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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту радіопередачі та публікації «З історії Миколаївсько-

го глиноземного заводу». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки «До 35-ї річниці збудування Миколаївського глиноземного заводу». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 
 

  
1. СЛУХАЛИ: 

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

тання на 2015 рік підготовлено текст радіопередачі «З історії Миколаївського глиноземного 
заводу», котру планується оприлюднити на обласному радіо, а також розмістити на веб-
сайтові держархіву як публікацію. 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що цього року виповнюється 35 років з часу заснування Ми-
колаївського глиноземного заводу, одного з провідних підприємств кольорової металургії 
України.  У тексті радіопередачі викладено відомості про розроблення проекту заводу, улаш-
тування причалів та монтаж і налагодження обладнання для глиноземного виробництва, збу-
дування та введення в експлуатацію спеціалізованих морських причалів для прийому імпор-
тних бокситів, цехів та длабораторій заводу, зведення житлових будинків для іноземних фа-
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хівців та профтехучилища для навчання пот- рібних спеціалістів, випуск першого глинозе-
му 1980 року тощо. 

Запропонував схвалити текст радіопередачі та рекомендувати до оприлюднення на 
обласному радіо та веб-сайтові держархіву. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст радіопередачі та публікації «З історії Миколаївського глиноземно-
го заводу» та рекомендувати до оприлюднення на обласному радіоканалі «Бузька хвиля» та 
веб-сайтові держархіву. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що позапланово підготовлено фотодокументальну он-лайнову 

виставку «До 35-ї річниці збудування Миколаївського глиноземного заводу», котру плану-
ється розмістити на офіційному веб-сайтові держархіву. 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 53 докумен-
ти, котрі ілюструють історію будівництва та діяльності Миколаївського глиноземного заво-
ду: документи Міністерства кольорової металургії СРСР щодо створення заводу та його спо-
рудження за контрактом з французькою фірмою «Алюмініум Пешене», статут заводу, витяги 
з річних звітів щодо капітального будівництва, звіти про технічний рівень та якість виготов-
ляємої промислової продукції, про підготовку та підвищення кваліфікації робітників, пояс-
нювальні записки з річних звітів з основної діяльності тощо. До експозиційного плану виста-
вки включено також значну кількість фотодокументів. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки та рекомендувати до опри-
люднення на офіційному веб-сайтові держархіву. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «До 
35-ї річниці збудування Миколаївського глиноземного заводу» та рекомендувати для опри-
люднення на офіційному веб-сайтові держархіву. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


