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Голова – Колесник Н.А. 
Секретар – Мельник М.О. 
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 «Документи Миколаївського міського комісаріату продовольства (1919 рік)». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та  схвалення тексту видання «Довідник із анотаціями нотаріальних актів та 

іменним покажчиком (Серія «Actus Notarius – архівні довідники до фондів нотаріальних кон-
тор і нотаріусів, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області»). Т. 3.»  із ано-
таціями нотаріальних актів та іменним покажчиком. Том 3.» (електронний варіант). 

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 документальну онлайнову виставку «Документи Миколаївського міського 
комісаріату продовольства (1919 рік)», котру планується оприлюднити на офіційному         
вебсайті держархіву області.  
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів держархіву області. 
Виступаюча зазначила, що Миколаївський міський комісаріат продовольства (коміса-

ріат продовольства Ради робітничих депутатів м. Миколаїв) було створено в березні 1919 ро-
ку після проголошення у м. Миколаїв радянської влади. Комісаріат відав заготівлею та пос-
тачанням продовольства населенню. У серпні 1919 року Миколаївський міський комісаріат 
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продовольства  припинив існування через вигнання з міста більшовиків військовими підроз-
ділами Добровольчої  армії. 

До експозиційного плану виставки включено 50 документів з фонду «Миколаївський 
міський комітет продовольства» (Р-2235, 7 од. зб.) за 1919 рік: про порядок увезення та виве-
зення з м. Миколаїв продовольства і товарів, проведення їх реквізиції у жителів міста, про 
закупівлю товарів і продуктів для потреб населення, вжиття заходів із вилучення зерна в 
«куркулів», про встановлення норм зберігання продуктів удома, створення    фонду продук-
тів їдалень, про надіслання в села поблизу міста озброєних загонів для проведення «тижня 
збору для Донбасу та Петрограда» та інші.  

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної онлайнової виставки 
«Документи Миколаївського міського комісаріату продовольства (1919 рік)» та рекоменду-
вати для оприлюднення на офіційному вебсайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити експозиційний план документальної онлайнової виставки «Документи 
Миколаївського міського комісаріату продовольства (1919 рік)» та рекомендувати для опри-
люднення на офіційному вебсайті держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначила, що згідно з планом науково-публікаційної роботи держархіву на 
2021 рік укладено текст видання «Довідник із анотаціями нотаріальних актів та іменним по-
кажчиком (Серія «Actus Notarius – архівні довідники до фондів нотаріальних контор і нотарі-
усів, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області»). Т. 3.»  із анотаціями но-
таріальних актів та іменним покажчиком. Том 3.» 

Електронний варіант тексту видання додається.   
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – в. о. директора держархіву, голова науково-методичної ради. 

Виступаюча зазначила, до архівного довідника включено анотації на нотаріальні акти 
з актових книг архівного фонду № 432 «Контора нотаріуса Н.В. Гаусмана, с. Казанка Єлиса-
ветградського повіту» (29 од. зб., 1910-1914 рр.).  

З огляду на те, що у виданні анотовано документи лише одного фонду, запропонувала 
змінити назву видання на «Довідник до архівного фонду № 432 «Контора нотаріуса              
Н.В. Гаусмана, с. Казанка Єлисаветградського повіту» із анотаціями нотаріальних актів та 
іменним покажчиком. Том 3.» 

Довідник забезпечено іменним покажчиком. Анотації актів систематизовано за архів-
ними справами відповідно до номерів справ у описі фонду та порядкових номерів актів. Ко-
жна анотація містить: порядковий номер акту, дату укладання та назву виду акту, прізвища, 
імена та по батькові осіб, котрі здійснили правочин.  

Анотації та іменний покажчик укладено російською мовою з метою запобігання при 
перекладі українською мовою різночитанню прізвищ, імен та по батькові, назв населених 
пунктів та іншої інформації. 

Видання розраховано на істориків, працівників сучасних органів нотаріату, дослідни-
ків, які працюють в галузях історії юриспруденції, нотаріату, економіки, генеалогів, краєзна-
вців. 

Запропонувала схвалити текст видання, найменувати його «Довідник до архівного 
фонду № 432 «Контора нотаріуса Н.В. Гаусмана, с. Казанка Єлисаветградського повіту» із 
анотаціями нотаріальних актів та іменним покажчиком. Том 3.» та рекомендувати до друку. 
 



 3 

ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст видання, найменувати його «Довідник до архівного фонду № 432 
«Контора нотаріуса Н.В. Гаусмана, с. Казанка Єлисаветградського повіту» із анотаціями но-
таріальних актів та іменним покажчиком. Том 3.» та рекомендувати до друку. 
 
 
Голова        Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар        Марина МЕЛЬНИК 


