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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту телепередачі «Жінки на війні». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та обговорення тексту радіопередачі «Маловідомі факти з історії десанту 

К.Ф.Ольшанського за документами держархіву області». 
Доповідає: Мельник М.О. 

3. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «До 210-річчя Миколаївського та Севастопольського військового губернатор-
ства». 

Доповідає: Мельник М.О. 
4. Розгляд та обговорення тексту публікації «З історії створення та діяльності ДП «Ми-

колаївський лікеро-горілчаний завод». 
Доповідає: Мельник М.О. 

5. Розгляд та обговорення тесту публікації «Сторінки історії Миколаївського комітету 
шкіл писемності». 

Доповідає: Мельник М.О. 
6. Розгляд та обговорення тексту радіопередачі «Сторінки історії Миколаївського 

скляного заводу». 
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 телепередачі 
«Жінки на війні». 
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Текст телепередачі додається. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Тригуб О.П. – завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чор-
номорського державного університету ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що у тексті телепередачі викладено відомості про жінок - Геро-
їв Радянського Союзу: льотчиць Зеленко К.І. та Носаль Є.І., санінструкторів Левченко І.М. та 
Петрову Г.К., відомих підпільниць, німкень за походженням, Магдалину Дукарт - дружину 
організатора та першого очільника підпільної розвідувально-диверсійної організації «Микола-
ївський центр» В.О.Лягіна, Адель (Галину) Келем – дружину підпільника-підривника 
О.Сидорчука, а також жінок та дівчат, котрі входили до складу різних підпільних та партизан-
ських організацій та груп, які діяли на території Миколаївщини: М.Мастюк, А.Півень, 
Є.Осика (партизанський загон Г.Седнєва), М.Бурлаченко (розвідувальна група 
Ф.Кирильченка), Д.Дяченко, П.Попік, М. Коляндру (організація «Партизанська іскра»). Текст 
містить цікаві біографічні відомості про життя жінок, їхню діяльність під час війни, оставини 
загибелі тих, хто не дожив до перемоги, та післявоєнне життя тих, хто залишився живим. 

Запропонував схвалити текст телепередачі та рекомендувати до оприлюднення на об-
ласному телебаченні. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст телепередачі «Жінки на війні» та рекомендувати до оприлюднення 
на обласному телеканалі «Миколаїв». 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що до 71-ї річниці дня звільнення м. Миколаїв від нацистської 

окупації підготовлено текст радіопередачі «Маловідомі факти з історії десанту 
К.Ф.Ольшанського за документами держархіву області». 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Сидоренко А.І. – доцент кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаївської 
філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 

Виступаюча зазначила, що текст радіопередачі містить відомості про відомий десант 
К.Ф.Ольшанського, учасники котрого напередодні звільнення міста висадились на території 
миколаївського порту і упродовж трьох діб відбили 18 ворожих атак, знищили сотні солдат й 
офіцерів німецької армії. 22 морських піхотинців, 12 зв’язківців та саперів і провідник - міс-
цевий житель Андрєєв А.А. запобігли підриву будівель порту й елеватора, відволікли увагу 
ворога від наступу основних сил Червоної Армії. Живими лишилися лише 12, з котрих до пе-
ремоги дожили 6. 1945 року 55 піхотинців були нагороджені званням Героя Радянського Сою-
зу. Разом з тим досьогодні лишаються білі плями в історії подвигу десанту: не встановлені 
імена всіх армійців – саперів та зв’язківців – котрі брали участь у десанті, провідник Андрєєв 
А.А. був нагороджений званням Героя Радянського Союзу лише 1965 року, внаслідок дослід-
ницької роботи краєзнавців. також у документах колекції «Миколаївщині у Великій Вітчизня-
ній війні 1941-1945 рр.» є свідчення очевидців тих подій та доповідні записки, акти щодо роз-
слідування десанту, які суперечать загальноприйнятим фактам. Ці відомості мають зацікавити 
случахів обласного радіо, небайдужих до історії Миколаєва під час Другої світової війни. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі та рекомендувати до оприлюднення на 
обласному радіоканалі «Бузька хвиля». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст радіопередачі «Маловідомі факти з історії десанту 
К.Ф.Ольшанського за документами держархіву області» та рекомендувати до оприлюднення 
на обласному радіоканалі «Бузька хвиля». 
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3. 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 документальну он-лайнову виставку «До 210-річчя 
Миколаївського та Севастопольського військового губернаторства». 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступник директора - начальник зберігання, обліку та довідкового апа-
рату, головного зберігача фондів. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 43 документи 
за 1806-1900 рр.: з відомостями про час заснування адміралтейських поселень, імператорські 
укази про призначення головних командирів миколаївського порту та миколаївських військо-
вих губернаторів, організацію та діяльність міської поліції, статистичні відомості про соціаль-
но-економічний стан міста у різні роки, штати канцелярії, створення міського статистичного 
комітету, відкриття порту для заходу іноземних суден, призначення віце-консулів, про роботу 
навчальних закладів і театрів, списки церков Миколаєва, а також про ліквідацію губернаторс-
тва та створення миколаївського градоначальства. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки та рекомендувати до оприлю-
днення на офіційному веб-сайтові держархіву. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «До                
210-річчя Миколаївського та Севастопольського військового губернаторства» та рекоменду-
вати для оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву. 
 
 
4. 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 публікації «З історії створення та діяльності 
ДП «Миколаївський лікеро-горілчаний завод», котру планується розмістити на офіційному 
веб-сайтові держархіву області. 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С.  – діловод відділу організаційной, кадрової та режимно-секретної робо-
ти. 

Виступаюча зазначила, що публікація містить історію створення та діяльності спирто-
горілчаного (згодом – лікеро-горлчаного) заводу, зокрема відомості про потужності й струк-
туру виробництва, асортимент і собівартість продукції, впровадження раціоналізаторських 
пропозицій, заходи з протипожежної безпеки, зміни у штатах підприємства, режим роботи, 
відновлення роботи заводу після тимчасової нацистської окупації 1941-1944 рр. тощо.  

Запропонувала схвалити текст публікації та рекомендувати до оприлюднення на обла-
сному телебаченні. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 4.1. Схвалити текст публікації «З історії створення та діяльності ДП «Миколаївський 
лікеро-горілчаний завод» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові 
держархіву. 
 
 
5. СЛУХАЛИ: 
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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 публікації та радіопередачі «Сторінки історії 
Миколаївського комітету шкіл писемності», котру планується розмістити на офіційному веб-
сайтові держархіву області. 

Текст публікації та радіопередачі  додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву області, д.і.н. 

Виступаюча зазначила, що текст містить відомості про створення шкіл писемності – 
навчальних закладів для дітей найнижчих станів, котрих під час чотирьохрічного курсу на-
вчали грамоті, Закону Божому та етичним навичкам. 1871 року був створений особливий ко-
мітет миколаївських шкіл писемності, котрий опікувався навчальною, виховною та адмініст-
ративною роботою, а також фінансовою підтримкою шкіл. У тексті є відомості про кожну 
школу писемності, котра діяла у Миколаєві 1880 року, з указанням адреси, очільника закладу, 
статистичних даних щодо кількості учнів та викладачів; інформація про особовий склад комі-
тету, передачу навчальних закладів з підпорядкування Міністерства освіти до міської думи 
1911 року, перейменування їх у початкові народні училища і включення до мережі міських 
шкіл 1912 року, у зв’язку з чим Миколаївський комітет шкіл писемності припинив свою дія-
льність. Публікація має стати в нагоді дослідникам історії освіти Миколаївщини за дорадян-
ський час, а радіопередача зацікавить мешканців міста. 

Запропонувала схвалити текст та рекомендувати до оприлюднення публікації на офі-
ційному веб-сайтові держархіву області та радіопередачі на обласному радіоканалі «Бузька 
хвиля». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 5.1. Схвалити текст публікації та радіопередачі «Сторінки історії Миколаївського комі-
тету шкіл писемності» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держ-
архіву та обласному радіо. 
 
 
6. 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 радіопередачі «Сторінки історії Миколаївсь-
кого скляного заводу». 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що текст радіопередачі містить відомості про сторінки історії 
скляного заводу, котрий діяв у Миколаєві з 1919 року по 1944 рік. Завод виробляв скляний 
посуд для парфумерної та фармацевтичної продукції: флакони та ампули, а також вогнетрив-
кий посуд. У тексті є відомості про роботу виробничих цехів та лабораторії заводу, встанов-
лення нового обладнання, види продукції, кількісні показники виробленого посуду тощо. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі та рекомендувати до оприлюднення на 
обласному радіоканалі «Бузька хвиля». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 6.1. Схвалити текст радіопередачі «Сторінки історії Миколаївського скляного заводу» 
та рекомендувати до оприлюднення на обласному радіоканалі «Бузька хвиля». 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


