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Голова – Левченко Л.Л. 
Секретар – Мельник М.О. 
Присутні члени науково-методичної ради: Колесник Н.А., Климова Л.С., Пікуль Г.Б.,             
Серединський О.В., Чернова С.П.,  Тригуб О.П., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 
 
 
Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту публікації «З історії Миколаївського міського стаді-

ону». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної виставки «До 
24-ї річниці незалежності України». 

Доповідає: Мельник М.О. 
3. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 

виставки, присвяченої подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті 
Героїв Небесної Сотні. 

Доповідає: Мельник М.О. 
4. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 

виставки «До 85-річчя заснування Миколаївського суднобудівного технікуму (ни-
ні Миколаївський політехнічний коледж)». 

Доповідає: Мельник М.О. 
5. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної стендової виставки 

«До 70-ї річниці завершення Другої світової війни». 
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 публікації «З історії Миколаївського міського стадіо-
ну», котру планується оприлюднити на веб-сайтові держархіву. 

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

Виступаюча зазначила, що цього року виповнюється 50 років з часу відкриття велико-
го міського стадіону у Миколаєві. Його будівництво розпочалося з ініціативи місцевих меш-
канців, люди працювали у вихідні дні, але за рік роботи припинились. Тоді розпорядженням 
Ради Міністрів Української РСР Миколаївському промисловому облвиконкому було дозво-
лено продовжити будівництво стадіону за рахунок нецентралізованих джерел фінансування. 
Будував стадіон миколаївський суднобудівний завод ім. Носенка (Чорноморський суднобу-
дівний завод), також до робіт долучалися інженери та робітники БУ-11, БУ-621, тресту «Зе-
ленбуд» та тресту «Миколаївспецбуд». 

Багато миколаївців пам’ятають день відкриття стадіону 26 вересня 1965 р., в день 
трудової слави суднобудівників. На 25 гектарах у районі яхт-клубу розмістилися футбольне 
поле, 8 тенісних кортів, баскетбольна та волейбольна майданчики, павільйон для занять важ-
кою атлетикою, боротьбою самбо. На стадіоні працювали спортивні секції та групи з легкої 
та важкої атлетики, боксу, карате, ритмічної гімнастики, загальної фізичної підготовки, а та-
кож ДЮСШ з футболу. Тут проводили республіканські та всесоюзні змагання з легкої атле-
тики, ігри чемпіонату СРСР з футболу серед команд майстрів другої ліги. 

Минули роки і стадіон перестав відповідати сучасним вимогам для спортивних спо-
руд такого класу. Питання про реконструкцію миколаївського стадіону постало на початку 
2000-тисячних років. У 202-2012 рр. було проведено реконструкцію стадіону. 

Запропонувала схвалити текст публікації та рекомендувати до оприлюднення на           
веб-сайтові держархіву. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст публікації «З історії Миколаївського міського стадіону» та реко-
мендувати до оприлюднення на веб-сайтові держархіву. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що до Дня незалежності України підготовлено фотодокумента-

льну виставку «До 24-ї річниці незалежності України», котру планується оприлюднити в ви-
гляді оригіналів документів у читальному залі корпусу № 1 держархіву області. 

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

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 14 документів 
за 1990-1992 рр.: документи про реєстрацію партій, громадських товариств, проведення ви-
борів Президента України і Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р., святкування 
першої річниці Незалежності України тощо. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки та рекомендувати до опри-
люднення у читальному залі корпусу № 1 держархіву області 21-28 серпня 2015 року. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «До 
24-ї річниці незалежності України» та рекомендувати для оприлюднення у читальному залі 
корпусу № 1 держархіву області 21-28 серпня 2015 року. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що до Дня незалежності України підготовлено фотодокумента-

льну он-лайнову виставку, присвячену подвигу учасників Революції гідності та увічнення 
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пам’яті Героїв Небесної Сотні», котру плану- ється оприлюднити на офіційному веб-
сайтові держархіву області. 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що на виконання Указу Президента України від 11 лютого 
2015 р. № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні», наказу Державної архівної служби України від 23 лютого 
2015 р. «Про участь державних архівів у заходах із вшанування подвигу учасників Революції 
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» у Державному архіві Миколаївської об-
ласті організовано роботу зі збирання документів, матеріалів і фотографій, що висвітлюють 
події «Революції гідності» в Україні та перебіг подій цього періоду в м. Миколаїв, триває 
формування колекції документів, що відображають події, пов’язані із «Революцією гідності» 
у м. Миколаїв, описування документів, що надходять до цієї колекції, а також приймання на 
зберігання та описування фотодокументів, що документують події «Революції гідності» у         
м. Миколаїв та Миколаївській області. 

До експозиційного плану виставки включено 38 документів: примірники газети 
«Український Південь», які вийшли в Миколаєві під час «Революції гідності», а також фото-
графії та документи, передані на зберігання до Державного архіву Миколаївської області Го-
ловою Миколаївської обласної (крайової) організації Народного руху України Юрієм Діден-
ком. Оскільки формування та описування колекцій знаходиться у процесі роботи, документи 
ще не мають відповідних пошукових даних. 

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

 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки, прис-
вяченої подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»  
та рекомендувати для оприлюднення до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархі-
ву області. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що до Дня незалежності України підготовлено фотодокумента-

льну он-лайнову виставку, присвячену подвигу учасників Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні», котру планується оприлюднити на офіційному веб-сайтові 
держархіву області. 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що на виконання Указу Президента України від 11 лютого 
2015 р. № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні», наказу Державної архівної служби України від 23 лютого 
2015 р. «Про участь державних архівів у заходах із вшанування подвигу учасників Революції 
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» у Державному архіві Миколаївської об-
ласті організовано роботу зі збирання документів, матеріалів і фотографій, що висвітлюють 
події «Революції гідності» в Україні та перебіг подій цього періоду в м. Миколаїв, триває 
формування Колекції документів, що відображають події, пов’язані із «Революцією гідності» 
у м. Миколаїв, описування документів, що надходять до цієї колекції, а також приймання на 
зберігання та описування фотодокументів, що документують події «Революції гідності» у         
м. Миколаїв та Миколаївській області. 
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До виставки включено примірники га- зети «Український Південь», які вийшли в 

Миколаєві під час «Революції гідності», а також фотографії та документи, передані на 
зберігання до Державного архіву Миколаївської області головою Миколаївської обласної 
(крайової) організації Народного руху України Юрієм Діденком. Оскільки формування та 
описування колекцій знаходиться у процесі роботи, документи ще не мають відповідних по-
шукових даних. 

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

 
ВИРІШИЛИ: 
 4.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки, прис-
вяченої подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»  
та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що з нагоди ювійлейної дати завершення Друшлї світової війни 

підготовлено документальну стендову виставку «До 70-ї річниці завершення Другої світової 
війни», котру планується розмістити у читальному залі корпусу № 1 держархіву області. 

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

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 29 документів 
за 1942-1946 рр.: накази та розпорядження окупаційної влади, відомості про роботу микола-
ївськиї художнього та історичного музеїв, повітового театру м. Голта під час окупації, відо-
мості про збитки, заподіяні підприємствам, установам, колгоспам, культурно-просвітнім та 
навчальним закладам, комунальному господарству м. Миколаїв та області, акт Миколаївсь-
кої обласної комісії з розслідування злочинів, вчинених нацистами на території області під 
час окупації, а також документи про патріотичну діяльність (збір коштів для армії) релігій-
них громад області та нагородження медаллю „За доблесну працю у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 рр.” священнослужителів. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки та рекомендувати до опри-
люднення у читальному залі корпусу № 1 держархіву області з 2 вересня 2015 року. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план документальної стендової виставки «До 70-ї річ-
ниці завершення Другої світової війни» та рекомендувати до оприлюднення у читальному 
залі корпусу № 1 держархіву області з 2 вересня 2015 року. 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


