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оБА$1н дФсв1дом{

дов!&ни|€, з ЁстФРвЁ

АдА^|н!стРАт у1внФ -тБРитФР1А$тьв-!Фгф жФ#цн$ту

мжкФлА-$вськот оБ3тАств тА йФгФ 3жАчжж${ж
в пРАктицЁ РоБФти АРкв&у

Б:твчення 1стор1| адзт!н!стративно-територ1ального под|лу на }ь;:.
!н1 передбачено п.таноп: науково-доел1дницько! роботи. [оловар.:'--.
уР(:Р'1 дерхсавних арх1в|в на десяту п'ятир1нку.. 1акий 1нтерес до 1:-'

р1! шього питання зикл:тканиг] тиш1, що 3нання його необх1дне еконс:-
стаь: | статшстика}1, прац{вникам виконком|в Рад, орган1в загсу та .

ших }'станов. |1ост1йн6 в!дчувають потребу мати так1 в|домост! у св:
повсякденн|й робот| й арх|в1сти.

$:твчення' !стор1] адм|н1стративно'територ!ального под'лу пр.1ч'^''
ки й:т:<ола]вського обласного_дер>т<авного арх!ву ро3почали у 196! '

а в 1963 р. вони д|дготували дов!дник1, як|1й пост!йно поповнюва:_'
9 лругий |ом дов{дника вклюнен1 зм!ни в адм!н|стративно-територ1:.-
ном}; пол|л| до |974 р. |1родов>кення роботи 3апданова1{о на десяту - :

тирйку. ||риступаючи до п|дготовки_ довйника, п.рац|вники- ^щх!вт -

мали й1яки'х пос!бник{в з цього питання. 11льки п|зн|тпе, в 1965 р' :

вуар,аний спец|альний пос1бник.
|1|дготовлений в арх!в| дов1дник з !стор1{ адм|н1стративно-тер]_:

р!а,тьного под|лу }1икойа!вщини пройш.гов випро6ування часом. 91н -

}око викору:тоРуеться' с]1-у_)кить ц|нним пос!бником для арх!в|ст|в ;
п0всякденн1и д1яльност|. йета цього пов|домлення - 

под|литися :: .

в!дом п!дготовки дов!дника 1 його використання у практил{| арх!:. '

роботи.- 
Аов!дник в1дкриваеться передмовою' де 3а3начаеться мета ]::'

створення' признаяёння, принциьи побудови' вка3уеться на на7.|:.'' --

кауково-дов1дкового апарату. €л1д в|дм!тити' що дов!дник, в основн:]
виЁв!тлюе !стор!ю адм|н]стйативно-територ1алъного под!лу /т1икола:,''
кот обл. в рок; Радянсько! влаА|т. ||ро адм!н!стративно-територ|а;т:' ''

под|л до 1э20 р', коли в1н почав 3а3навати 3м'н, подано коротк:'_ :

в1дку, в як!й |казуеться час заселення територ|[, що те:!ер 3а:'':

,:{икола]вська обл., говориться про утворення пер1ших адм1н1стра111.:,
о!ййиць, 

'ин'ктсення 
в !тоь_-р. Ёозйесейсько| гу6., утворення в 1Б-_

]!йкола!всько], а 3годом-[ёрсонсько! губ., до складу яко| до 19-

входило м. &1икола{в, а такох< 3а невелики;},! винятком вс| нас.._'-

пункти сучасно! .|[икола!всько! обд. Б дов!дку включен1 18!(6)6 _ 
- :

,|,о у'"о!"ння в 1805 р. .Р1ико^ла!вського ! €евастопольського в!Ё:;:

в6го'губёрнаторства, а в 1900. Р.-градоначальства. 3м|ни Б 3.]]". :

стративно-територ1альному под!л1,.про як1 йдеться в дов!дц|, о'_:'
то|ан1 посил)нняйи на 3аконодавн| д)керела й арх{вн| документ1{'- - -*р*"й том дов!дника складаеться_з восьми ро.д|л1в, що в::-",
дають }ор|нним зй|нам в адм1н!стр-ативно-територ!альному под1.-1

колатвщи;и за радянський пер!од.-[! зм!ни' в основному, в|Апо:';:'

1 !,ив.: [п,равочник г'о }{ст0рии адь{и}{истративн0-территор:'1альвы}'
г{г;колаевщ}|не. в 2-х т. $*т:<олаев, !!963, !975. &1 а:шиноп}1*.
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^ :: реформам в-адм|н.|стративно-те-ритор|альному под!л|, як1 в1дбували-
э {д1лому на 9кра!н! в пер1од з 1920 по 1962 р.
..\м!н1стцат?]вно-тертлтор{альним зм|нам, йо в!дбулися з 1963 р." 1974 р.' присвячений другий том дов|дника, який ск]тадасться з двох

::;-{1л1в' причому в пер1пому йдеться про зм1ни, як| мали м1сце в 1963_
.--1-рр., а в другому - з 1965 р. ло |9т+ р.} десят|й п'ятир|нц! буде п|дготовлений трет1й том дов1дника' в''":::у адм1н|стративно-територ|альн| зм|ни буду6ь просте;кен| ло 1986 р'

. ..эемими розд{лами як в пер!шоп{у' так 1 
_, -дру''*у 

топл| дов|дни{а' .-аний пока:кчик колитттн1х ! сунасних наймену{ань н?се;тених пункт|в.
!,ля п|дготовки дов|дника необх|дно було Ёикористати велик!, к!ль-

:ть р1зн-о-м_ац!щд1 дх(ерел. Бултт вивнен1 постан6ви з'!зд!в п'арт!| !
.енум1в цк кпРс' постанов}т з']зд1в Рад, законодавн! акти вищих ор_

.:,-в_ Аер->кавно? влад|4 |, в пергшу чергу' постанови вуцвк 1 цвт
- ]9л' зб!рники розпорядх{ень та }!законень Роб1тничо_€елянського уря._ }'кра|ни та |н. Багато ц|нних в|доптостей з |стор|| адм!н|страти||о.'.:'тттор!альн-о'го поц!лу було.виявлено у фондах йикола|вського губ.
: ;;;онкому' &1икола!вського 1 |1ервоьтайського окрвиконком1в, о6л}и"
_:_'кому' губернського ! .окр,у-х{ного статистичних' бюро. Бикористан!-:.:ож матер1али перепис|в 1926, 1939, 1959 рр., дов1дйики адм|н|стра.-,:зно-територ!ального под!лу }кра|нськот РсР | А4икола]всько| обл.,-:эетний фонд, географ1нн| карти,-видан1 в р!знттт? нас.

|11дготовка дов!дника мала ц|леспрямований характер ! планува-
_:3ь як самост|йний вид роботи. |!ертший том дов!дника' що охоплював_.?!од з 1920 р. по 1962 р., готувався групою упорядник!в, за ко>кним з
..-.;тх був закр1плений певний розд1л. [ього вимагали значний обсяг
.:50ти, необх!дн|сть перегляду 1 вивнення велико! к!лькост1 дх(ере"п.
..:гот'овка другого розд1лу, який висв|тлюе адм!н!стративно-територ|-

.,.ьн1 зм|ни в област1 в 1963-1974 рр' була доручена одному праш1в.

.,:ков!.
[-{оряд з виконанням {нтших вил!в роб!т 3 документами арх!в|сти

:али на обл|к |нформаш1ю, що .стосувала.ся .|стор|| .адм1н1стративно.-.эитор!ального под|лу краю. }с| виявлен1 в!домост| заносились до
-:}!атичних карток' причому на зворот| |х детально рзкривався зм|ст
:кумент1в. |||сля зак|нче:тня роботтт з п1дготовки дов|дника.картки

''.'.ти влит| у в|дпов1лний роздй систематичного каталога арх1ву.
€л1д зазначити' що дов!дник мае деяк! недол|ки, 3окрема пору-

_ення 
ун!ф!каш!! в деяких розд!лах; верез в!деутн1сть в|дпов!дних д}ке.

':'_т не повн|стю в1добрах<ен| деяк| адм|н|стративно-територ1альн1 зм1нтз.
.:обливо на початку 20-х 1 30-х рок!в.

3нання !стор1! адм|н1стративно-територ1ального под!лу мае вах.(ливе
:.:ачення в практиц| арх!вно! роботи, то}!у створегт:ай дов!дн}]к став на-
::!льним пос|бттиком прац!вник|в арх!ву. Без в!допгостет] з |стор{] адпл!_
-':стративно-територ1ального под{.пу не }1о;кна поав}1.!]ьно в;тр!тпувати
-;:]ан11я комплектування дер)кавних ар>;{в{в, розпоа{лу .п,ок1':тент{в пт!;к
.,::,:и. Б|домо, що до 1(омплекс1в фонд!в :я1сшевого значення нале}(ать
- -з\и орган1заш1й, як| д!я"ти на тер1'1тор]| об;:аст] (раЁтону) в ?х с1,чд3-
:.:}: ме)ках' якщо документи ших орган!зац{1] не стос.\'ються т(о}{плек-
:.:' фонд1в всесою3ного, пт!х<респт'б.:1канського або республ!канського
1.:чення 2. 3нання |стор|! ал::|н|страт]твно-тер]!тор|ального под;лу, а са-
.: в1домостей про те' як зм1нювалттсь в р{знттт} час:тех<| об.таст] (райо-
-'''}. дае мо>клив!сть в}1яв[!т11 в арх|вах фондтт, що не в!дносяться до
' проф|лю, а тако)к орган|зувати роз1пук проф!;тьних докуш:ент|в в |н_
".,х арх|вах. 1ак, користуюч]1сь дов1днпкотт, праш!вн}1ки ;\1гткола|всько.

:],ив.: Фсновные правила работьт государствен!|ьтх архивов. м.' 1962, стор. }3.



5,+ оБм1н досв!дс

го облдер}карх|ву виявил14 ряд фонд|в м|сцевих орган1в дер}кавно! вл:'
дР1' що не стосуються проф!'тю 3азначеного арх|ву. {ов|дник осо-'
ливо 1пироко використовувався при ви3наченн! проф|лю збер!гання ;'1]]'

ст[в радянських громадян з фатпистсько| каторги. Багато лист1в б1_;
пот!п: лередан| в !нш:1 дерх<а.вг;| арх!ви.

Фстанн1м часом арх|в|ст:т особ;гтву увагу 3вертають на як!сть ко::"
плектування' 3окрема на п0внот)' фогтдового складу' неприпустипт{с.,
надход)кення до арх!в|в ]1ак\'._1атури. ||роте це не вичерпуе вс1х пита;.:
!:ов'язаних з як|ст:о !(о\1п;ект\-вання. Ба>кливо створити повний ко::'
п;1екс фовл1в, що.в1дносяться.]о проф!лю 1рх1ву. А{ова йде.пр9 те, 

''-.зо арх!ву повинн] .}]а1]о:т!т!] фон:тт як нин|. д1ючих, так | л|кв!доваР'...
в 1\1}|1-}у'1ому орган1зац1'1. .],о1(\_1;ент].1 яких п1дляга1оть передач1 на де:'
}!{авне збер|гання. Б:тявт:т;: част!{н}' таких фонд|в допом!г дов|дник .,

|с:'ор!} адп:!н|страт]1зно-тер11тор{а;:ьного под1лу. 9 |975 р. прат{1внт:;'-:
.}1икола1всь:<ого об._т-:.ержарх_в3' прове;1и анал!з надходх(енЁ! .(Фк}й€н: :

!з м{ських ! раЁ:оннт;х_.:,ер1кавник арх|в{в до обласного дер}кавного а:-
х!ву за п]с.тявоенн! роки.3а ослтову був взятий розроблений в арх:.
аз!ршевттт! сп11сок ра!')оннттх орган|зац1й, якт д|яли на територ|! облас,т_ ,

нас1, !| в}1зво._1ення в1д фагшистських окупант1в | до на:ших дн|в. 11:
пор!внянн1 .]'ан]1х .:,ов{,:,н::т<а з в|домостя1\{и про надход)кення доку]'1е:.
т{в б1,ло встанов.=1енФ, 1{Ф до арх|ву не над|йш.тло близько 170 фон:..
с|льськт:х Рад, я:;] Ф:-ннш1онувал1{ з 1,944 р. до 1965 р. .[|еяк{ з н!4х '

св!й час б5'.::а л!кв1:ован], об'еднались з ]нтпими с1льрадами ] т. :
[птаски в1дсутн]х в об.:асному арх{в1 районних орган{за!::!й 1 с!льсьь:.,
Рад були роз!с;ан! ::1ськт::т 1 районним дер)кавним арх|вам для ро3ш_'
ку фонл!в ! настт'пно1 перелан| ]х в обласний арх|в. €л|д зазначити' :-

за останн| г:!втора рок.'' б1'.по роз1пукано | передано до арх{ву бага.
фонл|в районних орган1зап1!!, а тако>к 60 фонд!в с1льських Рад.

Аов|дник е над1!':нтт:т поп:|чникопт арх1в1ста ! в робот| над ут.:
ненням фондуван::я док\'\1ент],. ц" об;имовлюеться тим' що зм!ни в ;_-

м1н|стративно-територ|а.тьно:,т'''' под!,т| в|дбиваються на створенн| дс'.-
ментац1] багатьох орган|заш|Ёт' || фондуванн|. 3нання 1стор1! адм!н|ст: _

тивно-територ!ального по:1._т:' !2€ [1Ф}(;'114в!сть в|рно визначит?1 хронс,
г|чн1 ме>к! фондоутворювач1в, |сн5'вання яких зале}кить в1д зм!н в :-
м!н!стративно-терР{тор1альнозту поц]л1. Ао гтих сл|д в1днести органи -].:
х(авно1 влади 1 дерх(авного }'прав;11ння' а тако>к кооперативних' гро\1:-
ських та |нтших орган|заш1й' 3а допоь1огою даних дов1дника легко :
р|:шуються питання уточнення фондува;;ня губернських, пов|тових' э "

лосних' окру'{(них' обласних, районнгтх | с!льських орган1заш1й. 1\о:.'
туючись дов1дником' мо}кна орган]зувати такох{ виявлеЁ]ня '|{,6к}}1е}_: 

:

фондоутворюван1в, що 1снували в 20-30-т1 роки, 3окрема пошуки : -
сутн|х фонд!в с1льських рад Р обласному дер)кавному арх|в|. Ёе .
ключена мо>клив|сть, що деяк| з }1их нерез нев|рне фондуванг1я вв.-
н! до складу |нп:их фонл|в.

Аов!дник дае мо}клив!сть виявити помилки в обл!кових док\':,::-
тах: неправильне визначення крайн|х дат !снування | м!сце3находже.'.:
фондоутворювача' найменування фонд|в та |х крайн1х дат. Аов|:.:,
3окрема' [широко використовували п!д час зв|рки обл|кових док}'11е;: :

арх!ву з Республ!канським 1 [ентральним фондовими каталогам!1'
Ёе мен:'ш вах<ливе значення мае знання !стор1| адм|н!стратт:"_.

територ|ального под|лу при створенн! | улосконаленн1 науково-дов|:, .

8ого апарату арх1ву; при вивченн1 1стор11. м1сцевих орган13ац1и' 3н::-_ '

яко! необх|дно при складанн! передмов до опис!в, |сторинних дов -
до характеристик фонл!в пут!вника по арх|ву; при с:<ладанн| с.' :

д]в фонл1в ! т. д. Ёа основ| даних дов!дника була складен: '
_]о: ато1{ до пут]вника по &1икола|вському обллер>карх|ву дов]-.-',
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]тор1| адм|н1стративно-територ!альних зм|н на }1икола]вщин! 3.

Б!домост! з |стор|| адм!н|стративно-територ1ального под1лу конче
..еобх!дн| в науково-1нформаш|йн|й д1яльност1 арх|в|в. Без них немо)к-
_:'во орган|зувати роботу т|т'одо використання докт'ттент1в 3' наткових !
..-:.родЁогосподарських ц1лях.3нання |стор|! а::т|н!страт:'тв.но_територ!-
:,_1ьного под!лу допомагае установити коло фондо1'творюваи|в .]..1я вияв-
_ення документ1в, дае мох<лив!сть вр:значитт.т п:]сцез}]а:о.],}кення необх1д-
:::х для використання док',_:.1ент!в, я:;! збер{гаються в ар:;!ва.х !чш:гх ад-
::;н!стративно-територ|альн:ах одиниць. Ёаприк"_тад, в]:о::сст1 п|1о те' що
-:як! райони &!!икола1всько] сбл. до 1954 р. в,-{од}1л]1 :о с;;.1э:\'6десь_
.';! обл., ор!ентують арх!в1ст1в на необх|дг:1сть викор!1стат1'! фон:;т орга-

':зац|й ц|е? област!.
.[|ов|Аник з 1стор1| адм|н!стративно-територ1ального по:1'_т1' област]

;:д:грав велику роль при п!дготовц| до видання то1{у <|стор|| ::|ст !
:!;: }кра1нсько| Р€Р>. Без в!домостей' наявних в дов!днт:;;-',. бу.то б
.:емо}кливо нерез зм!ни адм1н1стративно-територ|ального по,_1ож;е1-{ня с1л
.за|тти матер!ал про |х 1стор1ю у фондах волосних' пов{товртх ! районних
:эган!зац!й. Аеяк1 дан! дов1дника (в!днесення с1л до г{евни>1 а::т1н!стра-
:!;в|]о-територ1альних одиниць' злиття [х з 1нш:ими, переймен)|взння та
.:ш! зм1ни) були безпосередньо включен| в текст нарис|в п}Ф !{асё.,'[ёЁ|

-чнкти.- 
. Аов!дник використовуеться тако)к | при виконанн! те1!{атичн|.{х 3а-

-.:т|в, що стосуються адм!н|стративно-територ1ального под!лу област|,
:окрема при визначенн| сунасного м|сце3наход}кення населе1{и7: пунк-
'-в, згаАуваних у документах минулого. 1нод| при використанн! д95у_
,:ент|в для. наукових ! аг!тац!йн0-пропагандистських ц1ле:! необх!дн{
=-ор!вняльн! дан! розвитку народного господарства ! культури за р|зн1
:]оки' але в ме)ках сучасного адм!н|стративно-територ!ального под!лу.
3;:т<онати роботу по збору таких даних без дов!дника не1\{о}{ливо.

3край :*еобх!дний дов|дник при наведенн| арх!вних дов|док за зая-
.ами громадян 1 запитами орган1зац|й. Б них часто пт|сце роботи або
.-:авчаЁ|ня вказуеться за сучасним адм|н!стративно-територ!альним по-
-].:ом. Аля втазхтачення ттеобх!дних для перегляду фонл!в потр|бно зтта_
:;т !стор!ю адм|н!стративно-територ|ального под1лу област1. ?ак, в1до-
:,:ост| про м|сше роботи за 1923-1930 рр. в райю[{них орган!зац|ях те-
:ер1:шнього /[икола]вського р-ну сл|д :шукати у фондах орган|заш!г}
3арвар!всь.кого р.-ну. ,[1,ан! про-вход)кення т1е] чи !нтпо| адм|н]стратив-
:.о-територ|ально? одиниц! особливо нео6х|дн! при виконанн! арх1вних
:ов1док по фондах вищестоящих орган!заш!й.

1аким чином' досв!д пока3уе' що знання !стор|| адм|н1стративно-те-
э;ттор|ального под|лу допомагае квал1ф1ковано вир|тпувати 6агатр пи-
:ань арх!вно| роботи. 1-1е зобов'язуе- арх|в1ст!в вивчати |стор1ю адм!-
-;стративно-територ|ального под!лу, сте)кити за з:т]нах:и, що в ньо-
::;' в|дбуваються' доповнювати 1 вдосконалювати дов1днтак;т.

ш. с. людковський,
диРектоР ААикола!вського о6лдер)каРх|в1:

3 Аив.: &1иколатвськиЁт
-: 3р. 260-266.

1(., 1966,
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н! матер!али письменник!в п. ?инини,
}1 .Рильськ0г0' в. [осюри, ю. 9новського,
о. 3лизька та багатьох !нгпи:;, в1н навод;!в
яскра в! приклади 3 яист!в, щоденник|в, як1
ще }4&,г{0'Б|дом{,11]иро}{им колам !]]ан}'валь_
яттк] в ?х тала нт|в { досл[дн ик!в.

€таргший науковий сгт1вроб1тник цдАжР
;,_РсР ю. о. [тоян виступив 1з пов1до}1.-;ен-
аям <(3 {стор|? встано8/|ення та охорон:{
пам'ятггик!в }(овтневс? ревслюш1? та гро}!а-
]янсько] в1йни на 9*ра|н!>>.31н розпов!в,
.чк митц! Радянсько| }*ра|ни, в}1!(он}-Р-]ч}1

'-]ен1нський план монументально| пропаган-
1?,, а так0х{ пергш! декрети Р адянсько 1 в.:а-
3ъ1 в}ке у ро1{и гром а&пнсько] в{:]н;а ро3по-
чалу1 створег1ня пам'ятник1в | ьцон:.:гент{в
боршя м 3а владу Рад. Розпов1даюч;: про
!стор1ю шроектування та споруд)кення па-
и'ятник1в героям революш|? та гро}1а]ян_
;ько! в|йни на 9кра!н|, ю. {. [тоян на_

*

12 }!{овтня 1977 р. у }1ико.та!вськоьту
.],ер}кавному педагог{нному 1нститут|
1и. в. г. Бел!нського в!дбу;1а|я наукова
конференц!я, присвячена 60-р|нню Белико?
){{овтьлево] соц1ал1стично? революш|!. т] ор_
ган|затори парт!йний арх{в &\р:кола]всь-
:(ого обкому 1(омпарт{! 9кра|ни, ^&4.икола_
]вський облдер>карх1в !област-та орган|за-
ц!я }кр а|нського товариства охорони |]&-
и'ятник!в |стор|| та культури.

Ёа гсог:ферегхц|| голова науково_методич_
:-то! ради п0 пропаганд] пам'ятник|в прав_
.т!ння ?овариства 3. д. 1{'аткова ви,ступу|ла
з АФп0+3|ддю <<:{икола]вська б!льшловищька
оргаг:|зац|я у боротьб1 3а встановлення Ра-
дянсько! влйди у &1иколаев!>.

|{р'исутн{ 3 великою уваг0ю 3аслухали
допов!дь директор а облдер>карх|ву
ш. с. ,/{юдковського <<!,окументальн| дх<е-
рела г{ро боротьбу 3а перемогу Радянеь,1{от
влади на &1икола?вщин!>>, пов|домленг1я 3а-
в!дуюцо] партарх{вом обкому !(омпарт1?

\7 }1(овтня 1977 р. в #ушьку в!дбулася
обла'сна науково-те,оретицна конференц!я
<|1!д 3орею Радя,нсько[ влади>' присвячена
60-р1нвю 8едико? }{овтнево| соц|ал!стично?
революш!?. . 

в робот1 конфере..нц!? в3яли
учас'гь арх|в1сти област1, музейн1 прац!в;-ти-
&А, ат<тив|сти обласно] орган|зац!}' 9кра|н"
ськог0 т0вариства охор,они пам'я'т!тит<1в 1с-

тор!? та культури. 3 допов|ддю <<Беликий

)(овтень ! соц{ально-економ!чн| перетворен-
ня н& 3олртн1>> Б}{€т'';ц143 лектор обком1,
1(оглшарт!! 9кра]ни Б. п. !(арлагш.

3шт1стовн| ! ц!кав| пов!до*т'1 ення на
конференц!] виголосили наукови!! пр а_

ц!вник гтарт!йного арх1ву Б о.тинсь!;ого об-
ко}1у &омпарт|? - кра?н:т |. в. }\о.;еен:тк
про па,рт!йне бул!вництво на 8о'-т::н!, 33-
стут]ник директора 3олинського кра€3:ав_
чого музею ?. |{. Андресва возз'€]на;_1:1,ч
3ах!дно? 9кра?ни 3 Радянською }-кра1ною,
3астуг|н:.тк голови правл!ння об;асно? ор_
ган!зац{? 9кра{нського ?овар}]ства охо}они
пагд'ят}{ик|в 1стор1! та культури л. о. [1ро_

5. Арх!в:и Ркра?ни }чъ 6

водив як приклади документи цдАжР}'РсР. 3!н п|лкреслив' що найяскрав1[шими
стор!нка шди в !стор|! на1шого с1,сп1льства 1

1'кр а?нського }{ |1стецтва с спор уд}кен н я па-
ьт'ятник!в Бо.-то:та}!}{рт [.т._т|н1'- 

-,1]ен!ну, 
яке

.тт}{ооко ро3горн\_;ося в;ке в пер:л! рокип!с]я сзтерт; в1' ;{]я резо.:юш1?.Ёа ;(он*е!е:;:т ч]1ст',-п;13 ;к\.рг:ал|ст
А. $енаро!(ов. а8т0' кнр:г!т < ! 917. Бат ,']'а
Фктяб.рь. }'ратхая :?стор;т.:. .]ог;\-}{енты. фо_
тогр а г:::т>>" яз:.::] розпов{в п ро роботу].а] :?ээ::_:]]] :ъ:_:.:]ю. ? та.'э..{ про нов1
в;{ 1.3;;: .,:[1].;]1т]13:;;а> ::с юз.';езэ' 8е':'1ко_
го )(озт;я.
.3 робэт:.1;о-,]езе.;:| взя.1}{ \"часть пра_

ц:з:;:ы;: а,з1;_з.:,'_] -.-с:а:-_с3. ст' 1е'т:,. !:т1*-Р]{3__:],---, --.].: - - тт '
':.--! !,:. г]а--з_-{!11;!{ }!"--зе_з \1]Ё3а. ч.:ен}] т3ор_
ч}1:( сп].1с;.

с' А, сЁРг!йко
*

}''"ра]ни т. 1. ,]ебе:ево! <]оытъ{е;ти }1ако-
ла]вського 1стпарт]- як :;кере-:о 3 1стор|!
,\{ит<ола]всько? парт]:}но] орган:за:]|>. йа_
чальника в|::1л1, облдер2кар.к1въ- г. д Бо_
гатого <<!,окуштент!1 червоногвар::;}ськгтх
парт!]занських ко;и1с{й як |стор11чне;,}ке_
ре"цо>>.

1{р{м того виступ |4лт1 члени секц!? 1сто-
рико_революц{йних пам'ятник!в об;асно!
орган1зац1| 9кра?нського товариства охоро_
ни пам'ятник|в !стор!? та культ\'ри: |. ш.
Авер бу\ про пам'ятт1'ики- бор6| ьбут 3а
владу Рад на }'ра|н| та Р. А' Березо_
вич __ про висв!тленг{я боротьби 3а пере_
ч_о!у- Р9д|!.ько? в{|ад\4 на ^&!икола]вщйн|
( 1917 -1920) в |сторико_краезнавч!й .т:!те- 

'

ратур|.
в робот! конфе'ре::ц|? в3яли участь вете_

рани парт{|, прац1'вники уста1{ов_о,рган!зато_
р|в, музе?в , 6тбл|0тек, в7кладач! 

'1 
студен_

ти п,едагог|чног0 1нституту, !тредставники
громадських орган!зац!й м1ста.

г. д. БФгАтии
*

1ас ув!ннення пам'ят1' 6_орш1в 3а владу
Рад на територ|| Ёолин1.|1ро пе,рспективи
ро3витку народног0 господарства Фб'таст{
учасники конференц|] д,Ф'в|дались |з висту_
шу началь!1ика в1дд1лу комплексного тери_
тор{аль1]ого планування облплану к. - 

А.
Апоннука.

[тарш:иг? науковий сп!вроб1тн дтк обл-
дер)карх1в} м. Р. й"ц, виступила !з пов]-
домленням <<Беликттй }(овтень на Бо"тттн{ ;

д!яльн!сть пер[ших р адянських ор ган{ в
(1917-1920 рр.)>>, в яко1{ч ознаЁ;о},{1{;1а

}'часн:тк1в конференц!! 3 наявн!{}!!{ ]охт1{ен_
тами об;:ер;карх1ву, а тако)к .]х(ере;18|т{Ё,
вияв"1ен11}'11{ в цент9альних арк!3ах. як|
розпоз:-:ають пРо боротьбг тр:?',]'я!ц:1х Бо-

"тттэ] за в'-1а-]у Ра:'
3начч:'{т тнтерес у пр;:сгтн;_т в;]к.:1:{к8.:-]8

пов1:оз{"1езня старшого на\.'!.{ового сп1вроб|т_
н}[{а об.т-:,ер;*<аох!вт- Р. п. 1-!ет;цак

1!'ке.1&'1ознавча - база об;дер>карх!ву 3 .

{стор!! ра;,янсько1 .],Фбгт>>. оск1льки це бупа,
ттерш!а спроба д}кера'1о3навчого анал{зу до*


