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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту публікації «До 50-річя з часу пуску цукрового заводу 

у с. Засілля Жовтневого району Миколаївської області». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «Миколаїв під час Першої світової війни». 

Доповідає: Мельник М.О. 
3. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-

ки «Діяльність громадсько-політичної організації «Народний Рух України за пере-
будову» на Миколаївщині». 

Доповідає: Мельник М.О. 
4. Розгляд та обговорення тесту радіопередачі «До 95-річчя проголошення Баштансь-

кої та Висунської республік – селянських формувань державного типу». 
Доповідає: Мельник М.О. 

5. Розгляд та та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової ви-
ставки «До 205-річчя з часу заснування німецьких колоній на Миколаївщині». 

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 2014 рік підготовлено публікацію  публікації «До 50-річя з часу пуску 
цукрового заводу у с. Засілля Жовтневого району Миколаївської області». 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
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 Чернова С.П. - заступник начальника відділу зберігання, обліку та довідкового апа-
рату. 

Виступаюча зазначила, що публікація підготовлена за документами фонду підприємс-
тва за 1960-1978 рр.  і містить інформацію про збудування цукрового заводу, проведення йо-
го облаштування й монтажу технічного обладнання, потужність і обсяги виробництва, чисе-
льність працівників тощо. 

Запропонувала схвалити текст публікації «До 50-річя з часу пуску цукрового заводу у 
с. Засілля Жовтневого району Миколаївської області» та рекомендувати до оприлюднення на 
веб-сайті держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст публікації публікації «До 50-річя з часу пуску цукрового заводу у 
с. Засілля Жовтневого району Миколаївської області» 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 викорис-

тання документів на 2014 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «Миколаїв 
під час Першої світової війни». 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Сидоренко А.І. – завідувач кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаїв-
ської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 33 докумен-
ти: про вжиття заходів з виявлення шпигунів, списки підданих Німеччини, реквізування 
майна підприємств, які належали Німеччині та Австрії, листування щодо надання примі-
щень, транспорту та продовольства військовим частинам, тимчасово розташованим у м. Ми-
колаїв, розміщення поранених та хворих воїнів у міських лікувальних установах, списки рат-
ників ополчення та військовозобов’язаних тощо. 

Запропонувала схвалити експозиційний план документальної виставки «Миколаїв під 
час Першої світової війни» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархіву об-
ласті. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити експозиційний план документальної виставки «Миколаїв під час Пер-
шої світової війни» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархіву області. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до наказу Державної архівної служби України від 
8 серпня 2014 року № 100 «Про участь державних архівів у відзначенні 25-ї річниці створен-
ня громадсько-політичної організації «Народний Рух України за перебудову» підготовлено 
документальну он-лайнову виставку «Діяльність громадсько-політичної організації «Народ-
ний Рух України за перебудову» на Миколаївщині». 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-
кументів. 

Виступаючий зазначив, що історія Народного Руху України веде свій початок від 
громадсько-політичного руху, який був заснований на базі численних демократичних угру-
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повань. Установчий з’ їзд Руху відбувся 8-10 вересня 1989 р. у м. Київ під назвою “Народ-
ний Рух України за перебудову”. У Народному Русі об’єдналися люди різних політичних пе-
реконань – від ліберальних комуністів до тих, хто сповідував ідеї інтегрального націоналіз-
му. Домінували настрої національної демократії, що привели до виходу з Руху частини ко-
муністів і національних радикалів. У перший же рік свого існування Рух організував ряд ве-
ликих масових заходів, метою яких була боротьба за державну незалежність, відродження 
української нації, відтворення історії українського народу і державності. «Народний Рух 
України за перебудову» був зареєстрований Радою Міністрів УРСР 9 лютого 1990 р., а вже у 
жовтні цього ж року до програми введено положення про головну мету Руху – досягнення 
незалежності України; з назви виключені слова “за перебудову”. У зв’язку з прийняттям За-
кону “Про об’єднання громадян” Народний Рух України було зареєстровано як партію 1 лю-
того 1993 р. 

Документи місцевих осередків громадсько-політичної організації «Народний Рух 
України за перебудову» на зберігання до держархіву не надходили, тому до експозиційного 
плану виставки включено 21 статтю з газет за 1990-2015 рр., які розповідають про діяльність 
організації, участь у виборах до ВРУ та органів місцевого самоврядування, вшанування 
пам’яті В.Чорновола у м. Вознесенськ тощо. 

Запропонував експозиційний план виставки затвердити. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Експозиційний план виставки «Діяльність громадсько-політичної організації «На-
родний Рух України за перебудову» на Миколаївщині» затвердити та рекомендувати для ро-
зміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання документів на 2014 рік підготовлено текст радіопередачі «До 95-річчя проголошення 
Баштанської та Висунської республік – селянських формувань державного типу». 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. - заступник начальника відділу зберігання, обліку та довідкового апа-
рату. 

Виступаюча зазначила, що 1919 року на території Миколаївщини було створено фор-
мування державного типу - Висунська та Баштанська республіки, які намагалися встановити 
"селянську владу", об'єднавши навколо великих сіл декілька волостей. Саме в "республіках" 
склався симбіоз "селянської вольниці" і партійної дисципліни. Він виявився здатним і протя-
гом кількох місяців успішно протистояв переважаючим силам денікінських військ. Ця яскра-
ва сторінка в історії національно-визвольних змагань в Україні має зацікавити слухачів обла-
сного радіо. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі «До 95-річчя проголошення Баштанської 
та Висунської республік – селянських формувань державного типу» та рекомендувати до 
оприлюднення на обласному радіо. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 4.1. Схвалити текст радіопередачі «До 95-річчя проголошення Баштанської та Висун-
ської республік – селянських формувань державного типу» та рекомендувати до оприлюд-
нення на обласному радіо.  
 
 
5. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
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Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання документів на 2014 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «До                
205-річчя з часу заснування німецьких колоній на Миколаївщині». 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 70 документів 
за 1919-1929 рр., котрі свідчать про життя німецьких колоній на території Миколаївщини, у 
більшості – Ландауського (з 1926 р. – Карл-Лібкнехтовського) району Миколаївської округи: 
списки та протоколи загальних зборів мешканців населених пунктів, документи про релігійні 
громади та церковні споруди різних конфесій, списки промислових та торгівельних органі-
зацій та підприємств, відомості про навчальні заклади, документи про землевпорядкування, 
проведення перевиборів до місцевих органів влади, документи про зміни в адміністративно-
територіальному поділові тощо. 

Запропонувала експозиційний план виставки затвердити. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 5.1. Експозиційний план виставки «До 205-річчя з часу заснування німецьких колоній 
на Миколаївщині» затвердити та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


