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Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційних планів фотодокументальних виставок «До 

115-річчя з часу пуску суднобудівного заводу «Наваль» та «Чорноморський суд-

нобудівний завод у 1918-1986 роках». 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

2. Розгляд та схвалення тесту публікації «З історії миколаївського суднобудівного за-

воду «Наваль» (нині ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод». 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

3. Розгляд та схвалення тесту публікації «До 85-річчя з часу заснування Миколаївсь-

кого театру юного глядача (ТЮГ)». 

Доповідає: Мельник М.О. 

  

1. СЛУХАЛИ: 

 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що планом роботи відділу інформації та використання докумен-

тів на 2012 рік було передбачено підготовку он-лайнової виставки з історії суднобудівного 

заводу «Наваль» (нині ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод»), але, зважаючи на те, 

що у держархіві області зберігаються два окремі фонди заводу – дореволюційний і періоду 

після 1917 року, було прийняте рішення про підготовку двох окремих виставок відповідно до 

вказаних періодів: «До 115-річчя з часу пуску суднобудівного заводу «Наваль» і «Чорномор-

ський суднобудівний завод у 1918-1986 роках». 

 Експозиційні плани виставок додаються. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Сидоренко А.І. – завідувач кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаїв-

ської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційних планів виставок включено документи з 

історії збудування та діяльності відомого Чорноморського суднобудівного заводу (до 1917 

року – «Наваль»). Зведений підданими Бельгії 1897 року, завод перейшов у відання француз-

ського «Анонімного товариства Миколаївських заводів і верфей» у лютому 1912 року, через 

півтора роки – «Акціонерного товариства Миколаївських заводів і верфей». Завод зводив не 

лише кораблі й підводні човни, а й виготовляв парові котли, мостові споруди, товарні ваго-

ни, обладнання для залізниць.  

До експозиційних планів виставок включено документи про збудування, облаштуван-

ня та переобладнання заводу, з відомостями про судна та продукцію, котру виготовляли на 

підприємстві, а також цікаві фотографії періоду до 1917 року, довоєнного та післявоенного 

часів. Гарним доповненням до виставок буде підготовлена публікація з історії заводу, котру 

також планується розмістити на веб-сайті держархіву області. 

Запропонувала затвердити експозиційні плани виставок «До 115-річчя з часу пуску 

суднобудівного заводу «Наваль» та «Чорноморський суднобудівний завод у 1918-1986 ро-

ках» та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-сайті держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційні плани виставок «До 115-річчя з часу пуску суднобудівного заводу 

«Наваль» та «Чорноморський суднобудівний завод у 1918-1986 роках» затвердити та реко-

мендувати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 

 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання документів на 2013 рік підготовлено публікацію «З історії миколаївського суднобудів-

ного заводу «Наваль» (нині ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод». 

 Текст публікації додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              

ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що у публікації викладено історію заводу від 1895 року до кі-

нця 90-х років ХХ ст., є відомості про всі перейменування та зміну підпорядкування підпри-

ємства, викладено узагальнену інформацію про діяльність та виробничі потужності заводу 

тощо. Публікація стане гарним доробком до розглянутих вище фотодокументальних виста-

вок і має зацікавити дослідників історії суднобудування та краєзнавців. 

Запропонував текст публікації схвалити та рекомендувати до розміщення на веб-сайті 

держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 2.1. Текст публікації «З історії миколаївського суднобудівного заводу «Наваль» (нині 

ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» схвалити та рекомендувати до розміщення на 

веб-сайті держархіву області. 
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3. СЛУХАЛИ: 

 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання документів на 2013 рік підготовлено публікацію «До 85-річчя з часу заснування Мико-

лаївського театру юного глядача (ТЮГ)».  

 Текст публікації додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Левченко Л.Л. – директор держархіву області 

Виступаюча зазначила, що публікація підготовлена до ювілею театру, створеного з 

гуртка дитячої художньої самодіяльності 1927 року і ліквідованого 1959 року. У публікації 

використано багато джерел: документи з фондів театру юного глядача, облвиконкому та 

міськвиконкому, обласного управління культури, котрі зберігаються у держархіві області, а 

також статті з місцевих газет.  Завдяки цим документам у публікації повно викладено історію 

створення, розвитку та діяльності відомого у свій час театру. Є цікаві відомості про склад 

трупи, репертуар театру тощо. 

Запропонувала текст публікації схвалити та рекомендувати до розміщення на веб-

сайті держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 3.1. Текст публікації «До 85-річчя з часу заснування Миколаївського театру юного 

глядача (ТЮГ)» схвалити та рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 

 

 

Голова          Л.Л.Левченко 

 

Секретар          М.О.Мельник 


