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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту публікації «До 70-ї річниці звільнення Миколаївсь-

кої області від нацистської окупації». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «До 70-ї річниці звільнення Миколаївської області від нацистської окупації». 

Доповідає: Мельник М.О. 
  
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що навесні Миколаївщина святкує ювілейну дату звільнення від 

нацистських окупантів. Відповідно до плану організаційної роботи архіву на 2014 рік підго-
товлено публікацію «До 70-ї річниці звільнення Миколаївської області від нацистської оку-
пації». 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступник директора – начальник  відділу зберігання, обліку та довід-
кового апарату, головного зберігача фондів. 

Виступаюча зазначила, що публікація розповідає про етапи звільнення Миколаївщини 
та обласного центра від німецько-румунських окупантів: Березнегуватсько-Снігурівську 
операцію, бої на Ковалівсько-Андріївському плацдармі, подвиг героїв десанту 
К.Ф.Ольшанського у миколаївському порту. Піблікація містить також відомості про нагоро-
дження та вшанування військових, котрі визволяли територію й населення області, присво-
ення військових частинам звання «Миколаївських», «Вознесенських», «Первомайських», 
«Новобузьких».  
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Публікація стане в нагоді краєзнавцям, студентам вищих навчальних закладів та уч-

ням шкіл. 
Запропонувала схвалити текст публікації «До 70-ї річниці звільнення Миколаївської 

області від нацистської окупації» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархі-
ву області. 

 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст публікації «До 70-ї річниці звільнення Миколаївської області від 
нацистської окупації» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно плану роботи відділу інформації та використання 
документів на 2014 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «До 70-ї річниці 
звільнення Миколаївської області від нацистської окупації». 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 77 докумен-
тів, це відомості про стан Миколаївщини напередодні війни, допомогу мирного населення 
бійцям на фронті, створення обласної евакуаційної комісії, встановлення «нових правил» 
окупаційної влади, про Голокост євреїв та ромів, діяльність підпільних організацій та груп, 
звільнення Миколаївщини від окупантів, нагородження героїв-визволителів, вшанування їх 
пам’яті, облік збитків, заподіяних окупантами народному господарству та жителям Миколаї-
вщини, відновлення діяльності організацій, підприємств та установ після звільнення від оку-
пації. 

Запропонував експозиційний план виставки затвердити. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Експозиційний план виставки «До 70-ї річниці звільнення Миколаївської області 
від нацистської окупації» затвердити та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держар-
хіву. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 
 
 
 


