Відділ інформації та використання документів 2013 року підготував:
- 6 інформаційних повідомлень:
- «До 135-річчя з часу заснування с. Кринички Миколаївського
району»;
- «До 90-річчя з часу заснування с. Червона Знам`янка
Казанківського району»;
- «До 145-річчя з часу заснування с. Новопетрівка Снігурівського
району»;
- «До 85-річчя з часу заснування с-ща Фрунзе Доманівського
району»;
- «До 180-річчя з часу заснування с. Ставки Веселинівського
району»;
- «До 235-річчя з часу заснування с. Матвіївка (нині Центральний
район Миколаєва)»
- 29 документальних (фотодокументальних) виставок:
o «До 160-річчя М.М.Аркаса – видатного українського культурноосвітнього діяча, композитора, історика, засновника миколаївської
«Просвіти»;
o «З історії Миколаївської 2-класної морехідної школи»;
o «Документи Миколаївського політехнічного училища з нижчою
ремісничою школою»;
o «З історії Миколаївського казначейства»;
o «З історії розвитку суднобудування в Новоросійському краї у
ХVІІІ ст. – на початку ХХ ст.»;
o «З історії діяльності Миколаївського комітету народних читань»;
o «Діяльність Миколаївського відділення товариства піклування про
бідних армійського та флотського духівництва»;
o «З історії православних храмів на Миколаївщині (дореволюційний
період)»;
o «Героям десанту К.Ф.Ольшанського присвячується...»;
o «З історії Миколаївської обласної філармонії»;
o «Діяльність Миколаївської міщанської управи»;
o «Війна очима дітей»;
o «З історії Адміралтейського собору»;
o «З історії Миколаївського художнього технікуму»;
o «Документи з історії діяльності повітових військових комісаріатів
на Миколаївщині у 1920-1923 рр.»;
o «До 17-ї річниці Конституції України»;
o «До 225-річчя з часу заснування суднобудівного заводу ім. 61
комунара";
o «До 35-ї річниці відкриття у Миколаєві музею суднобудування і
флоту»;
o «Ми ствердили свою державність, Україно!»;
o «Віктор Лягін. Людина-легенда»;

o «З
історії
діяльності
розвідувально-диверсійної
групи
«Миколаївський центр»;
o «До 90-річчя миколаївського заводу «Екватор»;
o «До Дня ветерана»;
o «З історії Миколаївського національного університету ім.
В.О.Сухомлинського (до 100-річчя з часу заснування)»;
o «До 70-річчя звільнення столиці України – міста Київ»;
o «Документи Державного архіву Миколавської області про
причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932-1933 рр.»;
o «Голодомор 1932-1933 рр. на Миколаївщині»;
o «З історії діяльності Миколаївського державного історичного
архіву»;
o «Сторінки історії Миколаївського обласного краєзнавчого музею
(до 100-річчя з часу відкриття)»;
- 10 радіопередач:
- про відкриття міжнародної виставки «З історії розвитку
суднобудування в Новоросійському краї у ХVІІІ-ХХ стст.»;
- «Підсумки діяльності архівних установ області у 2012 році та
забезпечення збереженості документів НАФ з історії
Миколаївщини»
- «До 105-ї річниці від дня народження В.О.Лягіна – Героя
Радянського
Союзу,
керівника
підпільної
організації
«Миколаївський центр»;
- «Сторінки історії Миколаївського обласного краєзнавчого музею
(до 100-річчя з часу відкриття)»;
- «До 135-річчя заснування морехідної школи у Миколаєві»;
- «З історії діяльності Миколаївського окружного комітету
Червоного Хреста»;
- «Едуард Багрицький у Миколаєві»;
- «З історії діяльності Миколаївської обласної філармонії»;
- «До 160-ї річниці від початку Кримської війни 1853-1856 рр.»;
- до Дня працівників архівних установ України;
- 14 телепередач:
o прес-конференція організаторів міжнародної виставки «З історії
розвитку суднобудування в Новоросійському краї у XVIII ст. - на
початку ХХ ст.»;
o сюжети у новинах (інтерв’ю) щодо відкриття міжнародної
виставки «З історії розвитку суднобудування в Новоросійському
краї у XVIII ст. - на початку ХХ ст.»;
o «Діяльність
уповноважених
Всеукраїнського
єврейського
громадського комітету з надання допомоги потерпілим від
погромів у Вознесенському повітові та колоніях Миколаївської
губернії»;
o «До 225-річчя з часу заснування суднобудівного заводу ім.
61 комунара у Миколаєві»;

o «Миколаївщина під час Кримської війни 1853-1856 рр.»;
o «До 105-ї річниці від дня народження В.О.Лягіна – Героя
Радянського
Союзу,
керівника
підпільної
організації
«Миколаївський центр»;
o «До 85-річчя адмірала В.Чернавіна»;
o «Документи держархіву Миколаївської області з історії
православ’я на Миколаївщині (до 1025-річчя хрещення Київської
Русі)»;
o «Документи держархіву Миколаївської області з історії
Чорноморського суднобудівного заводу»;
o сюжет (інтерв’ю) у новинах щодо участі у міжнародній науковій
військово-історичній конференції "Кримська війна: історія та
уроки. 1853-1856 рр.";
o сюжети у новинах (інтерв’ю) про участь у конференції
«Голодомор 1932-1933 рр.: нестихаючий біль України»;
o «До 80-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.»;
o «До 105-ї річниці від дня народження В.О.Лягіна – Героя
Радянського
Союзу,
керівника
підпільної
організації
«Миколаївський центр»;
o до Дня працівників архівних установ України;
- 17 публікацій:
o «Огляд фонду «Миколаївська 2-класна морехідна школа»;
o «Огляд фонду «Миколаївське політехнічне училище з нижчою
ремісничою школою»;
o «Діяльність Миколаївського відділення товариства піклування про
бідних армійського та флотського духівництва»;
o «З історії діяльності Миколаївського окружного комітету
Українського товариства Червоного Хреста»;
o «З історії діяльності Миколаївського комітету народних читань»;
o «До 130-річчя затвердження другого герба м. Миколаїв»;
o «З історії Миколаївської обласної філармонії»;
o «До 215-річчя від дня народження О.В.Поджіо, члена Північного і
Південного товариств декабристів, автора “Записок декабриста”,
уродженця Миколаєва»;
o «З історії Миколаївської міської лікарні»;
o «Последний главком Военно-Морського Флота СССР. К 85-летию
со дня рождения В.Н.Чернавина»;
o "Діяльність
уповноважених
Всеукраїнського
єврейського
громадського комітету з надання допомоги потерпілим від
погромів у Вознесенському повітові та колоніях Миколаївської
губернії";
o «Едуард Багрицький у Миколаєві»;
o "З історії діяльності Миколаївського музичного училища у
довоєнний час";
o «До 210-річчя затвердження першого герба Миколаєва»;

o «З історії Миколаївського губернського управління рибними
промислами»;
o «Діяльність повітових військових комісаріатів на Миколаївщині у
1920-1923 рр.»;
o «До 100-річчя з часу відкриття Миколаївського обласного
краєзнавчого музею».
Проведено 3 оглядові екскурсії.
3013 року вийшли друком два видання:
Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.)/под ред. М. Д. Гольденберга. – Николаев: Изд.
П.Н.Шамрай, 2013. – 408 с.;
Немцы Николаевщины. 1918-1931 гг. = Die Deutschen der Region
Nikolaev. 1918-1913 / отв. ред. А. Айсфельд ; науч. ред. О. В. Айсфельд ; сост.
М. А. Мельник. - Донецк: Издательство "Донбас", 2013. - 822.
Взято участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції
«Історичні мідраші Північного Причорномор’я», організованій Миколаївським
товариством
єврейської
культури,
Миколаївським
національним
університетом імені В.О.Сухомлинського, Миколаївським інститутом права
Національного університету «Одеська юридична академія», з доповідями:
«Огляд документальних джерел з історії євреїв за фондами Державного архіву
Миколаївської області» та «Реєстрація єврейських релігійних громад на
Миколаївщині у 1924-1930 рр.».
Взято участь у міжнародній науковій військово-історичній конференції
"Кримська війна: історія та уроки. 1853-1856 рр.", організованій
Міністерством оборони України, Національним військово-історичним музеєм
та Військово-морським музеєм України, із доповіддю "Кримська війна 18531856 рр. у документах Державного архіву Миколаївської війни".
Взято участь у науково-практичній конференції «Голодомор 1932-1933
рр.: нестихаючий біль України», організованій Навчально-науковим
інститутом історії та права Миколаївського національного університету ім.
В.О.Сухомлинського та науково-педагогічною бібліотекою м. Миколаїв, з
доповіддю «Голодомор 1932-1933 років за документами Державного архіву
Миколаївської області».
Взято участь у ІХ Миколаївській обласній науковій конференції
«Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження», організованій управлінням
культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації,
Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм, Миколаївською обласною
універсальною науковою бібліотекою ім. О.Гмирьова та Навчально-науковим
інститутом історії та права МНУ ім. В.О.Сухомлинського, з доповідями «З
історії Миколаївського відділення товариства піклування про бідних
армійського та флотського духівництва» та «Щодо діяльності підпільної
повстанської організації на території Первомайського повіту у 1921 р.».
Для збірки документів з історії подій на Миколаївщині під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр., котра має вийти друком у березні-квітні 2014
року, виявлено, оцифровано та описано більше 200 документів.

Уточнені та доповнено відомості про партизанський та підпільний рух
на території Миколаївщини для включення до книги-пам’ятника «Альбом
партизанської слави Українського народу у Великій Вітчизняній війні 19411945 рр.».
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.10
№ 498-р «Про схвалення Комплексної програми пошуку і впорядкування
поховань жертв війни та політичних репресій у Миколаївській області на
2011-2015 роки» щопівроку надаються переліки документів щодо місць
поховань осіб, загиблих під час Великої Вітчизняної війни на території
області. 2013 року укладено та надіслано до департаменту інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
Миколаївської
облдержадміністрації цього року надіслано «Відомості про наявність
військових поховань у населених пунктах Миколаївщини, укладені за
обліковими картками історично-культурних пам’ятників Миколаївського
обласного відділу у справах мистецтв 1946-1947 рр.» й інформацію про
наявність у держархіві області «Списків мобілізованих на відбуття трудової
повинності та списки румунських солдатів й офіцерів, похованих на території
Голтського повіту».
На виконання листа Укрдержархіву від від 07.06.2013 № 02.3/1850
виявлено та укладено 2 інформації щодо місць поховання жертв злочинів
румунських окупаційних військ.
На виконання наказу ДКАУ № 196 від 18.11.09 «Про участь державних
архівних установ у відзначенні в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі»
взято участь у круглому столі «Виховання ціннісних орієнтирів молоді:
співпраця освітян, духовенства та громадськості», організованому
управлінням освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації,
Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти,
Миколаївською єпархією Української Православної Церкви та Миколаївським
обласним осередком Громадського об’єднання «Всеукраїнське Православне
педагогічне
товариство»
на
базі
відділу
освіти
Березанської
райдержадміністрації із доповіддю «Духовна освіта та сприяння
православного духівництва навчанню дітей та молоді у ХІХ – на початку ХХ
століття».
На виконання листа Укрдержархіву від 6 лютого 2013 року № 02.4/444
підготовлено та надіслано до Українського інституту національної пам’яті
перелік зруйнованих православних храмів на території Миколаївської області.
На виконання наказу Укрдержархіву від 1 квітня 2013 року № 46 «Про
підготовку документальної виставки до 1025-річчя Хрещення Київської Русі»
виявлено документи з історії православної церкви на Миколаївщині та
надіслано до Укрдержархіву їх електронні копії.
На виконання листа Укрдержархіву від 04.02.2013 № 02.4/411 виявлено
та надіслано до Укрдержархіву електронні копії 6 документів, що
висвітлюють подорожі та географічні відкриття до 1917 року.
Для Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в
Україні» Українського інституту національної пам’яті укладено списки

мешканців Баштанського району Миколаївської області, котрі померли під час
Голодомору 1932-1933 рр.
Для включення до експозиційного плану міжнародної виставки
унікальних архівних документів «Одеса наприкінці XVIII – на початку ХХ
сторіч» виявлено, оцифровано та описано 22 документи.
На веб-сайті держархіву 2013 року оприлюднено 20 документальних
(фотодокументальних) он-лайнових виставок та 16 публікацій.
644 користувачам інформації у читальних залах держархіву області
видано 11473 од.зб.
Виконано 2468 запитів соціально-правового характеру (у тому числі
майнових), 72 тематичних, 27 біографічних та 38 генеалогічних запитів.

