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Порядок денний: 

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

ставки «Бавовництво на Миколаївщині (1950-1953 рр.)». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
2. Розгляд та схвалення тексту публікації «Бавовництво на Миколаївщині (1950-1953 

рр.)». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що під час підготовки передбаченої планом роботи відділу ін-

формації та використання на 2018 рік публікації позапланово підготовлено фотодокумента-
льну он-лайнову виставку «Бавовництво на Миколаївщині (1950-1953 рр.)», котру плануєть-
ся розмістити на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Колесник Н.А. – заступник директора держархіву з основної діяльності. 
Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 22 документи 

з фондів Миколаївського обласного управління бавовництва (ф.Р-2025) та шести районних 
відділів бавовництва: Березнегуватського (ф.Р-5576), Варварівського (ф.Р-3013), Жовтневого 
(ф.Р-5449), Новоодеського (ф.Р-4476), Очаківського (ф.Р-3432), Привільнянського (ф.Р-4209) 
за 1950-1953 рр., а також фотографію: пункт заготівлі бавовни у колгоспі «Червоний прапор» 
Жовтневого (нині Вітовського) району Миколаївської області за 1950 р. Документи виставки 
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свідчать про сівбу бововника у колгоспах об- ласті, догляд за ним та збирання врожаю, про 
показники прибутковості бавовництва, нагородження кращих збирачів бавовни тощо. 

Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «Бавовництво на Миколаївщині (1950-1953 рр.)» та рекомендувати до оприлюднення 
на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки  «Ба-
вовництво на Миколаївщині (1950-1953 рр.)» та рекомендувати до оприлюднення на офіцій-
ному 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 текст публікації «Бавовництво на Миколаївщині (1950-1953 
рр.)», котру планується розмістити на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Кузьменко Н.В. – заступник директора – начальник відділу зберігання, обліку та до-
відкового апарату. 

Виступаюча зазначила, що після Другої світової війни в СРСР в рамках здійснення 
політики відновлення економіки було здійснено спроби реалізації низки програм, зокрема, 
програми розвитку бавовництва у південних районах УРСР та північних районах Криму на 
початку 1950-х рр. одночасно із будівництвом Південно-Українського і Північно-
Кримського каналів та системи зрошування. Планами масштабного гідротехнічного будівни-
цтва передбачалося здійснювати зрошення у самотічний спосіб, а решти – за допомогою за-
бору води із Каховського водосховища водонасосними станціями. 1950 року було створено 
Міністерство бавовництва СРСР. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 30 травня 
1950 року у червні того ж року були утворені Миколаївське обласне управління бавовництва 
та 7 районних відділів бавовництва: Березнегуватський, Варварівський, Жовтневий, Новоо-
деський, Очаківський, Привільнянський, Тилігуло-Березанський. Обласне управління пере-
бувало у віданні Міністерства бавовництва УРСР і займалось організацією вирощування ба-
вовника у бавовносіючих колгоспах Миколаївщини, керувало роботою районних відділів ба-
вовництва та 28 машинно-тракторними станціями. Районні відділи бавовництва здійснювали 
керівництво і контроль за роботою колгоспів, що спеціалізувалися на вирощуванні бавовни. 

Публікація укладена на підставі документів фонду Миколаївського обласного управ-
ління бавовництва та районних віддлів бавовництва й містить відомості про обсяги посівних 
та збиральних площ бавовника, про показники врожайності у північних та південних райо-
нах області, про роботу машино-тракторних станцій, а також про причини припинення куль-
тивування бавовни. 

Запропонувала схвалити текст публікації «Бавовництво на Миколаївщині (1950-1953 
рр.)» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст публікації «Бавовництво на Миколаївщині (1950-1953 рр.)» та ре-
комендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
Секретар          М.О.Мельник 


