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Порядок денний: 

1. Розгляд та схвалення тексту радіопередачі «До 160-ї річниці від початку Кримської 
війни 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 текст радіопередачі «До 160-ї річниці від початку 
Кримської війни 1853-1856 рр.», котру планується оприлюднити в ефірі обласного радіо «Бу-
зька хвиля». 
 Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що Миколаїв під час Кримської війни був головною тиловою 
базою Чорноморського флоту. Через місто до Криму цілодобово проходили військові части-
ни, ополченці, обози з боєприпасами та продовольством, а звідти доставляли поранених. У 
Миколаєві було організовано лазарети на 1500 місць, усі придатні приміщення, у тому числі 
приватні, відводилися під шпиталі. Крім того, до міста прибували біженці з Криму. Навколо 
міста зводилися артилерійські редути, було встановлено понад 160 гармат. На фарватері Пів-
денного Бугу спорудили насип, де влаштували Костянтинівську батарею. На початку вересня 
1854 року біля Євпаторії висадився 60-тисячний союзний десант, звідки направився до Сева-
стополя. Відтоді почалася героїчна оборона Севастополя, що продовжувалась майже рік. У 
ній приймали участь не лише кораблі, збудовані у Миколаєві, але й моряки Миколаївського 
флотського екіпажу. Чотири екіпажі майстрових, мешканців міста (майже 4000 осіб), були 
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направлені до Севастополя, де будували бас- тіони, виконували різні інженерні роботи то-
що. У жовтні 1855 року для пришвидчення руху військ до Севастополя жителі Миколаєва 
збудували наплавний міст через Південний Буг. Через Миколаїв було проведено телеграфну 
лінію, що сполучала Крим із Петербургом. Перед тим, як російські міста залишили Севасто-
поль, до Миколаєва було евакуйовано усі флотські та цивільні установи, а також населення 
міста. Для інвалідів Чорноморського флоту у Миколаєві було збудовано біля тридцяти буди-
нків, де поселяли унтер-офіцерів та георгіївських кавалерів. 

У радіопередачі викладено короткий нарис з історії Миколаєва під час Кримської вій-
ни та перелік документів, що зберігаються у держархіві області, котрі свідчать про перебіг 
подій під час та після війни. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі «До 160-ї річниці від початку Кримської 
війни 1853-1856 рр.» та рекомендувати до оприлюднення в ефірі обласного радіо. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Схвалити текст радіопередачі «До 160-ї річниці від початку Кримської війни 
1853-1856 рр.» та рекомендувати до оприлюднення в ефірі обласного радіо. 
 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


