
Звіт про роботу відділу інформації та використання документів за 2014 рік 
 
2014 року спеціалістами відділу інформації та використання документів виконано 

2397 запитів соціально-правового характеру (у тому числі майнових), 19 біографічних 
запитів, 35 іноземних запитів, 53 тематичні запити, надано відповіді на 22 генеалогічних 
запити. 

У читальних залах держархіву області працювали 530 користувачів, яким видано 
15550 од. зб. на паперовій основі. 

Протягом року підготовлено: 
 
6 інформаційних документів: 

- «До 380-річчя з часу заснування с. Кінецпіль Первомайського району», 
- «До 280-річчя з часу заснування с. Щербані Вознесенського району»; 
- «До 150-річчя з часу заснування с. Баратівка Снігурівського району»; 
- «До 145-річчя з часу заснування с. Новохристофорівка Новобузького району»; 
- «До 205-річчя з часу заснування с. Сергіївка Братського району»; 
- «До 135-річчя з часу заснування с. Новосергіївка Баштанського району»; 

 
25 документальних виставок: 

- «До Дня соборності України»; 
- «До 25-ї річниці виведення військ СРСР із Афганістану»; 
- «До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка»; 
- «Культурно-освітницькі заходи осередків українського руху з увічнення пам’яті 

Т.Г.Шевченка у документах держархіву Миколаївської області»; 
- «До 70-ї річниці звільнення Миколаївщини від нацистської окупації»; 
- «Миколаївщина під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. у документах 

держархіву Миколаївської області»; 
- «Звитяга нескорених» (підпільно-партизанський рух на Миколаївщині); 
- «Міліція Миколаївщини у 20-х роках ХХ ст.»; 
- «З історії Миколаївського парфумерно-скляного комбінату»; 
- «З історії Миколаївського художнього музею ім. В.В.Верещагіна»; 
- «До 18-ї річниці Конституції України»; 
- «Й.Е.Бабель у документах Державного архіву Миколаївської області»; 
- «Національні меншини на Миколаївщині у 20-х роках ХХ ст.»; 
- «Наслідки та значення «Великої війни» (до 100-ї річниці від дня початку Першої 

світової війни 1914-1918 років»); 
- «З історії православ’я на Миколаївщині (радянський період)» 
- "Українське відродження та державотворення в документах Державного архіву 

Миколаївської області у ХХ – на початку ХХІ ст." до Дня незалежності та Дня 
Державного прапору України; 

- «Миколаїв під час Першої світової війни»; 
- «Діяльність громадсько-політичної організації «Народний Рух України за 

перебудову» на Миколаївщині»; 
- «До 205-річчя з часу заснування німецьких колоній на Миколаївщині»; 
- «Миколаївському трамваю – 100 років»; 
- «Діяльність частин особливого призначення на Миколаївщині»; 
- «До 55-річчя з початку дії Миколаївської студії телебачення»; 
- «Миколаївський художній російський драматичний театр у документах державного 

архіву Миколаївської області»; 
 
16 радіопередач: 



- «Забезпечення збереженості документів НАФ у державному архіві Миколаївської 
області»; 

- «До 70-річчя відкриття Миколаївського будівельного технікуму (нині 
Миколаївський будівельний коледж)»; 

- «До 140-річчя від дня народження В.В. Рюміна, педагога, популяризатора науково-
технічних знань, літературознавця, видавця миколаївських журналів «Физик-
любитель», «Электричество и жизнь»; 

- «До 100-річчя з часу заснування Миколаївського художнього музею ім. 
В.В.Верещагіна»; 

- «До 95-річчя проголошення Баштанської та Висунської республік – селянських 
формувань державного типу»; 

- «Миколаївщина під час Великої Вітчизняної війни. Рік 1941.»; 
- «Козацькі поселення та Бузьке козацьке військо на Миколаївщині (до Дня 

українського війська)»; 
- «До 70-ї річниці визволення України»; 
- «Голодомор 1932-1933 рр. на Миколаївщині»; 
- 5 радіопередач за темою: «Голоди в Україні та на Миколаївщині у ХХ ст.»; 
- «До Дня працівників архівних установ України»; 
- «До 55-річчя з початку дії Миколаївської студії телебачення». 

 
20 телепередач: 

- щодо участі у підготовці серії видання «Книга пам’яті»; 
- сюжет у новинах щодо проведення засідання науково-консультаційної ради спільно 

з  громадськістю 24 квітня 2014 р.; 
- інтерв’ю з директором держархіву щодо документів, які зберігаються у держархіві 

області; 
- інтерв’ю з директором держархіву щодо напрямків роботи держархіву області; 
- 2 сюжети у новинах щодо презентації видання «Николаевская область в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и материалы 
свидетельствуют.»; 

- 2 сюжети у новинах щодо участі у проведенні «круглого столу» «Наслідки та 
значення «Великої війни», присвяченого 100-й річниці від дня початку Першої 
світової війни 1914-1918 років»; 

- 10 телепередач про події на Миколаївщині під час Другої світової війни; 
- Документи ДАМО з історії німецького населення на Миколаївщині (До 205-річчя 

німецьких Березанських колоній);  
- До 70-ї річниці визволення України від нацистських окупантів. 

 
14 публікацій: 

- «З історії Миколаївської міської пошти (до 135-річчя з часу заснування)»; 
- «До 70-ї річниці звільнення Миколаївської області від нацистської окупації»; 
- «До 70-річчя заснування Миколаївського скляно-парфумерного заводу»; 
- «До 70-річчя відкриття Миколаївського будівельного технікуму (нині 

Миколаївський будівельний коледж)»; 
- «З історії Миколаївського художнього музею ім. В.В.Верещагіна (до 100-річчя від 

часу заснування)»; 
- «До 140-річчя від дня народження В.В. Рюміна, педагога, популяризатора науково-

технічних знань, літературознавця, видавця миколаївських журналів «Физик-
любитель», «Электричество и жизнь»; 

- «До 120-річчя від дня відкриття у Миколаєві технічного залізничного училища (нині 
Миколаївський технікум залізничного транспорту ім. академіка В.М. Образцова)»; 



- «До 50-річя з часу пуску цукрового заводу у с. Засілля Жовтневого району 
Миколаївської області»; 

- «До 95-річчя проголошення Баштанської та Висунської республік – селянських 
формувань державного типу»; 

- «Частини особливого призначення на Миколаївщині у 1922-1924 рр.»; 
- «До 55-річчя з початку дії Миколаївської студії телебачення»; 
- «Історія Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру 

за документами державного архіву Миколаївської області». 
 

Проведено 5 оглядових екскурсій для студентів миколаївських вищих навчальних 
закладів. 
 

Вийшло друком видання «Николаевская область в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Документы и материалы свидетельствуют.» / Е.Г.Горбуров, 
К.Е.Горбуров, Л.Л.Левченко, М.А.Мельник. – Николаев: Издатель Шамрай П.Н., 2014. – 
348 с., ил. 

Взято участь у ІІІ 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: «Діяльність уповноважених Всеукраїнського єврейського 
громадського комітету з надання допомоги потерпілим від погромів у Вознесенському 
повітові та колоніях Миколаївської губернії» та «Проведення політики коренізаціі щодо 
єврейського населення України на території Миколаївського округу у 1924-1930-х роках». 

Взято участь в обласній науково-практичній конференції «Миколаївщина в роки 
Другої світової війни: історія і пам’ять», організованій у Миколаївському науково-
методичному центрі для вчителів, із доповіддю «Миколаївщина під час Великої 
Вітчизняної війни за документами державного архіву Миколаївської області». 

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. У першій половині 2014 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 Снігурівського району Миколаївщини. 

На виконання листа Укрдержархіву від 03.02.2014 № 02.4/341 виявлено та 
скопійовано рішення виконавчої влади, що містять відомості про передачу майна 
громадським організаціям колишнього СРСР. 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України А.П.Яценюка від           26 травня 
2014 року № 18201/1/1/1-14 до листа Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин від 13 травня 2014 року № 04-
31/14-267 (90996) укладено та надано облдержадміністрації інформацію щодо кількості та 
місць поселення на території Миколаївської області етнічних українців, депортованих з 
території Польської Народної Республіки у 1945-1953 рр., укладену за документами 
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих. 

Проведено День відкритих лекцій, присвячений 69-й річниці перемоги у Великій 
Вітчизняній війні та 70-й річниці визволення України від нацистських загарбників. Під час 
лекцій студентам представлено виставку з оригіналів документів, газет, книг часів Великої 
Вітчизняної війни, у тому числі періоду окупаційних німецько-румунських органів влади. У 
заходах взяли участь заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Ничипорчук А. 
Г., ветеран Великої Вітчизняної війни, капітан-лейтенант Новосільський М. В., студенти 1-



го, 4-го та 5-го курсів Інституту історії та права Миколаївського національного 
університету ім. В. О. Сухомлинського та Миколаївського комплексу Національного 
університету «Одеська юридична академія». 

Взято участь у засіданні «круглого столу», присвяченого 100-й річниці від дня 
початку Першої світової війни 1914-1918 років, під час котрого презентовано виставку-
презентацію документів «Наслідки та значення «Великої війни». 

Підготовлено виставку-презентацію "Українське відродження та державотворення в 
документах Державного архіву Миколаївської області у ХХ - на початку ХХІ ст." до Дня 
незалежності та Дня Державного прапору України, котра експонується на офіційних веб-
сайтах Укрдержархіву та Миколаївської облдержадміністрації. 

Проведено спільно з Департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської 
облдержадміністрації День відкритих дверей для викладачів історії професійно-технічних 
училищ Миколаївської області. 

На лист Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 років» від 23 травня 2014 року № 545 підготовлено хронологічний 
довідник щодо окупації населених пунктів Миколаївської області (відповідно до 
адміністративно-територіального поділу на 1944 р.) та звільнення їх частинами Червоної 
Армії (1941-1944 рр.). 

До Українського інституту національної пам’яті відповідно до листа від  6 листопада 
2014 року № 02/275 надіслано електронні копії документів щодо спротиву населення 
сталінській геноцидній політиці (ф.Р-5859, оп. 2,                  спр. 4247, 6398) для включення 
до експозиційного плану тематичної виставки, присвяченої вшануванню пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 рр. 

Для Національного центру «Мала академія наук України» надано електронні копії 
документів щодо культурно-освітницьких заходів осередків українського руху з увічнення 
пам’яті Т.Г.Шевченка (9 документів) для включення до експозиційного плану виставки на 
інтернет-порталі. 

Взято участь у науковій раді викладачів та студентів «Перші Орликівські читання» 
Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика» з доповіддю «Шлях 
шведського короля Карла ХІІ та гетьмана Івана Мазепи від Полтави до Бендер (за 
В.Костомаровим та Ф.Лагустом)». 

Проведено лекцію для ветеранів ДП «НВКГ «Зоря» - «Машпроект» за темою 
«Державний архів Миколаївської області: історія та сьогодення». 


