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Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки "До 225-річчя з часу заснування суднобудівного заводу ім. 61 комунара".  

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки «До 35-ї річниці відкриття у Миколаєві музею суднобудування і флоту». 

 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
3. Розгляд та схвалення тексту доповіді "Кримська війна 1853-1856 рр. у документах 

Державного архіву Миколаївської війни" для участі у міжнародній науковій війсь-
ково-історичній конференції "Кримська війна: історія та уроки.                 
1853-1856 рр.". 

Доповідає: Мельник М.О. 
  
 
1. 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 фотодокументальну он-лайнову виставку "До 
225-річчя з часу заснування суднобудівного заводу ім. 61 комунара", котру планується роз-
містити на веб-сайтові держархіву. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
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 Колесник Н.А. – заступник директора з основної діяльності. 
Виступаюча зазначила, що 1788 року було засновано миколаївське адміралтейство, 

згодом – суднобудівний завод «Руссуд». Перше судно – 44-гарматний фрегат «Святой Нико-
лай» - було спущено на воду 1789 р., за ним збудовано ряд інших військових суден. 1911 р. 
завод отримав назву «Руссуд» (від акціонерного товариства «Русское судостроительное об-
щество» — нового власника верфі). 1930 р. завод перейменовано у Миколаївський завод      
ім. 61 комунара. Завод спеціалізувався на будівництві військових суден: ескадрених міноно-
сців, есмінців, підводних човнів, рятувальних суден різного типу. З початку 1960 року завод 
почав освоювати будівництво комерційних (цивільних) суден: рефрижераторів, сухованта-
жів, рибальських траулерів. Суднобудівний завод ім. 61 комунара був двічі нагороджений 
орденом Леніна – у квітні 1963 р. та листопаді 1985 р. З 1991 року завод співпрацював з гре-
цькою компанією «Laskaridis Shipping Company Ltd» і з 1997 року - зі спільним українсько-
грецьким підприємством «Yugreftransflot-Lavinia». У результаті співробітництва замовникам 
були поставлені 16 рефрижераторних суден. За час свого існування заводом побудовано бли-
зько 2000 військових кораблів та комерційних суден. 

80 документів (у тому числі фото), які входять до складу експозиційного плану виста-
вки, датовані 1911 – 1998 роками, і свідчать про збудування суден, проведення їх випробу-
вань і спуск на воду, про особовий склад підприємства тощо. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки "До 225-річчя з часу засну-
вання суднобудівного заводу ім. 61 комунара" та рекомендувати до оприлюднення її на веб-
сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки "До 225-річчя з 
часу заснування суднобудівного заводу ім. 61 комунара" затвердити та рекомендувати до ро-
зміщення на веб-сайтові 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 фотодокументальну он-лайнову виставку «До        
35-ї річниці відкриття у Миколаєві музею суднобудування і флоту», котру планується розмі-
стити на веб-сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступник директора – головний зберігач фондів держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 18 докумен-
тів, більшість яких з фонду Миколаївського обласного краєзнавчого музею (ф. Р-3159). План 
доповнено коротким нарисом з історії відкриття та діяльності закладу відомого культури мі-
ста. 

Музей суднобудування і флоту було відкрито у м. Миколаїв 30 липня 1978 р., у День 
Військово-Морського флоту. Старовинний будинок, у котрому розташовано музей, є 
пам’яткою історії архітектури кінця XVIII - першої  половини XIX століття.  1981 р. групу 
творців музею було відзначено  державною премією ім. Т.Г.Шевченка. За 35 років існування 
музею в його залах побувало близько трьох мільйонів відвідувачів. Музей відвідують тисячі 
туристів з різних країн світу. Це – один з найцікавіших туристичних об’єктів України, спра-
вжня візитна картка нашого краю. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки «До 35-ї річниці відкриття у 
Миколаєві музею суднобудування і флоту» та рекомендувати до розміщення у рубриці «До-
кументальні виставки on-line» на веб-сайтові держархіву області. 
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ВИРІШИЛИ: 
2.1. Затвердити експозиційний план виставки «До 35-ї річниці відкриття у Миколаєві 

музею суднобудування і флоту» та рекомендувати до розміщення у рубриці «Документальні 
виставки on-line» на веб-сайтові держархіву області. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що листа від Національного військово-історичного музею Укра-
їни із запрошенням взяти участь у міжнародній науковій військово-історичній конференції 
"Кримська війна: історія та уроки. 1853-1856 рр." підготовлено доповідь "Кримська війна 
1853-1856 рр. у документах Державного архіву Миколаївської війни", котра відбудеться на-
прикінці вересня 2014 року на базі Військово-морського музею України у м. Севастополь. 
 Текст доповіді додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що першоджерелом для історичних досліджень є архівні до-
кументи, виявлення та опрацювання котрих потребує значного обсягу часу та фахових знань. 
Для надання допомоги науковцям та краєзнавцям, які досліджують події Кримської війни 
1853-1856 рр., укладено перелік документів відповідної тематики з 9 фондів державного ар-
хіву Миколаївської області, котрий доповнено коротким історичним нарисом. 

Запропонував схвалити текст доповіді "Кримська війна 1853-1856 рр. у документах 
Державного архіву Миколаївської війни" та рекомендувати для участі у міжнародній науко-
вій військово-історичній конференції "Кримська війна: історія та уроки. 1853-1856 рр.". 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.1. Схвалити текст доповіді "Кримська війна 1853-1856 рр. у документах Державного 
архіву Миколаївської війни" та рекомендувати для участі у міжнародній науковій військово-
історичній конференції "Кримська війна: історія та уроки. 1853-1856 рр.". 

 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


