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Порядок денний: 

1. Розгляд та схвалення тексту публікації "З історії діяльності Миколаївського музично-
го училища у довоєнний час". 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та затвердження еспозиційного плану документальної виставки «До          90-
річчя миколаївського заводу «Екватор». 

 
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 використан-
ня документів на 2013 рік підготовлено публікацію "З історії діяльності Миколаївського музи-
чного училища у довоєнний час", котру планується розмістити на веб-сайтові держархіву. 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату. 

Виступаюча зазначила, що у грудні 1921 року у Миколаєві було відкрито музичний те-
хнікум, що перебував у віданні Миколаївської губнаросвіти. У травні 1923 року він був пере-
творений на вищі музичні курси, у квітні 1925 року – вищі музично-драматичні курси. У 
грудні 1925 року курси були реорганізовані у музично-драматичну профшколу. У листопаді 
1930 року школа перетворена на Миколаївський музичний технікум, у 1935 р. – на музичне 
училище, яке мало факультети: інструментальний, вокальний і теоретичний. У державному 
архіві Миколаївської області зберігаються документи Миколаївського музичного училища за 
1935-1941 рр., які розповідають про історію діяльності освітнього закладу у довоєнний час. 
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У публікації викладено історію органі- зації та діяльності Миколаївського музичного 

училища у 1935-1941 рр.: є відомості про викладацький та студентський склад, роботу інстру-
ментального, вокального й теоретичного факультетів, гуртків, проведення концертів у війсь-
кових частинах Миколаєва. 

Публікація стане в нагоді дослідникам історії освіти у Миколаєві, викладачам і студен-
там нині діючого музичного училища. 

Запропонувала схвалити текст публікації "З історії діяльності Миколаївського музично-
го училища у довоєнний час" та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархіву об-
ласті. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Схвалити текст публікації "З історії діяльності Миколаївського музичного училища 
у довоєнний час" та рекомендувати до оприлюднення 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 використан-
ня документів на 2013 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «До 90-річчя ми-
колаївського заводу «Екватор», котру планується розмістити на веб-сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С. – діловод відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 20 документів з 
фонду виробничого об’єднання «Екватор», котре за радянських часів було закритим режим-
ним  підприємством.  

Українське підприємство Електромортресту організоване 1920 року на базі діючого з 
1914 р. військово-морського будівельного бюро Загальної компанії електрики і підпорядкову-
валося Народному Комісаріату суднобудівної промисловості Союзу РСР. У 1920-1921 рр. під-
приємство брало участь у збудуванні трьох ельпідіфорів, виконувало роботи з добудови ескад-
рених міноносців типу «Ушаков» і легких крейсерів типу «Адмирал Нахимов». На початку 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. підприємство було евакуйоване до м. Астрахань, 
1941-1942 рр. мало назву Нижньоволзьке підприємство Електромортресту, 1942-1944 рр. – 
Верхньоволзьке підприємство Електромортресту. У 1944-1948 рр. – завод № 446 НКСП СРСР, 
1949-1959 рр. – підприємство п/с № 2 Міністерства суднобудівної промисловості СРСР,            
1960-1965 рр. – дослідний завод № 446 6-го Управління Державного Комітету Ради Міністрів 
СРСР суднобудування, 1966-1970 рр. – завод проектного бюро “Теплотехнік” Міністерства 
суднобудівної промисловості СРСР, 1970-1974 рр. – виробничо-технічне об’єднання «Еква-
тор», 1974 р. перейменовано  на виробниче об’єднання “Екватор”, нині - ПАТ «Завод «Еква-
тор». 

До експозиційного плану виставки включено звіти про роботу підприємства за різні ро-
ки. 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«До 90-річчя миколаївського заводу «Екватор» та рекомендувати розмістити її на веб-сайті 
держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «До            
90-річчя миколаївського заводу «Екватор» та рекомендувати розмістити її на веб-сайті держ-
архіву області. 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


