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Порядок денний: 

 

1. Розгляд та схвалення тексту радіопередачі «З історії миколаївської мечеті». 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

2. Розгляд та схвалення тексту публікації «Діяльність підпільних груп М.І.Тайожного, 

Ю.М.Тарасова і В.М.Дорохольської,  І.Г.Шапошнікова у справі звільнення війсь-

ковополонених з табору «Шталаг» та молоді від примусового вивезення до країн 

Західної Європи під час нацистської окупації Миколаївської області 1941-1944 

рр.». 

Доповідає: Мельник М.О. 

3. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-

ки «Документи державного архіву Миколаївської області про діяльність підпіль-

них груп М.І.Тайожного, Ю.М.Тарасова і В.М.Дорохольської,  І.Г.Шапошнікова у 

справі звільнення військовополонених з табору «Шталаг» та молоді від примусо-

вого вивезення до країн Західної Європи під час нацистської окупації Миколаївсь-

кої області 1941-1944 рр.». 

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 2017 рік підготовлено текст радіопередачі «З історії миколаївської мечеті», котру 

планується оприлюднити на радіоканалі «Миколаїв FM» (програма «Етносвіт»). 

 Текст радіопередачі додається. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що текст радіопередачі містить відомості про історію збуду-

вання мечеті у м. Миколаїв для справляння духовних потреб нижчими чинами Чорноморсь-

кого флоту мусульманського віросповідання. Мечеть була зведена на кошти Морського Мі-

ністерства, певний час у ній служив відомий воєнно-магометанський імам Мухамет Закір 

Замалетдінов, котрий 1894 року переїхав до м. Севастополь для служіння у тамтешньому  

порті. Мечеть лишилася без нагляду, видатки на наймання сторожа було скорочено. Довгий 

час богослужіння у мечеті проводив рядовий у запасі Абдурахман Ахметов, котрий мешкав у 

дворі мечеті. За радянських часів будівлю мечеті було зруйновано, залишки мінарету 1946 

року були взяті під державну охорону як пам’ятник архітектури. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі «З історії миколаївської мечеті»  та ре-

комендувати до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв FM». 

  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1. Схвалити текст радіопередачі «З історії миколаївської мечеті»  та рекомендувати 

до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв FM». 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання на 2017 рік підготовлено текст публікації «Діяльність підпільних груп М.І.Тайожного, 

Ю.М.Тарасова і В.М.Дорохольської,  І.Г.Шапошнікова у справі звільнення військовополоне-

них з табору «Шталаг» та молоді від примусового вивезення до країн Західної Європи під 

час нацистської окупації Миколаївської області 1941-1944 рр.», котру планується оприлюд-

нити на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

 Текст публікації додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Климова Л.С.  – молодший науковий співробітник відділу організаційной, кадрової 

та режимно-секретної роботи. 

Виступаюча зазначила, що публікація укладена на підставі документів з колекції 

«Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» (ф.П-10) і розповідає про 

діяльність кількох підпільних груп, котрі практично не висвітлені у краєзнавчій літературі і 

мають зацікавити не лише краєзнавців, а й пересічних містян і жителів області.  

Під час тимчасової нацистської окупації області у м. Миколаїв були організовані гру-

пи під керівництвом М.М.Тайожного (так звана «група медиків»), І.Г.Шапошнікова, котра 

діяла у контаборі для військовополонених «Шталаг-364», а також група, очолювана 

В.М.Дорохольською (членом проводу ОУН) та Ю.М.Тарасовим. Підпільники займались зві-

льненням військовополонених з концтабору та молоді від вивезення на примусові роботи до 

країн Західної Європи, переховуванням та забезпеченням легальними документами людей, 

котрі підлягали арешту. Завдяки десяткам людей, котрі входили до складу підпільних груп, 

були врятовані тисячі людей від смерті, катувань, примусової праці. Їх подвиг вартий того, 

щоб про нього знали прийдешні покоління. 

Запропонувала схвалити текст публікації «Діяльність підпільних груп М.І.Тайожного, 

Ю.М.Тарасова і В.М.Дорохольської,  І.Г.Шапошнікова у справі звільнення військовополоне-

них з табору «Шталаг» та молоді від примусового вивезення до країн Західної Європи під 

час нацистської окупації Миколаївської області 1941-1944 рр.» та рекомендувати до оприлю-

днення на радіоканалі «Миколаїв FM». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 2.1. Схвалити текст публікації «Діяльність підпільних груп М.І.Тайожного, 

Ю.М.Тарасова і В.М.Дорохольської,  І.Г.Шапошнікова у справі звільнення військовополоне-

них з табору «Шталаг» та молоді від примусового вивезення до країн Західної Європи під 
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час нацистської окупації Миколаївської обла- сті 1941-1944 рр.» та рекомендувати до опри-

люднення на радіоканалі «Миколаїв FM». 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання на 2017 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «Документи державного 

архіву Миколаївської області про діяльність підпільних груп М.І.Тайожного, Ю.М.Тарасова і 

В.М.Дорохольської, І.Г.Шапошнікова у справі звільнення військовополонених з табору 

«Шталаг» та молоді від примусового вивезення до країн Західної Європи під час нацистської 

окупації Миколаївської області 1941-1944 рр.», котру планується оприлюднити на офіційно-

му веб-сайтові держархіву області. 

Експозиційний план виставки додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-

кументів, к.і.н. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 42 докумен-

та, що розповідають про діяльність підпільних груп, які діяли у м. Миколаїв під час нацист-

ської окупації 1941-1944 рр.: під керівництвом Миколи Ілліча Тайожного, Юрія Михайлови-

ча Тарасова та Віри Миколаївни Дорохольської, а також Івана Григоровича Шапошнікова. 

Це звіти про діяльність підпільних груп, укладені їх очільниками, спогади, характери-

стики, автобіографії учасників підпілля, документи щодо підтвердження участі у підпільно-

му русі. Більшість документів укладена підпільниками і містить цікаві відомості особистого 

характеру, відсутні в офіційних звітах про діяльність підпільних груп.  

Запропонував затвердити експозиційний план документальної виставки «Документи 

державного архіву Миколаївської області про діяльність підпільних груп М.І.Тайожного, 

Ю.М.Тарасова і В.М.Дорохольської,  І.Г.Шапошнікова у справі звільнення військовополоне-

них з табору «Шталаг» та молоді від примусового вивезення до країн Західної Європи під 

час нацистської окупації Миколаївської області 1941-1944 рр.» та рекомендувати для опри-

люднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 3.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної виставки «Документи дер-

жавного архіву Миколаївської області про діяльність підпільних груп М.І.Тайожного, 

Ю.М.Тарасова і В.М.Дорохольської,  І.Г.Шапошнікова у справі звільнення військовополоне-

них з табору «Шталаг» та молоді від примусового вивезення до країн Західної Європи під 

час нацистської окупації Миколаївської області 1941-1944 рр.» та рекомендувати для опри-

люднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

 

 

 

Голова          Л.Л.Левченко  

 

Секретар          М.О.Мельник 


