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Коротка передмова
Вельмишановні читачі! Цього року ДУ «Інститут 

неврології, психіатрії та наркології НАМН України» 
святкує свій столітній ювілей. Рівно сто років тому 
наш інститут отримав власне приміщення та штатний 
розклад і  розпочав роботу у  складі 1-го  Інституту 
Наукової Медицини. Але шлях до повної самостій-
ності нашої установи зайняв ще майже рік.

Крилаті слова нашого великого співвітчизника 
Михайла Булгакова «Рукописи не горять!», звичай-
но, є художньої метафорою, бо протягом бурхливої 
історії людства зникло без сліду чимало доленосних 
текстів. Але, на  щастя, документи, в  яких описа-
но історію народження нашого інституту, зберіг-
лися. Їх  дбайливо донесли до  нас співробітники 
Центрального державного архіву вищих органів вла-
ди та управління України (м. Київ). Завдяки цим лю-
дям ми  сьогодні можемо ознайомитись з  цими 
дорогоцінними для нас документами. Користуючись 
нагодою, ми, співробітники інституту, хочемо ви-
словити щиру вдячність працівникам цієї поважної 
установи і особисто її директору Ларисі Левченко. 
Низький Вам уклін!

Щоб  читачі мали змогу відчути «смак епохи», 
ми наводимо далі ці документи у вигляді скан-копій 
разом з  їхніми «розшифровками» (із збереженням 
орфографії оригіналів), бо деякі їх сторінки прочи-
тати важко через якість друкарських машинок часів 
Громадянської війни. Ми не наводимо повні тексти 
тих документів, багато пунктів яких безпосередньо 
не стосуються створення нашої установи, а тільки ви-
тяги з них щодо створюваного Психоневрологічного 
інституту та інших медичних закладів.

Серед наведених документів (мовою оригіналу):
1. Протокол заседания широкой коллегии 

НКЗ (Народного комиссариата здравоохранения) 
1-го июля 1921 года. — На якому було затверджено 
штати інституту (пункт 4, підпункт «е»);

2. Протокол №  13/9 Объединенного заседания. 
коллегии Наркомздрава Южбюро и  Харьковского 
губ отдела Всемедикосантруд, состоявшегося 
25/ІІІ — 22 г. — На якому прийнято рішення про ви-

окремлення Нервово-Психіатричного інституту 
як самостійної одиниці (пункт 1, підпункт 3);

3. Протокол №  20 экстренного совместно-
го заседания Совета народных комиссаров УССР 
и Украин ского экономи чес кого совета от 29-го марта 
1922 года. гор. Харь ков. — На якому було прийнято 
рішення про виокремлення інституту в самостійну 
одиницю (пункт 5);

а також:
4. Звернення першого директора інституту 

О. Й. Геймановича до Народного комісара охорони 
здоров’я УРСР М. Г. Гуревича, з проханням про відно-
шення з метою отримання книжок від Петербурзької 
Військово медичної академії для бібліотеки інституту 
(6 березня 1922 року); і

5. Перший звіт нашого інституту про наукову 
діяль ність («сводка за ноябрь»), 1922 рік.

Приємного читання!
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психіатрії та наркології НАМН України»,
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