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установка шарового кальц1{натора на 3ав0д| <<!,онсода>>. в обох проектах в!дбились дг]сягнег{ня радянсько} Ё21г6ц. в
проект| тдеху г1а сучасному р1вгт! передбачаеться 3астосування нового обладнан}1'1 |
ново! технолог1], що р!зко зб!льтшус виг!уск продукц1!. Аосл!дно-промислова установка в пор|внянн! 3 кращими 3акордонними апарата}л1{ б|льгш над!йна' мае висо-

ку продуктивн!сть

прац!.

|1ей х{е !нститут передав ! зв1ти по тем ах науково-досл|дн1{х роб!т, в яких в1добра>кен| основн! напрями ро3витку содово!

б1ль:ш ва)кливих проблем, як| вир:гл3:::ъ:3
9кра!нським науково-досл|дним ;нст;:т.:
прир0дних газ!в- (м. {,арк1в) та 1нстит3'т: к
п,тетал{в (м. {,ар'к|'в)
3с1 одерх<ан1 проекти е кр ащи\{:1 з?аэ}{'

.

ками в галуз! бул|внтацтва' електротех;:;н!й та паливн1й промисловост!. Бонт; я.к-

раво демонструють

а

тако)к процеси виро6нипост!й;*о вдосконалюються.
в арх|в такох{ над1йш:ли заверт'шен{ зв!ти по темах !{ауково-досл|дних роб1т найшромисловост!,

цтва соди' що

шередов1

науков1

:а

на }кра!тт! | ьто;;_.::
бути корисними для ц1лого ряду дос':|;ник!в, проектувальник!в, виробничн;:к:з,
наукових пРац1вник{в та !стортак!в.

техн!чн1 досягнення

л. |. дРоБ!нА

старьший науковий сп!вро6|тннх

цдАнтд

уРсЁ

миколАтвськии оБлдгРжАРх!в
,&,х<ерель}|а 6аза облдерх<арх1ву 3а
973 пер}ше п|вр!ння 1978 р. знач}1о |!0повнилася документами в!д0м.тих, р айон_
них | м|ських дер}кавн[1х арх1в!в. 3 а цей
час до облдер>карх|ву над|йгшли на дер_
)кавне збер|гання в05 фонд!в | 425 частин фонл1в 3агальним обсягом май>ке
!

1

173 тис. справ 3а 1'944-1970 рр. {еред нових надход}кень велике 3начелня
мають до-

кументи

&1икола|вського
облвиконкому
( 1 965
1967). 11е стен0грами сес1й
обласно! Ради нар0дних депутат!в, т!рото_
коли зас|дань облвиконкому; документи
г[ро роботу пост!йних ком!с|й, вибори до
.&!икода|всько! обласно! Радг: народних де_
путат1в; нагородх{ення орденами 1 медаля_
мР1 трудящих облас'г1;

статистичн!

3

наЁтвах<лив1гших
облвр:конкоь,(у

}

тальн0го буд!вництва' с!льського господар_
)китлов0_кому}{ального

г0сп0дарства' шРащ! { зароб|тно? плати,
торг1вл|, ц!н, документи сек'тор а статисти_
ки бюд:кет!в { 1960- 1 962 } .
Фбласна т1ланова ком!с!я !тередала 1]а

3а 19651968 рр. Ёе
пр0ток о}1т4 зас!дань ц!е|
ком!с!?' перспективтт{ 1 р!нн1 г'лани ро3витку вс1х га;тузей шародног0 г0сподар_
ства' дов!дки та |нформац;! пр0 {х вико_

дер}кав}!е збер|гання докумеъ\т|4

хар актерист1.1ки

р

айон!в

област!. 1[!т-тн! в!домост1 вм{шують Аоку_

менти про п!д:.тесенг[я с1льського

госп0_

дарства об.шаст|, р|тн1 пдан!{ р03в?1тку ек0_
ном|ки колгосп|в | р адгосп!в та зв1ти про
}х в|{к0нан]{я, листування про ро31ширення

пос1вних площ' уро>кайн!сть 3ернових 1
техн|чних культур' сшец{ал!затд1ю ко,ттгосг:!в

та

р адгосп!в"

у

:'|-

слуговування . населеЁ1!1я' ро3виток тс:::вельно1 мере)к1' виконання план1в тоЁ,а'э*
обм!ну тощо.
Ёпергше до обллерх<арх|ву над|йшг;тт :'-

кументи обласного ком1тету народншэ

1{онтролю (1966-1969). [ерел

них

прФ-

токоли зас|дань | постанови ком1тету, р:;н1 плани роботи' стенограми збор|в акти3]"
орган|в народного к6нтро$0, зведен! р|;:;
3в1ти, акт}1 перев|рок, дов|Аки, |нфор:'та:]1
про виконання установами' орган!з ас:ль'-а,

| п1лпр[1емствами накреслень парт1? ! ).р;ду щодо пол!пш:ення якост! продукц1] та

3аконодавства. !,ан{ систематичних персв1рок висв|тлюють ек0}1ом|нну д|яльн!этъ

обласного статист?]чного упр авл]ння
( 1952-_ ; 970
' 3окрем а в1дд1л1в стат;!ст}.!_
1<14 про},яисловост| | ново! техн|ки, кап{-

нання' ек0ном1чн!

,-::;

област|, листу_
питань д|яльност!

в

|{оповнр1вся ц!ннипти докуме]{та1{и фона

ства | загот|вель,

т:-.:л-

3них<ення тт соб!вартост!, п1двртщення прсдуктивност] пр ац|, економ!! сир0вини, па-

зв!ти,

стан промисловост1, бул1вництва' с!льсь_
к0го господарства' торг1вл!, комунального
наг!1{я

ро3витку }китлово-комунального 1

хового бул!вництва в област1, в !до:':
про пол!пгшення культурн0-по,бутового

дов!дки про

1нформац1?, допов!дн| записЁи,

господарства, культури

н}т

фонд1 згтачний |нтерес ста|"|овлять пла-

л|1ва, еле1{троенерг11, зберех(ення соц1а.'[:етично] власност1 ! дотримання трудового

колгосп|в 1радгос:т1в област!, стан тор:::л1 в о бласт1 та обс:луговування населена;
3}11_|]укування

та

викор}{стання

на

п1.:,::;-

с\{ствах област! резерв!в ! шт|сцевртх :,1о;{ливостей для зб!ль:ше!{ня товар!в шир с:-'-: в)к1]тку.

у

при;:тнятих дот{ументах 9правл!ння ]!п0 &{ико;
т<1йт област|, област'яих шрокуратури' '.'-з-эс:''::
колег1| адвокат{в висв:тл!осться бсрс тъ1-2

н1стерства юстттц!т

|з

злочинн{стю

в

урсР

област!, проведення

с]'-

пол1тико-масово? роботи серед наэ;ле1]ня, популяризац{[ радянсько] 3ак0:;::*
ст!, подання юридинно| до11омоги гро]': 1';.*
}1ам' установам' оргат-:!зац{ям, п!дпР]:;:-: ::'
вам област!.

\&|+1\4

[1!ннигл дх{ерелом 3 !стср!? ро3в?:!_}
пр0мисловост1 област1 е шрг:йнят| на :=;'

;кавне збер|гання документи м}1х3.: ::'-:'
ських завод|в: .Аорма1шина>> !рт. 50-:_;-.:
8еликого }(овтня {1939_1941, 19++_
1965), слюсарно-монтаж{ного {нстр}].1::::{
1963- ! 966)

металоконструкп|й

'
1966),'[_[ерво[\{айського
(

( |(:

=1у

ма1|]иноб;'':'.=:---:--

3аводу |м. 25-го }{овтня (!944-19э:; ]Ё

!нш:их п|дшрисмств.

[еред

докр{е.;;.з

нов! нАдходжвння

67

1 р1чн1 п"тан!1 випуску про_
зв1ти про ]х в}1конання, ф|нансо_

Б|домост! про комплексн0-техн!чне Фбслуговування ма1шинно-тракторних парк!в,

економ!чн*| анал!з;: ]х робот;'т. 9собливо
ва}клив}1ми с в|-:о_.'тост1 пэо }{е}'ан{зац!ю !

техн|ки у пр актику с|льського господарства' механ!зац|ю трудо!у1!стких шРо:дес!в у

перспективн1

дукц1{

та

во-господарську д1я;тьн1сть

(}-"_ьт'т.-]::-: ] 1'.._:

з

ського обласного об'еднан}1я

-_..:

у

д!лу, обласних контор дерх<авного | с1льськогосподарського банк!в, контрольн0-ре-

3о:о призна-

:;";=:_;

&1икола]вського :_-_.:"._.'

в!з!йного управл!ння по,&1икола!вськ|й об-

ласт! &11н!стерства ф!нанс1в
люсться стан област|

- :-"-'_';
_";-::.'.

3апр0вад}ке};;я - -,".

висв|т_

для безпереб|й-

господарства' зд!йснення контролю за 8!!трачанням котпт1в установами' орган|за(|я_
1у1и' п1лприемствами 1 додерх{ання ними
1штатно? дисципл!ни"

8бласний в|дд!л народно? осв1ти

пере_

дав на дер)кавне збер|гання документи
3а 1963- 1970 рр. |1е перст1ективн| плани

розвитку народно? осв1ти в област!, р1нк{
плани роботи в1дд!л1в облвно, тшк|л ! до"
штк|льних дитячих заклад|в област|; 3ве_
ден| статистичн! зв|ти, протоколи зас!дань
Ради по народн|й осв|т1, науково_педаг0_
г!чних конференщ!й учител|в | нарад директор;[в тшк1л; 1нформац|т, дов|дки про на-

]б'1аст|,

:_:*::,:-\

уРсР

ф|нансовому в!д-

ного ф|нансування ус|х галузей народного

ти,дн! р|нн1 п.::_:,: :: : ;|;; -_: -: ;з;]'-кувальних роб1т, пр- _::':,.:: ::::.-::__: ;ехз{чно]
рад|4, зв|тг: пр; :..1;:_.::: :....:.;]-. ф{нан_
сов1 ! стат{1ст;'.-=-:'" з.:;., .- -':.1 Ё::еться
пр0 проект}_3а;-: : :3_-::._]:-;з: -] ]}'{;'сло_
вих' адм]н1с;р а:]1: { ::... :!_]::. _: : ]:.'.. :р.\'ад_
:.:_*_._';

у

ногшенн1, вид!лення котлт1в

;ску}{енти

}._;ра]нського

дерх(авного ;эс;;,:]- - :' *: :::-:'._3 з_;я м!ст
тема<А1пром|сто>> (1:: +-'-:7 - . зе

ських об'скт1з з

<<€!льгосптех_

(1961_1965).
документах обласного ф|нагтсо'вого в!д-

н!ка>>

чення; документ;] ]: ]' '0.'"''-] 0;!' праш!, соц1ал1стичне з}1а_:]-я : :3-_с ]_:зрн;:к:в ко_
мун!стично| пр а;1.
€еред нов}{х ;:

но'вот

твариннтацтв1 м!стяться у прийнятому на
дер)кавне збер1гання фонд1 &1икола?'в-

автоматизац|ю в}1роб^];1ч;::-: пэоцес!в; мо_
дерн!зац|ю устатктза_{;я: за;3о3а-],."кення у
виробництво |{€}е:,6-:!1 ;ех:_:о"1':,г1: 1 р^ц1'_
нал!заторських пр0:: з::-..Ё:: е;';]:{|э }11ю сиров1.1ни; статистичн1 ::.: -.н!1 |3 [: в]1готовлен_
ня продукц1] на е}: ]: ]: т: з!.птск на заво_

дах товар|в

| радгосп|в, впровадх(ення

колгосп!в

п1:пр1'темств'

про_

ект!в, пошук!1 ;_ ]]:_,' Ё]'.'..;;-{::._: *]:_'." ::.1ану_
вальних ! кон;:;,\_;.:]!;::.,. ]:---::': :; бу:1в_
ництв!, свосча;}':е : я!::::"; ::_:.:;:}_:-_я 3а_
мовлень для с1'..::1.-:: 1'-,-.;:;|-_::: : за_

вчально-виховну роботу 3агальноосв|т_
н|х, вен1рн|х (зм1нних) тпк|л роб1тнино[

булову перспен1?:=;?|]:' с:." : ];.:;.
Ё1ад1й:л;:т; .]0 ,- б.: ]::.+::] _,-.]]' 1 ]1"],}] .]о_
кументи ряду б-,_:.;;.::_.,:._ -:_ :-__."_':!: та
орган1зац1:'1 |1,], ;-: :::1]:__ _ :-,- .'!-";--:;.__::;}{:
:1'.:;;;:;я
.]!1икола]вського :,:::'1._,, .__ -

зтолод|, шлк|л-!нтернат1в, д|яльн!сть унн|вських виробничих бригад, трудове | ф!зитне виховання унн!в, пол!п:.шення роботи 3
профес!йно{ ор|ентац!! унн|в, трудовла1|!_
т\|вання випускник!в. у листуванн| 3 м|н1стерством осв!ти уРсР
висв!тлюеться
з:]:?снення план1в буд1вництва тпк|л, вико-

;-':о;,
бул1вельн!1х ],{атер;а.:"з -'::
обласного в{.::|":;' :'-"':-.._-::-_::: ". :::::ех_
турР1 (1962-196€';, ]_*]аэ.:.;:: .:.]].::;*:о_
го- бул!вництва об.,з;.:.-_.!:]:'|'"_ _ =|:<Фблшроект>>

:ання 3акону про 3агальне навчання д1тей. пол|пттРння ]х громадського харчу-

го 1

::;;_:тю. роз1ширення мерехс! дотшк!льних'

1969)' проектно-роз|шук}-.."-:*: - ]::_- .::]
(1944-1у3э .
1':'_"::;:-:-_-:
тресту при управл1нн; в с::а::.'- ::-::::];:_

з

колгоспного буд1вн;1;;3а :,::_ - {:: : ]'[ ''
&1икола]всько1 обласно: Ра-.;, --:::-}:{::

дешутат!в <Фблс1льбултрест>

буд!вельного тресту
11в++-196!!}, треот!в

--

: (,

-:-_

-.,

"_-

<<'\1;т,.'с,.]:-:_:

&{|н{стерства промислового

б

:

--: :

''_
-*::: _ ] [

-

]'::..:-,

'

-. ->

_'

:: :

уРсР (1964 1970), <<йт!ко.'а.1--,--'- -.'.&}}"!н1сдерства с!льського бул|вн}]цт":''_; ::
6ул{вельно_}!с-:;:,+"--(!9оз;1969) ,
(196'-1у:: .

3 с!м'ею |

громад_

-;::яч:тх заклад?в.

! - ы;,_::ентР1 .\4.икола!вського обласного
_*::;::]_ту \:_1осконалення квал!ф!кац1? вчи:=.-= г']9-15-1966) характери3ують його
:: _ :..__.:-'_Ётнт' ! методичну роботу в справ{
:1-з;.цен;.ч !:еЁтно-пол1тичного р|вня | фахозэ] к3 а.:: ф1каш!! унител!в та |нш:их праЁ.з*:.;:: -_3'}Ф1Ё81 осв1ти' вивчення'

-

$ресту <<&1икола?в>китлобуА>> { 1'.;с5-- . :'=: _'
&1икола]вського м!х<колг0спного : :
нання <Фбльл!}кко.цг0сшбуд>

а:1ня, робота 1шк0ли

:

у3а*

пропаган.]и передового досв1:_._ :::а..-затт]! 1 проведення педагог!чнтах
.

_:_ _

-"_

цих документах ро31]ов!даеться про з_:1''
д0ву зруанованР1х в!йною та бу;1з:;;:*;з:

:,::_-_:..:;я

:-::.

-:--ц

:.: __',:];
.

:

).:етсд}тчних нарад' науково-т*оре:;энференш!й, сем!нар|в-прак?'}1ку*

--

ш1о)кна досл1дити 3а д0кументами о б'
ласного управл|ння м9л!орац!! 1водного

э п1:готовку вр1сок0квал!ф!кован:дх
,:*-:': а.:1ст1в для народ.но| осв!ти, к!ар0д'
* ]'' ,] ;осподарства' ох0рони здоров'я '
: ] з::1тку культури ро3п0в1даеться у прш!::ят;тх на дер)кавне збер!гання фогтдах
]':]::'-,'12]вськ1{х вищих унбових 3аклад1в:
];];^};авного педагог!чног'о 1нституту 1м"

ри

5',_:,1вного !нституту

новик про!\'{14сдових, )к1{тлових' ку'1ьт }'; -:
тто6утових' адм|н!стр атив}1о _го спод а р сь!;,: х
о6'ект1в у м{стах 1 селах '&1ртт<ола]зсь.;:'|

_

област1"

т!

Розвиток с!льського г0с]1одарства об.тае'

госп0дарства (1961-1964)

' обласно1 конто_
бдх<1льництва ( 1944- 1965) , станц|] 3 а
хисту рослин (1961--1965) -дерх(авно| на_

_

'с1ннсво! !нспекц|] (1961-!!965), дер>кавно]

пле1!{1нно]

станц1]

(1944

1962).

^ _:

я

в' г.

Бел|нського (}944_1965), (ФРа6ле|м. адм!р ала с. ]. &1а'

:!а3ова (1930-!965)'

а

такох( мик0латв-

сь:(}1х середн1х спец1альних

унбових

38-

к;а.:,|в: техн|кум|в зал1зничного транепор5*

нов1 нАдходжвння

68

, с|льського госпФ!,&'!'€?Ба
морех|дно] 1школи (1944-'
(1944-1965)
965)
' музичг1ого
' медичного
(1965-1966)
1 культурно-осв!тнього
учи-

ту

(

1944

тирьох м!ськвиконком|в 3агальним обсягом понад 0,9 тис. справ 3а 1961- 1973 рр.

1966)

(1966-1968)

та !х

в|дд1л!в: планового, ф1нансового' 3емель}1ого' с1льського 1 колгоспного бул!в-

}

лищ ( 1963_1968).
|{ро ро3виток культури

в

ництва' автомоб!льного тр анспорту ! тшосейних тшлях|в, соц|ального забезпечен:ня,

област| св!д-

охорони здоров'я, народно| осв!ти, культу-

чать документи прийнятих фонд[в обласно-

го

уп.равл!ння культури ( 19.63*!9э9)-'^ Рэласно! дерх<авно| ф|лармон!| ( 1955-1965) '
обласного рос1йського дер}кавного драма' тичного театру 1'м. в" п. 9калова ( 19351965)
' ьудох{нього му3ею |м. в. в. Берещаг1на (1944-196в) , обласних б|бл|отек

для дорослих ( 1935

1941

,

1,944-1966)

РА, к!ноф|кац!т.

клад1в:
(
(

1959_ 1965)

194в_1965)

1966)
1965)

,

,

,
,

!

3а-

!!кувально-ф|зкультурного

офтальмолог!чного

(

1952_

еп!дем!олог1чно| станц1] (|944_

л!карн| ( 1944-,1970) аптечного уп'
равл|ння (|944_1966) . у цих фондах з1б! проф!стан
медичного
про
рано в|домост|
лактичного о6слуговування населення об-

ла6т1.

,}.

Розвиток ф1зкультури { спорту на ^&1и,кола]вщин| характери3ують документи мико<<Авангард>

(1958-1965),

<<1скра>

(1950-

р айспохсивсп1 лк|4, м1х<кола тако}к колгоспи' радгоопи' ма-

госптехн!ка>>,

госпбуАи,

1шинно-тракторн1
ц;т.

Б1д с|льських

над!йтшло понад
1970 рр.

! ремонтно-техн|чн! станРад народних депутат!в

52 тис. справ 3а \944_

}1икола]вський облдерх<арх!в

поповнився

3начно
к!нофотоф онодокументам и.

|1ротягом 1973 пер1пого п1вр!ння
|978 р.арх|в прийняв на дерх{авне збер|гання май>ке 4 тис. фотонегатив1в в!д
редакц!й обласних ! районних га3ет' 9орноморського судноб}д|вного 3аводу

ц|

1!]их п1дприемств 1 орган|зац|й.

ла[вських рад добров1льних спортивних
товариств: <<1рудов1 ре3,ерви> ( 1951-1965)

з'бе-

р|4 Аерх<авно? статист|4к\4, виробнин| упр авл|ння с{льського господарства' ком{тети народного контролю' об'една'н|ня <<[{ль-

д1тей ( 1944- 1970) .
Ёад1йтшли до облдерх<арх|ву фонди об-

ласних л!кувальних | проф|лактичних

документи на дер}кавне

1_{ередали

р|гання |нтш1 районн! орга,н!зац1]: |нспекту-

,

1955), .Бурев!сник> ( 1945-1957) облас'
но] Ради Бсесою3ного ф!зкультурно-спор-

товариства <!,инамо>> {|944|1рийнято на дерх{авне збер1гання матер1али ряА} громадських орган1зац1й: добтив!{ого
1э64).

ров1льного протип0х{ех(ного товариства,
?овариства охорони природи' обласно| ра_
ди }кра?нського товариства мисливц|в

1

ри6олов1в.

та

|н-

фотодо-

кументи в!добрах{ують комун!стичне буд!'ництво на Р1икола|вщин! за п|слявоенний
час. Ёад!йгшли до арх!ву 227 одиниць збе-

р!гання к!нодокумент!в.

[е

телев1з!йн]

ф!льми, одер>кан1 в|д обласного ком1тету
телебачення

|

р

ад|омовлення. |1рийнято в

арх!в 1 1в одиниць збер|гання фонолоку-

[е м агн!тн1 записи, одерх<ан{ в!д
обласного ком1тету телебачення | р ад!о-

мент!в.

мовлення' 3аписи спогад|в старих

вик!в про зустр|н!

з в.

б!льтшо-

1. .[[ен!ним, учасник|в боротьби 3а владу Рад | Бе"пико?
Б1тчизняно| в|йни, 3аписи концерт{в ху-

та

у

3начно поповн|4л\4ся особов| фонди пим. 1. Бох<атк!на, л. в. (уличенка' Б. и. €ло'бодянюка' публ1шиста |
критика А. м. 1опорова, крае3навця я. л.

до)кньо] самод|яльност1

.{,окументальна 6аза облдер>карх1ву систематично поповнюеться 3а рахунок надходх{ень |з районних ! м],ських дер)кав!1их арх1в1в. |1ротягом 1973 1 п1вр{ччя
1978 р. до облдерхсарх|ву на дер)кавне
збер|ган!{я над1йлшли документи в!д 22
райвиконком1в 3агальним обсягом 6лизь-

повнився ц!нними документами' як! 3начно роз11]ир |4л!1 д)керель1{у базу 3 !стор!!

сьме!!ник|в

Буравля.

ко 5,5 тис. справ 3а 1944_1968 рр. !

чо-

1н.

в|д обласного Булинку народно|

1978

р.

творноет1

над!йтшли 3аписи фольклорних €(,[|!€А[ц1й,

що мають наукове 3начення.

Фт>ке, }1икола|вський облдерх<арх!в по-

област{.

м' п.

явлАновА,

началь ник в!дд!лу з6ер|гання,
о6л!ку ! науково_дов!дкового а.парату

/у1икола|вського о6лдер>карх|ву

