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Порядок денний: 

1. Розгляд та  затвердження експозиційного плану фотодокументальної онлайнової 
виставки «Торгівельна справа на Миколаївщині у 1923-1930 рр.». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та  схвалення тексту онлайн-лекції «Підпільні групи медпрацівників та   

військовополонених концтабору "Шталаг-364" у м. Миколаїв під час Другої світової війни». 
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 «Торгівельна справа на Миколаївщині 
у 1923-1930 рр.», котру планується оприлюднити на офіційному вебсайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д .і. н. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 65 докумен-
тів з фондів «Миколаївський окружний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів» (Р-161), «Виконком Снігурівської районної Ради народних 
депутатів» (Р-1554), «Виконком Лисогірської районної Ради депутатів трудящих» (Р-2203), 
«Виконком Березнегуватської районної ради народних депутатів» (Р-1053), «Виконком Баш-
танської районної Ради народних депутатів» (Р-939), «Миколаївський окружний комітет 
КП(б)У» (П-1), «Первомайський окружний відділ торгівлі» (Р-2254) з інформацією про внут-
рішню торгівлю на території Миколаївської та Первомайської округ у 1923-1930 роках, а са-
ме: відомості про діяльність торгівельних та споживчих кооперативних підприємств, доку-
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менти про видачу торгівельних патентів, про порядок продажу спиртних напоїв, оренду тор-
гівельних місць на базарах та ін.  

Запропонував затвердити експозиційний план фотодокументальної онлайнової виста-
вки «Торгівельна справа на Миколаївщині у 1923-1930 рр.» та рекомендувати для оприлюд-
нення на офіційному вебсайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної онлайнової виставки «Торгі-
вельна справа на Миколаївщині у 1923-1930 рр.» 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 «Підпільні групи медпрацівників та військо-
вополонених концтабору "Шталаг-364" підготовлено нею для вільного університету «Розсе-
кречені 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 текст онлайн-лекції укладений на підставі документів з 
колекції «Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» (П-10) і розпові-
дає про діяльність кількох підпільних груп, котрі не висвітлені у краєзнавчій літературі і ма-
ють зацікавити не лише краєзнавців, а й пересічних містян і жителів області.  

Під час тимчасової нацистської окупації області у м. Миколаїв були організовані гру-
пи під керівництвом М.М. Тайожного («група медиків») та І.Г. Шапошнікова, котра діяла у 
контаборі для військовополонених «Шталаг-364», а також група, очолювана В.М. Дорохоль-
ською (членом проводу ОУН) та Ю.М. Тарасовим. Підпільники займались звільненням вій-
ськовополонених з концтабору та молоді від вивезення на примусові роботи до країн Захід-
ної Європи, переховуванням та забезпеченням легальними документами людей, котрі підля-
гали арешту. Завдяки десяткам людей, котрі входили до складу підпільних груп, були врято-
вані тисячі людей від смерті, катувань, примусової праці.  

Запропонував схвалити текст онлайн-лекції  «Підпільні групи медпрацівників та вій-
ськовополонених концтабору "Шталаг-364" та рекомендувати для проведення у рамках віль-
ного університету «Розсекречені історії» на базі Миколаївської обласної універсальної нау-
кової бібліотеки. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст онлайн-лекції «Підпільні групи медпрацівників та військовополо-
нених концтабору "Шталаг-364" та рекомендувати для проведення у рамках вільного універ-
ситету «Розсекречені історії» на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліо-
теки. 
 
 
Голова         Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


