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Присутні члени науково-методичної ради: Колесник Н.А., Климова Л.С., Пікуль Г.Б.,        

Серединський О.В., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 

Запрошено голову Миколаївського товариства єврейської культури Гольденберга М.Д. 

 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-

ки «Арбітражне судочинство на Миколаївщині». 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-

ки «Миколаївщина під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр.». 

 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

3. Розгляд та схвалення тесту публікації «З історії арбітражного судочинства на Ми-

колаївщині». 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

4. Розгляд та обговорення макету видання «Судьбы евреев Николаевщины в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

5. Розгляд та обговорення Методичних рекомендацій з виконання запитів про розкур-

кулення та репресії. 

Доповідає: Мельник М.О. 

  

1. СЛУХАЛИ: 

 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
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Доповідач зазначила, що позапланово підготовлено документальну он-лайнову виста-

вку «Арбітражне судочинство на Миколаївщині».  

 Експозиційний план виставки додається. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пікуль Г.Б. – заступник директора – головний охоронець фондів держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 67 документів 

з історії арбітражного судочинства на Миколаївщині за період з 1823 року по 2000 рік. Зва-

жаючи на те, що комерційного суду у Миколаєві не було, а фонди судів загальної юрисдикції 

були знищені під час нацистської окупації 1941-1944 рр., більшість документів розповідають 

про діяльність арбітражу у до- і післявоєнний час. Це документи про порядок вирішення 

майнових суперечок між державними установами та підприємствами, про діяльність арбіт-

ражних комісій, створення Миколаївського держарбітражу, його реорганізацію та перетво-

рення на господарський суд області. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки «Арбітражне судочинство на 

Миколаївщині» та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-сайті держархіву облас-

ті. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план виставки «Арбітражне судочинство на Миколаївщині» затве-

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

 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначила, що на виконання наказу Укрдержархіву від 1 листопада                 

2012 року № 163 «Про підготовку виставки он-лайн до 135-ї річниці російсько-турецької 

війни 1877-1878 років» було проведено роботу з виявлення та оцифровування документів за 

відповідною тематикою для включення до експозиційного плану он-лайнової виставки «Роль 

українських земель у російсько-турецькій війні 1877-1878 років», котру планується розміс-

тити на веб-сайті Укрдержархіву. За результатами роботи виявлено 40 документів, котрі ви-

рішено включити до плану виставки «Миколаївщина під час російсько-турецької війни                          

1877-1878 рр.» для розміщення на веб-сайті держархіву області. 

 Експозиційний план виставки додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Серединський О.В. – головний спеціаліст відділу інформації та використання доку-

ментів держархіву області, к.і.н. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено документи з 

фондів «Канцелярія Миколаївського і Севастопольського військового губернатора» (ф.230) 

та «Миколаївська міська управа» (ф.216), які свідчать про розташування у Миколаєві війсь-

кових шпиталів для лікування поранених та хворих військовослужбовців, мобілізацію циві-

льних фельдшерів на військову службу, а також почесну зустріч військ, які поверталися з 

Турції.  

Запропонував експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Миколаїв-

щина під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр.» затвердити та рекомендувати до роз-

міщення на веб-сайті держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 



 3 

 2.1. Експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Миколаївщина під 

час російсько-турецької війни 1877-1878 рр.» затвердити та рекомендувати до розміщення на 

веб-сайті держархіву області. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначила, що позапланово підготовлено публікацію «З історії арбітражно-

го судочинства на Миколаївщині».  

 Текст публікації додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву області 

Виступаюча зазначила, що публікація підготовлена за матеріалами, підготовленими 

минулого року для Господарського суду Миколаївської області. У публікації викладено істо-

рію арбітражного судочинства у період до 1917 року, довоєнний та післявоєнний часи, нада-

но статистичні дані, відомості про створення та реорганізацію арбітражу, його структуру й 

штати. Публікація має зацікавити дослідників господарського судочинства та краєзнавців. 

Запропонувала текст публікації схвалити та рекомендувати до розміщення на          

веб-сайті держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 3.1. Текст публікації «З історії арбітражного судочинства на Миколаївщині» схвалити 

та рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 

 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначила, що на розгляд членів науково-методичної ради представлено 

видання «Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны                     

1941-1945 гг.» (електронний макет) для обговорення та рекомендації до друку. 

 Електронний макет видання додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Левченко Л.Л. – директор держархіву області 

Виступаюча зазначила, що видання підготовлене Миколаївським товариством єврей-

ської культури, Державний архівом Миколаївської області та Миколаївським комплексом 

Національного університету «Одеська юридична академія» і складається з наступних розді-

лів: «З історії євреїв Миколаївщини», «Долі євреїв, які залишилися на території Миколаївсь-

кої області у період німецько-румунської окупації 1941-1944 рр.», «Долі миколаївських євре-

їв на фронтах Великої Вітчизняної війни», «Мовою документів». До останнього розділу 

включено копії документів держархіву області відповідної тематики, а до другого розділу -  

укладені на початку поточного року спеціалістами відділу інформації та використання доку-

ментів держархіву перелік населених пунктів, де відбувались масові знищення євреїв під час 

окупації області 1941-1944 рр., та іменний список громадян єврейської нацональності, загиб-

лих під час окупації. 

Уперше у книзі зібрано воєдино великий масив документів, матеріалів, спогадів і дос-

ліджень про долі єврейського населення Миколаївщини під час Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 рр. У виданні об’єднано дослідження про історичне минуле єврейської громади 

Миколаївщини, трагічні події Голокосту та участь євреїв у бойових діях на фронтах вій-

ни.Уперше публікуються найбільш повні списки євреїв – жертв акцій масового знищення, 
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що проводилися німецько-румунськими окупантами на території області, в’язнів концтабо-

рів, осіб,  вивезених на примусові роботи, а також загиблих на фронтах. Видання адресоване 

широкому колу читачів. 

Запропонувала макет видання схвалити та рекомендувати до друку. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 4.1. Макет видання «Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» схвалити та рекомендувати до друку. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначила, що відповідно до плану науково-дослідної та методичної роботи 

держархіву області на 2013 рік підготовлено Методичні рекомендації з виконання запитів 

про розкуркулення та репресії. 

 Текст методичних рекомендацій додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву області 

Виступаюча зазначила, що до держархіву області щороку надходить значна кількість 

запитів щодо підтвердження фактів застосування репресій та розкуркулення у 1920-1950-х 

роках, виконання котрих потребує знання документів, у котрих знаходиться потрібна інфор-

мація. З метою встановлення обсягів інформаційної насиченості документів відповідної те-

матики підготовлено Методичні рекомендації з виконання запитів про розкуркулення та реп-

ресії. Автором зроблено аналіз документів фондів органів влади, комітетів незаможних се-

лян, судових установ, а також архівно-слідчих справ репресованих громадян, що має полег-

шити роботу архівістів при виконанні запитів соціально-правового характеру та персональ-

них запитів.  

Методичні рекомендації складаються з двох розділів: «Аналіз документів, які харак-

теризують політику розкуркулення та репресії проти селян» й «Аналіз архівно-слідчих справ 

громадян, репресованих у 1920-их – на початку 1950-х рр.».  

Запропонувала текст публікації схвалити та рекомендувати до розміщення на веб-

сайті держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 5.1. Текст публікації «З історії арбітражного судочинства на Миколаївщині» схвалити 

та рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 

 

 

Голова          Л.Л.Левченко 

 

Секретар          М.О.Мельник 


