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Порядок денний: 

1. Розгляд та  затвердження експозиційного плану фотодокументальної онлайнової 
виставки «Лісове господарство на Миколаївщині». 

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 нею 
підготовлено фотодокументальну онлайнову виставку «Лісове господарство на Миколаїв-
щині», котру планується оприлюднити на офіційному вебсайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Сидоренко А.І. – доцент кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаївсь-
кої філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к. п. н. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 111 докумен-
тів з фондів «Миколаївський губернський революційний комітет (Р-171, 1920 р.), «Миколаїв-
ський губернський земельний відділ» (Р-103, 1920-1921 рр.), «Миколаївський окружний зе-
мельний відділ» (Р-102, 1920-1923 рр.), «Миколаївський окружний виконавчий комітет Ради 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів» (Р-161, 1925-1928 рр.), «Первомай-
ський окружний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських де-
путатів» (Р-2066, 1926 р.),«Миколаївське обласне управління сільського господарства» (Р-
2764, 1937-1939 рр.), «Виконком Миколаївської обласної Ради народних депутатів» (Р-992, 
1939, 1945-1987 рр.), «Управління у справах мисливських господарств при Миколаївському 
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облвиконкомі» (Р-4761, 1946, 1949 рр.), «Міжрадгоспний лісорозсадник «Шляховий» с. Ма-
ринівка Доманівського району (Р-4737, 1949-1950, 1952 рр.), «Лісорозсадник радгоспу «Ре-
конструкція» с. Лепетиха Березнегуватського району (Р-3472, 1951 р.), «Миколаївське обла-
сне відділення тресту «Укрплодолісорозсадник» (Р-2815, 19561-957 рр.), «Миколаївське об-
ласне виробниче лісогосподарське об’єднання «Миколаївліс» (Р-5565, 1966-1988 рр.) та фо-
тодокументи. 

На виставці представлено документи про лісові масиви на території сучасної Микола-
ївщини: насадження, облік, охорону, націоналізацію та внесення до загальнонародного лісо-
вого фонду у 1920-х роках, продаж та передачу в орендне користування лісів (лісових діля-
нок), організацію лісгоспів, створення та діяльність місцевих органів управління лісовим го-
сподарством, про авіахімічну боротьбу зі шкідниками лісових насаджень, звіти про діяль-
ність лісорозсадників та лісництв, а також фотодокументи. 

Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної онлайнової ви-
ставки «Лісове господарство на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на офі-
ційному вебсайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної онлайнової виставки «Лісове 
господарство на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному вебсай-
ті держархіву області. 
 
 
Голова         Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


