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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової ви-

ставки «До 80-ї річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
2. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової ви-

ставки «Діяльність Миколаївського об’єднаного авіаційного загону». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
3. Розгляд та схвалення тексту публікації «З історії Миколаївського об’єднаного авіа-

ційного загону». 
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 2018 рік підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «До 80-ї річниці від 
дня народження В’ячеслава Чорновола», котру планується розмістити на офіційному веб-
сайтові держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Колесник Н.А. – заступник директора держархіву з основної діяльності. 
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Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено15 документів. 
Це статті з фонду Миколаївської обласної організації Народного Руху України, котрий нині 
упорядковується, газет «Радянське Прибужжя», «Южная правда» та «Вечерний Николаев» за 
1991-2007 рр., а також фотографії В.Чорновола під час його відвідин м. Миколаїв 1991 року. 
Документи доповнено біографічним нарисом. 

Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «До 80-ї річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола» та рекомендувати до 
оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «До 
80-ї річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола» та рекомендувати до оприлюднення 
на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

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

тання на 2018 рік підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «Діяльність Мико-
лаївського об’єднаного авіаційного загону», котру планується розмістити на офіційному веб-
сайтові держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Климова Л.С. – молодший науковий співробітник відділу організаційної, кадрової та 
режимно-секретної роботи. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 33 докумен-
ти: річні звіти з експлуатаційної діяльності Миколаївського об’єднаного авіазагону, поло-
ження про авіазагін та його підрозділи, штатні розписи, документи про відкриття регулярних 
пасажирських перевезень в аеропорту «Миколаїв», про проведення авіаційно-хімічних робіт 
тощо. Виставка доповнена також фотографіями літаків та співробітників аеропорту. 

Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «Діяльність Миколаївського об’єднаного авіаційного загону» та рекомендувати до 
оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки 
«Діяльність Миколаївського об’єднаного авіаційного загону» та рекомендувати до оприлюд-
нення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 

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

тання на 2018 рік підготовлено текст публікації «З історії Миколаївського об’єднаного авіа-
ційного загону», котру планується розмістити на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів відділу обліку, зберігання та довідкового апа-
рату. 
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Виступаюча зазначила, що публікація укладена на підставі документів фонду «Мико-
лаївський об’єднаний авіаційний загін» (ф.Р-5732, 277 од.зб.) за 195-1980 рр. Текст містить 
історію заснування 1944 року Миколаївського об’єднаного авіаційного загону як авіаланки 
202-го авіазагону Українського управління цивільного повітряного флоту. На початку 1950-х 
років 202-й авіазагін увійшов до складу 241-го авіазагону Головного управління повітряного 
флоту, котрий у серпні 1952 р. було реорганізовано у 93-й авіазагін Українського територіа-
льного управління цивільного повітряного флоту. 1960 року 93-й авіазагін Українського те-
риторіального управління цивільного повітряного флоту ЦПФ було об’єднано з аеропортом 
3-го класу м. Миколаїв.У липні 1963 р. 93-й авіазагін було перейменовано на Миколаївський 
об’єднаний авіаційний загін. 1994 року Миколаївський об’єднаний авіазагін реорганізовано у 
державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Миколаїв». 

У публікації є відомості про історію створення та реорганізацію авіазагону, про кіль-
кість літаків та обсяги перевезень вантажів та пасажирів за різні роки, про виконання авіахі-
мічних робіт, виконання виробничих планів тощо. 

Запропонувала схвалити текст публікації «З історії Миколаївського об’єднаного авіа-
ційного загону» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву 
області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Схвалити текст публікації «З історії Миколаївського об’єднаного авіаційного за-
гону» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
 
Секретар          М.О.Мельник 


