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було складат|т план14 чотири рази на Р1т<, а нин| ;тгтше :'за' [1ра.::з:..:_
,ка'м Арх!вного в|дд!лу'тако}к доводиться мен11,е витрачати час1' :]а :::_

рев!ряння план|в, ця робота екорочуеться на]половину, що ]а€ ]1о;{._т.'-
в|сть б]ль:пе уваги прид!ляти райдер>карх!вам на 'м!сцях. 1о:ту в пе:-
1пому п1вр|'ин| 1967 р. ми перев|рили | надали ,методи1{ну .т,опо:тог1' 1

райлер>карх|вам | ,двом ,ф!л!алам, т,обто на тр'и дер>карх!ви б1льтпе, н1;;
у (пер1пому п1вр!пн1 1966 р. (р!м того, прац!вники райм!'ськдер>карх1в::
при'плануванн! роботи на п!вр!тчя зб'|льшили бюд>кет часу на 60 робс-
чих дът|в. 3авдяки щьому ми в другому :п|вр1тн! 1966 р. додатково обста-
>кили | т\а!,али методичну допомогу 35 в|домним арх1;вам. } пер,тпо:т..'
п|;вр|чч| 1967 р. у 1вище3гаданих рай'онах | м1стах було упорядковано ]

прийнято до дер)к'арх1в|в на 1548 од. зб. локуплентальних ,матер!ал1в
б1льтше, н|>к за в|дпов!дн'ий пер!од у 1966 р. Р!тний |1,т1€1}{ (Ф}:!;|{лектуван-
ня в'1966 р. переви'конано на 120|9 

-'було'п'рийгтято 14699 од. 3б., а в
пер1!]ому :п1;вр|чч1 1967 р. - |7 245 од. 3б., що становить 1380/о виконання
п1вр!нно'го плану.

3авдяки додатково'му бюд>кету робо'ного часу, зв|льненого 3а ра_
хунок планування, Буринсь,кий ра.йдер>карх!в у пер1по},|у п!вр1нн1 1967 р.
дом!'гся упорядку'вання документ|в у вс1х с1льських Радах ] колгоспах
рай,ону, до дер)кавного арх|ву на збер|'гання,по 1962 р. включ1{о прий-
ътято 3518 од. з6. при,р!нному,план! 1500 од. зб. ||утивльський райдер}к-
арх|в у'пе'р1пому п|вр|тн! 3апланував надат}1 методичну допомогу щодо
упорядкування та зда'ч| документ1в на дер>ка'вне збер|гання 14 кол-
госпам ! трьом с|льрадам. [ю роботу 'бул'о усп|тшно виконано, рай_
дер>карх|в 1прийня'в 757 од. зб., п|дготовлен,о ! перелано 1(оното,пському
ф1л!алу облдер>карх1ву 18 фонл|'в -|296 од. зб. при план| 11ф од. зб.
1ако>к усп|гшно |виконано ,й |н,шл! 3аходи' шо'бул,и заЁланован| на пертпе
п1вр|тня 1967 р. 1(р|м 'того, при п!вр1,ино'му |плану,ванн1 3начно скоро*
чуються по,тптов| видатки на ли,стува}1т{я.

|{|дводячи п]дсумки роботи ок,ремих райдер>карх!в]в, що перейтшли
на п!вр|нне план}гвання, 'ми ,перекоъ|алися, що нами 6ув узятий в|рний
1{апрям у 'п]-{таннях п.панування та контролю за д|яльн],стю райм|ськ-
:ер>карх1в!в.

Ф. Фвнаренко

Рух за створення народних музе!'в 'на }кра?н| набрав 1пирокогФ
ро3маху. !,ля народних музе?в ентуз|астами в>ке з1брано и|нн| !,сто-

ри'тн1 експонати' напи,сано |сторипн! нариси' ро31п}гкано )кивих учас-
ник|в революц|йного руху - борш1в за встановлення Радя,нсько] влади..

.&1узей 1стор!! ордена .[{ен1н,а сулнобул!вного заводу 1мен| 61 ко-
мунара в м. .&1иколаев!, ство,рений за !р|1шенням парт!йного та профсп!л-
кового ком1тет|в, в'дкрив сво! двер! 1 липня 1963 р. у юв!лейн1 дн! 175_

р!ння заволу. 3!бран! 1'сторитн| матер1али, головни},т чином арх!вн|,
дали 3могу в!до'бразити в експози;[|] му3ею !стор!ю 3аводу 'в|д й'ого
3ас1{ування до на1]]их дн!в.

Бкспозиц!я в!дкриваеть'ся двома документа11и: ордером |]отьомк|_
на 'в!д 2| липня'1733 р. про 3аснування суднобул|вно! вер'ф! на р. 1н_

гул| | другим ордером ||отьомк1на в]д 27 серпня 1789 р. про наймену-
вання верф! м1стом .&1иколасвом. 53 фотокоп|! документ!в | креслень
одер->кано з фонд|в центральних дер)кавних арх|в|в. Биставлен| в експо-
зиц!{ фотокой1| креслень дають мо>клив|сть судити про пертл| буАови на
верф|, хоч до на!пих дн!в вони й не збереглись.

БуА|вниптво парусних корабл1в, яке на верф| тривало ло лруго|
половини {,|}, стол|ття, представлено 'в експозиц|? моделями 'корабл1в,
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фотограф|ями' картинами, |нструме!1тами. Ф'собливий 1нтерес,виклика_
ють модел1: перпл,ого по,будованого на верф1 кора,6ля <<€вятой Бико-
лай>>, 'флагманського корабля адм!рала Ф. Ф. 9ллакова <<€вятой |1а*
вел>>, флагманського хорабля адм|рала п. с. Ёах!мова <<ймператри;т{а
йария>. Бикликас !нтерес тако)к ,фотокоп|я вла|оноручного листа
Ф. Ф. }:шакова про в!дв!дування ним верф1 в 1791 р.

Б1дм!нн| бойов| якост1 парус}|их ко!ра,бл!в микола|всько|'побуАови
були ,перев1рен| в €ино,пському бою 18 листопада 1853 р'-вс! кораб_
л|, як| 'брали'участь у щьому бою, створен| рукам,и микола!вських ко_
раблебул!вник!в.

||ро кр{посних м'ай,стр1в, як! в!д6ували на вер:ф| 25-р|'тну в]йськовт
слу>кбу, ,розпов1дають е'ск{'3и, фоторелродукц1! креслень ка3арм' в яких
вони про)к].1вали, наз'ви :вулиць - (толярна, 1еслярна, !(упорна, (оно-
патна.

||ро унасть 4000 кора6лебуА1вник!в верф! в геро!тн1й оборон! €е_
вастополя 1854 р. св!дчать фрагменти мемор1ально] дотпки 6евастополь-
сыкого |стори9ного му3ею | дв| медал1. &1едалями 6ули нагород)кен1 вс!
роб1тники верф|.

Бпоха 1парусного флоту ув!ннусться картиною <<3ато'плен'ня кораб*
.т!в у €евастопольськ|й бухт1 в 1854 рош1>. Бс! затошлен| в €евастопол!
корабл1 буАували'сь у Р1иколасв1.

|]|сля реформи 1в61 р. (з 1863 р.) ,на верф1 була впровад-
;кена п|днев!льна праця наймат-тих майстр1в. 3ам|сть т!ле,сних по-
карань ввели си,стему тштраф!в |з зароб1тку, який ! так був
.1у>ке низький (в|л 45 до 75 коп!,йок на--день). 3ам|сть на'вчальних
ко'манд, як! готували квал1:ф1кова'}{их кораблебул!'вник!в, п|сля реформи
було в|лкр,ито рем1гсничу 1пколу 1 ввчцено |ндив!дуальне унн!вство'. {лопчики, я'к| працювали з.11.р1тного в1ку. норноробами,'в |4 рок!в
в.т]а1птовувались на навчання п1л руку ло роб1тник|в 1, литпе досяг!1ув-
тпи 19-р1нного в!ку, зараховували'сь майстровими. Бсе це 'в!дбито в до-
кументах 1 фотограф1ях.

|1очаток 'г[а'нцирного кораблебулування на верф| в!дноситься до
1873 р., коли тут було спушено на воду панцир'ник берегово| оборопи
кругло| форми, та'к званий <<,поповка>>, в|д пр|звища автора ц|е| кон-
струкц!| |1опова. Б музе{ виставлено ш|одель 1]дого кораб.г:я. Бс1 опера"
ш1! збирання'корпус|в панцирник1в провод;алпсь ручними |шструмента-
ми, що вимагал,о в|д роб1тник!в 1нтенсив'них 'ф|зинних 3усиль. 1 тому
уряд встановив' що роб|тники мо>куть црацювати на верф| т!льки до
55-р1нного Ё1ку. 3в!льнен! кораблебул!вники, не одерх(уючи тт|яко{
пенс|!, змутпен! були на схил| в1ку вла1птовуватись дв|рниками' сто1ро'
>ка,ми' в!з,никами, л!хтарниками 1 т. д.

3 числа 'по,будо'ва,них на верф| кора6л!в був | панцирник <<||отьом-
к1н>. [[е в .]!1иколаев1, коли зак1ннувало,сь 'буд!вництво <<|1отьомк!!та>>,
на ньому в результат1 ,оп|лкув,ан'ня матрос1в з кораблебул!вника|ми ви_
никла нелегальна !соц!ал-демощратична орган!зац|я. |{риваблюють два
документи цього на'су. Б одному гов,ориться про те' що в 1899 р. роб1т-
ътт,1ки, як1 булували панцирник' демонстративно в|дмовились в!д об!ду
в {дальн|, тому що в борш| пл'авали чер.ви. Ёачальство розц|нило ще як
бунт | розпочало сл1дство. Б лругому документ| говориться про страйк
роб|тник|в за п!вроку до спуску <<||отьомт<!на>> на воду. Авох роб|тник1в-
призв!дц|в було зв1льнено.

Белику колекц1ю арх|вних матер|ал|в використано для висв!тлен;тя
революш!йних под1й 1905 р. о'ео,бливо черв,невого загальном|ського по_
л|тичного страйку роб|тни'к!в. 1ут - донесення пол|ц|| про початок
стра'йку, вимоги ;роб!тник1в' нака3 адм|рала (про 3а'криття 'вер'ф!, норн{
списки активу страйкую'них' як14х повторно в}ке 'не приймали на верф1,
документ про створення профсп!лки. в 1911 р. казенну верф, як тех-
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н|чно в|'дсталу, було закрито' а на !! баз| було ство,рено 3авод Рос1й_
ського'суднобуд1вного акц|онерного то,ва[риства, я,кий одер>кав на3ву
<РуссуА>>.

. 3 музе! представлен| фотограф|! нових стапел|в, корабл|в, колек_
ц1я пневматичних !нструмент|в ! заклепок, 1нструменти судового скла-
дальника' за'про1пення на спуск корабл|в, групов| фотограф1! корабле-
,бул!вник1в' .розрахунков|'кних<ки. Белика колекц1я-коп|й фх1внйх до_
к-у*лент|в, як_| над1йтпли з-[ентрально|го дер)ка,вного |сторинного арх!ву
ч|9Р }*}'л. (иев|, розпов!дае про великий страйк роб|тнйк1в .РусЁуду}'
|913 р. |1!дприемц[ закрили завод' але чере3 три тйх<н1 о.о'ос"л" н"'йр
роб1тник|в, частково 3адовольнивтпи ]х вР|моги.

3авоювання Радян'сько| влади в ]!1иколаев| в с|чн1 1918 р. 1люстру_
'€ться фотограф1я!ми де,п:дат!в роб|тничих | солдат,ських Ра.{, докум!1л-
том про впровадх(ення на завод| роб!тнияото 'контролю, груповою фо-тограф|ею 3аталь'нозаводського ком1тету <Руссулу>!. |1рилегла до за_
воду пл0ща !(омунар|в .своею на3вою збер!гас 

-пам'ять_ 
про дв1 тисяч1

роб!тник!в, як1 загину-г:и в дн1 березневого ,повстання проти австро_
н]мецьких о1}пант|в 1918 р. } вули:нних боях 6рали утастЁ 1 роб1тнйки<Руесулу>. 3 музе! збер1гаються ,фотограф1| зЁгиблйх у ш| лн| роб|т_ник|в-унасник{в повстан,ня. в 1919 р.,на площ1 1(ому'т*ар!в б1лй ст|н
заводу.. ден!к1п:ц1 розстр!ляли 61 чолов1ка з числа заареп:тованих б1ло_
гварц|йською_контррозв!дкою'комун!ст1в' ко1{сомол!ц|в, радянських
пра\1вник|в. Б пам'ять про загиблих завод}, присво€но |,м;я 61 комуна-
ра. н3:ст!н| заводу встановлено ],{ар}'}'рову_ло|шку з пр!звищами загцб-
лих....Фотограф1я траурно{ проттес1! розпоЁ|:ас п!о п6ховання в брат_
ськ1й могил| на т1й х<е площ! (озт1_нар1в 16 чо.'тов1к, як! загинули'в1д
куркульсько] банди в се.:! Ёечаянно:т,,_'з 1919 р. 9 чт|сл1 загиблйх 6улэ:
р-о'б|тники <<Р\,ссу.]\,>> [озюченыо. Бабан]н !!::::бттр. у 1920 р., ко'" в
1(риму господарюва;]тт вра:]гел1вц1. -\1ттко.:а]в став го.'1овною ба,зою
морських стт.т Радянсько| респт,бл!к:т на |]]в:н]' 3аво:1. :орутено було
4обулувати .тесантн] паройлави, са:тох1.:,н1 бар;к1, катёри 1 

-доставлен1

з.Америки ще в роки 1мпер1а,т|стично] в]йни п.дводн1 човни. 3 наявних
р!нкових суден 3авод за дводенний строк оз'бро|в }сть-]н1провську
флотил!ю, яка л|кв!дувала загрозу форсування [н|пра б|ля !,ерсона.
3а виконання цього о,перативного 3авдання Радянськйй урял оголосив
роб|тникам 3аводу поАяк}, текст яко| е в експозиц|| музею. 1ут >ке
збер!гаеть'ся {рятувальний круг 1 тптур,вал ру,цьового, як| були знят] з
3аво,дського буксира <<€паск>, що входив до к!кладу флотил!|.у 1923 р. завод було по'егавлено на ко|{сервац!ю. €вою роботу в1н
в|дновив у 1930 р.

3 довоенн| роки тут ,були побулован| нафтоналив'н| 1 сухованта>кн|
судна' плавун1 доки. [ей пер|од д!яльност| заводу представлетттай у
музе| кни>кками ! 3начками уАарник|в, груповими фотограф!ями' судно-
буА|вник|в, !менними ц|нцими подарунками стахановш!в, фотограф!ями
{ моделями 'суден. Близько 300 зн1мк!в, з|браних музе€м, !люструють
варварське зруй,нування з,аводу фатлистами при в|дступ| з .]!1иколаева
в березн| 1944 р. ||1тслявоенний пер!од роботи представлений моделями
кито6|йного судна | транспортного рефри>кератора. БуА|вништво цих
'суден зд|йснено 3а передовою технолог!ею, в я'к|й головне м!сце в|д-
ведено електрозварюван'ню' виготовленню великих'секц|й корпус!в су_
ден у цехах. ||ро як1сть суден говорять присуд}кен! заводов1 дипломи
вднг.} музе! представлен1 1 передов| люди заводу - [еро| €оц1ал|стич-
но! |1раш| Б. |{. |урма3а, Ф. !!1. [ущин, 1. 1. 9орнозуб. ||ро трулов! пол_
виги комунар1вц!в св!дчить документ про нагородх(ення заводу орденом
йен!на, почесн! грамоти вцРдс; ||ра;пор Ради-.]!11н!стр1в €Р€Р пер.е-
дано 3аводов! на в1нне збер|гання. 3 музе! з|6рано ц|каву колекц1то
фотограф!й к!лькох динасг|й сулнобул1в,ник!'в: чотири покол|ння |рабо_
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вих, по т!и поко;'т!ння кирюх!них, Ёенипуренк!в, [|ор1них, .[|юбненк!в,
11ономаренк|в.

|1арт|йна орган1зац1я 3аводу веде св!й л|то'пис з 1897 р., коли в
фиколаев! виник.1а пер11па соц1ал-демократична орган!зац1я <<|11вденно_

рос|йськ:.тй роб|тниний сою3>>. |з 250 унасник1в 200 чолов1к були роб1т_
ники 3авод1,. 9 в1трин| музею пока'зан! арх|вн! документи про д|яльн1'сть
о$ган1заш1!, фотограф|я @:АЁФ|Ф 3 ]т кер1в'ник!в - слюсаря 3авощу
1. А. .:\11'х1на.

Б робоно:ту колектив| заводу по'чинали свою ,д|яльн|сть революш|о-
нери-п!:п1льчики г. м. 1[|ка'п1'н, п. п. €а'фронов, |. А. 9игрин,
я. в. Бондаренко, брати [нат ! €ерг!й 1!1акарови, м. к. |{еглов,
г. 1. (ащевський. [1кав! такох( фотокоп!| 'публ!каш!й з лен|нських
газет <}1скра> та <|!ролетарий> 3а 1902-'1905 РР., 'в яких описан|
п0д11 на завод1 того пер1оду.

|-[ро нин|шню д!яльн1сть парторга'н1заш|? заводу розпов!дають
1{андати .]елегат|в хх!|1 з'?злу (|| 9кра!ни !. !,{1|1 з'|зду кпРс - ро_
'б|тник|в заводу.

9 в!трин1, при'свянен!й заводськ|й ком'сомол|!, особливий 1нтерес
вик,:||{кають фотограф1я молодого ,роб|тника Бас! €олтанова, який 3аги-
нув }' дн{ березневого пов'стання 1918 р., { комсомольський квиток
](. €. [ассана' ,по1шкодх<ений осколком снаряда ! о'ба,грений кров'ю його
вла сника.

Бс1 матер|али, як|'збер!гаються в тмузе!, з|бран| у роб1тник|в ва_
3оду' в музеях та дер)кавних арх!вах.

Бир|п:альну роль у ство{ренн! музею в!л1грали арх1вн! матер|али,
за яким|1 було 'складоно план експозиц!]. Руко,пис 1стор!! 3аводу' схва-
лений !нститутом |стор1! Ан уРсР, з'бер|гаеться в фондах музею.

Белику д0помогу надав му3ею .|!1икола]вський о6лдер>карх!в, який
в]1явив документи про !стор1ю '3аво!ду !з фонл1в 230, 243, 247, 300; Р-85,
216, 225, 570, 577,578, 852,922, 3347 та |н.

|1отонну роботу 1 зб|р нових експонат|в проводить громадська рада
11у3ею. Б>ке стало традиц!ею знайомити ,в музе| з |стор|ею заводу мо_
..1одих ро,б1тник|в | спец!ал!ст!в, як! ,поступаю'гь тта роботу.

Розпов|мо коротенько про роботу му3ею в минуло1!1у роц1. &1узей
працював 144 дн|, ,в!дв]дало його 471:0 нолор!к. Було .проведено 37
екск:'рс!й роб!тник!в, про|пагандист|в м!ста ! район!в област!, вчител{в
':шк|;т, учн1в техн|чн'их | загальноосв|тн|х т.шк|,,:. [ромадськ1 прац!вники
}1узею прочиталт] 14 лекц]й з |стор1| 3аводу в цехах, гурто}китках' у
]пколах | булинках культури' провели 4 екскурс|{ ,по пам'ятних м]сцях
м|ста. !,ля вчител].в м!ста проведено два сем!нарських 3аняття та 10
конс}..:]ьтац1й' } музе? провеАено 8 занять 'пол1ттшк1л про трудов| 1 ре-
волюц1:?н1 традиц|] заводу. 3а матер1алами му3ею вла1птовувались те-
матичн| вечори в буАинках культури, орган|зовано дв1 рал|оперелач! по
обла,сно:т1' 1 республ|канському мовленню. 3а матер1алами музею дру-
,кувалися пуб.т1каш1{ в республ1канськ|й газет1 <<|(ом,сомольское 3намя>>'
в >курнал| <€у'п,о'строение>> }х[ч 11 та в 12-ти номерах обласно| газети
,.кп!вденна правда>>.

Ао юв!лейнот дати *-. 50-р1ння Радянськот влади
вав виставку, присвячену учасникам 0п0ру в роки
,}{|мецьки{ми ф атлистами.

3араз виявляемо матер|алут про роботу на

- му3ей орган1зу-
окупац|[ 3аводу

|нш:их п!лприсм-
ствах кра{ни евакуйованих роб1тник|в. }>ке з1'брано ч'и'сленн| гращоти'
фотозн!мки' ордени: медал|. |1роводимо тако>к ро31пук матер1ал!в на_
:ших кораблебуд1вник|в-ветеран!в революш!!, фронтовик1в, унасник!в
8елико] Б|тчизняно! в1йни. |(р!м того, музей забез'пенуе ц!кавими ма-
тер1алами веч,ори трулово! слави' теле- 1 рад|опередач!.
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в цьому роц| му3е€в| сповниться 5 рок!в. 3а цей час музейн
ста.в культурно-осв|тн1м осерелком' де ведеться потр1бна | корисна ро-
бота в справ1 вихован'т-1я молод! | кадро'вих :ц,рац|вник1в на трудових.
! революц!йних традиц!ях.

$. )|1цравель"

0РгАн[3Ац|я пРАц| в лАБ0РАт0Р|! п0 м[кР0Ф0т0к0п1ювАнн}&
| РвстАвРАц!т д0ку|}1внтАльних ]ч1АтвР!Ал[в

3АкАРпАтськ0г0 0БлдвРжАРх|ву

у 3акарпатськоп:у обллер>карх1в| зосеред)кено велику к|льк!сть
ттайц1нн{п-тттх доку}1ента"'1ьних матер!ал|в' виконаних на папер{, перга-
меттт|, тканин!, а та1{о)к фотодокумент!в' 3берегтт.т т]! локументи - най-
ва>клив]тпе завдання на1пого ко''1ективу.

Фстанн|тли рока}1]1 в на1шо}{у арх|в1 зд|йснюеться ц|ла |1и3ка захо-
д1в, спр_ямованих на по.т]пш_тення ф!зико_х!м1чного складу документ|в.
Фдним з важливих заход!в бт_;то створення в 1953 р. реставрац|йно_
пал1турно! майстерн1 ! фотолаборатор||. 1ри реставратори; що тод! пра_
цювали, виконували ремонтн| та .]еяк] реставрац1йн| роботи - в основ-
но]!|у 1]арощували кор1нц! та п|дгшива.-ттт аркгтп1 од. зб., що видавалися
читачам до читального залу. 1аке завдання було зумовлене тим' що'
документальн! матер1али арх{ву були впорядкован| за скороченит!{ цик_
лом, тобто не просистематизова}т| всередин1 од. зб., не пронумеровагл[
й не п!дтшит!.

€кладно[ реставрац1! докуметттальних матер!а"п!в на той час 1]е пр0*
водили. 1-|е поясню€ться тим' що реставратори ще не мали достатньо1
квал|ф|кац1|, не було необх!дного устаткування' тех}'{!т<и та платер|ал!в..

у 1966 р. в лаборатор!! г|рацювало в>ке в!с|м чолов|к - п'ять рес-
тавратор!в, два пал|турники ! один фотограф. Реставратори протяго]!г
останн|х рок|в уАосконалювали свою ма'йстерн|сть 1 тепер усп|п:но вико-
нують 1 складну реставрац!ю.

|1ротягом ряду рок1в прац|вники лаборатор!! на6ували досв|ду в
робот!. |_{ьому сприяло навчання реставратор|в на р!зних курсах по п|д-
вишденню квал|ф1кац1|, обм|н досв|дом з роб!тникап:ит реставраш|йних
майстерень |н:пих арх1в1в тощо. Ёин1 у нас | техн!ки б!льтше. 9кщо в
1958-1960 рр. в лаборатор|! були т!лькй саморобн|, ду>ке прг:пл!тивн|
реставратл1йн| столи, невелик1 рунн1 преси й суш:арки, то тепер ми маемо
добре обладнан| столи для реставрац|йних | пал|турних роб!т, су1шарки,
картонорубальну й р|зальну машини' б!гувальн1 верстати Б}-1 та Бу_2'
преси типу Б3Р' свердлувальний верстат та !н. |1рав.да, це устаткування
ще далеко не в1дпов!дае сучасним вимогам, тому р|зн! способи рестав_
ра:л!|, брош'лурувальн! роботи й виготовлення оправ | дос1 виконусм0 руч-
нирт способом.

Ёайц|нн1ш| фонди' в яких по1шкод)кено 3начну части1]у документ|в,,
ми реставруемо повн|стю. 1ак, наприклад, було в!дреставровано фонди:'
Арх|в п'яти коронних м!ст ?!1'арапторо:па,крайн| дати якого 1453-1919 рр.
(корол1вськ1 грамоти про прив1ле! коронним м|стам, протоколи суд0вих
зас1дань 3 земельних справ ; т. д.); експо3итура г1рських район{в }1|н1_
стерства землеробства }горшини; фонди установ пер|оду Радянсько1
влади на 3акарпатт| в березн|-кв!тн! 1919 р. та 1н. ]{окументи' що надх0-
дять. на реставрац|ю' сперттту дезинф1куемо, пот1м в-и3т{ачаемо особли-
вост| паперу' тексту' наявн| дефекти, обезпилюепто. Ёаступний етап --
контрольне м1кроф!льму9ання документ!в в фотолаборатор|!. ||!сля цьо_
го вР13начаемо ступ|нь по1пкод)кення документ|в та норци реставрац1! |

розпод!лясмо одт1ниц! збер1гання м|х< реставраторами. Б1дреставрован1

60

[

1

;!;;" )и
!

!


