки-

форуму «Українська книга на Одещині» доручив журі конкурсу 
«Краща книга виставки-форуму 2015» розглянути видання, які ви-
давництва та автори запропонували на його розгляд. На конкурс 
було подано 60 книжок, представлено 29 видавництв. 

В цілому ми можемо говорити про творчі здобутки наших 
друзів, зазначити, що розкрито нові сторінки з історико-культурної 
спадщини України, що книжки з різних галузей знань видано на 
досить високому поліграфічному рівні. Це наочно засвідчено на 
стенді «Краща книга виставки-форуму 2015». 

На жаль, мало представлено класичних творів, досить 
скромно присутні ілюстровані видання, зокрема література для 
дітей. Ми відзначили 24 книжки у восьми номінаціях – здобутки 
видавництв та окремих авторів. 

На конкурс у 2015 році було подано чимало книжок одесь-
ких авторів. Приємно, що більшість з них написані з використан-
ням фондів ОННБ, автори часто зверталися до нас за консульта-
ціями, з пропозиціями про співпрацю тощо. Організаційний комітет 
ХVІ Всеукраїнської виставки-форуму вирішив нагородити дипло-
мами авторів проектів, які у цей скрутний час знайшли можливість 
свої творчі та наукові здобутки втілити у цікаві, корисні видання. 

2014-й рік був пам’ятним для ОННБ – книгозбірня відзна-
чила 185-річчя від дня заснування. Фахівці бібліотеки підготували 
з нагоди знаменної дати кілька наукових видань, окремі з них було 
представлено на конкурс. 

 
Видавництва і автори, нагороджені дипломами 

 у номінаціях: 

«Сучасне літературно-художнє видання» 

Видавнича організація ПАТ «ПЛАСКЕ» (м. Одеса) – за альма-
нах «Дерибасовская – Ришельевская» (2015, № 1(60)) 

Друкарський дім «ДРУК-ПІВДЕНЬ» (м. Одеса) – за книгу 
И.И. Ландера «Просчет "Цеппелина": дело Шило-Таврина» (2014) 

Ірина Маначинська, автор збірки віршів «Экспрессия» 
(м. Херсон, 2015) 
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Богдан Сушинський, автор книги «Перед забралом вічності : лі-
тературознавчі студії» (м. Одеса, 2014) 

«Дитячий світ» 

Видавництво «ГЕНЕЗА» (м. Київ) – за збірку фольклорних та 
літературних творів для дітей «Сонечко мандрує Україною» (авт.: 
Н. Гавриш, С. Бадер, О. Стаенна, 2014) 

Роман Бродавко, автор збірки віршів «В первый раз» (Одеса, 
2014) 

Ніна Гравицька, автор серії книг «Жизнь и приключения Мани 
Безымянной» (м. Одеса) 

«Навчальна книга» 
 

Культурна асоціація «НОВИЙ АКРОПОЛЬ» (м. Київ) – за книгу 
П. Адо «Що таке антична філософія?» (2014) 

Видавництво «АРТ ЕКОНОМІ» (м. Київ) – за книгу 
О. Кудрявцева «Конституційно-правові основи захисту прав дити-
ни в Україні» (2015) 

Андрій Тарасенко, автор навчального посібника для студентів 
«Порталы мифа: изобразительное искусство Одессы второй по-
ловины ХХ – начала ХХI века в пространстве "Большого време-
ни"» (Львів. обл., 2014) 

«Українська та зарубіжна художня класика» 

Видавництво «МИСТЕЦТВО» (м. Київ) – за книгу Та-
рас Шевченко «Художник»: повесть  (2014)  

НВП «Видавництво «НАУКОВА ДУМКА» НАН України» (м. Київ) 
– за книгу С.А. Гальченка «Історія тексту. Джерелознавчі і тексто-
логічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри та Оста-
па Вишні» (2014)  

«Енциклопедичне, довідкове видання» 

ДНВП «КАРТОГРАФІЯ» (м. Київ) – за книгу 
А.Ю. Гордєєва «Карти-портолани Чорного моря» (2015) 

ООО «ЮЖНОУКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ БИОГРАФИИ» – за 
книгу «Великая Победа. Одесса и одесситы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» (2015) 
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Юрій Крук – за книгу «Великая Победа. Одесса и одесситы в 
Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.» (м. Одеса, 2015) 

«Наукове, науково-популярне видання» 

Одеський музей західного та східного мистецтва – за збірку на-
укових статей «Одесский музей западного и восточного искусства-
90» (м. Одеса, 2014) 

Любов Ісаєнко – за книгу «Пам’яті світле джерело : літератур-
но-художні нариси» (м. Одеса, 2015) 

Олександр Музичко – за книгу «Південна вісь Соборнос-
ті: націєтворчі процеси в Українському Причорномор’ї (кінець ХІХ – 
перша половина ХХ ст.)» (м. Одеса, 2015) 

Лариса Іжик, автор монографічного дослідження «Книжные 
знаки одесских библиофилов» (м. Одеса, 2014) 

Наталія Бродецька, Надія Яцун, упорядники каталогу колекції 
ОННБ імені М. Горького «Бібліотека М.Ф. Комарова» (м. Одеса, 
2014) 

«Історична спадщина» 

ТОВ РВА «СМИЛ» (м.Ізмаїл) – за збірник «Буджак: историко-
этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщи-
ны» (2014) 

Державний архів Одеської області – за книгу «Аджидер-
Овидиополь: очерки по археологи и истории города и крепости» 
(авт.: С. Аргатюк, В. Левчук, І. Сапожников, м. Одеса, 2015) 

Наталія Коваленко, автор проекту «Академик В.П. Филатов: 
"Любите друг друга…" : альбом живописи академика В.П. Филато-
ва» (м. Одеса, 2014) 

Валерій Нетребський, Валерій Шерстобитов, автори книги 
«Одесса. Портреты улиц: прогулки по старой Одессе от А до Я» 
(м. Одеса, 2015) 

Юрій Бузько, головний редактор триптиха «Одесская епархия», 
«Свято-Успенский Патриарший Одесский мужской монастырь», 
«Одесская духовная семинария» (м. Одеса, 2013-2014) 



 55 

Лариса Бур’ян, автор-укладач книги «Династія де-Рибасів в 
Одеській публічній (державній науковій) бібліотеці» (м. Одеса, 
2014) 

 

«Краща книга з питань мистецтва» 

Альбом «Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: за-
хідноєвропейська гравюра XV-XIX століть» (Одеса, 2015). Генна-
дій Гарбузов – директор видавництва «Астропринт»; Ігор Коваль – 
головний редактор видання; Марина Подрєзова – відповідальний 
редактор 

Сергій Савченко, заслужений художник України, упорядник 
альбому-довідника «Одеська обласна організація Національної 
спілки художників України» (м. Одеса, 2015) 

Микола Вилкун, заслужений художник України, за книгу-альбом 
«Графіка, малюнок» (м. Одеса, 2014) 

Володимир Кудлач, автор книги «Головков Герасим Семено-
вич, 1863-1909. Життєпис. Репродукції творів. Каталог. Періодика. 
Бібліографія» (м. Одеса, 2014) 
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ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ У ЗМІ ПРО  

ХVI ВСЕУКРАЇНСЬКУ ВИСТАВКУ-ФОРУМ  

«УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ»  
 

1. Арсеньева Т. Гражданское общество строится снизу, и 
книгу ему в руки! // Веч. Одесса. – 2015. – 19 мая. – С. 1, 3. 

2. Геник В. Мінімум бізнесу – максимум душі // Чорномор. но-
вини. – 2015. – 14 трав. – С. 3. 

3. Гриценко Н. В Одессе прошел праздник книги // Прес-
кур’єр. – 2015. – 27 трав. – С. 11. 

4. Іванова Т. Відтворити свою епоху : про презентацію книг 
Г. Щипківського та В. Полтавчука // Чорномор. новини. – 2015. – 
28 трав. – С.3 : іл. 

5. Кинка С. Украина вышивает в Одессе // Жизнь в Одессе. – 
2015. – № 20. – С. 1-3. 

6. Книжный десант в древней Тире // Веч. Одесса. – 2015. – 
19 мая. – С. 3. – («Украинская книга на Одесщине»). 

7. Кудлач В.А. Всеукраїнська виставка-форум – 2015 // Мис-
тецький простір Одеси. – 2015. – № 1.– С. 31-32.  

8. Кудлач В.А. Мистецьке тло книжкового форуму : [промо-
акції виставки-форуму] // Чорномор. новини. – 2015. – 21 трав. 

9. Кудлач В.А. Притягальне поле «галактики Гутенберга» : 
[«Укр. книга на Одещині». Круглий стіл] // Бібл. форум : історія, 
теорія і практика. – 2015. – № 1. –С. 52-54.  

10. Левчук В. Возьмемся за руки, друзья и мецена-
ты! : [інтерв’ю ген. дир. ОННБ О.Ф. Ботушанської та програма ХVІ 
Всеукр. вист.-форуму «Українська книга на Одещині»] // Веч. 
Одесса. – 2015. – 14 мая. – С. 1, 7. 

11. Не пропустіть книжкове свято // Чорномор. новини. – 2015. 
– 30 апр. – С. 1. 

12. Праздник книги // Прес-кур’єр. – 2015. – 14-20 трав. – С. 1. 

13. Свято шанувальників книги // Одес. вісті. – 2015. – 16 трав. 
– С. 8. 
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14. «Українська книга на Одещині» // Одес. вестн. – 2015. – 
30 апр. – С. 14. 

15. Устименко Б. Тернистий шлях до читача // Чорномор. но-
вини. – 2015. – 21 трав. – С. 4. 

16. ХVІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на 
Одещині» // Думська площа. – 2015. – 15 трав. 

 

ТВ-сюжети: 

17. Презентації книг, які будуть представлені у рамках 
XVI Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещи-
ні». – ООДРТК, 11 травня. 
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ЛЮДИНА. ВЧЕНИЙ. ПОЛІТИК 
 
Згідно з Указом Президента України «Про відзначення 150-

річчя від дня народження Михайла Грушевського» № 63/2015 від 
9 лютого 2015 року в Україні 2016 рік проголошено Роком Михайла 
Грушевського. 

 
150 років минуло від того ча-

су, коли народився Михайло Сергійо-
вич Грушевський – людина, яка відіг-
рала велику роль в українській та єв-
ропейській історії. Учений-
енциклопедист, політик і публіцист, 
талановитий професор-педагог, пи-
сьменник і літературний критик, лідер 
українського національно-
визвольного руху першої чверті 
ХХ ст., М.С. Грушевський здобув не 
лише загальнонаціональне, а й між-
народне визнання на ниві освіти, нау-
ки, культури, державної та громадсь-
кої діяльності. 

Михайло Грушевський народився 29 вересня 1866 року в 
місті Холм (нині м. Хелм, Польща). Його батько, Сергій Федорович 
Грушевський, на той час працював викладачем у греко-
католицькій гімназії. Він був автором відомого у дореволюційній 
Росії підручника з церковнослов'янської мови. Мати – Глафіра За-
харівна Опокова, походила із священницького роду. Від матері 
вчений перейняв глибоку релігійність

1
. Дитячі роки 

М. Грушевського пройшли далеко від рідних місць. Спочатку сім'я 
переїхала до Ставрополя (1869), а згодом – до Владикавказа 
(1878). Початкову освіту здобув удома. У нього рано прокинулося 
вболівання за Батьківщину. Велику роль зіграло тут родинне ви-
ховання, а також поїздки на Україну, що зрідка траплялися. Саме 
бажання послужити рідному народу, гострий розум та велика пра-
цездатність заклали фундамент особистості вченого. 

1880 року Михайло Грушевський був зарахований відразу 
до третього класу тифліської гімназії. Тут він поринув у читання, 
зокрема прочитав історичні монографії М.І. Костомарова, «Сбор-
ник украинских песен» М.О. Максимовича, «Народные южнорус-
ские песни» А.Л. Метлинського, «Историю Новой Сечи или по-
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следнего Коша Запорожского» А.О. Скальковського, «Записки о 
южной Руси» П.О. Куліша, «Историю сла-
вянских літератур» О.М. Пипіна і 
В.Д. Спасовича, «Очерки истории украин-
ской литературы» М.І. Петрова та перші 
річники українознавчого журналу «Киевская 
старина»

2
. Гімназія також стала місцем, де 

у нього прокинулося бажання стати пись-
менником.  

1880 р. - день вступу  
до тифліської гімназії 

 

Першим оповіданням, яке М. Гру-
шевський опублікував, стало «Бех-аль-
Джугур»

3
. У ньому йшлося про повстання арабів під проводом Му-

хаммеда Ахмеда (Махді) проти турецько-єгипетської влади та анг-
лійських колонізаторів Судану. Юнак цю тему асоціював з визво-
льною боротьбою на Кавказі. Свої перші спроби в літературі (вірші 
та прозу) він надіслав І.С. Нечую-Левицькому, який схвально від-
гукнувся про них

4
. Ранні оповідання Михайло підписував псевдо-

німом М. Заволока. Згодом було надруковане і друге оповідання – 
«Бідна дівчина». Воно базувалося на розповідях його батька про 
життєві обставини сільського учительства

5
. Грушевський мріяв 

стати українським літератором, видавцем і ученим. Він знав, що 
хоче займатися українознавством. Вагався тільки, з котрого боку 
до нього підійти – чи від славістики, чи від історії

6
. Врешті, перева-

га була віддана історії. Юнак цікавився різними теоріями, пов'яза-
ними з княжою Руссю, теоріями витоків козацтва, дискусіями укра-
їнофілів з централістами стосовно прав української літератури і 
національного розвитку

7
. З гімназії майбутній вчений вийшов уже 

із солідним запасом фактичних і теоретичних знань
8
. 

1886 року Грушевський вступив на історико-філологічний 
факультет Київського університету св. Володимира, де і зробив 
свої перші кроки в науці. Своєю першою історичною «працею» 
вчений називає «Южнорусские господарские замки в половине 
ХVI века»

9
. На третьому курсі він почав працювати над роботою 

«История Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV века», 
тему якої запропонував проф. В.Б. Антонович. Вона була відзна-
чена золотою медаллю, і юнаку запропонували місце професор-
ського стипендіата при університеті. У наукових сферах робота 
здобула дуже схвальні відгуки

10
. Залишившись в університеті, 
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Грушевський підготував магістерську дисертацію («Барское старо-
ство, исторические очерки») і успішно захистив її у 1894 році. Вже 
тоді здібний молодий вчений став популярною особою се-
ред старших і молодших київських істориків

11
. 

Слід зазначити, що на 1894 рік М. Грушевський вже був 
автором двох історичних монографій, 12 історичних розвідок, 23 
рецензій, чотирьох публіцистичних статей і двох оповідань. Він 
також видав два томи «Архива Юго-Западной России» (1893-
1894) Цей статистично-бібліографічний підсумок виглядає досить 
солідно

12 
, адже автору було лише 28 років. 

Безсумнівно, увагу слід приділити і публіцистичній складо-
вій діяльності М. Грушевського. Публіцистичні статті він писав, 
починаючи з 1888 року. Друкував їх головним чином у львівських 
виданнях («Правда», «Зоря», «Діло»)

13
. Статті охоплювали усі го-

ловні питання українського громадського життя та української ку-
льтури. Цікавився вчений і міжнародною тематикою. Через публі-
цистику він відстоював інтереси українців, а щодо публіцистичного 
таланту професора Микола Порш (генеральний секретар праці і 
військових справ Центральної Ради) писав: «…Блискуча мова, 
влучні характеристики й порівняння, глибокий гумор, рідкісне зна-
йомство з сучасними течіями й настроями суспільного життя і дум-
ки України, всебічна освіта – ось ці властивості, які є невід'ємним 
здобутком публіцистичних творів п. Грушевського…»

14
. 

Михайло Грушевський був неперевершеним організатором 
наукової діяльності. У 1894 році він переїхав до Львова, де очолив 
новостворену кафедру всесвітньої історії зі спеціальним оглядом 
історії Східної Європи і суспільно-політичного життя. У Львівсько-
му університеті вчений відразу ж включився у роботу Наукового 
товариства ім. Шевченка (НТШ), і в діяльності товариства почався 
найбільш продуктивний період. Грушевський став директором Іс-
торико-філософської секції, а на початку 1895 року його було при-
значено редактором «Записок НТШ»

15
. За його редакцією в період 

з 1895 – 1913 рік вийшло 113 томів цього видання
16

. І.Я. Франко у 
листі до Б.Д. Грінченка від 20 листопада 1901 року пише: 
«…Заставши адміністрацію Товариства в повнім патріархальнім 
безладі, професор Грушевський мусив заглядати у всі найменші 
деталі, сваритися з директором друкарні, зі слугами, наборщика-
ми, заглядати в бухгалтерію, в рахунки паперу, в укладан-
ня балансів; усюди він вносив свою залізну витривалість, бистрий 
розум і дисципліну – і робив собі ворогів»

17
. 
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За пропозицією професора була заснована Археографічна 
комісія НТШ, яку він сам очолив

18
. Щодо археографічної діяльності 

вченого відомо, що вже в процесі роботи над магістерською дисе-
ртацією талановитий учень В.Б. Антоновича знаходив та публіку-
вав документи, які висвітлювали історію Барського староства. Бу-
ли опрацьовані архівосховища Києва (Київський центральний ар-
хів), Варшави (Варшавський головний архів), Москви (Московський 
архів Міністерства юстиції, архів Міністерства закордонних справ), 
Вільно, а також низка приватних документальних колекцій

19
. Архе-

ографічна комісія НТШ розпочала роботу з виявлення та публіка-
ції багатьох доти невідомих корпусів джерел

20
. До 1914 року під 

керівництвом Грушевського було видано дев'ять томів «Жерел до 
історії України-Руси» та сім томів «Пам'яток українсько-руської 
мови та літератури»

21
. 

Михайло Грушевський мав також і археологічні зацікав-
лення. Історико-філософська секція НТШ під його керівництвом 
багато уваги приділяла археологічному напряму роботи. Перші 
публікації вченого на сторінках «ЗНТШ» присвячені саме археоло-
гії. Для зацікавлення науковців археологією дослідник періодично 
ставив на порядок денний обговорення та дискусії на археологічну 
тематику. Так, у період з 1894 по1913 рік було зачитано та обгово-
рено 32 доповіді, що були підготовлені за археологічними джере-
лами. Вчений також започаткував польові археологічні досліджен-
ня

22
. Велику увагу Грушевський приділяв пам'яткам археології Ки-

ївської Русі. У 1899 році у «ЗНТШ» він опублікував статтю «Звени-
город Галицький». У ній подав детальний аналіз писемних та ар-

хеологічних джерел. Ви-
користавши підвісні сви-
нцеві печатки від князів-
ських грамот, вчений 
розв'язав дискусійне 
питання щодо місцезна-
ходження міста

23
. 

Слід зазначити, 
що вже наприкінці ХІХ 
ст. з-під пера Грушевсь-
кого вийшли три томи 
«Історії України-Руси», 
які охоплювали період 
від найдавніших часів 
до 1340 року. Ці томи 



 62 

були фундаментальними за змістом і обсягом – 1600 сторінок дру-
ку. Мрія Михайла Сергійовича була реалізована, і це була верши-
на його наукової діяльності. Окрім цього, за період з 1897 по 1900 
рік вчений написав понад 70 статей і понад 110 рецензій та огля-
дів літератури

24
. Видатні українські та зарубіжні вчені, і насампе-

ред, історики, визнавали і підкреслювали незаперечний авторитет 
Грушевського як унікального історика України та його видатний 
внесок у світову історичну науку

25
. Сучасники захоплювалися його 

працездатністю та працелюбністю. Михайло Сергійович був на-
стільки багатогранною особистістю, а його діяльність мала такий 
масштаб, що важко повірити в те, що це було життя однієї люди-
ни. Ось що розповідав історик Ярослав Дашкевич про неймовірну 
працездатність вченого: «…він вставав о годині 4-й ранку, щоб 
працювати. О годині 10-й йшов на службу, до бібліотеки чи архіву, 
повертався о годині 5-й після обіду. Сидів над паперами до два-
надцятої – першої ночі. Весь час носив з собою рукописи, гранки, 
пробні відбитки… Писав, писав, писав…»

26
 А Михайло Єреміїв, 

колишній секретар Центральної Ради, пригадував: «Працездат-
ність Михайла Сергійовича була феноменальна. Часто, уважно 
проводячи засідання, він, в той же час, писав резолюції, які мав 
предложити на закінчення дебатів, а ще частіше він правив на ко-
лінах коректи своїх численних писань, які мені надсилав для пе-
редачі йому директор нашої друкарні Лизанівський і які я йому 
дискретно передавав під столом. При цьому я не зауважив ні од-
ного випадку, щоб він чогось не почув, або не реагував у відповід-
ний спосіб на промову, і депутати ніколи не могли зауважити, що 
він робить зараз дві справи»

27
. 

У 1904 році учні та друзі професора з нагоди його десяти-
літньої діяльності в Галичині присвятили йому збірку. Вони писа-
ли: «…діяльність Михайла Грушевського була головним осеред-
ком, коло якого згуртувалися відокремлені давні й нові сили. Укра-
їнська історія, література, етнографія й етнологія, а за ними інші 
науки… перестали лежати облогом, або ледве примітивно оброб-
леним полем, як було доси. В парі з науковим рухом пішов небу-
вало доси зріст видавництв і видне піднесення освітнього рівня в 
суспільности, а вплив його відбився корисно на всім публичнім 
життю… Коли сьогодні справді почалося на українських землях 
весняне світання й нове життя розбуджує давно давлену надію 
кращої будучности народу найнещасливішого з нещасних –  то 
історія колись згадає в тім переломовім моменті ім'я Михайла 
Грушевського як того, що вказував українській інтелігенції нові до-
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роги й охороняв її від ідейної блуканини та повторення знаних іс-
торичних помилок»

28
. 

В цілому, галицький період життя Грушевського був дуже 
продуктивним. Це була золота доба в його діяльності. Український 
історик Іван Крип'якевич, який був наймолодшим і одним із най-
здібніших учнів Михайла Сергійовича, писав: «Ще за життя Гру-
шевського всі в нас відчували, що між нами живе хтось великий. 
Всі в нас дивилися на нашого історика, як на надзвичайну людину, 
як на вченого, що може сміло стати поруч найбільших людей нау-
ки у світі…»

29
 . Це вперше за всю історію західноукраїнських зе-

мель було надзвичайно активізовано громадсько-
політичну, науково-організаційну і видавничу працю. 
М. Грушевський піднявся до лідера українства

30
. 

Восени 1905 р. вчений відвідав Наддніпрянську Україну, 
зокрема Київ, Одесу та Харків. Цьому сприяла революція та певна 
відлига в національній політиці. Грушевський зустрівся з С.О. Єф-
ремовим, Є.Х. Чикаленком, В.М. Леонтовичем, О.Г. Лотоцьким

31
. 

Михайло Сергійович вибрався в цю поїздку, аби «позондувати 
український рух» та вирішити проблему літературного органу для 
друкування статей з українського питання. Вченому вдалося до-
сягти успіху, і він мав надію на можливість реалізації свого плану. 
З цією метою він наступного року поїхав до Петербурга

32
. Там він 

долучився до роботи української фракції І Державної думи та 
Українського клубу, а також редакції щойно заснованого «Україн-
ського вісника». 

Коли почалася Перша світова війна, Грушевський був у 
Карпатах на відпочинку. Він із сім'єю виїхав до Відня, а потім че-
рез Італію та Румунію повернувся до Києва. В середині грудня 
1914 року його було заарештовано за обвинуваченням у причет-
ності до створення Легіону українських січових стрільців. Заслання 
до Сибіру було замінене засланням до Симбірська. Там Гру-
шевський пробув до осені 1915 року. Потім його перевели до Ка-
зані, а у вересні 1916 року – до Москви, під нагляд поліції та 
з позбавленням права педагогічної та громадсько-політичної 
діяльності. Тут Михайло Сергійович продовжив роботу над багато-
томною «Історією України-Руси». 

До Києва вчений повернувся 13 березня 1917 року, викли-
каний телеграмою Центральної Ради, головою якої він був обра-
ний заочно

33
. 

1917 рік був періодом найвищого піднесення політичної 
кар'єри М. Грушевського. Один з його соратників по роботі в 
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Центральній Раді, відомий історик Олександр Шульгин писав: 
«Великий і прославлений історик, він всіма – і своїми, і чужими – 
був визнаний провідником всього українського національного руху. 
І таким він в дійсності був у передреволюційні часи, так само, як і 
в 1917 році. Де б не з'явився навесні 1917 року Грушевський, його 
зустрічали бурхливі емоції. Можу ствердити, що в той час вся 
Україна його не тільки шанувала, але й любила і абсолютно йому 
вірила»

34
. З прибуттям Грушевського до Києва, як писав ін-

ший діяч Центральної Ради – Дмитро Дорошенко, «…український 
рух у Києві зразу відчув досвідчену і авторитетну руку свого керів-
ника. Ніхто в даний момент не підходив більше для ролі націона-
льного вождя, як Грушевський, ніхто навіть і рівнятися не міг із 
ним щодо загально признаного авторитету і тої поваги, якою ото-
чувало його все українське громадянство»

35
. Ось що пригадує ге-

неральний секретар земельних справ Центральної Ради Борис 
Мартос: «Спокійно, але авторитетно, керував він засіданнями Ра-
ди, так що вони проходили в повному порядку, навіть пленарні 
засідання Великої Ради, в яких брало участь біля 700 душ, а ча-
сом і більше, і серед членів яких було багато осіб, що не звикли до 
таких зібрань. Як учасник, можу засвідчити, що на засіданнях 
Центральної Ради був такий порядок, яким не завжди мо-
жуть похвалитися західні парламенти»

36
. Будучи головою Центра-

льної Ради і займаючись політичною роботою, вчений не полишав 
й інших занять. Він друкував статті з політичних питань, науково-
популярні роботи і готував свої старі роботи до нових видань. Це 
він робив і задля заробітку, бо праця в Центральній Раді ніякого 
доходу не давала

37
. 
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Цікаво те, що історик і політик органічно поєднувалися в 
Грушевському. Це поєднання додавало його постаті глибини, ав-
торитетності, гнучкості, вміння йти на компроміси, коли цього ви-
магали інтереси справи, але при потребі він міг продемонструвати 
силу духу і рішучість

38
. 

Михайло Сергійович відійшов від активної політичної дія-
льності, коли до влади прийшов гетьман П. Скоропадський 
(29 квіт. 1918). Вчений перебував у підпіллі та переховувався за 
межами Києва. Повернувся до міста в грудні 1918 pоку, коли 
Гетьманська держава припинила своє існування. 

На початку лютого 1919 року Грушевський виїхав до Ка-
м'янця-Подільського, де редагував газету «Голос Поділля» і пра-
цював над підручником «Історія України для трудової школи», а 
згодом – за кордон у складі делегації Української партії есерів на 
конференцію II Інтернаціоналу. В Україну не повернувся. 

Перебуваючи в еміграції, в Чехословаччині, Михайло Сер-
гійович займався громадсько-політичною діяльністю, редагував 

часописи «Борітеся – побо-
рете!», «Наш стяг», на сто-
рінках яких знаходили відо-
браження його політичні 
переконання, а також думки 
з приводу розвитку україн-
ської науки. Плідно працю-
вав над багатотомною «Іс-
торією української літерату-
ри». Заснував у Празі Укра-
їнський соціологічний інсти-
тут (далі – УСІ). Це була 
перша українська наукова 
інституція в еміграції. УСІ 
займався науковою, лекцій-
ною та пропагандистською 
діяльністю. Слід сказати, 

що незважаючи на вкрай несприятливі умови діяльності, постійний 
брак коштів, УСІ виконав значну наукову та організаційну роботу і 
видав протягом двох років 13 книжок з різноманітної тематики

39
. 

Головна наукова праця вченого того періоду – «Початок грома-
дянства (генетична соціологія)». У ній висвітлені причини і чинники 
утворення соціальності, виникнення та існування людського суспі-
льства

40
. Восени 1923 року М.С. Грушевського обирають дійсним 
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членом Всеукраїнської академії наук. 
Маючи намір завершити багатотомну «Історію України-

Руси», що було неможливим без українських архівів та бібліотек, 
учений вирішив повернутися в Україну. У березні 1924 року він із 
сім'єю приїхав до Києва. З перших днів його повернення ДПУ-
НКВС вели за ним постійний нагляд. 

На початку 1930-х років була ліквідована Історична секція 
ВУАН. Зазнали репресій учні та співробітники вченого, трагічно 
загинули в таборах донька Катерина, брат Олександр, племінник 
Сергій та інші родичі. Сам Грушевський на початку березня 1931 
року був змушений виїхати до Москви. Фактично це було «почесне 
вигнання», яке офіційно вважалося науковим відрядженням. 
23 березня 1931 року його заарештували як керівника «Українсь-
кого національного центру». Вченого привезли до Харкова, де піс-
ля допитів звільнили. Відкритий судовий процес у справі «УНЦ» не 
відбувся. 

У 1931–1934 роках Михайло Сергійович проживав у Моск-
ві. Продовжував працювати над десятим томом «Історії України-
Руси

41
. 

Слід особливо підкреслити сильну волю Грушевського, що 
дозволила йому не зламатися у той жорстокий час і залишитися 
вірним своїм настановам до кінця життя. Ця риса характеру, як і 
багато інших рис, характеризує видатного вченого як виняткову 
особистість

42
. 

Михайло Сергійович помер 24 листопада 1934 року, пере-
буваючи на лікуванні у Кисловодську. Відомий мовознавець Євген 
Тимченко сказав: «Помер той, хто презен-
тував нашу націю». Цим 
висловом він закарбував 
думки й почуття всього 
свідомого тогочасного 
українства

43
. 

Значним є творчий 
доробок Михайла Гру-
шевського. І це не тільки 
через кількість публікацій, 
а і завдяки важливому 
внеску в українську куль-
туру та історіогра-
фію. Наукова та публіцис-
тична спадщина професора, за неповними бібліографічними ре-
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єстрами, досягає близько 2 тисяч бібліографічних позицій. З них 
близько сотні складають монографічні праці («Історія України-
Руси»; «Ілюстрована історія України»; «Історія української літера-
тури» та ін.) та збірники документів («Виїмки з жерел до історії 
України-Руси»; «Жерела до історії України-Руси»; «Матеріали до 
історії сус- пільно-політичних і еко-

номічних відносин Захід-
ної України» та ін.)

44
. Чи-

мало в його творчості 
сприймається як заповіт, 
не виконаний або лише 
частково виконаний на-
ступними поколіннями 
вчених. І завжди злобо-
денно сприймається його 
вказівка, що справжній 
історик України мусить 
бути надзвичайно бага-
тогранним, ледве чи не 
універсальним у викори-

станні джерел та літератури, бо самого захоплення новітніми течі-
ями в історичній науці ще замало і вони часто ведуть на манівці

45
. 

Одним з перших в українській історіографії вчений ввів наукову 
критику джерел, стверджуючи, що джерело може містити і помил-
кову і неправдиву інформацію

46
. Частину своєї уваги Михайло 

Грушевський присвятив речовим пам'яткам та документальним 
джерелам української геральдики, сфрагістики та нумізматики

47
. 

Загалом, діяльність М. Грушевського зосереджувалася на 
трьох великих напрямах: науковому, суспільно-політичному та ку-
льтурно-освітньому. І слід зазначити, що у кожному з них він ви-
явив себе справжнім титаном праці. 
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провідний бібліограф  

науково-бібліографічного відділу ОННБ  
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БОРЗЕНКО  

И ОДЕССКАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
Среди жертвователей 

Одесской городской публич-
ной библиотеки (ОГПБ), чьи дары 
исчислялись сотнями томов, был 
ученый-юрист Александр Алексан-
дрович Борзенко (1847-1915). Не-
смотря на то, что его научная дея-
тельность прошла вне Одессы, с 
этим городом он связан прочными 
узами.  

Его отец, Александр Алек-
сеевич Борзенко (1806-1867), прои-
сходил из обедневших дворян Ека-
теринославской губернии. По окон-
чании в 1828 году Харьковского 

университета поступил на службу в канцелярию новороссийского 
и бессарабского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова. 
А.А. Борзенко удачно совмещал служебную деятельность с науч-
ными трудами. Будучи необычайно талантливым человеком, он 
занялся изучением восточных языков и достиг в этом больших 
успехов. Его переводы бахчисарайских арабских и турецких над-
писей, крымских ярлыков были опубликованы в «Записках» Одес-
ского общества истории и древностей, членом которого он состо-
ял, а также в других изданиях. Был женат на дочери одесского 
медика Василия Павловича Малахова (1779-1856) – Надежде Ва-
сильевне. В 1843 году по долгу службы был переведен на Кавказ. 
После занимал различные административные посты: был вице-
губернатором в Кутаиси, Ставрополе, Костроме, Кишиневе, Пен-
зе. Лишь только в начале 1860-х годов семья окончательно пере-
ехала в Одессу. 

Александр Александрович родился 19 ноября 1847 года в 
Тифлисе. Начальное образование получил под руководством от-
ца, потом – в Пензенском дворянском институте, но с переездом 
семьи в Одессу стал обучаться в Ришельевской гимназии, кото-
рую окончил с золотой медалью в 1866 году. Поступил в Новорос-
сийский университет, но в 1867 перевелся в Московский. В 1870-
1873 годах, по окончании университета, слушал лекции в Берли-
не, Лейпциге, Гейдельберге, Вене и Париже. С 1873-го по 1884 
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год состоял доцентом в Демидовском юридическом лицее в Яро-
славле. В 1885 году в Киевском университете св. Владимира за-
щитил диссертацию на степень магистра гражданского права и 
вступил в число московских присяжных поверенных. В 1886 году 
юридический факультет Новороссийского университета возбудил 
перед министром народного просвещения ходатайство о назна-
чении А.А. Борзенко экстра-ординарным профессором по кафед-
ре гражданского права. Но так как министр соглашался на занятие 
им только должности приват-доцента, то А.А. Борзенко отказался. 
С 1889 года Александр Александрович предпринял ряд загранич-
ных путешествий по Западной Европе, Северной Америке и дру-
гим странам, участвовал в конгрессах в Париже, Милане. В это 
время он знакомится с виднейшими политиками, учеными, общес-
твенными деятелями. Он состоял в дружеских отношениях с ря-
дом английских и французских министров. В 1894 году поселился 
в Одессе. Некоторое время был юрисконсультом одесской конто-
ры Государственного банка. А.А. Борзенко – автор многих науч-
ных трудов (список приведен С. Венгеровым и дополнен 
Л. Чижиковым), сотрудничал в периодической печати. Его перу 
также принадлежит несколько стихотворений. По просьбе англий-
ского правительства, как следует из некролога, Борзенко перевел 
на английский язык русские законы.  

В Херсонской губернии, в Тираспольском уезде, при селе 
Демидовке и деревне Анатольевке ему принадлежало около 3000 
десятин земли. Скончался в Одессе (в доме № 9, по улице Дери-
басовской, где проживал долгое время) и был похоронен на Ста-
ром христианском кладбище, в семейном склепе Якуниных

1
. По 

духовному завещанию им было 
влено 120 тысяч рублей Новорос-
сийскому университету с тем услови-
ем, чтобы, когда дар с наросшими 
процентами достигнет 200 тысяч, при 
медицинском факультете бы-
ла устроена «Клиника А.А. Борзенко». 

В 1893 году он пожертвовал 
Одесской городской публич-
ной библиотеке «собрание исторических, философских, юридиче-
ских и экономических сочинений (более трехсот названий)» и кол-

                                                      
1
 Сестра А.А.Борзенко Якунина Анастасия Александровна была замужем за Алек-

сандром Васильевичем Якуниным. Якунины были крупными землевладельцами и 
общественными деятелями Херсонской губернии. 
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лекцию автографов и портретов. Этим было положено начало 
формированию «Отдела имени А.А. Борзенко» в ОГПБ. Судя по 
отчетам библиотеки, его ежегодные пожертвования составляли от 
нескольких десятков до нескольких сотен томов. По предварите-
льным подсчетам к концу жизни благотворителя это составило 
около 2500 томов

2.
.. 

В числе присланных дарителем рукописных материалов – 
письма к Борзенко от М.Н. Капустина

3
, А.Ф. Бычкова

4
, а также ряд 

писем «различных выдающихся иностранных и русских деяте-
лей».  

На протяжении многих лет в «отдел Борзенко» поступали 
также книги, присылаемые различными лицами специально для 
этого отдела. Среди жертвователей были: академик 
Н.Ф. Дубровин

5,
, профессора И.И. Янжул

6
 (из Москвы) и Н.Н. Фе-

номенов
7
 (из Казани), Г.А. Джаншиев

8
 (из Санкт-Петербурга), 

Д.Ф. Самарин
9
 (из Москвы), В.М. Борзенко

10
 (из Курска), 

                                                      
2
 Книги, поступившие после смерти А.А. Борзенко, продолжали вносить в фонд 

библиотеки на протяжении 1915-1916 годов. 
3
 Капустин, Михаил Николаевич (1828-1899), русский правовед, попечитель Санкт-

Петербургского учебного округа. 
4
 Бычков, Афанасий Федорович (1818-1899), русский историк, археограф, директор 

Императорской публичной библиотеки (Санкт-Петербург), член Государственного 
совета. 
5
 Дубровин, Николай Федорович (1837-1904), историк, генерал-лейтенант. 

6
 Янжул, Иван Иванович (1846-1914), экономист, статистик, педагог. 

7
 Феноменов, Николай Николаевич (1855-1918), акушер-гинеколог, профессор Ка-

занского университета. 
8
 Джаншиев, Григорий Аветович (1851-1900), правовед-публицист, историк. 

9
 Самарин, Дмитрий Федорович (1827-1901), общественный деятель и писатель. 

10
 Борзенко Виктор Михайлович, двоюродный брат А.А. Борзенко, курский губерна-

тор. 
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М. фон Деши
11

, К.К. Дыновский
12

, А.А. Якунина, А.Г. Рафалович
13

 
(из Парижа), Г.Б. Брокуэ (из Америки). На все поступавшие в этот 
отдел книги ставилась печать: «Одесская гор. публ. библиотека. 
Отдел А.А. Борзенко». В 1904 году был издан четвертый том пе-
чатного каталога публичной библиотеки, куда вошел и «Отдел 
А.А. Борзенко», включивший 851 издание. По своему характеру 
это русские и иностранные издания по социологии и юриспруден-
ции конца XIX – начала XX века. На некоторых сохранились вла-
дельческие печати и записи Александра Александровича: Ма-
гистръ Гражданскаго Права| Присяжный Поверенный | 
А.А. Борзенко | Москва; А. Борзенко; A. Borzenko.  

Как свидетельствуют отчеты ОГПБ, А.А. Борзенко заботился 
о пополнении не только своего книжного собрания но и фонда 

библиотеки в целом. Из двух с половиной 
тысяч пожертвованных книг в отдел Бор-
зенко вошло более восьмисот, остальные 
влились в общий фонд библиотеки. Среди 
них – знаменитый французский энциклопе-
дический словарь Larousse

14,
, русская и 

иностранная периодика: Новое время, 
Спутник здоровья, Юридическая газета, 
Вестник и библиотека самообразования, 

Русский труд, Славянский век, The Mail, Le Temps, Die Woche, 
Revue pénitentiaire, The studio. Имея большие связи не только в 
кругу интеллигенции, но и среди крупных государственных чинов-
ников, Александр Александрович обращался к ним с просьбами о 
передаче книг в ОГПБ. По его ходатайству в одесскую библиотеку 
присылали свои издания: Собственная Его Императорского Вели-
чества канцелярия, Центральный статистический комитет, Госу-
дарственная канцелярия, Государственное казначейство, Мор-
ское министерство, Лесной департамент (директор 

                                                      
11

 Деши Мориц, фон (по-венгерски Мур Дечи) (1851-1917, Венгрия), ученый-
путешественник, исследователь кавказских гор. Был женат на дочери одесского 
домовладельца баронессе фон Штернберг. Библиофил. В 1900-х годах проживал 
в Одессе в собственном доме на углу ул. Гоголя и Сабанеева моста. 
12

 Дыновский, Конрад Конрадович (1863-1930), юрист, приват-доцент Петербург-
ского университета. 
13

 Рафалович, Артур Германович (1853-1921), экономист, агент Министерства фи-
нансов России во Франции. Происходил из одесской купеческой семьи. 
14

 Larousse P. Grand dictionnaire universel du XIX siècle. – Paris, 1866-1876. – T. 1-17. 
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Ф.П. Никитин
15

). Благодаря ему ОГПБ получила: «Историю Прави-
тельствующего сената за двести лет» (1911)

16
, «Историю Госу-

дарственного совета» (1901), 20 томов «Проекта уголовного уло-
жения» (1902), от М.А. Плевако

17
, вдовы известного адвоката 

Ф.Н. Плевако
18

, речи ее мужа (1910), издания чешского универси-
тета в Праге (1910), черногорского правительства (1910), ряд книг 
о Мексике от русского посланника в ней Г.А. Де-Волана

19
 (1905).  

В 1895 году Борзенко обратился к Льву Николаевичу Толсто-
му с просьбой, прислать одно из его сочинений с собственноруч-

ной надписью в Одесскую городскую пуб-
личную библиотеку. В ответ дочь писате-
ля, Татьяна Львовна, передала 15 томов

20
 

сочинений отца в сопровождении письма, 
которое теперь хранится в архиве 
ОННБ

21
: «Милостивый государь, отец по-

ручил мне послать в Публичную библио-
теку экземпляр его сочинений…»  
 
Письмо Т.Л. Толстой,  
дочери Л.Н. Толстого, в ОГПБ, 1896 г. 

 
По существу, это разрозненные тома 

нескольких изданий 1889, 1891, 1895 годов (в общей сложности 
удалось обнаружить одиннадцать томов). Об истории их поступ-
ления писал в свое время сотрудник ОННБ литературовед Григо-
рий Демьянович Зленко (1934-2015)

22
.  

 
 

                                                      
15

 Никитин, Федор Платонович (1845-1911), землевладелец Херсонской губернии, 

в 1884-1894 – председатель Херсонской уездной земской управы, впоследствии – 
директор Лесного департамента Министерства земледелия и государственных 
имуществ (1894-1904) и товарищ министра Главного управления землеустройства 
и земледелия (1904-1907). 
16

 Сохранилось письмо А.А. Борзенко к Н.А. Тройницкому (ГАОО, ф. 161, оп. 1, ед. 
хр. 65) с просьбой о содействии в получении этой книги для ОГПБ. 
17

 Плевако, Мария Андреевна (1850-1914), жена Ф.Н. Плевако. 
18

 Плевако, Федор Никифорович (1842-1908). 
19

 Де-Воллан, Григорий Александрович (1847-1916), писатель, дипломат,  

внук первостроителя Одессы. 
20

 Отчет ОГПБ за 1896 год. – Одесса, 1897. – С.6, 17. 
21

 Дело ОГПБ за 1896 год. – Л.138 (Архив ОННБ). 
22

 Зленко Г.Д. «Отец поручил мне…» // Веч. Одесса. – 1974. – 30 мая. 
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Один из томов, переданных  
Л.Н. Толстым в ОГПБ, 1896 г. 

 
В 1897 году руководство библиоте-

ки отметило «новое доказательство распо-
ложения и любви А.А. Борзенко к библио-
теке»: для размещения книг своего отдела, 
для которых была выделена особая комна-
та, он за свой счет заказал удобную и хо-
рошую мебель, вместительный шкаф, 
лестницу, а также витрину для размещения 

фотографий, писем и прочих оригинальных документов. 
В 1902 году хранившаяся при отделе Борзенко коллекция 

писем, автографов и портретов по ходатайству жертвователя, 
предполагавшего их издать

23
, была ему возвращена, и теперь 

трудно сказать, что вернулось назад, а что нет. В библиотеке 
продолжали оставаться «бумаги А. Борзенко по экономическим и 
социальным вопросам». С организацией в 1922 году музея книги 
архив Борзенко стал его частью. В советское время отдел 
А.А. Борзенко перестал существовать отдельным фондом, и книги 
Борзенко влились в общее хранилище.  

 
Черновые записи  

по музею книги 
 Одесской городской 

 публичной библиотеки 
(фонд ОННБ)  

 
Как видно из рукописного ката-

лога музея книги ОГПБ
24

, в декабре 
1929 года «одна папка рукописных ма-
териалов из архива А.А. Борзенко» 
была передана в Окрархив (ныне Гос-
ударственный архив Одесской обла-

                                                      
23

 В том же 1902 году в Петербурге были изданы письма М.Н. Капустина к 
А.А. Борзенко. 
24

 Записи по музею [книги Одесской городской публичной библиотеки]: [рукопись]. 
– л. 86 (ОННБ, РКП  76/90). На полях листа сделана единственная запись красны-
ми чернилами: «XII.1929 передано до Окрархіву». Тогда же были переданы хра-
нившиеся в библиотеке архивные материалы П.А. Зеленого, В.И. Фармаковского, 
архивы С.В.(?) Лорович и Д.Л. Мордовцева. 
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сти). Поиски, предпринятые с целью обнаружить акт передачи ар-
хива А.А. Борзенко в Государственный архив Одесской области, 
не увенчались успехом. Документ не найден ни в архиве ОННБ, 
ни в ГАОО. По свидетельству сотрудников Одесского областного 
архива, бумаги А.А. Борзенко поступили к ним на хранение в том 
же 1929 году без сопроводительного листа. Сейчас фонд Борзен-
ко в ГАОО (№ 161, оп. 1) содержит 117 единиц хранения. И хотя 
на листах не обнаружено печатей ОГПБ

25
, можно с большой до-

лей уверенности утверждать, что среди них есть и документы 
нашей библиотеки, в частности: письма А.Ф. Бычкова к Борзенко, 
письмо леди И. Абердин (ныне утерянное)

26
, переписка с 

Н.А. Тройницким
27

, М.А. Плевако, В.В. Верховским
28

, 
Л. Шарнявской

29
 по поводу присылки книг в ОГПБ. 
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25

 Исключением является единственный документ – стихотворение А.А. Борзенко 
«Дон Кихот» (1888), посвященное профессору А.И. Кирпичникову. На нем стоит 
печать: «Одесская гос. публ. библиотека, 3 мая 1927 г.». Видимо, архив Борзенко 
за много лет хранения в ОГПБ так и не прошел первичную библиотечную обработ-
ку.  
26

 Об этом пожертвовании в ОГПБ «Одесский листок» в 1899 г. сообщал: «Мы по-
мещаем портрет графини Имбель Абердин по фотографии с ее автографом, при-
сланной ею в Одессу А.А.Борзенко, который передал ее в Одес. гор. публ. Биб-
лиотеку для приобщения к его коллекции портретов знаменитых современников». 
27

 Тройницкий, Николай Александрович (1842-1913), русский государственный 

деятель, статистик, действительный тайный советник. 
28

 Верховский, Владимир Владимирович (1849-1910), русский государственный 
деятель, член Государственного совета (с 1896), тайный советник. 
29

 Шанявская, Лидия Алексеевна (185?-1921), жена Альфонса Леоновича Шаняв-
ского (1837-1905), русского офицера, мецената. На средства супругов Шанявских 
был основан Московский городской народный университет, действовавший в 1908-
1920 годах. В письме к Л.А. Шанявской Борзенко просит ее прислать портрет Аль-
фонса Леоновича для Одесской городской публичной библиотеки. 
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[ил. прил.]. - С. 9; Шуманский Е. Справочная книга для русских биб-
лиофилов и коллекционеров. - Одесса, 1905. - С. 139; Попруженко М. 
Одесская городская публичная библиотека, 1830-1910 : (ист. очерк). - 
Одесса, 1911. - С. 65; Вся Одесса на 1914 год; Тюнеева А. Отдел 
редких изданий ОГПБ // Библиотечное обозрение. - Ленинград, 1925. 
- Кн. 1. - С. 106; Вугман И. Відомості про ОДПБ // ГАОО, ф. 134, оп. 1, 
д. 66: Справа про раціоналізацію збудування системи бібліотек, 1927, 
л. 4-16; Шапошников Н.В. Heraldica: Ист. сб. – СПб, 1900. - С. 190. 

 
Приложение 

Список пожертвований А.А. Борзенко в ОГПБ, 
 а также других лиц в «Отдел А.А. Борзенко»

30 
1893 – более 300 назв. (448 т.), 20 писем М.Н. Капустина к 

А.А. Борзенко (1885-1893), 9 писем зарубежных корреспондентов. 

1894 – 225 назв. (229 т.). Для отдела Борзенко прислали 
книги: М. фон Деши – 2 изд., Гр. Джаншиев (из СПб) – 1 изд., 
А.А. Якунина – 2 изд.  

1895 – 46 назв. (96 т.), в т.ч.: Larousse P. Grand dictionnaire 
universel du XIX siècle. T. 1-17 (1866-1876), одно письмо 
М.Н. Капустина 1894 г. Прислали в «Отдел Борзенко»: 
А. Рафалович (из Парижа) – 1 изд., Д.Ф. Самарин (из Москвы) – 
2 изд.; проф. Н.Н. Феноменов (из Казани) – 1 изд., проф. 
И.И. Янжул (из Москвы) – 1 изд. 

1896 – 31 назв. (49 т.). Передавал в библиотеку газеты: 
“The Mail”, “Le Temps”. Прислали в “Отдел Борзенко”: Г.Б. Брокуэ 
(из Америки) – 1 изд., М. фон Деши – 2 изд., К.К. Дыновский – 
1 изд., Л.Н. Толстой (из Москвы) – 1 изд. (в 15 т.). 

1897 – передавал в б-ку газеты: “The Mail”, “Le Temps”, 
“Русский труд” и другие периодические издания. Для размещения 
книг своего отдела Борзенко за свой счет заказал удобную и хо-
рошую мебель, заказал вместительный шкаф, лестницу и витрину 
для пожертвованных им коллекций (фотографий, писем и проч.) 

1898 – принесены в дар письма М.Н. Капустина и 
А.Ф. Бычкова. По-прежнему передавал в библиотеку периодику:  
«Новое время», “The Mail”, “Le Temps”, а также выписал для биб-
лиотеки несколько ценных изданий.  

1899 – принес «в отдел своего имени ряд писем различных 
выдающихся иностранных и русских деятелей». 

                                                      
30

 Составлено на основе «Отчетов ОГПБ», архива ОННБ, заметок в периодической 
печати. 
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1900 – периодика: “Новое время”, “The Mail”, “Le Temps”, 
“Спутник здоровья”, “Славянский век”, “Die Woche” и др. 

1901 – 234 т. Содействовал получению библиотекой “Исто-
рии Государственного совета”, передавал: “Новое время”, “Спут-
ник здоровья”, “The Mail”, “Le Temps”, “Die Woche”, “Revue pé-
nitentiaire: Bulletin de la société législation comparée”, “The studio”, 
“Юридическая газета”, “Вестник и библиотека самообразования”. 

1902 – 20 т. “различных ценных изданий” (в том числе 
“Проект уголовного уложения”).  

1903 – 123 назв. (150 т.) – в свой отдел, 28 назв. (78 т.) – в 
фонд библиотеки; другими лицами в его отдел было прислано 
92 т. 

1904 – 226 т., в том числе периодика. 

1905 – 29 т. Благодаря ему получены некоторые издания 
Морского министерства, ряд книг о Мексике от Г.А. Де-Воллана, 
русского посланника в Мексике. 

1906 – Периодика, листовки. 

1907 – 224 т., в том числе газеты и журналы.  

1908 – 77 т. 

1909 – 52 т.  

1910 – 44 т.  

1911 – 395 т. по истории философии, эстетике, политиче-
ским и юридическим наукам, периодика, собственный портрет. 

1912 – 79 т., периодика. 

1913 – 49 т., периодика. 

1914 –“доставил большую коллекцию весьма ценных изда-
ний” (без указания числ), газеты и журналы. 

1915 – 91 т. записан в отдел его имени (из числа книг, по-
ступивших после смерти А.А. Борзенко). 

1916 – 63 книги – из числа поступивших после смерти 
А.А. Борзенко. 

Лариса Ижик, 
ведущий библиограф  

отдела редких изданий и рукописей  
ОННБ  
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека  
імені О.М. Горького  
69095 Запоріжжя, просп. Леніна, 142 
Директор – Степаненко Інна Павлівна 
Тел. (061) 787-53-75; факс 787-53-54 
E-mail: zp-library@radiocom.net.ua 

Кіровоградська обласна універсальна наукова  
бібліотека імені Д.І. Чижевського  
25005 Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24 
Директор – Гаращенко Олена Миколаївна 
Тел./факс (0522) 22-65-79 
E-mail: omv@library.kr.ua; omv@library.kr.ua 

Кримська республіканська універсальна наукова  
бібліотека імені І.Я. Франко 
95011 Сімферополь, вул. Набережна, 29 а 
В.О. директора – Нємірович Світлана Миколаївна 
Тел./факс : (0652) 60-86-44, 60-86-38 
E-mail: franko@crimealib.ru 

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека  
імені О. Гмирьова  
54001 Миколаїв, вул. Московська, 9 
Директор – Богза Надія Федорівна 
Тел. (0512) 37-34-20, факс : 37-30-25, 37-31-38 
E-mail: vezer@ukr.net  

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека  
імені О. Гончара  
73000 Херсон, вул. Дніпропетровська, 2 
Директор – Коротун Надія Іванівна 
Тел. (0552) 22-65-50; факс 22-64-48 
E-mail: library@tlc.kherson.ua 

 

mailto:zp-library@radiocom.net.ua
mailto:omv@library.kr.ua
mailto:franko@pop.cris.net
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСИ 
 

Міжміський код (048) 

 

Одеська національна наукова бібліотека  
65023 Одеса-23, вул. Пастера, 13 
Генеральний директор – Ботушанська Ольга Федорівна 
Тел./факс 723-02-52 
E-mail: ognb@ukr.net 
Internet: www.odnb.odessa.ua 

 
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека 
імені М.С. Грушевського (ОУНБ ім. М.С. Грушевського)  
65045 Одеса, вул. Троїцька, 49/51 
Директор – Амельченко Юліана Сергіївна 
Тел. / факс 722-50-69, 725-82-82 
E-mail: oounb@ukr.net 

 
Одеська обласна бібліотека для юнацтва  
імені В.В. Маяковського (ОЮБ ім. В.В. Маяковського) 
65114 Одеса, вул. Корольова, 46 
Директор – Чоловська Олена Анатоліївна 
Тел. : 747-66-27 
E-mail: oubim@list.ru 
 
Одеська обласна бібліотека для дітей  
імені Н.К. Крупської (ОДБ ім. Н.К. Крупської) 
65045 Одеса, вул. Преображенська, 64 
Директор – Палій Тетяна Андріївна 
Тел. : 725-86-77 
E-mail: oodb@ukr.net 

 

mailto:ognb@ukr.net
http://www.odnb.odessa.ua/
mailto:oubim@list.ru
mailto:oodb@ukr.net
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Одеська центральна міська бібліотека імені І.Я. Франка 
(ЦМБ ім. І.Я. Франка) 
65007 Одеса, Книжковий провулок, 1а 
Директор – Кликова Наталія Дмитрівна 
Тел. 725-84-00, 728-20-68 
E-mail: bibfranko@bk.ru 

 
Одеська центральна міська бібліотека для дітей  
імені А. Гайдара (ЦМБ ім. А. Гайдара) 
65026 Одеса, Французький бульвар, 11а 
Директор – Лазарєва Галина Яківна 
Тел.: 714-22-81, 714-88-82 
E-mail: cmbsbaby@gmail.com 
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Міські бібліотеки 

 

Білгород-Дністровська ЦМБ 
67700 м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 7 
Директор – Солодунова Раїса Миколаївна 
Тел. (048-49) 22155 
E-mail: akkermanlib@ukr.net  

Ізмаїльська ЦМБ 
68600 м. Ізмаїл, вул. Адмірала Холостякова, 41 
Директор – Дойкова Галина Анатоліївна 
Тел. (048-41) 20536 
E-mail: izmayil.biblioteka@gmail.com 

Котовська ЦМБ 
66300 м. Котовськ, вул. Бочковича, 1 
Директор – Олійник Ліна Іванівна 
Тел. (048-62) 55113 
E-mail: kotovsk_biblioteka@ukr.net 

Теплодарська ЦМБ 
65490 м. Теплодар, вул. Плієва, 2 
Директор – Клименко Тетяна Іванівна 
Тел. (048-50) 26240 
E-mail: bibteplodar@mail.ru 

Чорноморська ЦМБ 
68003 м. Чорноморськ, просп. Миру, 30 
Директор – Собко Наталія Миколаївна 
Тел. (048-68) 62526 
E-mail: ochmila@gmail.com 

ЦМБ м. Южного 
65481 м. Южне, вул. Шевченка, 1/1 
Директор – Проценко Ольга Омелянівна 
Тел. (0482-42) 32131 
E-mail: ucgb@list.ru 
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Районні бібліотеки 

 

Ананьївська ЦРБ 
66400 м. Ананьїв, вул. Незалежності, 49 
Директор – Волочан Тамара Андріївна 
Тел. (048-63) 21377 
E-mail: biblananiev@rambler.ru 

 
Арцизька ЦРБ 
68400 м. Арциз, вул. 28 червня, 118 
Директор – Гуцан Галина Іванівна 
Тел. (048-45) 31059 
E-mail: arciz_bib@ukr.net 

 
Балтська ЦРБ 
66100 м. Балта, вул. Котовського, 197 
Директор – Балтян Валентина Миколаївна 
Тел. (048-66) 21605 
E-mail: baltskacbs@yandex.ru 

 
Березівська ЦРБ 
67300 cмт Березівка, пл. Генерала Плієва, 3 
Директор – Павленко Катерина Анатоліївна 
Тел. (048-56) 20324 
E-mail: berbiblioteka@rambler.ru 

 
Білгород-Дністровська ЦРБ 
67700 с. Шабо, Б-Дністровського р-ну, 
вул. Центральна, 65 
Директор – Ткаченко Катерина Іванівна 
Тел. (048-49) 40184 
E-mail: crb.shabo@gmail.com 
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Біляївська ЦРБ 
67600 м. Біляївка, вул. Гагаріна, 16 
Директор – Матієнко Галина Миколаївна 
Тел. (048-52) 21579 
E-mail: bel.belyaevkabiblitoteka@yandex.ru 

 
Болградська ЦРБ 
68700 м. Болград, вул. Поштова, 30 
Директор – Адамова Тетяна Анатоліївна 
Тел. (048-46) 43324 
E-mail: bolgradlibrary@rambler.ru 

 
Великомихайлівська ЦРБ 
67100 смт Велика Михайлівка, вул. Садова, 8а 
Директор – Бабінчук Людмила Миколаївна 
Тел. (048-59) 21461 
E-mail: vmbiblioteka@mail.ru 

 
Іванівська ЦРБ 
67200 смт Іванівка, вул. Центральна, 95 
Директор – Синчук Олена Петрівна 
Тел. (048-54) 31195 
E-mail: ivakultura@mail.ru 

 
Ізмаїльська ЦРБ 
68600 с-ще Суворове, вул. Соборна, 103 
Директор – Мушикова Тетяна Миколаївна 
Тел. (048-41) 44495 
E-mail: librarysuvorovo1@rambler.ru 

 
Кілійська ЦРБ 
68300 м. Кілія, вул. Миру, 21 
Директор – Одородько Галина Василівна 
Тел. (048-43) 41584 
E-mail: kiliya_crb@ukr.net 
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Кодимська ЦРБ 
66000 м. Кодима, вул. Перемоги, 4 
Директор – Березовська Тетяна Олександрівна 
Тел. (048-67) 21948 
E-mail: kodymabiblioteka@i.ua  

 
Комінтернівська ЦРБ 
67500 смт Комінтернівське, вул. Центральна, 78 
Директор – Єремей Лариса Костянтинівна 
Тел. (048-55) 91787 
E-mail: kom-dy@ukr.net 

 
Котовська ЦРБ 
66300 м. Котовськ, вул. 50-річчя Жовтня, 141 
Директор – Дюгаєва Світлана Миколаївна 
Тел. (048-62) 26637 
E-mail: bibl64@mail.ru 

 
Красноокнянська ЦРБ 
67900 с-ще Красні Окни, вул. Першотравнева, 13 
Директор – Ратушняк Ольга Борисівна 
Тел. (048-61) 21832 
E-mail: bib.lesiucrainki@ukr.net 

 
Любашівська ЦРБ 
66500 смт Любашівка, вул. Князя Володимира, 97 
Директор – Барська Любов Андріївна 
Тел. (048-64) 21399 
E-mail: lubcbs@yandex.ua 

 
Миколаївська ЦРБ 
67000 с-ще Миколаївка, вул. Незалежності, 57а 
Директор – Зелінська Аксінія Олександрівна 
Тел. (0482-57) 26503 
E-mail: kuderska@rambler.ru 
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Овідіопольська ЦРБ 
67800 м. Овідіополь, вул. Т.Г. Шевченка, 242 
Директор – Хроменкова Валентина Михайлівна 
Тел. (048-51) 31382 
E-mail: ovidiopolbiblio@mail.ru 

 
Ренійська ЦРБ 
68800 м. Рені, вул. Вознесенська, 159 
Директор – Згурська Галина Василівна 
Тел. (048-40) 42194 
E-mail: biblioteka.reni@rambler.ru 

 
Роздільнянська ЦРБ 
67400 м. Роздільна, вул. Привокзальна, 4 
Директор – Колопенюк Олена Іванівна 
Тел. (048-53) 31713 
E-mail: rozdilna-biblioteka@mail.ru 

 
Савранська ЦРБ 
66200 м. Саврань, вул. Соборна, 20 
Директор – Стукаленко Світлана Арсентіївна 
Тел. (048-65) 31345 
E-mail: savra_biblio@ukr.net 

 
Саратська ЦРБ 
68200 смт Сарата, вул. Котовського, 18 
Директор – Тимошенко Ірина Дмитрівна 
Тел. (048-48) 22005 
E-mail: bibliot22005@ukr.net 

 
Тарутинська ЦРБ 
68500 смт Тарутине, просп. Миру, 22 
Директор – Задверняк Тетяна Василівна 
Тел.(048-47) 31775 
E-mail: tarutbiblioteka@rambler.ru 
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Татарбунарська ЦРБ 
68100 м. Татарбунари, вул. Горького, 4 
Директор – Стоянова Тетяна Іванівна 
Тел. (048-44) 31057 
E-mail: biblioteka.tatarbunary@mail.ru 

 
Фрунзівська ЦРБ 
66700 смт Фрунзівка, вул. Леніна, 61 
Директор – Москальова Тетяна Григорівна 
Тел. (048-60) 91088 
E-mail: biblio.2000@bk.ru 

 
Ширяївська ЦРБ 
66800, смт Ширяєве, вул. Коробченко, 12 
Директор – Ніщенко Маргарита Леонідівна 
Тел. (048-58) 21452 
E-mail: shiryaevo_cbs@mail.ru 
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МУЗЕЇ ОДЕСИ 

Археологічний музей 
вул. Ланжеронівська, 4.  
Тел. 725-63-22, 722-63-02 
Працює з 10.00 до 17.00. Вихідний день – понеділок 
Директор – Бруяко Ігор Вікторович 
E-mail: archaeology.odessa@gmail com 

Історико-краєзнавчий музей 
вул. Гаванна, 4.  
Тел. : 722-84-90 (секретар), 726-26-08 (масовий відділ) 
Працює з 10.00 до 20.00 – влітку, з 10.00 до 17.00 – взимку 
Вихідний день – п’ятниця. У літній період – без вихідних 
Директор – Солодова Віра Володимирівна 
E-mail: orhmuseum@gmail.com 

Літературний музей 
вул. Ланжеронівська, 2.  
Тел. : 722-33-70, 722-00-02 
Працює з 10.00 до 17.00. Вихідний день – понеділок 
Директор – Ліптуга Тетяна Іванівна 
E-mail: litmuseum@yandex.ru 

Літературно-меморіальний музей О.С. Пушкіна 
вул. Пушкінська, 13.  
Тел. : 725-11-34, 722-74-53  
Працює з 10.00 до 17.00. Вихідний день – понеділок 
Завідувач – Нірша Алла Михайлівна 
E-mail: puchkinmus@ukr.net 

Музей воскових фігур 
вул. Рішельєвська, 4.  
Тел. 722-34-36 
Працює з 9.00 до 21.00, без вихідних днів 
Директор – Бліхаш Артур Петрович 
E-mail: baba.utya@mail.ru 
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Музей західного і східного мистецтва 
вул. Пушкінська, 9.  
Тел. : 722-48-15, 724-67-46 
Працює з 10.30 до 17.30. Вихідний день – середа 
Директор – Поронік Ігор Борисович 
E-mail: owea_museum@mail.ru 

Музей особистих колекцій О.В. Блещунова 
вул. Польська, 19.  
Тел. 722-10-81, 725-04-53 
Працює з 10.00 до 18.00. Вихідний день – середа 
Директор – Остапова Світлана Іванівна 
E-mail: bleschunov@rambler.ru 

Художній музей 
вул. Софіївська, 5 а.  
Тел. : 723-82-72 
Працює з 10.30 до 17.30. Вихідний день – вівторок 
Директор – Абрамов Віталій Олексійович 
E-mail: mail@ofam.od.ua 
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ТЕАТРИ ОДЕСИ 

 

Одеський національний академічний театр опери 
 та балету 
пров. Чайковського, 1.  
Тел. 722-22-30 
Початок вистав о 18.30  
Директор – Бабіч Надія Матвіївна 
E-mail: opera.odessa.ua@gmail.com 

Одеський академічний український музично-драматичний 
театр імені В. Василька 

вул. Пастера, 15.  
Тел.: 723-55-66, 723-89-77 
Початок вистав о 18.30. Вихідний день – понеділок 
Директор – Прокопенко Валентина Михайлівна 
E-mail: od.ukrteatr.press@gmail.com 

Одеський академічний російський драматичний театр 
вул. Грецька, 48.  
Тел. : приймальня 722-72-50 ; каса 722-45-04 
Початок вистав о 19.00  
Директор – Копайгора Олександр Євгенович 
E-mail: info@rusteatr.odessa.ua 

Одеський академічний театр музичної комедії 
 імені М. Водяного 
вул. Пантелеймонівська, 3.  
Тел. 725-09-24, 705-11-11 
Початок вистав о 18.30. Вихідний день – вівторок 
Директор – Редько Олена Григорівна 
E-mail: muzkomediya@gmail.com 

 

mailto:opera.odessa.ua@gmail.com
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