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1сторшннадовйка

1оторй'(ер:кавного арх!ву йикола!всько| облаот! розпочинаеться
9 травня 1921 р. з угворенням при пол|тико_оов1тньому в|ддй1 цбнаросв1ти
цбернсьло? арх1вно[ секц1!, яка зайтиалась з6иранням 1 упорядцванням архБ_
них документ!в. 3 л|кв!дац!е1о у листопад| 1922 р. губерн|{ припинила
д1яльн1сть | ч6ернська архБна оекшй . [о 1925 р. л|яв &1:тола{вськ:д} м!оький
арх1в. 3 щворенням у нервн! |925 р' самост!йного йпдола!вського окруц
було орган|зова|{о йилола!вське окр}0кне арх|вне управгл|ння.

1930 р. з л!квйац1ею округу окру]кне арх|вне управл|ння було реорга-
н1зовано в м1оцеве арх!вне управ.гл{ння,!9з2 р. на баз| його угворено йи:о_
ла!вський дерясавний 1оториннгй арх!в, яклй пйпорядковувався 0деськошгу
облаоному арх!вному ущав.гл|нню.

||!оля щворентш й*л:солафсьпсо| облаот1.( 193 8) створено }у1лдсола!вський
обласний !сторинний арх!в з п!дпорядкув:!нням йикола!вському облаоному
арх!вному управ.тл1ннпо' яке в с!чн| 1939 р. пеРедано до системи нквс.

9 кв!тн! 1941р. йтшолайський обласний 1сторинний арх!в перейме-
новано на,{ер>кавний арх|в йикола!всько? област|, 1958 р. _ на йикола!в-
оький облаоний дер>кавний арх{в, як:й у 1960 р. передано !з системи йЁ€
в пйпорядкрання арх1вного в1ддФ 1{илола!вського облвиконкому.

1980 р. йи:сола!'вський о6ласнхй дорхсавний арх1в перейменова!|о на
,{ерхсавний арх!в }1илола!'воько! облаот1. |{{оля л!кв|дац1]у 1989 р. арх!вного
в!ддФ облвикогпому функц!? управгл!ння арх1вного опр,}во1о на територ||
облаот! передано лерхсарх1ву.

€трукцраарх!ву

Апаратпуоравл!нтуя

Б1ёё1ш:

- формування ЁАФ та дйоводства
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Арх!вн! у стп ановш !кра[нш

- збер1гант:я, о6л1щ та довйкового апарац

- орган1зац|! ! коорлинац|| арх1вно? опр{1ви

- 1нформац1! та кориоцв:}ння до1уме|{тами

}1аборапаор|я ла!крофЁльмування ! рестпаврац![ ёощлаентп1в

Фонд арх!ву (арх!в арх|ву)

ф' Р-97 йилола!воька цбернська арх!вна секц1я, 10 од. зб. за 1920-
1921 рр'

ф. Р-вв йикола!вське ощ}акне арх1вне управл!ння, з 1930 р. * }т1ипо-

ла!вське м1сцеве арх1вне управлл!нтля, 105 од. з6.за|925-1932 рр.
ф. Р_в7 милолаъський дерт<азпшш1 !сторишпш} арх1в, 1 65 од. з6. з;а 1932-

1938 рр.
ф. Р-9в2 

'{ерхсавний 
арх|в йтшсолапвоько! област|,3774 од. зб. за 1938_

1998 рр'

Фбсягфонд!в

6374 фонли, 1!07944 од. зб. (1722з л. м) за |7 87 _2004 рр.
3409 од. зб. науково-техн|чно[ дощйеттгаш!! за 1 93 6-1 98 8 рр.
1039 од. зб. к|нодолуметп|в за |944_|997 рр.
25167 од. зб. фогодочмегп1в за 1788_2002 рр.
599 од. зб. фонолоцмеглт1в за 196}-2001 рр.
7 од.зб. вйеодокрлеьгг!в за |9911003 рр.

Анотац!я скпаду фонд!в

Ёайдавн!ш:! докумеггги арх!ву за 1787_|798 рр" збер1га|оться у склал1

фонду (анцеляр![ буд!вницгва м!ота йиколаева. 3 н:д< м|стяться в!домост!
про бщ!внигцгво верф1 б!ля з.тлитгя р1к |нцл ! |{|вденний Буц бул1вништво

м1ста йиколаева та фортец1 €евастополь, бу4/вання ! бойове оснащення ко-

рабл|в 9орноморського флоц, побулову та[1споршт1д( | щебнтп< суден, про
використання на бщ1внигщв! рекруг!в, полонен1Фь к0тор)х€н, селян-вт!кан!в.
! фоти1 збер!гасться лисчв{!ння про перех!д поселень 9орноморського ад-
м|ралтейського правл|ння у в1дангпя }&ншеляр!| бул!внишгва м!ста &1иколае-

ва, Розселен|{'! селян_вт!кач!в по ц|'( поселеннях, рев!зьк! ре€стри адм1рал-
тейськкх поселень (1795)' листван}!'{ одного |з засновн:лс1в м!ота _ ком!са-

ра 9орноморськок) адм|рагттейського праш11ння й. Фадеева з вгцатп:им фло-
товодцем адм|ралом Ф. 9тцаковим

} фоги! }правл1ння торноморськ}а( адм1ралтейськ1'( поселень (180}-
1862) збер!гатоться доцме1тти про зас1ування поселень' ме}ув{|н!тя земель 1

вйведетлня 3емельнихд|лянокд.гля забщови, повинноот| посе.]1ян' розм1щен-
ня в пооеленнл( в1йськовпл< часпштта!*н! обслуговраттня' перетворення адш:| '

ра.тлтейськ:ос поселень у прим|ськ1, вибори орган|в самовря.щвання, переда-
вання земл! у ш:асн!сть церкви та надйення зем.т1е}о духовенства.
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Розв:аток йтдолаева у )(|)( _ початщ [){ ст. нйбйьлш повно характе_

риз}4шь до!умеггпа фогц1в канцегир|й йикола]вського в|йського цбернаго-
ра (1805_1900) та йитола!'воь|@!1о градоначальника (190ь1919). 9 фоги1

-йлшола|всьлсого в!йсь|Фвок) цбернатора е вйомост| про зарод'(ення про_
мисловост|, впущ!хпньо? та зовн1:шньо? торг|вл!, розвгггок кап!тал!стичких
вйнооин ! гронплснення !ноземного кап!тащг в промислов!сть м!ста. [щ
м|отяться до!у]\{е!гп{ гщо в1дкртптя мороь|Фт0 томершйного порг5/ (1862),
з{ю|ування великог0 с}днобфвного заводг'-Ёаваль'' ( 1 895), заводг сйьсьто_
господароьк|о( ма|]|ин братй .{оноьк:ос ( 1 894), бщ1вни:цво зал|знично? кол|?
3гим'янка_йиюла!в, е]1еватоРа' розвиток зовн1:цньо!'1 в:ущ!:пньо!торг1в.гл!
та стан ф|нано!в. } докупдегггах цьок) фоттщ в!дображен| под1| 1{римсько[
в1йнн (1855-1857): постанал*пя д1ючо] арм|? в 1(риму' еващац!я населення
1 пораненлтх !з €евастополя в йикола!в, зб!р:соппт1в надопомоц пораненим
| погерпйим на в|йн1, х|д в!дбудови €еваотополя.

,{отуметгпт фопщг талож висв1тлпототь д1ялпьн!оть в:цатл*ппс фоговоддд!в
й. .|{азарева (1833_1851) 1 [ Бщалова (185Ё1860).

3начний 1нтерес викпикають документи про переселення болгар
! д!яльн!сть !||цденно_€лов'янського панс1оту в м. 1!1иполаев!, в|дщ*гггя !но-
земних консу.,|ьств у йиколаев1, свягщвання у 1890 р. стор!тня з дня зас}у_
вання м. йилолаева.

9 фогц1 кагтцеляр1! йикола!всь|Фго щадоначатльн:д<а збер|га:оться :он_
тр!!кти' зв!ти 1 листування про бщ|вни1{гво в йитолаев1 елекгри!!ного там_
вая (1 9 1 4)' водопроводу ( 1 908-1 9 1 0), м!сько| цехггрально! елекгроотанц1!
(1902), вйомост| про пол1патн| сщайки милсола!'вських роб!тник1в у 1903,
1905_1907' |9!2-!9|4 рр' та !!}!т}!военн:й стрйк 1916 р. назавод| "Ёаваль",
про д1яльн!стъ \4итола?воького ком!тегу РсдРп.

.{отуплетгпп фотц!в чиноб1д|внкх завод!в "}{аваль'' 
' 
"цсс9['' висв!т_

.'т}ок)ть |стор1го в|йоькового | комерш!йного суднобудвання, буд!вницгво
в!йсьпових корабл1в, в т. ч. леге!щарного броненосця "|{отьомк|#', 5гнаогь
завод|в у м1жнаролних ! рос!йських вист.|вк!!х.

} фотцах орган!в м|сцевого | земсьлого самовРя.щ/ват*тя (йикола?в_
ськ)го м!сьлого маг1ощац ( 1 805-1 866), \:[икола!всьпо{ м!сь:о? дьли ( 1 8 1 2-
1920) ! м|сьто!упразът(1872-|919), Фнак!всько|м1сько?Рац|п! (1818_1866)'
посадоьк|л( дьл, м|щанськ1п( | рем1сниних управ) е йформацй про благо_

усщ1й м|сц {хн1й сап!тарний стан, в|дкргггтя промислов}'( п1дприемств,тор-
|юв[л(закпад|в, бщ!в:штг1гво церков' пристаней, моог!в, шорм, к|ттногощам-
вая в йиколаев1, про соц1альнпй стан жител|в йиколаева' проведення рек_
рутських набор1в, про кйьк!сть | стан навчальних закглад|в | л1карень, еконо_
м|чне 1 правове становище рем1оник!в ! м1оько!бйноти.

,{о:умеггги волосн|п( ! ойьськ:ос правгл|гъ в!доброкалогь адм|н!стра_
тивно_гооподароький уещй волоотей, правове становище селянства, зб|р
податей ! податк!в, виконан|{я щомадоьк!д( повинностей, розметс5гвання з0-
мельнихнадьь.

{1нн1 стап'тстинн1 вйомост1 про епоном1щ, цлъгуру наоелення йи:о-
лаева' прим|сьшос чггор!в, а так))к волостсй ){ерсонсь:со| цбеРн1!, що ме)|у-
в{ш|и з т:тгм, м1стягься у фотц1 }у1икола{всьпого м|сь:ого статистичного т<ом|

теау (1862-|917). € карки сушйьного 1 одноденнот0 пере!1ису наоелення
}т{иколаева, його передм|стя ! х5ггор|в, що ме)шу|оть з ним (1868).
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Арх!вн| устп ан овц {кра[нш

3береглися фогци пол|цейоьк:дь с}дових ! т:оремних установ: йико-
ла}'всько| м!сьтсо| пол|ц1!, пристав1в частин пол|ц!] м. йи:солаева' волоон|о(
сщ!в, }у{иколш'всь:о!тимчасово?тлоремно? !нспекц!?та катоР)|шо{ в''язниц1, в
яких е документи про проведення се.}1яноьто| рсформи 1861 р.' за]учення
пол|ц!?шля щиду|це[{ня виступ1в се,,1п,н' про встановлен}{'| |]1асного ! неглас_
нок) нап1яд/ за особами, що займалися рево.,1|оцйно:о д!яльн1ст:о, розцук
ос|б, що перебра.тпа пй наглядом пол!ц1! 1 яким було заборонено про)кивати
в йилолаев|, зокрема, |.1{рхсюкан!вського (1900)' й. Баумана (1899)' 1. Ба-
6уцгк!на (1901) та 1н. } фогц1 йикола!всьтсо] каторя<но[ в'язниц1 збереглися

дан1 про переведення 1з 1{ишин1всько| в'язниц| до й:дсола!всько? кагорхсно!
в'язниц1 [ (отовського (1907), про перебрання в н|йу |912 р. й. Фру:ве.

9 фоги! }6м1о1? з вивче1{ня |отор|? жовтттево! революш1! ! 1{омун!стия-
но[ пар![ Радянського €о:озу висв|тл!эсгься д!яльн|сть ',€о:оза николаев-
ских рабон}|х', _ пер1по| роб|тнино! орган!зал!! в йиколаев1.

8 арх!в! збер1гахоться фогци церковн|л( установ _ йикола!всь|Фго ад_

м|рагпейсьпого собору (|7 9ь!919), Фнак1вського в1йсьтового собору ( 1 80ь
|917), щьох молитовн|о( бщ:шлкБ, двох оинагоц 43-х церков.

€еред розоекречентос фо:ц1в пер!одцг до |9\1Р.- фонд 9кра[нського
товариотва "||росв1та'' в йиколаев|.

||ер1од 9кра!нсько| револлоц1! ( 19 | 7 _|92о) предсташ1ений дотумеггга_
ми фондБ йилола!воьто? рали рб1пптн:ас 1 в1йоьковтос леглщат|в ( 191 7_191 8)
та Револпоц|йного :птаф при н|й (19|7)' гфернського, пов|тових' волосних'
с|льсьпсос ревком1в, пов|тов:тх 1 волосних в!йськових ком1сар!ат|в' розсекре_
чено! колекц|?доцметтт!в м!сцевих орган|в в'|ади пер!од5г унР. у в1дозвах,

резоллоц!ях м!тинг|в, постановах зЁгальпих збор|в роб{тник1в завод!в "!{а_
валь'' | "$гссщ'', допов!дяь.тпдсцванн| в!добрш*сенагостра бороть6азавота-
нош1ення револтоц1йного поряд1у на йикола]вщин|: поп!тичн1 сщайки ро_
б!тгтик1в, щ[цу|цен!{я виступ1в се.}1ян у 1919 Р., !екв!зиц|| приваш*о? влао_

ност!, нац1онал1зацй сщнобуд|вних заводБ "Ёаваль'' 
' 
"цс9}д''.

€ерел фогц!в нов1тнього пер|одг |отор!| знач|у частиту ота}|ов.}1ять

фотци м!сцевих орган|в в'|ади ! ущав.гл!ння, в1йськово_4дм!н1сщат:авн|{хуо_
танов, ком1тет|в незамоясних селян' промиолових п1дприемств' установ
1 орган|зац!й сйьського господарства, торг!влл1, кощ/нального господаРства'
щанспорт ! зв'язч, бщ!внит1гва, ф!нансов|Фь кооперативних орган|зац!й,

уотанов оов|ти, охорони здоров'я, ч/льцри' щофсп|лкових, пащ!йних ! ком_
сомольськ|{х орган!зап1й. 

'{окументи 
цих фоти1в хар:!ктеризук)ть скгладн!

пол1тичн| ! соц!ально-економ|чн| процеси, що вйбувались на йи:ола!вщин!
(1917-19я8).

Бйомост1 про голод у йтшола':вськ1й цберн1| (1921)' орган|заш|то ло_
помоги голод)дочим м!стяться у до|ументах фохц1в убернсьтого ! пов|тово-
го ком1тет1в допомоги голоду|очим, губернського | пов1тового ком1тет!в
кп(б)ч розсекречених фонд1в 9повнова:*сеного м!жнародно| лом!с!} профе-
сора Ф. Ёансена по боротьб! з голодом у йикола!воьк!й цберн|[ йикола!в-
ського цбернського ком1тету 1}мерикансько! адм!н1страш|1 лопомоги голоду_
[очим "Ара''.

|{роведегптя прплттусово|коллелсгдв1зац!]та!]насл|дки, опсоном!нний стан
отворених колективн|{х господарств' голодомор на }у1икола!вщ*тн| |932-
1933 рр. Розкрива}0тъ доцменти викоттком!в йикола!'воького та |{ервомй-
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|в Р[школ а[всько[ о6л асуп|

оькопо окр}окн|о(, райогшшп< | сйьськго< рад, :ом!тсг|в незамо)кн1д( селян, йи_
пола!всьто! окр1псно[ спйки сйьськогосподарськ1{х колекгив!в, окр1п<ного
земельноп) в1ддйу, окр)окного с}щ/, окр}окно?пролурацри,1!1и:<ола!воьког0
та |[ервомайоького окр}ок}!их | районних гом1тет|в та партооередк!в 1$(б)9.
Б дочметп:}х що( фогц!в с в|домоот1 про розщрхулення ! виоеленття ое]1ян-

ських с{мей за ме:к| }кра!ни, опиои конф1скованого у 19рцл|в майна, про
хй хл!бозагот|вель та заотосув:!ння репрес|й щодо ко]гооп|в, занеоених на
''норну Аолшщ'' за невикон:|ння гшан!в х::|бозагот!вель та !н:п| види репрес|й
у 2&-30_х рр. [[ ст'

йасов! репрес!! в1добра:кено в до[умегггах облаоного, м|ського | ра_
йонних ком|тот1в кп(б)у. Б щос фогцах збер|гатогься тако)к протоколи зас|-
дань перев1рн:лстр1йок по чистц! ряд!в пащ!!.

.{олумет*ти фотц!в окрвикон}ому { окр5опскому кп(б)ч райвиконком1в
! районних хом!тет!в кп(б)у м!стятъ в|домост| про х!д 1 п!дорлки проц6су

уща!н!зац||1 у |92|1925 рр.
€щноб1щува}{ня за радяноьких час!в в1добропсено в докумекгас фотц1в

судноб}дьнихзавод|в:1[орноморського, 1м. 61 (ошгутара, ''Фкеан". {е в!до_
моот1 про бщ1вниптво сер!йнток китоб!йн:ос та рефриясерат0рних суден, су-
пертраулерових рибзавод!в, нщково-доол1дних с}ден' :сорабл1в_ав1аносц!в,

зокрем4 крггоб1йних флот*лл!й "€ов9гская Роосия'', "6оветская }краина'',
науково_дослйного с)дна "Академик €ергей (оролев".

Б арх!в| збер!гаетъоя колекц1я карт ! креслень з |ш|€!н{}ми м!ст йико_
лаев4 Бознесенська, 9на:ов4 лоп!ями гшан|в псазетппо<, обро*ттп1 пом!лщдгр_

ких ! селянських надй|в в }ерсонськ|й цберн!т(1811_1911).
|енеральн1 [щани в!дбщови, реконструкц!! 1 забщови м!ст 8ознесен-

ська, }м1иколаева, Фиакова, |!ервомайськц районних центр!в, зведен1тя

у м. \:[иколаев! елеватора, 1Ё{та 1н;цих об'елсг|в м|стятьоя в фогцах йихо_
ла!воьт<ого обласногов|ддйув сщавах бщ|вниг1гва! арх!тетсурита}правлл|н-
}{'{ головного арх!текгора |т1икола!вського м|ськвиконкому.

||ер{од рр[у|{оько_нйець:<о? ощпац!! област! (|941-|944) висв|тлено
в фотиах установ ! орган!зац1й оцпаи1йного рех<иму: генерального ком!оара

м. йиколаевц йикола!всько? м1сьло| }пРши, волосн[{х | сйьськ:дс упРав,
пов1тових префокцр, районних пр9гуР' сйьоьких примар|й, о!льських щу-
дових общин, пол1цейських уотанов. } розсекреяених сщавах € н:|кази' роз-
порядження, 1нстрщц1!г!тлер!вськпо<охупац|йппосвтпасгейщозапровашкення
загально{ щщово| повигптост|, в!,шправц радянськ1о( щом4дян на каторхсн!

роботта до Ё|метяини, рекв!зиш1! продовольства 1 цдобщ лонф1скаш1то мйна
1 тегшгого одяц у населен}|'{ д:я г1тлер1всько| арм|?. 3Фр!гаються списки
в'язн|в гетто' що були розтаппован! в селах Акмечетц|, Боцан|вц1, 8рад1|вш!,

Аоман!вц1, (ривому Фзер1, йостовому, €лтавиному, 1р:а4гбах, м. |[ервомай-
сьц, спиоки розощ!ляних евре!'в у табор! "€ливине''. 1щ >ке збер1га:отьоя

розсекречен1 акги | статистичн! в|домост| про зв!рства' зло1[ини !збигки, за-

подйн! г|тдерБцями та !хц!ми опйьтпш<апли п1дприемствам, орган|зашйм' ко'|-

госп{!м | населетптю област1, ресотри ! оптгувальн| лиоти щомадян, що по-

вер}улись до }у1икола|всьтсо[ облауг1 з [{|меччини, з1 опогадами про тяяск|

р{ови {хнього )киття в невол1.
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} фотцах |олггсько|| Фчак!всько!пов{тов:ос префе:сцр, рйонних пре-

цр м|отяться с[1иски та !нш! в1домост| про перебуванш[ в таборах та гетто
евре?в ; циган.

} фйьщац1йн:д< сщавах нащомадян' депортованих в роки нйетдьлсо?

отсупац!] йтдола{вщини на припцоов| роботи до [!ме.тчини, м|стяться рее-
сщаш!йн| !1у!от'4'анкети, протоколидопптг!в, матер1али перев1рки компроме-
ту'оч|{х св|днень, вионовки перев|рно-ф|льщац|йнлп< ком1с!й.

[отор1я пйп!льного руц (19{1*1944) висв!тлена у зв!тах, доповйних
з'}|]иск!}х' дов|дках пафйних | радянських орган!в, кер!вник!в пйп|ллля. !]|
документи розпов{датоть про д!яльн|сть п1дп!льн:ос орган|зац|й "йикола!в-
ський це!пр', у м. }1иколаев!, *'|1ащиз;|нська |окра'' в с.1{р:.ть:ц1 |{ервомай-
сь[Фго рйону, паРгизанських загон1в, розв1щвально-диверсйних щуп. 3бе-

рептиоя лиот]вки | вйозви, як| в:шгускали 1 розповс}од!ува.,1и оеред населен-
ня пйп|льники.

фкерельту базу з !стор![ економ!чного, суоп|льно-пол!тичного ! цль-
црного )киття }у1итсола!вщини доповн|о!оть доцменти профес!йних спйок
та 1нхпих щомадоьк|{'( орган!зац|й ! об'една:ть щомадян] цбернсько!, окр}0к-
но! обласно[ рал профес!йних сп1лок, обласних ком1тет!в профсп|лоц об_

ласно! орган|зац|[ товариства "3нання'', обласно! орган|зац1| ветеран1в в1йни
| щаш!, рег|ональн:л< орган!зац1й правозахионого руц'.8|тчизняний форрл''
| громадянського конгРесу }кра!ни, обласно| орган!зац|| 1Фнщесу щра[н_
ських нац!онал|ст!в, обласно? аооц1ац!| фермер!в, обласно[ ради вой|в_!нтер-
нац|она.гп|ст!в ! запасу облаоно! б|бл|отечно| асоц1ац|!, йикола!'всьлого м1оько-
го кщбу ||ар!?зеленкх 9кра!ни, €п!лки молод!лсн:ос орган!зацй }у1икола!в-

щини' обласного фоттду м}[}1осердя 1 здоров'я.
Ёа збер|га:*т1 в арх!в1 знаходитьоя понад 50 фопщ1в оообового похо-

дх(ен}ш{: й. Аркаса, автора опери "(.атерина"' заоновника товариотва "1'|ро-
св|та'' в йиколаев| (у фонл! € листування з й..}1исенком, й.}(ропивниць_
ким, 8..{оманицьким, й. €адовським, Б. |р!нненком, |. [откевинем);
€. [афуненка - голови йикола]воько1 м1сько! музейно! ком1с|!; поета
Ф. [мирьова; |:от<енера-технолога 8. Рюм!на; губл[цист4 критик4 педагога
А. 1опорова; кра€знавц1в 1. Авербух, А. }фрав.тля, 1. (ореневц|Ф. 1{рю.псова;
письменн:атс!в }1. БохсатЁн4 м. (равненка, .|{. }фл1ненка; |еро!в €ош1ал1стич-
но| ||раш1 й. Рябохпапки, суднобуА!вник|в |. 9орнощба ! ||. 1{ербакова.

(|но-, фшо_, фоно-, вйеодотуме[{ти доповн|о}оть до1умет;тальщ базу
лер:карх!ву ! в|добрах<атоть 1стор|:о йикола!вщини.

Фотодощменти м1стять знйки м. }у1иколаева в|д насу його зас}ування
до ншцих дн1в: загальн! краевгци м!отц вулиць, окрем|д( булинк1в, парк1в,
цеРков; зн|мки сщнобщ1вних завод1в 1 с5ден, збщовалшт:с на н1дц в||датн|{х

флотоводц!в, д1ян!в науки' л|терацри | мистецтва' х(иття | д|шльн1сть яких
пов'язан! з йиколасвом.9 фотодо1ументах в|добралсен! под!! на }у1икола!в_

щин! 1917-|92\рр., ощпац!йний рехсим |94т*|944рр. (масов1 розсщйи
м1сцевого населення' стР8ти на вул1.{цдх м. йилоласва), п!дпйьно_паргизан_
ський рух (кер!вники ! унасники пйп!льно| орган|зац!| "йикола[вський
ценщ'', п1дпйьно! молод}кно{ орган1зац1| "||артизаноька 1скра',), визво.пвн_
ня йи:ола!'вщ!{ни в1йськами !!! 9кра}ноького фротггу, у{ас}{ики десакц пй
кома!]дРанням (. Фльтпанського. } фотодощмонта)( в1добрштсено в!лб1ио_
ву зруйнованого окупа}ттами к)сподарства област!, промислове 1 >к:тглове
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бщ|внитрво, ойьсь:огосполарьк{ робот:.: в колпоспах | ралгоспах област!,
заняття в !школах ! внз, прем'ери мипола!'вських театр|в' виставки образо_
творчого миоте|{тва тощо.

||од!? в1йдпд !94\-\945 рр. заф!ксован| в кйодощп4е|{гах про вк}волоння
1!1ипола}вщини вй нацистськ|д( оч/павт!в та наслйки олупац1!'. Розв:дток
народног0 г0сподарства област1 в повоений пер!од: виробтпгт! процеси на
п!дприемствах' сщ/ски на воду с}ден, збщовантд< ми:юла!вськими завод€|ми,

розвиток окремих г&щзей с|льського господаротва, ш:ефська допомога м1ста
сещ/' святков! лемонсщац!!, м|тинги, ронист1 збори, присвянен! знаменним
датам' в|дкр*ггтя пам'ятник1в, мемор1альних |Фм|1лекс1в _ вс| ц! под!! вйоб_
рахсен1 на стор|нка:с к|нол!топису.

8 арх!в! збер|галогься звукозапиои спогад!в уласник!в револлоц!йнпос
подй 19\7_|920-х рр., соц!ап1отичного б)д!внигцв& п|дп|льного ! паризан_
оьког0 руц на|т1иколаБщин1 в пер|од фаш:истсьто!оцпац!!, утасник1в виз-
волення облаот! вй отупатп|в, моряк1в деса}щ/ пй томаттдуванням |( Фль-
|шансь|(ого' висцпи самод!ятльнддс цдожн|х колепстлав|в, окремтос в:шонавц|в,

фоглькг:орнптх експедиц|й обласного Будинщ народно! творноот|.
8|деодощметгшт арх!ву - це в1деорепощалс|, що |.гпосщ1погь громад-

сьто-пол!тичне' економ!ине 1 цльтурне'(иття йикола!вщини (1 997-1 998).
АрЁв збер|гас нцково-тех:т!шу до|уме:ттац1:о, яка под|ляеться на про_

ект!{у, конощукгорсько_технолог!тту | нщкозо_досл!дницьц. ||роелсну до-
тумегггац|то м1стггь фон8 йипола!воь:ого фй!а.гц }кра!нського дер)кавноп)
|нотгггуц проектув{|ння м!ст ",{1пробя". ф проеппи б1ц|вгтигцва ориг!наль_
них'с{тлових 6улинк|в ! адм|н1стативн|{х опор)д. 1ехнолог!чнадо!у[,{снта_
ц!я по розробш| маоти.}1 м|стрттьоя у склпал1 фонлу [оповного спец!ального
|@нструкгорько_тохно]тог1яногобторо маот1а1ьг{о_ф|льтрулоиогоустатцв:}н_
ття. Ёау:сово_доолйницька лочметггаш!я (науков! зв|тла) збер!гасться у фонд1
йикола[всьп<о] облаоно! сйьоькогосподарсько! досл|дно] стш*ц!!.

Аля дов1дл<ово[ робот:а з мето[о захист прав 1 задоволення соц1а.гльних

поще6 громадян викоРистову|0ться до}ументи установ 1 орган!зашй пер1о-

дг н|мецько_рр{у{сько? ощпаш1| област1 (1941-|944). 3апптпт щомадян пРо
про)кив{|ння ! робоц в пер|од окупац1! област| ви|Ф}у|оться за до1уме!ттами
розсекреч6ного фоллдг 4дресно|ю блоро м. !у1иколаева, примар1й, с|льських

}Фав, тр}дових общин; про'к|{вання в м. !у1иколаев! | област1 до почат!9
Белико| Б!тчизпляно! в|йни засв|дчено в колекц!] бщинпових книц а та|Ф)к

встановлк}еться за доцментами с!льськлпс рал.
Бйомост1 про вивезення громадян на прит\цсов1 ро6отидо Ё|меччини

м!стятьоя в фйьтраш1й*лих справшс }правлп|ння (,{$ по йикола!вськ!й об-
ласт!, в ро3секречен}о(докуме:лтах йикола!вського облвиконкому, до|умен-
тахрйв:лсон:ом|в, сйьраА, [у1икола!воько!обласно]ком1с|!по ой|цзб:тгк!в
! злодйнь, заподйтптх нацистами' в яких е тако)к списки розсщ!ляних.

,{щя ви:онання заптдт!в громадян про вттд1лен}!я земельптос дйянок,
п1дгвердясенг{я дег{угатсько|д!яльност1, стацсу утаоника Белип<о] 8!тчизня-
но?в1&ти, нагородження орденами 1 медалями' зарач/вання в тшени автокоо-
ператив1в, з кваргирних 1 >к:дглових пит!!нь' усиновлен}1я ви}ористовуеться
1нформац|я доцме:п1в випонлом|в обласно!', районних, м1оьких ! с|льоьких

рад народних деггщат!в.
!.гля виконання запгг1в громадян пРо реестац1хо алсг1в:{гтв!льного ста-

}у викори0г0вуеться 1нформац!я цсрковних метРичних книп
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Базиданпх

Арщлш1в фоги!в (обл!лова), 6200 загпло!в.
Архйп| фонли ,{ерх<арх1ву йтшола!воько[ облаот1 (обл|:сова), 4|70 за-

пис1в.
Фйьщаш|йт! сщави громадян йикола!всько| област!' депорговани)(

на щимусов1 роботи до Ё!меччини (йенна), 25832 з{|пиои.

Р1:цегл:ля йихола!всьлого м1оьквиконк)му за |944_1980 рр. (тематгтн-

на),7070 запиоБ.

Аовйковшйапарат

Фписп

2317

(дталоги

сиотемаггтчний;
геощаф|нний;
|менний;
к1нодокуме:гг1в;

фогодопумегп1в;
фонодокумегтт!в;
вйеодокуметп!в.
3агальтпш] обсш каталог!в | кащогек _349566 кароц з гшпс_ 303239 те-

м8т!{!!н1,ос 
'

(артотеки

7елцапэшчн1

установ' оргатл!зац!й | пйщиемотв о6ласт!, в як|д( збер!галоться доц-
менти з особового скпа'щ/ - 1500 каргок;

фонд!в лерхсарх|ву' в яких € документи з особового складу -
228 карток;

р!:пегъ йиполпа'[всьтого м!ськвтдо}!|{ому з соц|а.гльно-щавов|д(|тита}|ь_
7000 карток.

|1окажчшки

}т1!ысфонёов|

||ол!цй | пристави частин пол1ц!? _ ф.2з| йхпсола!воька м|оька по_
л!цй, ф. 442|\ристав||оргово{часшатти пол1ц1! ф. 444 !|ристав чггор1в м. йи-
колаева' ф. 479 [1ристав йословоько! чаотини пол1ф[ ф. 480 |{ристав Адм1_

рагптейсьтсо!часгини пол1ц|[ ф. 482 ||риотав р!.шово!наошшли пол|ц1|. 
-

Фонёов|

Ф. 87 |[огггово-телещафн1:опггори | в!:щйення Фдесьтюго по|штово_
телещафнок) окруц [ерооноьт<о! цберн|? _ хроныэоа!нншй, ееоераф1нншй;
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Ф. 216 йилсола1вська м|ська управа - преёлоетпншй;

Ф. 222 йикола!вська м1оька щгма - преёлаепоншй;' Ф-229 (агшолярй йикола!воького щадоначальника _ преё*оегпншй;
Ф. 4 10 {еркви [ероонського пов!ц - ееоараф[нншй;
Ф. Р-|24 йт.ттола!вськлй ощ1отспш1 в!ддй кощ/н{шьног0 господарства -

преёлаепзншй;

Ф. Р-1 56 1!1иколпа|фьк:й пов!товтй видонлом Рцди роб!т:птнлл<, се.,1яноь-
ких | нервоноарм!йськлос лег:щат1в - прйлаетпншй;

Ф. Р_161 }у1итола!вський окружнпй виконавчхй пом1тет Ради роб|тни_
[||'пь селяноьк:ос | чеРвоноарм!йськ:о< детгщат|в - преёметпншй;

Ф. Р_73 5 |{оц:тово_телещафн1 тогггори ! в!,гийення управл!ння ![орно_
морсь|Фго округу народного зв'язщ - хроно;сое!нншф ееоераф!нншй;

Ф. Р-28 1 7 йлдола!всь:ой обласплш! в|ддй нарАгто! осв|т:пх * преё*сетпнтй

Фгляди

7аьцапашчн1

вщовад}кення в сйьськогосподарське виробни:цво дооягнень нщки |

передового лосвф;
з !отор![м!стоб1щгвання 1 арх!те:сцри, охорони п€!м'яток |отор![та цль_

тури;
мел1ораш|я земель;

щудящ| йидола!'вщини в боротьб! за мир.

Фон0ов!

Ф.216 йи:ола:вська м!ська управа;
Ф. 229 }&нцеляр!я йи:ола!воькоп) щадонач:}льника;
Ф. 23 0 (анцеляр1я !у1икола!вського ц6ерн€]тора;
Ф, 2з | йикола]воька м|оь:са пол!цй;
Ф. 264 }у1икола!вська митна застава;
Ф. 297 }у1и:ола!вськтй сщпобщ!вний завод''Ёаваль'';
Ф. 306 .{ахпаг:ов Баотшль }у1:осайлович _ генерал-майор, |нспекгор аРги-

лер!| 6-| арм|[;

Ф. 85 йикола!вська цберноька рада народного господаротва.

}!ащово-довйковд б|б,г:1отепса

17900 книг 1 брошур в1д 1790 р.;
1 5 5 комгшлекг|в хурнал!в;
797 номер1в хурнал!в;
20 62 р|ян| пйшивки га:}ет;

1 879 спец!альних видань.
Фснову кни)ккового фотлщ скпадае пол1т;анна, !оториин4 кра€зн€}вча

1 дов!длова л|тераура. 3 краезнавн1д( в1цань нйбйь:ш зна.пними е з6|ртики
)(ерсонсь:ого земогва (1875-1905), €!&}}{91ик0_епоном1.шт| огляда )(ерсонсьло|
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цберн1[та!1пов|т|в(1887-\9\5)'с|льсьтогооподарсьЁхрон!лс.тпов|тБ (1901-
1915), ог'1яди пдакола!всьтого в!йськового цборнат0ра | михопа!вськог0 ща-
доначапьника ( 1 88Ф-1 9 1 б), |стортшо-етоном!чн| ! геощаф!нн1 нариои йи:<о-

ла!вщини. [!кавими е дан! пер|шого 3агш1ьнок) перет1иоу населення Рос!й-
оько? |мпер;т 1897 р. { всеооюзт|ог0 пере|1ису наоелення 1926 р.' зб!рка за-

кон|в.1 ра:ононь по мороьтопц вйомству (183$-1901), зв!д морських поота-

нов ( 1 88Ё 1 9 1 3 ), з6!рлплк уза|Фнень ! цщлулщ|в мггно! част:пгти ( 1 90 1_1 9 1 6).

} б!бл!отец! збер1гаегъся л!терацра з питань народно? осв1ти, охоро-

ни здоров'я, профспйковок) руху' зб|рники дотуметтт!в, тгщ!вники по арх|-

вах, дов|дн:дси з адм!н1стра:твно-тергггор!альното подф 9кра1ни | ]у1ико-

ла]всьгю? област1, енцикпопед|!, слов:*тлки, колекц!! лист|воц в!дозв ! гшла-

кат!в.
3бер|гасгьоя знащта к|.гльк1отъ нщково-|сториннтлс та архБнтлс хурншп|в:

"9кра!нський !оторииний щрнш|", "Р1сторинеский архив'', "Арх!ви }кра?-
ни'' та 1нцд!. |азоттт:й фонд сктхала'оть центральн! та м1сцев! пер|олитн| ви-

дання.
Аов1довий апарат б!бл|о:еки: тематгтчний, 1менний каталоги.

}1етодичн! розробкш

Ёщчно_твкптческая обрабшлса фотца ]чгч Р- 1 00 Ё:лолаевский цбогде.гп
[ости||ии: Рабочая }'нструк|щя / €осг. |. €. |аллдшта. - [йколаев, 1954. _ 5 с.

1(омгшлексная на)д|но_техничеокая обработка фо'ца ]чгз Р- 1 52 !{икола-
евский цбернский исполнительт:ълй комрпет €овета рабоних, щестьянск!тх
и щасноармейокттх деглратов: Рабочая инотрук1шя / €ост. |. €. Агафонова. _
}{итсолаев, 19б0. _ 13 с.' [2] с.пр|4т[.

|(аталогизалщя доцмент:}льнь!х материалов фондов руководящ[{х ор-
ганов народного хозяйства: Рабочая 

'ш{сщу'с{{я 
| €оот.,{. [ (рина. _Ёико-

лаев, |962. - 13 с.
€осгавлление справочника административно-терРитори:[]ъньп( измене_

ний на [{иколаевщ:шле: йотод. пособие / €ост. [ €. Агафонова. * !{хлюлаев,
|962._|\ с.

}1опользование документальнь|х материалов городок1{х и районньгх
государств9нньгх архивов д][я написа}{ия очерков к "|1отории городов и оел
!краинской €€Р'': йетод. пособие / €оот. |. €. Агафонова. - }&колаев,
1963. - 5 с.

||о]готовка дощп,1ентапьньп( материалов г0родск:ос и рйотптьп( испол_
комов и 1л( 0тделов д|я передат!и |л( в облгооархив: йетод. ук:вани'| / €ост.
[ €. [а-тцина. _}{:дсолаев, 19б5. - 11 о., [3] о. щил:.

(омгш:екгование }{иколаевского облгосархива до|у1\,|ентштьнь|ми ма-
териалами личнопо происхФ|(де:птя: йетод. посо6ие / €оот. [ €. |а.т:дина. -
Ёиполаев, 1968. - 5 с.' [3] с. щил.

6оздание именного ката.'1ога в }{иколаевском облгосархиве: \:[етод.-
пособие / €ост. м. о. 1(равненпо. _}йколаев, 1968. - 8 о., [3] о. пртш:.

|1одготовка документальньтх м'[тери!:лов кштхозов д'|я поредачи на го-
с)дарственное хранение:'Рабочая инструк1ия / €оот. м. п..{вгпанова. -ни-
колаев, 1970. _ 14 о.' [5] с. прил.
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1(ата.гтогизация докуме|{юв фогца иопол1Фма Ёиколаевского облаот_

ного €овета детугат0в трудящихоя: йетод. пособие / €ост. м' п. .{,влано-

ва. - }|иколаеъ, |97\. - 16 о.

||орядок щоведени'| щовеРок на.,1и[!ия и физивеского состояния до_
|уц]ентов арх14ва: Рабочая инсФукция / €ост. 1. |. йо.гщован. - Ёиколаев,
|972.-1 о.'|6]с. прил.

||орядок фо}цирования дощ/ме!1тов районньпс и се.}тьских учре>тцений
и организаш:й: ]у1сгод. пособие / €оот. [ .{. Багатьй. - }{иполаев , |973 . -20 о.

|{аталогизалщя дощд!{ентов фотца ]',|!: Р -287 8'-Биколаевская областгтая

редак|щоннФ[ ко]ш1егиятома"|{стория городов и сел }краинстсой €€Р. }1и:со_

лаевская область'': Рабочая инотрук1р|я / €ост. 3. 6. ||етренко. - }!иколаев,
\976._ 6 с.' [5] о. прил.

||одговка второго издания тгугевод}по.ш "}{иколаевский облаотной го_

ощаротвен|{ь|й архив'': йетод. ук*}ани'т7 €ост. 1ш. с. .&одтсовский. - }{ипо-

лаеь,19'16. _ 10 о.

8ьгявл:ение особо ценнь|х докумонтов в гос}дарственном архиве Ёи-
колаевокой облаоти: йетод. пособие / €оот. 1||. с. )1лодковский. -}{и:олаев,
1981. - 6 о.,[20\ с. пр||}1.

||ереведение оистем:шичеокого [с!тш1ога на новуло "€хему елгтной к::ао-

сиф:ш<ашии до|ументной информации в систематптческих кат,штогах госщар-
ственнь|х архивов 6€€|'': ||амягка / €ост. /|. }1. Фкорокова. - Ёиколаев,
1981. - 2 с.,|6] о. пр1ш1.

Ёщнц' 
'.*"чеокш| 

обработ:са фонла ]тгэ 230 "(анцелщия }{иколаев-

ского военного цбернатора'': Рабоная 
'д!сщук'ц.'я 

/ €ост. м. п. [в.гланова. -
Ёиколаев, |982._ 8 о., [11] о. при.,1.

1ематическая разра6отто документов исполкомов районных (тюрол-

сктос') €оветов народньгх дег|угатов: йотод. пособие / €оот. м. п.{влшто-
ва. -[йколаев, 1984. - 13 с., [б] с. щитл.

||амятлса по отбору экспергизе ценнооти и приему на госхранение фо-
тодощ]}1ент0в отрдакцпй райот*ъпс газет. -}тлдолаев, 1991. -4 с., [5] с. щилп.

||одгоговка к страховому копировани1о особо ценньгх доч^'|еггтов фон_

да Р -992 Р1сполком Ёиколаевокого областгтого €овета яародньгх депугат0в:
]т{етод. пособие 7 €ост' м. г{. .8,в.гпанова. - }{иколаев, \99з, -7 с., [3] с. прил.

Бедение учотнь[х документов в райгорархивах: |1амятка / €ост.
м. п. -$вланова. _ Ёиколаев, 1998. _ 3 с., [3] с. прил.

1ехн!чне оформлення сщав: |[ам'ятка / }шлад. м. п. -{,в.ттанова. - йи_
кола!в,2000. _ 6 о.,Р7 с. дод.

Фписаллня н€судов|'( щим|на.г:ьнтос справ 9правл1ння 1(Б )гР€Р по

}у{икола!вськ1й област| та отворення до них науково-дов1дкового апарат:
Робона 1нсщукцй / 9клад. ]|' €. (лимова. _ йитола!в, 2001 . * 5 с., [2] о. лол.

|{роведення перероблення опис1в фогц1в районтштх пом1тет1в -}11{€}!9:

Робона |нсщукш!я / }клад. .||. €. (гпимова. - й:дола]в, 2004. - 9 е -, [3] с. лол.
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Б!й|ограф!я

Аовйков| вцддппп

3аеа:эьн! ёов!ёков! вйантся

(ороткий дов1дн:д< пр арх!вн1 фогци ! нщ:ово-дов|дкову б|6л1отещ

,{ерхсавного арх!ву }у1гшола!всь:о[ област| / }порял.: 1ш. с. )1щдковський,
8. Б. Блябл1нц [ €. |а.тщ|на. -}у1ипола!'в, 1958. -30 с.

йикола!вський обласний дерлсавний арх!в: ||ут|вник / 9порял.:
8.8. Блябл1на, |' €. |а.глд1нъ €. Ф.[олосна та |н.; |{й Ред. 1ш. с..[одков-
ського. -(.: }{цк..щмкц |966._293 о.

,(ерхсавн| арх!ви !кра!нсь:о! Р€Р: |{ороткий дов!дник. _ к.' |972. _
с.12ь|28.

|осщарствег*гьпй архив }{итолаевской области: |{щеводггель / €ост.:
|с[. А. Бьхченков, .}1.8. |орбаяова_3вонецкая, ш.с..*одковский (от. сост.),
м. п. 9вланова; 0тв. рел. ||. 8. 3амковой. _ 2-е утз!,., перераб' и доп. - (.,
1985. - 261- с.

Архивь: - сокровищ!ц|1{ь| памятпт нарштой: [Буктлег]. _ }1иколаев , |987 .

|осщарственнь[е архивь| !краинспой €€Р: €правочник. - к.' 1988. -
с. 160-164.

6у!пз!е| Ра!г!с!а |{еппе4у. &сБуез аг:0 }1ш:цвсйр1&еров!1ог!ев й &е
1'88к. {]1са1пе ап0 \4о16ау1а. _ Рйпсе{оп, 1988. _ в. 1. _Р. 84+-847.

|ооуларственнь|е архивь| €€€Р: €правонни(.- [., 1989. _ ч' 1. _
с.54|-544.

[осщарственньтй архив Ёиколаевской облаоти, |92\_\996 / €ост.:
[. '}]..[|евчегшо, А.8' €ерелинский. -}йколаев, 199б. - 51 о.

Арх1вн! установи 9ща[ни: ,{ов1дпшак. _ к., 2000. _ с. 95_98.

€ пец !а':аьн! ёов ]0ков ! вй ант+я

й|хсарх|вний покаясчик фогц1в :олитшн!х пафйних арх1в!в обком|в
ктту // |{екщальний державний арх!в громадськ'тх об'еднань !кра!'тти: |{у_

т1вник. _ к., 2001. - с. з61164.
1!ац1ональний арх|вний фонд !кра!'ни. 3асоби !гшслетсцального доо_

тупудо докуметгг!в: |Фроткий довйнхдк. -к.,20о2._ с. 91-93.
,{ерхсавттий арх1в йитола!всь:о[ област!: Анотований реестР огптс!в. _

[|оцеться до друц]. - (АрхБн! з!брання 9кра!ни. €пец1альн1 дов!дники).

Фглядп фошд!в

[ауо01на |..{отуметттальн| матер1али 8. Б. Р:ом!на // Арх|ви 9кра}'ни. _
1966. _л! 4. -с. 9ь91.

Фашё осо6овоео фонёу 3. Б. Ртола|на (1874_1937)

|ауоё!на |. Фрган1зацй робот*т по збиранню до:9метп1в особового по_'
ход)к€н'ш| в }т1июла|всьтопц оФцер>карх!в{ // Арх|ви 9ща:ни. - 1972. _].{э 5. _
с.5ь59.
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,\ ероюавншй арх!в А[шкауу а|всько[ о6л аспоЁ

,8вланова АА{. 1. |7уп<ола!]вський облцерл<арх!в // Арх!ви 9кра?ни. -
|97з. _ ]ч[ч 3. _ с.7\-:72.

17р о наёхо0 оюення ёоку;ше н па!в ё о !у[школ а[вс ькоа о о6лё ерэ;сарх!ву

у 1971_1972 рр.

йю0т<овськшй ||!. с. 1{омгшекцва:для йикола!вського обллержарх1ву

фотодо:уплентами та !* викор|1с"га1{11я // АрхБп !кра!ни. - 1975. _ ]ц|р 6. _
с.73-?8.

!|евченко ./7. .]7. !у1ътлола!вське ! €евастопольське в!йськове цбернатор_
ство (1805-1900 рр.): Автореф. дис. ... калц. !ст. наук.: 07.00.01 /.{оне:ркий
нац. ун_т. - к., 200з. -20 с.

Фхарактпер1к'ована |стпор1я, съцф упа злс1спа ёоцменпа!в фо,ф "[{ан-
цетсяр1я 1[школа[вськоео в]йсьтсовоао цбернапзорё'.

1сторй арх|ву ощемих фонл|в' кшгекц!й

€тпрельсьто;а| в. .[ микола!вський дер:кавний |сторитний арх!в за п'ягь
рок1в // Арх!вознаввий зб|рник. - к., 19з8. - с. 66_76.

][юёусовськшй &.3 |стор![ арх!вного буд!вницгва на }у1икола!'вщин!
(19|7-|925 рр.) /|нБ. _ 1958. * ]ч|р 2. - с. 13-18'

.[7юётсовськцй &., €гпепаненко !у7 3 |стор!! арх1вного бщ|внигцва на
йикола]вщп.*т|(1925-|967 рр.) |/ Арх|впт9ща!'ни. _ 1968. _ш9 3. -с.28-з6.

,{ив. такояс |енеральху б|6л1ощаф!:о }! 107, 204,2з5.
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