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Порядок денний: 

1. Розгляд та  затвердження експозиційного плану фотодокументальної онлайнової 
виставки «Документи з обліку збитків, вчинених нацистами на Миколаївщині під час Другої 
світової війни». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та  схвалення тексту онлайн-лекції «Невідомі сторінки подвигу десанту 

К.Ф. Ольшанського». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначила, що відповідно до плану оргроботи держархіву на 2021 рік голо-
вним спеціалістом відділу інформації та використання документів Крикаловою І. В. підгото-
влено фотодокументальну онлайнову виставку «Документи з обліку збитків, вчинених наци-
стами на Миколаївщині під час Другої світової війни», котру планується оприлюднити на 
офіційному вебсайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів держархіву області. 
Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 58 документів 

з фондів «Миколаївська обласна рада народних депутатів» (Р-992), «Архівний відділ управ-
ління виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради народних депутатів» (Р-1002), 
«Миколаївська обласна комісія зі сприяння в роботі Надзвичайної комісії по встановленню і 
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розслідуванню злочинів, вчинених німецько-фашистськими загарбниками та їх спільниками, 
і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним пі-
дприємствам і установам СРСР (Р-1894), «Миколаївський обласний відділ культурно-
освітніх установ» (Р-2792) за березень 1944 року – липень 1946 року, а також фотодокументи 
за 1944 рік. 

На виставці представлено документи щодо збитків, завданих нацистськими окупанта-
ми організаціям, установам та підприємствам Миколаївської області: заводам, фабрикам, 
колгоспам та радгоспам, а також  навчальним, культурно-освітнім та архівним установам. 

Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної онлайнової ви-
ставки «Документи з обліку збитків, вчинених нацистами на Миколаївщині під час Другої 
світової війни» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному вебсайті держархіву об-
ласті. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної онлайнової виставки «Доку-
менти з обліку збитків, вчинених нацистами на Миколаївщині під час Другої світової війни» 
та рекомендувати для оприлюднення на офіційному вебсайті держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначила, що онлайн-лекцію «Невідомі сторінки подвигу десанту 
К.Ф. Ольшанського» підготовлено нею для вільного університету «Розсекречені історії» на 
базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. 
 Текст онлайн-лекції додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Тригуб О.П. – завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чор-
номорського державного університету ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що подвиг десанту під командуванням ст. лейтенанта 364-го 
ОБМП К.Ф. Ольшанського під час визволення м. Миколаїв від нацистських окупантів                 
26-28 березня 1944 року назавжди залишиться визначною подією в історії Другої світової 
війни. Відтоді минуло майже 80 років, але крапка в дослідженнях подій військової операції 
не поставлена. Досі лишаються невідомими прізвища 8 військовослужбовців, які брали 
участь у десанті. Існують різні думки дослідників на обставини підготовки та проведення де-
сантної операції, адже більшість документів було втрачено під час бойових дій. 

У тексті онлайн-лекції, підготовленій на підставі архівних документів та книг відомих 
дослідників М. Божаткіна («Десант приймає бій») та В. Циганова («…Від меча і загине»), 
викладено хронологію подій військової операції. 

Запропонував схвалити текст онлайн-лекції «Невідомі сторінки подвигу десанту 
К.Ф. Ольшанського» та рекомендувати для проведення у рамках вільного університету «Роз-
секречені історії» на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст онлайн-лекції «Невідомі сторінки подвигу десанту 
К.Ф. Ольшанського» та рекомендувати для проведення у рамках вільного університету «Роз-
секречені історії» на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. 
 
 
Голова         Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


