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3 1стоР1! пРх[вного Буд1вг{ицтвж
нп г{1иколд1вщин! (1 925"*-з 967РР. )*

у 1925 р. 3 утворе-нням &1икола{всько! округи.в1дбувся локфнний
перелом в арх|вношту бул1вништв| на .&1икола!вщин1. 10 вересня 1925 р'
презид1я -]!1икола]вського 0крвиконкому. винесла постанову про орган1за_

ц1ю окру>кного арх1вного управл!ння (дал1 - окрарх) п!и ок!виконко-
м! 1. !(ра{на Рад вступала в новий пер|од свого розвитку : пер!од соц1а'-

л1стич!!о] |ндустр1ал!зац!1, а це вимагало значних кошт1в, моб!л!зац!:
вс|х ресурс!в кра{ни. Белике значення надавалося дер}|(авним арх1вам'
документальн! матер|али яких м|стили дан! про корисн! копалини та
]нш:! в!домост1 наролногосподарського значення. |{оставало питання про
максимальне використання документальних матер!ал1в в 1нтересах со-
ц!ал|стичного буд1Бництва. ,4,ля- цього [х необх|дно було упорядкувати |
сконцентруват|4 в дерх{ав]]их арх1вах. €аме цим 1 керувався у сво1й
д!яльност| окрарх.

27 6ерезня 1926 р. окрарх роз1слав райвгтконкомам лист' в я](ому
пропонувалось упоря.]1{\'вати | здати до окрарху документальн| матер!а_
ли вс!х волосних та с!;тьсь;<их виконавчих ком|тет1в по 1920 р. включно'
як1 знаходились на збер1ганн| у райвиконкомах 2. Разом з тим окрарх
провадив обсте>кення .],оку'\{енталь4{их матер!ал1в в установах м!ста та в
райгт.ентрах, добттваючт:сь забезпечення арх!в|в окремими к|мнатами,
обладнання !х с1е.:а;ка\1]1. призначення ос1б, в1дпов1дальних за арх!ви.
||ротят'ом 1925 ,. б1'.:о обсте:кено 36 установ' а за 1926-1927 рр. - 143

уста:{ови.
3нанну допо}{ог\' поац!внит<ам арх!вних орган|в надавала громад-

ськ|сть. у 192в р. в онр1'з1 працювало |23, а в 1929 р. 43 арх1в}{их |(о_

респондент1в {, як| перев|ряли стан збер|гання /{окуме|{таль}тих матер!а_
л1в у в1ло:тних арх!ва:{. активно в|1являл|1' ц|нн| документи та популяри-
зували арх!вн1- справу. Фдним |з ентуз|аст1в арх1вно! справи 6ув
,&. 9. Аатшевськт:й. як:;й ] донин1 працюе зав|дуюиим арх|вом йикола!в-
сько? обласно? контор*т .1,ер>кбанку.

3 орган1заш1сю окрарху ро3почалася систематична концентрац!я,,
упорядк}'вання ! вттвчення арх|вних ш:атер1ал!в. Арх|в поповню€ться
багатььта ц!ннт:::т; в на\'ково}ту в|Анотпенн! фондами. 3окрема, були скон-
центрован! вс! арх1вн1 :татер!а.ти установ дореволюц1йного пер|оду,
пер|олу 3елико] )(овтнево] соц|а.т!стично! революц1] та громадянсько!
в!йни. Були прийнят! .тот<т::ента.:ьн| *:атер1али губернського виконавчого
ком!тету, губе.рнськи,х в!:,:|._т!в охорони 3доров'я, народно! осв|ти, зе-
мельного в|дд1лу' губернсько| радт: народного господарства, фонди ро-
б!тничо_селянських 1нспекц!й. ко:т{тет|в неза1{о}кни.{ €€;1!{!{, документаль-
н| матер|али профсп1лкових та 1нтпгтх гро}{а.],ських орган|зац|й. Булк
створен| нау1(ово-дов1дкова б|бл!отека та газетний фонд (у 1926 р. в
арх|в| збер!гались комплекти 48 назв газет). |1ротягоп: 1928 р. було упо-
рядковано 276 фонл!в 5. |[роте мох("'1ивост| :ля прий}'1ання документаль-
них матер!ал|в в|д в!домчих арх!в1в усе ще бч.'т:т ду>ке обптех<ен|, бо не
вистачало арх|восховищ.

Робота по упорядкуванню,4Ф(}п{ёнта;']ьн}1х }1атер|ал|в значно в1д-
ставала в|д |х концентрац||. !_1е пояснюва.'тось ти}1, що арх1в!ст1в було
обмаль' до того >к !хн|й фаховий р1вень був досить низький. !,он при

* ||ро арх|вне бул1вьтт{цтво на ,с/1.икола?вщин1 в 1917- 1925 рр. див.
формаш|йний бюлетень Арх!вного управл|ння 9кра?нськот РсР>, 1958, ]т{}

13-1в.
1 ,&1икола|вський облдер,карх|в, ф.Р_161, охт. 1, спр.328, ар1{.242. *

2 ? а м 8 €, ф. Р-88, Ф00. [, спр. |, арк. |32.
3 ? а пя 8 €, ф. Р- 161 , оп. 1, спр. 7о9, арк. 1 39.
1 ? а м 8 €, ф. Р-вв' ()п. |, спр. 49, арт<. |72.
5 1а м Ё 8, ф. Р-161, оп. [, €00Р. 709, арк. 141.
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:,':;]1]{._ ще 3 1926 Р.А|ял',.короткотерш1|нов! курси п1двищення квал!ф1_
ц::'т1.'- :з]1вних прац|вник|в, проте 3нання' одер>кан| на них' були недо-
'* ! -.' -),|!1. €праву упорядкування документальних матер|ал1в гальмувала
-:.1;.{:а обставина' що з в1домних арх|в|в матер!али в б1льтшост! ви-
]1;'_: :а.1ходили до окрарху неупорядкованими.

- :;; арх займався тако}л{ використанням документальних матер!а,п!в.
- т:,..:;ъ- 1926 р. було розгорнуто |]]ироку роботу по п!дготовц{ до свят-
"'',]]::я 10-р1вня Белико] )(овтнево] соц!ал|стично! революц1|. Биявля-
]11! ':! -:,ц-}1енти з |стор1! революц|йного руху на ][икола!вщин| пер1оду
и "]в]:е3ьт революц1| |а громалянсько! в1йнй. Фсобливо ц1нн| дот<упдентй
*,:]е]]32._11{ся для експонування до му3ею Революц|! у }1иколаев! 6. ||ра_
]'. !];:].. ]. окрарху 6ралп активну участь у проведенн1 венор|в, на яких

:111 :::]:}.;{ революц!| 1905 р. та )(овтнево| революц1! виступали з| спога-
;]; {1 ветерани револют11йних 6итв.брали тако}к безпосередню.участь у' _':..а] праць з |стор1! революц|йного руху на &1икола|вщин|7. ||евну
, ,'.]]; '-_ виданн| цих праць проводили такох( зав!дуюна окрархом' - '],;;:пова та !нструктор А' |. €мирнов. Арх!вн! документи використо_
|, ':!:].;ь 1для готування нарис|в з !сто.р!| Бел_ит<о] }(овтнево] соц1а.
- ;-,;;_;о] революц|| та громадянсько! в|йни на .&1г:л<ола{вщин1, як1 були
]! 1[ ::.1_ -'о 10-р|ччя }{овтнево| революц1| 8.

_:'н}':,тентальн! матер|ал_гт окрарху використовувались тако}к у на-
: ' :.;:_-1];сподарських ц!лях. [ля рялу установ були виявлен1 докумен-
_,; т:-_ з:атер|али про д|яльн|сть /!1икола!вського комерт{1йного порту,

:::.:т х.'т!ба, !оботу електростантц] та водопроводу в м!ст| в дорёво-
'" ':-]':1 рок1.1' про 3апаси води тощо 9.

-.'1930 р.при окрарху була утворена парт!йна секц|я 10' Бона займа-
| :: :_:нцентрац|ею, }'порядкуванням та забезпеченням збер1гання доку-

]':] _.]::'1ьних матер|ал!в *окрух(н};х, !айонних ком|тет|в та первинних
: _..,зац1й кп(б)у та ")1(€}4}, |1рац!вники парт1йно] секц1] провадили
' :::3.ення арх|в!в та |нструкта>к ос|б, як| в|дпов!дали за арх1ви в

,;::_:?э:тх та комсомольських орган1зац|ях. Ёа 1930 р. у парт!йн|й еекц|1
: - ,:;онцентровано 99 фонд1в парт|йних та комсомольських орган1за_

1 ; _];р\-)кного та районних парт|йних ком!тет|в. [{1зн1гпе партсекц|ю-: перейптеновано в партарх|в, який до 1937 р. 3находився у в1данн1
"--;тд]вського дер)кавного !сторинного арх1ву 11.

3 19'з0 р. у зв'язку з л1кв1дац!ею округ|в | переходом на двоступе-
:']-' ,]]!€1€}1у управл1ння зам|сть .&1икола!вського окрарху при .&1ико_
": . -з;1т} п+!ськрад! було утворене &11сцеве арх1вне управл!ння, що
",__:1._вало у в!данн! 1_{,ентрального арх!вного управл1ння 9РсР12' Ёоно
, 1':;;ось концентраф€ю, упорядкуванням та використанням докумен_'',':::].\ п:атер|ал|в. .|!1|сцеве арх!вне управл!ння зд1йснювало тако)к- .:-::,._ть за в!домчгтп,:и арх!вами м. /[икола€ва та Батптанського, Боло-

' п '+-,::вського, |(арл-./[|6кнехт|вського, .&!.икола|вського' Ёовобузького,
: '::еського та Фчат<|вського район!в.

_._ 1932 р. зг|дно з новим адм1н|стративно-територ1альним под!'-1оп{ на
::_н1 створювались област!, а в них обласн| арх1вн! управл1ння' ]\1т{-' ;.]з тв!йш:ов до складу Фдесько! област!. 3ам|сть .&1!сцевого арх!вного

т-..':.ння тут було утворено дерх<авний |сторинний арх|в, шо переб;:-
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1 _\'л;:ыола]всь:<ий облдерх<арх|в, ф. Р-88, оп. 1, спр. 4, арк. 16'-1:',;5годна1{иколаевщине.8,ронтлка,стать}4!{ь{атерт,{аль1

*;]ь;тябрь на ЁиколаевщР1не. Фнерк по |1сторр11-{ революц}11.{' :"::-::{не' Ёттг:олаев, 1927.
} -\\;тнола]всь:<тай облдер)'{арх|в, ф. Р-88, оп. 1, спр. 4, арк. 42.] 1 а з: 8 0, оп.2, спр.20, арк.9, 19.

1а ьт Б €, ф. Р-87, оп. 1, спр. |24, арк. т"
: 1 а зт >г; е, ф Р-38, оп, 1, спр. 49, арк. 224
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вав.у в|цанн| Фдеського обласного арх|вного,,уг{рав,'11ння. 13. 
.!сторивнийарх!в займався концентрац1ею документальг'й матер|ал!в, {х обл|копц'

упорядкуванням та використання}\{.
. ||очинаючи 3 1935 р' робота арх!ву щодо комплектування та упоряд-

кування документальних матер1ал]в значт:о пол!птшу€ться. 1]-1тати на-
укових прац|вник!в поповнюються фах1вцями 3 вищою спец|альною осв1-
тою. 3 арх1вно-техн1чними прац!вниками провадяться заняття за про-
грамою' затверд>кеною [ентральним арх1вним управл|нням }Р€Р.

. [{ол!п:шилась ро.бота 1 щодо упорядкування документальних матер|-
ал!в в1домчих арх1в!в, а це позитивно по3начилось на комплектуванн!
докуп,1ентально] бази арх|ву. 1ак протягом 1935 р. ло арх!ву над1йтшло
5786 од. 3б., а впродов}к 1936 р. -20253 од. зб. Ёа 1 с|чня 1939 р' в
арх!в1 було сконцент'ровано 1365 фонд1в, 324 399 од. зб. 1{

3начно зб1ль:лився в на1пому арх|в| обсяг роботи щодо упорядку-
вання документальних матер1ал!в. 1ак, якщо в 1935 р. було роз!брано !
системати3овано 23343 од. з6., то в 1936 -29466 од. 3б., а впродов)к
пертшо? половини 1937 р. - 31 000 ФА. зб. 15, } 1935 р. було описано
31 013 од' зб., у 1936 р.-47 926 од. зб. 16, } 1937 р. було впорядковано
650 фонд1в 

17. Розсипи документальн}1х ьтатер!ал|в 6ули повн|стю ро-
з1бран1.

у 1930_1940 рр. ви1{ористання.доку!1ентальних матер|ал1в 1ш:ло як
по л|н|: !сторинних досл|д>кень, так | в 1нтересах Ёародного господарства.
3окрема, 6ули виявлетл! документт: про 3апаси корисних копалин на
.}1икола!вщин| 18.

3 1933 р. в арх!в1 розпочина€ться систе_\!атичне виявлення та вивчен-
ня докумег1т|в'з |стор|{ громадянсько] в!йни та :стор1! фабрик 1 за_вод1в"
створюеться картотека з цих питань' а'гакох{ по водному кадастру. Би-
явлен1 документи використовувал|1ся при орган1зац!| виставок докумен_
тальних птатер1ал!в, що де}{онструвал}1ся на зльотах колгоспник|в_уАар'
ник|в,- на пунктах допр]-{з].1вник1в | т. д' з 1932 р. по 1935 р. арх|вом було
орган1зов ано десять виста вок док\:\1ента;'1ьн1{х 1{ атер ! а.т!в 1 9.

|!ол|птшення роботи що.]о концентрац1| та упорядкування докумен-
тальних ш:атер!ал1в у 1935-1937 рр. позит!1вно по3начилося на ]х 1ико_
ристанн!. з 1935 р' у арх1в1 пРа{ював випускник.&1осковсьхого дер:*{ав.
ного !сторттко-арх1вного- {нституту в. 1. €трельський, нин| доктор ;сто-
ричних на1'к. п,оофесор (тт?вського дер)кавного ун!верситету 1м. 1. [. []ев_
ченка. !к фах1вешь ар-х!вно! справи' в|н сприяв по){(вавленню д|яльност|
арх|ву, пол|п:пенню }1етод!1к}1 роботи | особливо у використанн| докумен-
тальних матер|а"п{в.. Бе]ику у-в_3гу в|н звертав на вивчення |стор1! м. ми-
колаева. 9 м|сцев|й газет! <<1[1лях 1ндустр!ал!зац!!> Б. 1. €т}ельський
опу6л|кував ряд статей з !стор1! м1ста. Багато зроби,ла для пол!пш:ення
арх1вно! справи директор арх|ву Р. €. Асутпк|на.

|1очинаючи з 1935 р. в ар.х|в1 по}квавлю€ться використання докумен-
тальних птатер|ал1в в аг|тац!йно_пропаганд!1стських та }1аукових й!лях.
€п1вроб|тники а.рх!ву пр-отяго]\{ 1935-1937 рр. у пт|сцев|й прес| опубл|_
кували..15 статей-, 15-публ|кац!й. арх|вних докуптёнт:в та три'хрон!кй ре-волюц!йних под|й 20. Ё[атш| арх1в!сти виступали перед тР}д!тщийи м|ст} з
лекц|ями | лопов!дями, а саме: <1стор|я пт. Р[йко.паёйа>>, <<Революц|я

-1]': ![ "[

17 &4ико';а|всьт<ий обл,цер}карх;в, ф. Р-87,
1в ? а м 8 8, ф. Р-вв, Ф||. 1, спр. в3, арк. 5,
]9 Арх|вознавт]ий зб!рник 1_[ентрального

стор . 7 4--75.
20 А4.ико"ца?вський об"цдерж(арх1в, ф. Р-в7,

30

оп. 1, спр. \29, арк. 4.
16.
арх!вного управл;н}{яф уРсР,

оп. 1, спр. 158, арк. 13"
$[*
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' :. на .&1икола!вщин|>>, <<перше травня в п|дп!лл|>>, <<Боротьба за
' ,-=:ь на А{икола!вщин|>>.

,937 р. у зв'язку з новим адм|н|стративно-територ|а.пьнипл под!лом
. ,':зорено }1икола]вську область. }{а п1дстав| постанови орган1зац1й-

].:.}!1тету |!ре3ил1! Берховно| Ради }Р€Р по &1икола|вськ!й област1
' ] ._тю-гого }933 р.. було утв.9р9не &1икола!в-с_1ке обласне арх!вне уп-
..]-;ня 21. } в1дпов|дност! з розпорядх<енЁям''1-]ентральт;ого арх!вного
]'.:;_аня в1д 29 березня 1936 р. дер>кавний !сторингтиг! арх|в б1'ло пе-

':__-:]'вано на обласнртй |сторинний арх1в, а в к|нц| 1933 р. в1н одерх<ав
, :--_}-ва1{ня .Р1икола]вський обласний дерх<авний арх\в22' 9 в1данн!
_ 

-:_1 :го арх{вного управл1ння, кр|м .Р1икола]вського обласного арх|ву,
] -_::.-111ся тако)к [ерсонський дерхсавний |сторинний арх1в, (1рово-

:_.._:::] дерх<авний !сторинний арх|в, .|[икола]вський м|ський дерх<ав-
, -:-т]в та 23 р6йон}1их дер)кавних арх|ви |з зм|нним складоп{ док\:\1ен-
": ]].:. }1атер|ал|в. } 1939 р. обласне арх1вне управл!ння було перей::е-
-:.: на арх|вний в!дд1л управл!ння нквс по /у1икола]вськ|й об"таст!,
' .=:1нявся приведенням арх!в1в установ у нале>кний стан 23.

-- нервня 1941 р. мирне )киття радянського народу було пору;пене
' --].1:]]т}{ нападом фатпистсько! Ё|меччини. |1еред прац!вникап,1и дер-

: _:_-' арх!в|в постало завдання: врятувати докумег1тальн! платер!али
: '._.:ер!вських загар.бник!в, сво€.часно !х вивезти в тил натпо|_кра!ни.
";]-_:!1[ >т{е ти)кн!в в1йни в арх|в! була розпоната робота по в|дбору !_.:-зц| докуме}1тальних матер|ал1в до] евакуац1!. Ёайц|нн|тп| з йх_ :;1везен! до м. }ральська. Б|льтпа )к частина документальних ма_
' :,:'-з зал'11пилася в арх|в|. ||рац!вники арх1ву Ф. €. 1еплицька та
'' ::сттльсваьи\хали до м.9ральська' де продов)кували роботу. €тар-

' г -=.-'_ховий прац|вник арх!ву]!1. €..[!ун1н добров1льно вступив в ряди
'_;-;о1 Арм1{ 1 загинув на фронт|.

1 :':ецько-фагшистськ| 3агарбники 3авдалу1 арх|ву ,велико] шлкоди. Бо_
' ]::Ёз.:1и з нього багато ц!нних фонд|в, а тако)к обладнання. Бсього
._ ; ::]'щено та вивезено до Ё1меччини |02 552 од' зб. [от<ументальн1
.' ..'-эзха, що збер|га.л|1ся в арх1вах установ та п|дприемств (в основно-
,. 1931-1941 рр:) були.майх<е повн!стю'знищен1' Були тако>к зни-

. ; _ .]окументаль}11 матер1али раидер>карх1в1в.
'' грулн1 1943 р. на територ1! в-и3волених район1в !!1идола!вщини_.: _:.| 

райони входять до складу [ерсонсько! област!) в|дновив свою
':_'' сб.тасний арх1вний в!дд!л. 31дновлювали свою роботу | райдер>к-
.,,' Ёа к!нець 1944 р. ух<е функц1онували 13 райлерх<арх1в1в 2д. АР-

,, .: в|.],.]1лом були взят! на обл|к ус| обласн1, м1ськ1 та районн| уста_| ': орган1зац|!, був такох< проведений обл|к Аок}ментальних мате_
_ : -ово€нного пер|оду в|домчих арх!в!в, як! не були знищен| п|д час

.-.:._тя визволення м. .|!1иколаева в|д н!мецько-фашистських загарб_
: :е:]ед прац|внгтками облдер>карх!ву постало завдання - забезпе--' .{.;]гання уш|л|лих документальних матер!ал|в. 20 кв!тня 19_14 р.

', ,.; .".=]вськиЁ: облвиконком видав постанову <<|!ро збирання ! збер!ган-
: . :-'_:.!ентальних матер|ал1в Б|тчизняно] в1йни радянського наро]';_ - ::::ецьких 3агарбник1в>>, яка зобов'язала виконкоми м1ськ|!х. ра-

|;-_1 :з с|.цьських Рад депутат|в трудящих, кер1вник1в установ та о'-, , '_{1. правл!ння колгосп1в виявляти та здавати Ао обл.:ер;каз:!вт'
. =_-_тальн| матер|али пер|оду н!мецько-фат'шистсько| окупац1] ::. 1{.а_

" ': -:о заборонялося ]х знищувати. 3биранням локуптент!в. 1х :рост_
: 1,:1.:-:].!. \:кладанням на стелах<| займались вс! арх!в!сттт. 1:': :о;о:'та-

!, спр. 3, арк. 1.
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гала група комсомольц!в шт1ста. Ёезабаром були реевакуйован|- фондтт
на|пого арх|ву з м. 9ральська.

3 липня 19,14 р. в арх|в| ро3починаеться робота щодо уп0рядкування
документальних матер|ал|в. /_[о к1нця року було упорядков.ано 2! Ф9н-
ди-24 681 од. зб., а такох{ проведено |нвентаризац!ю дов|дково1 л1те-

ратури. ||оряд з кон!1ентрац|ею та упорядкуванням документальних ма-
|ер{6л1в у обллерх<арх1в| провадиться_роб6та -по ]х використанню. 3а
нас окупй:ц|| багато г1ромислових п|дприемств, буАов, а тако>к п1дпри-
€мств кому]{ального господарства було зруйновано або пошткод>хено-
|1рац{вники арх1ву |1адсутлали до зац!кавле];их установ пов|домлення про
|{аявн1сть та зм1ст 'цокуп1ентальних }|атер1ал!в, як1 могли бути викори_
стан| при в|дбудов! зруйнованих п!дприемств. 9астит{у документальни:
матер!ал|в було передано для--практичного кор1]стування безпосер.едньо

устан0вам та п|дприсмствам. Ёаприклад, суднобул{вному 3аводу (тепер
завод !м. Ёосегтка) арх!в передав генеральний план заводу, трамвайном1-
управл1н:тю - схеми траьлвайних кол|й, обласн|й планов|й ком1с|| - ма-
тер!али з планування д|яльност| п|дприемств м!сцево! промисловост{.
арх1тектору м. }1рткола€ва - документи по реконструкц1! та забулов1
м|ста. 3икорттстання арх!вн:тх документ1в заощадило чимало дер)кавних
ко:пт!в.

} х<овтн1 1945 р. управл|ння1!{ дерх{авних арх1в|в нквс }Р€Р за

усп!тпну роботу щ_одо в!дновлення мерех<1 арх1вних_9Рган|в та створен-
ня документально! бази арх!в|в тшести .арх1в|стам .&1икола]вщини було
0голо!тцно подяку 1 видано гро1пов1 преп,{11.

29 >ковтня 1945 р. облвиконком вин1с постанову <<||ро упорядкуван-
ня 1 охорону докумен1'альних матер|ал|в д!юних установ' п!дприемств та
орган!заш1й област1 1 вид|лення для райлерх<арх!в!в в|дпов!дних при-
м|щень>> 26, яка зобов'язала кер!вт*ик!в ус|х установ та орган|зац|й'упо-
рядкувати документа"цьн! матер1али 3а 1944 р., а докумецти пер1од1'
н|плецько-фатшистсько] окупац1! 3дати до облдерх<арх1ву.

9 пертп| п|слявоснн| роЁи прац1вники облдерх<арх|ву основну уваг}
при.:,|ля,ти концентрац|| та упорядкуванню А,Фк}м€нт2а1ьних матер1ал!в.
створенню нормальних умов для ]х збер!гання' Б ц1 роки документальн:
птатер1али надходили ло арх|ву у знанн!й к|лькост|. 1ак протягом 1946 р
до арх|ву над!йтп.:о 164 фонли_-969в од. зб., у |947 р.-_ 150 фонл1в-
5933 од. зб., у 1918 р. - 293 фондгт - 13 484 од. зб.

9доскона.тю€ться та1{о)к науково-дов!дковий апар ат. Робота по удос_
ко1таленню науково-техн|чно! обробки фонд1в вимагала серйозно| мето_
дично| п1дготовт<;т прап|ват;к|в арх|ву. Б арх|в| поча"ц}1 систематично пр0_
водитися 3аняття по п1.]в*тщенню .1!.'тово| т;вал1ф|кац!?, вивналися теор!я
! практика, а тако)к !стор1я ! орган!заш|я арх1вно! справи' |стор1я лер-
цав-н-иё установ. }'се це поз]{т1{вно познача._!ося |1а якост1 роботт:в !952 р. в арх!в| розлоча._1ася перев!рка наявност| та стану докумен-
тальних матер|ал!в, яка 6ула зак|нчена в 1955 р. Були складен| пофон_
дов! топограф!нн| пока)кч].1ки, прове.1ене яр.'т]{].:\.вання.

у 1954 р. в1дбулися деяк! з:т|ни в:тере>к! арх!в{в. Б зв'язку з т1-{}{.

:до до ск,паду ^&1икола]всько! област1 6ул;т включен1 3еликоврад|!вський.
Аоман1вський, |(ривоозерський, }1ост1вський та |!ервомайс{кий районг
Фдесько] област], мерех(а арх{в1в област1 зб|льтшилася на 4 районн1 та
один м|ський (|!ервоппайський) арх!в.

Белике 3|{ачення для пол!птшення роботи арх|вних уста1{ов мала псР
ста|{ова Ради }[|н!стр1в }Р(Р в|д 18 кв|тня 1956 р. <<||ро заходи по вп&
рядкуванню рех(иму збер|гання | кращо*ту використанню арх|вних ма_
тер|а.п|в шт!н|стерств | в!домств уРсР>' Робота .арх!вних прац1вник!
спрямову€ться на виконання ц1е! постанови. Аля 8 райлерл<арх|в|в бул
вид!лен| ттов|, а для 5 додатков| прим|щення.

.) г)'оА

26 }'1:тт;ола]:зськтт[т облдерн(арх;в, ф. Р_1002, оп. 3, спр. 33, арк. 4*5.
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. .960 р. арх!вний в1дд|л мвс уРсР по &1икола|вськ|й о6ласт! був
::::ренйй на арх1вний в!дд|л виконкому обласно] Ради депутат!в
_=:!:х. Ар6|вн1 органи на м!сцях були передан| у в!дання м!сцевих

- ::.-ьт(т|х ор!.ан|в. [е сприяло пох(вавленню д1яльност| арх!вних орга_
:.;ановленню т1сн|тпих зв'язк!в 3 гроп{адськ1стю. Б цей пер1од була

.._.'-ована робота по експертиз! ц|нност! л,окументальних матер|ал1в
. -'_тектуванню дерх(авних арх!в1в.
-'б;тдерл<арх!вом була проведена значна ро6ота по виконан|{ю по-

.::;; Ради }1|н|стр|в уРсР в1д 16 кв!тня 1956 р. }перш:е за п1сля-
_."-: р.оки був зд1йснений прийом на збер!гання документальних мате-
--: .!ючих установ. } пер:пу чергу 6ули лрийнят! матер!али пров!дних
] _:11-х установ. Б основному арх1в прийняв документальн! матер1али
_ . 53 р. включно' а л|кв|дованих устан0в та п|дприемств _ по час л|к-

,]:б;тдерх<арх!в поттовнюеться тако)к фондами особистого походх(ен-
]эотягом останн!х рок{в над!йшли на збер|гання фонли педагога,
..'тя космонавта [. €. ]!това А. }!. 1опорова, викладача ,[!1икола]в-
]:э педагог!чного 1нституту, в|домого крае3навця 1. Ф. 1(орен€ва, а

'-:;; особистий фонд !нх<енера-технолога' пропагандиста |дей к. в. ц!-
-;сь1{ого 3. Б. Рюм1на, який довг| роки >кив | працював у м. &1и-

-,.в1.3а останн| с1м рок!в до облдер>карх|ву над|йгпло |в257 од. зб.
3 1960 р. ло обллерх<арх|ву почали надходити на збер1гання фото-
].:е!1ти редакц|й газет <<|||вденна правда>>' <<Бугская заря>' <<(омсо_

_:]ька |скра>>.3араз в арх|в1 створено фототеку з !стор1| краю' яка
.;]_€ п.онад 1000 фотозн1мк!в. Аля поповнення фототеки проводиться

_ . ]влення репролукц|й фото, виявлених у му3еях та |н:пих арх1вах, а
..*; одерх{аних в!д приватних ос|б' €истематично поповнюеться но_
..:1],1р: 1сторинно! л!тератури' х(урна{|ами та га3етами науково_дов|д-

' _ 5!бл|отека арх|ву. Б останн! роки проведено 3начну роботу шоло
'. : .;]кува|{ня б|бл1отеки.

3 :тетою пол!пш:ення збер!гання документальних матер|ал1в з 1960 р.
-:.з>карх1в приступив до картонува1-|ня документ!в. ||ротягом остан_

-_'яти рок1в було закартоновано |\3245 од. зб. 3араз 700/9 ус|х доку-
]]:.'тьних матер|ал!в арх1ву 3акартоновано. 3 арх|ф було створено

,.:.зрац!йну групу для ремонту та реставрац!? документальних мате-
. __:.

1ротягом остан[]ього десятир1вня в арх!в! була проведена 3начна
. .,а по створенню та удосконаленню науково-дов|дкового апарату.

___;э були складен!. списки та листи фонд1в, а тако>к картотека до
,_:-з фонд!в. Фбл1ково-дов!дковий апарат був сконцентрований в од-

::|ст[|, за обл1к в!дпов':дае одтта особа
{- п1с'тявоснн! роки документальн| матер1али облдер:карх1ву вико_
;-з}.валися в !нтересах в!дбудови та ро3витку народного господарства
-::]. Ёа 3апит зац1кавленйх установ проводилося виявлення доку_
:"з про геодезичн] та г1дролог1чн! досл!дх<ення .в Бузько-!,н!пров-

.,_],1-"_ ли}\1ан|, про в!дкриття та ро31ширення ,&1икола]вського торговель-
. _: :орту. Биявлялися тако)к документи' що м1стили в1домост1 про
' _,:а буА|вельних матер!ал1в та корисних копалин на .&1икола?вщин1.
. -=:]али облдер>к-арх!ву використовувалися тако)}( при п1дготовц! тех-
,'.:'. 1окументац1| для буд1вни:{тва г!дротехн1чних споруд}кень у
:_::;ському морському порту. Б арх1в1 виявлялися такох{ документи'

::];{яли розвитку с|льського господарства' зокрема' про розм|ри
- .:; та 1,рох<айн1сть цукрових буряк!в, бавовнику, мел|орац!ю 3емель.

]а останн| 10 рок1в в арх!в1 провадилася значна робота по викори_
* ' :_:1э документальних матер|ал|в в аг!тац1йно-пропагандистеьких ц1_
1 - ::а._та 1нтенсивн!ш:ою науково-публ|каторська робота. Фсобливо вона" _::в]1лася у-3в'язку з п!дготовкою до в!дзнатейня 40-! р1чниц! 3ели-
_: -{.озтня' 

Ао ц1с? знаменно| дати облдерх<арх{вом було п1дготовлено
,з {!
оФ



зб!рник документ!в ! матер1ал|в, в якому було в|д.обра}кено х|д боротьб;,
трудящих за перемогу с6ц!ал|стично| 

- 
рёволюц1] 

_на 
.&1икола!вщин! 2;'

Ё!'л''*е*ням !д1ст р[:боти було видання з6!рника документ1в та мате-

р!}л!в, в якому висвйено бо!отьбу трудящих }1икола]вщинут за в|днов_

лення та 3м1цнення Радянсь?о! вйади в роки 1ноземно] военно] !нтер_

венц1] та громадянсько] в1йни28.
[о 401р1нтя Б.[1(€.|[ видано зб!рник документ!в, матер!ал|в та-спо'

гад|в, що :!арактеризували 9_арщ)ке!ня та д1яльн1сть комсомолу [з}':
ла]вщини {|9|7-1920 рр.) 29. Ао 40_р!ння .[|ен1нськ-ого_ декрету <<1|р'.

реорган1зат1|ю ! центра.й;зац|ю арх1вно! справи в Р€.ФРР> п!дготовлен;

!о"'!д'"', що м!стив'в|домост] йро арх1вн! фонди 1 науково-лов|дков.'
б|б'1.'е'у арх!ву 30. в 1964 р. вийшлов з друку зб1рник документ1в 19 ма_

тер!ал!в, 1 якому були вп*|йен! докуптенти про унасть трудящих .&1ико'

,''т"щ'*' в бороть61 прот!{ н1ттецько-фашистських загарбник|в у рок1_

Белико? Б|тчизняно] в|йнтд 31.

3б!рники документ1в готува,цися сп!льно з парт1йним арх!вом .&1ико'

ла?вськ6го обкоглу 1(|| },'кра!ни.
' Биявлен| найб1"тьтш ц|нн| документи систематично публ!куються '

пер!олитн|й прес!. [!ротягом.останн!х дванадцяти Р!х|в арх1вом п|дгс-
товлено та надруковано в м!сцевих газетах понад 150 статей, огляд!в

документа,тьних }1атер|ал1в, п!г!б!рок документ1в та пов|домлень з най'

р!зйоман1тн|тпих питань. Фкрем1 з них публ1кувались у республ|канськи'1.
|азетах та х(урналах. Фсобливо актив|зувалася ця робота_в зв'язку.:
п|дготовкою йо ьо-ричя Белико1 }(овтнево] соц!ал1стично| революц1?.
Арх!в брав унасть у п1дготовц! редакц!ею обласно| газети спец!альни:_
ст^ор;ной *Бтапи великого ш:ляху'>|. }/ газет1 <<.[{ен!нсьт<е плем'я>> впродов>;'
1967 р. друкувалася хрон|ка <50 рок|в. ||од!| та }1икола|вщин!>>.

Арх!Ё 
-пр 

актикуе такол< орган|зац1ю рад|опер-елан. [|ротягом остан_

н1х дванадц?:ти рой1в арх1вом було п|дготовлено 59 рад|оперелан. 3 уве'
денням } А1ю в !эоо р. йикола!вського теле,1ентру ар_х|в понав орган!зс'
вувати телепередач1. 1!льки в 1967 р' орган!зовано 12 телепередач.- 

|{раш!вни*и облдер>карх!ву тако}к практР1кую.ть ознайомлення тр}_'

дящих 3 документальнйми-к|но6|льмамЁ, 1{Ф висв{тлюють !стор|Ё краю
Ёаприклад, до 20_| р!тниц! визволення област1 в|д н1птецько-фап.тистсь-
ких загарбник1в у к|нотеатрах м!ста де}1онструвався документальни1]
ф1льм про визволення област!. (!нодоку}'1енти ло ф|льпау були- виявлен_
йрац!внр1ками арх!ву в [ентральному дерх(авно}1у арх|в1 к!нофотофоно-
документ|в уРсР. !,окуптенти ня]пого арх1ву широко вик0ристовуються
к|ностуА|япти та аматорськими к!ностуА!яп1].] пр]1 створенн1 ф!льм!в, ш':

ро3пов1дають про 1стор1ю краю.
3начне м!сце в робот! облдер>карх!ву по вит(ор;{станню дощменталь'

них матер|ал!в займае п|дготовка документальн}1х виставок. Бсього :

1957 по 1967 р. п!дготовлено 17 виставок докч\1ентальних матер1ал!в.
у 1965 р. обллерх<арх|в приступив до вип}'сну фотогазети <Розпов!'

дають документи>>. 8х<е вийш:ло 5 номер!в газети' яка експонуеться на

центральн!й вулиц1 м!ста.
9|льне м]сце у використанн! досл|дникап:и арх!вних матер1ал|в

займае читальний зал. 9исло науковц!в, як! працюють там' з року в р|ь_

зростае. 9кщо в 1955 р. у читальному зал1 працювало литце 14 досл|дни'

2? Борьба за Беликий @ктябрь на Ёиколаевшине (февраль 1917 г. _ март 1918 г.)

€борник документов и материалов, Ёиколаев, !957.'2в Ёиколаевщива в годы иностраттной военной интервенции и гра:*(да1{ской войт:ы
(март 1918 1. - декабрь 1920 г.). Аокументы-и- 1!1атериалы' [ерсон, 1962.' ' 29 Бойова молод|сть (1917_192о рр.). 3б!рник документ!в, матер1ал|в 1 спогад!;
.&1икола1в, 1959.

30 (6роткр:й дов!дник про арх|вн1 фонли ! науково-дов'дкову б!бл1отеку дер)кавног:
арх!ву Р1ийола|всько! област!, |{икола1в, 1 958.' 6' николаевщина в годь1 Беликой Фтечественной войтты 1941_194б гг. .[,окументз
и материаль|, Фдесса, 1964.
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=_,;:]в ! !м 6уло видано 4696 од. зб. 3 метою популяризац1! документаль-
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; _; \- :\{ ате,-,_': птатер!ал1в арх|ву ! залунення науковц1в, спец!ал:ст1в народног0

го спр сзр ахункову грушу

'дь'

-:;тодарётва до роботи в читальному зал1 арх1вом орган!зов_утоться зуст-

-;те}1атр1чно 1]рово'
* 1:ься екскурс!т для уч-
..з середн!х [;!к!л. Р{а_

::]в{ прац?вники арх{ву
*: актикують тако}к
=: ]ведення шока3ових
: :к!в 3 використанням
:цевог$ матер!алу'

: :зого з 196* р. арх!во${
' ].,ведеЁяо 1 13 3устр|чей

': "._чняп{и, студентами та
:;1:телямр1 11гк1л' Б&

11::1-ч було шрисутн!х
:;;тзько 5600 чолов|к.
-*,1 

робота облдер}кар_
; _ зу спр1{яс шол!пшден-

-:] навчально_вихов!-!от
-:боти в [школах' 3алу_
; :нню уч}-1!в до кр &€_

::1вчот роботи.
Беликого 3наченг}я

- :]ають }{ауков! пр а-
:-3н}1ки арх!ву лекц!й-

':й про11ага}!д!.,[{екц1!,
*. :готовлен! 3а матер!_
] :'3}1!.{ облдерх{арх|ву,
:::таються на г1ромис_
- :3}{х п1дшр!{€.&1ствах, у
1","*ттн:<ах культури'
]:ановах' А,:'[Ё пропа-

*.ц3}18т!в т,а аг!татор!в
=. :а ст! .

у робФт1 арх!ву шо

1 ._ ;_;р 1{ста!тню доку.мен-
* ?,1ьн11}: 1'датер!!ал1в
:::чне },1{сце зайьцас ви-
* ] 3 :ння 3а[1ит!в уста*
т :3 т а окремих грома-
;1;" в:{коР1уюъ1и 3апити
-: :][адян 3 шитань тру_
; :: ],[Ф ста)ку, 3ароб1т-
ц:: ]:,1ати' осв|ти та !ь*.,

} : 1:3 пр а1{тично зд|йс_
$ 1: . п!клування }{ому'
ш ::;{чнст парт!т та Ра'
::=:ьхого уряду про
;_,1:.'эбыт '!уляйи'.' 

111ороку арх|в видае понад 4 тисяч| лов1лоц;
'Ба'>кли6е 3!{ачення для пол|пш:ення ро6оти арх1вних орган|в мала

т,:,::анова Ради .]!11н|стр1в }лР€Р в|д 27 вересня 1963 р. <<|1ро.заходи по
т:;_пг::енню арх|вно! сЁрави в республ|ц1>. ||рац!вникап{и арх1вного в!А_

:-т та облле!>карх!ву 6ув розроблений план заход1в для усп1ш:ного ви-
*,,:.. :3ня ц!е] постанови.

[1ри арх!вноп(у в!дд!л1 в 1 967 р. створ е}то



по упорядкуванню документальних матер|ал|в, булуеться арх1восховище.
розраховане на 1 млн. 200 тис. од. зб. 1з зак!нченням буА|вництва ро3_
почнеться масове надход)|(ення документальних матер1ал|в 1з дер>кавних
та в!домчих арх1в1в.

Фсхтовна увага в ро6от! облдер>карх|ву по виконанню постанови Ра-
ди }11н|стр1в }Р€Р в|д27 вересня 1963 р. була звернена на створен;{я та

удосконалення науково-дов1дкового апарату' (олективом н_аукових пра_
(!вник|в п|дготовлений до видання пут!вник по арх!ву - вийгшов 3 друку
в 1966 р.

Б арх!в1 був проведений ан.ал!з наявного нау_ково-дов1дкового апа_

рату до документальних матер|ал|в та складений перспективний план
йог6 улосконалення. 3начна увага прид|ляеться удосконаленню опис|в.
[1ровадиться !х редагування' передрукування 11 оправлення. |1ротягоп;
1964-1967 рр. в|лредаговано |34 олпсп на 20 355 од. зб., передруковано
210 опис!в' оправле!'о 2064 описи. 3араз май'х<е вс! описи основних
фонл|в 3находяться в задов1льному стан!._ з 1964 р. прац1вники облдерх<арх|ву ро3почали систематично займа-
тися каталог1зац!ею документальних матер|ал|в. Був складений перспек_
тивний план каталог1зац!], який передбачае завер||]ення каталог1зац|!
основних фонд!в у 1970 р. ||ротягом 1964-1967 рр. закаталог!3овано
10 716 од. ъб. 1 сйладено- 34 1в3 теп:атичн] картки. €кладен| в процес|
каталог|зац!| картки 1ндексуються, систе1{атизуються та вливаються в
систематичний, географ|нний та !пяенний ката"цоги. €истематичний ката-
лог нараховуе зараз 46992 картки, географ!нний - 13 010, 1менний _
! 3 1 5. 1(атал ог:п в|4користовуються досл1дн ика пл и.

||рац!вники облдер>карх|ву та арх!вного в!дд!лу працюють над п!д-
вищенням свое! д|лово| квал|ф!кац1|, виступають з допов!дями на теоре-
тичних сем!нарах 3 питань арх|вознавства та спец1альних 1сторинпих
дксципл!н. Аля арх1вно-техн1чних прац!вник|в систематично проводять'
ся 3аняття по п!.],втатценню д|лово! квал1ф!кац1?. 3а останн! роки чотири
прац1вники арх{вних орган!в област{ 3аочно зак!нчили .1!1осковський |сто-
рйко-арх|вний !нститут' два прац1вники продовх(ують навчання. 3араз
в арх!в! та арх!внотъ:у. в!дд1л! працюе дев'ять спец!ал!ст|в з вищою осв1-
тою' в *л!ських та районних арх!вах _ 3 чол. |1онад 33 рок1в працюе у
на1]]о]\{у арх|в| ь;олодц:ий науковий прац!вник н. м. !,лопкова, понад
20 рок|в - старт'п| науков1 прац!вники [. €. [алд|на 1 .1!1. 9. }(равтенко.

Арх!в!стта А{икола|вщ|.1ни' натхнен! р|ш:еннями )(!,111 з'{зду кпРс.
спряш{овують ус! сво{ зусилля на усп|ш:не виконання 3авдань' поставле-
них перед ними (омун1стичною парт1ею ! Радянським урядом.

&.,]!ю0ковськшй, 0!. €тепаненко

нвуково_пуБл|кптоРськ}1 РоБотв цдю*{Р уРсР
3п 25 Рок1в (1943-196в рр.)

8елика }(овтнева соц!ал|стична революц!я передала трудящим не
т!льки фа6рики та заводи' 3емлю ! надра,.але й науков1 та культурн|
скарби кра|ни. (еред них неоц|ненним багатством е документальн! мате-
р!али арх!в|в, в яких в1добра>кена багатов!кова |стор|я нат||от Б1тчизни'

.[1ен|нський декрет про реорган|зац!ю й централ!зац|ю арх|вно| спра-
ви в!д 1 нервня 1918 р. тте т|льки поклав початок радянському арх|вномт-
6ул1вништву, а Ё\ в!дкрив :широк| 1шляхи використання арх|вних матер!а-
л!в в !нтересах розвитку радянсько! науки' культури ! народного гос'
подарства.

Фдним з найб1льтших дер'{авних арх1в|в }кра|нськот.РсР е [ент-
ральний дер>кавний арх|в }(овтнево] революц1! | соц1ал|стич!того бул|в-
ництва уРсР. у цдАжР уРсР сконцентрован| р!зноман|тн! д)керела
з 1стор!? боротьби укра{нського народу п1д кер|вництвом 1(омун1стинно!
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