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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тесту радіопередачі «Миколаївщина під час окупаційної 

влади». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та обговорення тексту телепередачі «Протоієрей Свято-Миколаївського во-
єнного собору Гавриїл Судковський у документах ДАМО». 

Доповідає: Мельник М.О. 
3. Розгляд та обговорення тексту радіопередачі «Табори для військовополонених  на 

Миколаївщині під час нацистської окупації 1941-1944 рр.». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
  
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що на прохання Миколаївської обласної державної телерадіоко-

мпанії у рамках заходів, присвячених 70-ї річниці Перемоги, підготовлено текст радіопере-
дачі «Миколаївщина під час окупаційної влади». 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву. 

Виступаюча зазначила, що у тексті радіопередачі викладено відомості про встанов-
лення «нових порядків» окупаційною владою Німеччини та Румунії у 9141-1942 рр., надано 
роз’яснення щодо понять «фашизм» та «націонал-соціалізм (нацизм)», є інформація з архів-
них джерел щодо перейменування суднобудівних заводів Миколаєва, візит А.Гітлера до об-
ласного центру та м. Голта (нині Первомайськ) у серпні 1941 року, введення в обіг та встано-
влення курсу рейхсмарки, запровадження трудової повинності, вжиття репресивних заходів 
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до населення: затримання заручників, роз- стріл та повішення за переховування євреїв та 
полонених-втікачів, саботаж та вчинення диверсійних актів, про розстріл 200 ромів біля Ми-
колаєва, про введення комендатської години та заборону будь-яких зборів тощо. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі та рекомендувати до оприлюднення на 
обласному радіо. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст радіопередачі «Миколаївщина під час окупаційної влади» та ре-
комендувати до оприлюднення на обласному радіоканалі «Бузька хвиля». 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання документів на 2015 рік підготовлено текст телепередачі «Очаківський Свято-
Миколаївський воєнний собор у документах ДАМО». 

Текст телепередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. - заступник начальника відділу зберігання, обліку та довідкового апа-
рату. 

Виступаюча зазначила, що текст телепередачі містить відомості про історію улашту-
ваної на початку ХІХ ст. Свято-Миколаївської церкви у м. Очаків. Церкву освятили 1807 ро-
ку у пам’ять взяття Очакова і найменували Свято-Миколаївською фортечною. До 1827 року 
церква перебувала в єпархіальному відомстві, підпорядковуючись Херсонській духовній се-
мінарії і складаючи разом з церквами найближчих сіл 4-ту (Очаківську або Забузьку) частину 
благочиння. У липні 1827 року Очаківська фортечна церква перейшла з єпархіального до уп-
равління обер-священника армії і флотів, котрому підпорядковувалась безпосередньо, отри-
муючи від нього ордери.  У квітні 1834 року церква була підпорядкована армійському благо-
чинному протоієрею миколаївської шпитальної церкви Софронію Самборському. Наприкінці 
1839 року церква перейшла з артилерійського до інженерного відомства, 1842 року стала 
йменуватися воєнним собором, котрий у серпні 1846 року надійшов у відання коменданта 
Очаківської фортеці. У жовтні 1851 року Свято-Миколаївський фортечний собор було пере-
ведено у цивільне відомство, а наприкінці 1854 року – знов відійшов до воєнного. У серпні 
1864 року, через відсутність в Очакові та поблизу нього штатних команд та управлінь воєн-
но-сухопутного відомства, собор перевели до єпархіального відомства, а у лютому 1900 року 
– знов до воєнного. У тексті телепередачц є відомості про розбудування та ремонт собору, 
придбання ікон та картин, оновлення іконостасу, а також священно- і церковнослужителів 
собору за різні роки, у тому числі батька та діда відомого мариніста Руфіна Судковського – 
Діонісія та Гавриїла. 

Запропонувала схвалити текст телепередачі та рекомендувати до оприлюднення на 
обласному телеканалі «Миколаїв». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст телепередачі «Очаківський Свято-Миколаївський воєнний собор у 
документах ДАМО» та рекомендувати до оприлюднення на обласному телеканалі «Микола-
їв». 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що на прохання Миколаївської обласної державної телерадіоко-

мпанії у рамках заходів, присвячених 70-ї річниці Перемоги, підготовлено текст радіопере-
дачі «Табори для військовополонених  на Миколаївщині під час нацистської окупації              
1941-1944 рр.». 

Текст радіопередачі додається. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-
кументів. 

Виступаючий зазначив, що у тексті радіопередачі викладено інформацію про місця 
примусового утримання цивільних та військових громадян на окупованій нацистами терито-
рії, зокрема про табори для військовополонених: шталаг (стаціонарний табір військовополо-
нених рядового та сержантського складу), дулаг (збірний та пересильний пункт військовопо-
лонених та інтернованих цивільних громадян), офлаг (стаціонарний табір для військовопо-
лонених офіцерів). На території Миколаївщини табори для військовополонених знаходились 
у м. Миколаїв (Шталаг-364), с. Братське Братського району, с. Гольдштадт (Новоселівка) та             
с. Новогригорівка Варварівського району, с. Трихати та с. Новопристань Яструбинівської 
сільради Вознесенського району, с. Себіне Новоодеського району, у с. Маловрадіївка Вели-
коврадіївського району. У тесті є відомості про умови перебування військовополонених, їх 
катування, використання на роботах на суднобудівних та судоремонтному заводах, аеродро-
мах, військових базах для вантажних та будівельних робіт тощо. Є у тексті й відомості про 
підпільні групи, котрі звільняли військових з таборів. 

Запропонував схвалити текст радіопередачі та рекомендувати до оприлюднення на 
обласному радіо. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Схвалити текст радіопередачі «Табори для військовополонених  на Миколаївщині 
під час нацистської окупації 1941-1944 рр.» та рекомендувати до оприлюднення на обласно-
му радіоканалі «Бузька хвиля». 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 
 
 
 


