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Присутні члени науково-методичної ради: Климова Л.С., Котляр Ю.В., Кузьменко Н.В.,      
Пікуль Г.Б., Сидоренко А.І., Тригуб О.П., Федорович О.В., Хозяшева Г.І. 
 
 
Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної онлайнової вистав-
ки «До Дня Чорнобильської трагедії». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної онлайнової вистав-

ки «Документи Миколаївської міської Ради робітничих і військових депутатів                         
(1917-1918 рр.)». 

Доповідає: Мельник М.О. 
3. Розгляд та схвалення електронного макету видання «Николаев в истории создания 

Добровольного флота (1879 г.) : Архивные документы подтверждают / Е. Г. Горбуров, 
К. Е. Горбуров. – Николаев : Илион, 2021. – 216 с.». 

 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-
таря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
24 лютого 2021 року № 170-р «Про затвердження плану заходів, пов’язаних з 35-ми рокови-
нами Чорнобильської катастрофи» позапланово підготовлено документальну онлайнову ви-
ставку «До Дня Чорнобильської трагедії», котру планується оприлюднити на офіційному  
вебсайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Колесник Н.А. – в. о. директора держархіву, голова науково-методичної ради. 
Виступаюча зазначила, що в Україні щороку 26 квітня відзначають  День Чорнобиль-

ської трагедії і Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф. До 35-ї рі-
чниці аварії на ЧАЕС спеціалістами відділу інформації та використання документів підгото-
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влено виставку, яка розповідає про участь мешканців Миколаївщини у ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС та надання допомоги постраждалим. 

До експозиційного плану виставки включено 23 документи: постанови обласного та 
міського комітетів КПУ, рішення облвиконкому про участь у ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, забезпечення житлом населення, евакуйованого із зони радіаційного забруднення, 
участь будівельників Миколаївщині у зведенні житла для  переселенців у Київській області, 
про організацію оздоровлення школярів і жінок з дітьми дошкільного віку, прибулих із зони, 
прилеглої до Чорнобильської АЕС, а також статті з місцевих газет відповідної тематики. 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної онлайнової виставки 
«До Дня Чорнобильської трагедії» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному       
вебсайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план документальної онлайнової виставки «До Дня 
Чорнобильської трагедії» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному вебсайті держ-
архіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-
таря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану організаційного роботи на 2021 рік під-
готовлено документальну виставку «Документи Миколаївської міської Ради робітничих і 
військових депутатів (1917-1918 рр.)». 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Хозяшева Г.І. – начальник відділу формування НАФ та діловодства. 

Виступаюча зазначила, що період Української революції 1917–1921 рр. є надзвичайно 
важливою сторінкою в історії України. За кілька років відбулася величезна кількість подій, 
які змінили спосіб мислення людей, посиливши їх прагнення до створення незалежної дер-
жави. Висвітленню цього періоду в історії Миколаївщини присвячено підготовлені держар-
хівом протягом останніх п’яти років виставки, публікації та видання.  Документальною ви-
ставкою «Документи Миколаївської міської Ради робітничих і військових депутатів                
(1917-1918 рр.)» держархіву продовжує підготовку заходів відповідно до Указу Президента 
України від 22 січня 2022 року № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Україн-
ської революції 1917-1921 років». 

До експозиційного плану виставки включено 17 документів з фонду «Миколаївська 
міська Рада робітничих і військових депутатів» (Р-2247)  за період з квітня 1917 року по сі-
чень 1918 року: протоколи загальних зборів військовослужбовців та робітників миколаївсь-
ких заводів щодо визнання Української Центральної Ради вищим органом влади в Україні, 
документи про ліквідацію «летючого загону» при судово-слідчій секції Ради робітничих і 
військових депутатів м. Миколаєва, відкритий лист військово-революційному штабу щодо 
дій більшовиків у місті та ін. 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної онлайнової виставки 
«Документи Миколаївської міської Ради робітничих і військових депутатів (1917-1918 рр.)» 
та рекомендувати для оприлюднення на офіційному вебсайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план документальної онлайнової виставки «Документи 
Миколаївської міської Ради робітничих і військових депутатів (1917-1918 рр.)» та рекомен-
дувати для оприлюднення на офіційному вебсайті держархіву області. 
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3. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що на розгляд науково-методичної ради надійшов електронний 

макет видання «Николаев в истории создания Добровольного флота (1879 г.) : Архивные до-
кументы подтверждают», укладеного Є. Г. Горбуровим та К. Є. Горбуровим.  

Електронний макет видання додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С. – молодший науковий співробітник відділу організаційної, кадрової та 
режимно-секретної роботи. 

Виступаюча зазначила, що видання розповідає про участь 1878 року мешканців 
м. Миколаїв – міщан, священнослужителів, військових, ремісників – у пожертві коштів на 
придбання океанських крейсерів та їх озброєння, що заклало підвалини для створення Доб-
ровільного флоту у Російській імперії.  

У виданні вперше оприлюднено фотокопії 98 документів з фондів держархіву області: 
протоколи засідань та підписні листи Миколаївського комітету для збору пожертв, листу-
вання про надходження коштів. До видання включено біографії членів комітету М.А. Аркаса, 
І. Є. Кортацці та агента Добровільного флоту С.В. Карабчевського, а також іменний покаж-
чик (539 персоналій). 

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів та всіх, кому ці-
кава історія флоту і м. Миколаїв. 

Запропонувала схвалити електронний макет видання «Николаев в истории создания 
Добровольного флота (1879 г.) : Архивные документы подтверждают / Е. Г. Горбуров, 
К. Е. Горбуров. – Николаев : Илион, 2021. – 216 с.». та рекомендувати для друку. 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.1. Схвалити електронний макет видання «Николаев в истории создания Доброволь-
ного флота (1879 г.) : Архивные документы подтверждают / Е. Г. Горбуров, К. Е. Горбуров. – 
Николаев : Илион, 2021. – 216 с.». та рекомендувати для друку. 
 
 
Голова         Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


