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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та затвердження переліку документів для включення до експозиційного 

плану виставки «Гроші Північного Причорномор’я від дельфінчика до гривні». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та обговорення тексту радіопередачі «До 71-ї річниці визволення України 
від нацистської окупації». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 
 

  
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що спільно з Миколаївським музеєм суднобудування і флоту 

підготовлено спільну виставку «Гроші Північного Причорномор’я від дельфінчика до грив-
ні», котру планується відкрити у приміщенні музею. 

Перелік документів додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву. 

Виступаюча зазначила, що мета виставки – ознайомити відвідувачів виставки з розви-
тком товарно-грошових відносин на Миколаївщині з давніх часів до сучасності, показати їх 
вплив на розвиток нашого міста. Спеціалістами держархіву області підготовлено перелік до-
кументів з фондів дорадянського періоду, котрі свідчать про цінову політику, рівень життя 
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миколаївських кораблебудівників та про роз- виток промислового Миколаєва як центру су-
днобудування у 1851-1919 рр., а також плани м. Миколаїв за 1860 та 1908 роки. 

Запропонувала затвердити перелік документів для включення до експозиційного пла-
ну виставки «Гроші Північного Причорномор’я від дельфінчика до гривні». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити перелік документів для включення до експозиційного плану виставки 
«Гроші Північного Причорномор’я від дельфінчика до гривні». 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що до річниці визволення України від нацистської окупації під-

готовлено текст радіопередачі «До 71-ї річниці визволення України від нацистської окупа-
ції», котру планується оприлюднити на радіоканалі «Бузька хвиля» Миколаївської ОДТРК. 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С.  – діловод відділу організаційной, кадрової та режимно-секретної ро-
боти. 

Виступаюча зазначила, що у тексті радіопередачі викладено шлях визволення України 
від Сталінградської битви (листопад 1942 р. – лютий 1943 р.) до звільнення Закарпаття 28 
жовтня 1944 р., є відомості про Курську битву, подолання «Східного валу» та битву за Дніп-
ро й звільнення Києва. Окремо висвітлені сторінки визволення Миколаївщини та обласного 
центру, подвиг десанту К.Ф.Ольшанського. Є інформація про кількість українців – команду-
вачів фронтів та армій, Героїв Радянського Союзу, присвоєння почесного звання «Місто-
герой» містам Київ, Одеса, Керч і Севастополь; статистичні дані про людські втрати під час 
війни, а також збитки, завдані пограбуванням та руйніцією під час військових дій та нацист-
ської окупації. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі «До 71-ї річниці визволення України від 
нацистської окупації» та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Бузька хвиля» 
Миколаївської обласної телерадіокомпанії. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст радіопередачі «До 71-ї річниці визволення України від нацистсь-
кої окупації» та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Бузька хвиля» Миколаїв-
ської обласної телерадіокомпанії. 
 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


