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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту публікації «З історії мечеті у Миколаєві». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної виставки  «Докуме-

нти з історії мечеті у Миколаєві». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної виставки «З історії 
болгарського населення 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 на 2016 рік підготовлено текст публікації «З історії мечеті у Миколаєві», котру плану-
ється розмістити на офіційному веб-сайті держархіву області. 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директора держархіву області, д.і.н. 

Доповідач зазначила, що у публікації викладено історію збудування татарської мечеті 
у м. Миколаїв у 70-х роках ХІХ ст., відправлення духовних треб імамом З.Замалетдіновим та 
виконувачем обов’язків мулли Абдрахімом Ахметовим, про закриття старого магометансь-
кого кладовища  та надання місця для нового, а також відомості щодо стану мечеті та міна-
рету за радянських часів. 

Запропонувала схвалити текст публікації «З історії мечеті у Миколаєві» та рекомен-
дувати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
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 1.1. Схвалити текст публікації «З істо- рії мечеті у Миколаєві» та рекомендувати до 
розміщення 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 на 2016 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «Документи з історії ме-
четі у Миколаєві», котру планується оприлюднити на офіційному веб-сайтові держархіву об-
ласті. 

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 22 документи 
з відомостями про виділення коштів на будівництво татарської мечеті у Миколаєві, огляд і 
закриття старого мусульманського кладовища й виділення земельної ділянки для нового, ли-
стування щодо повернення земельної ділянки, де була збудована мечеть, у власність Морсь-
коьоого міністерства у 90-х роках ХІХ ст., відомості про кількість мешканців міста магоме-
танського віросповідання, плани м. Миколаїв за 1908 та 1920 рр., де зазначена мечеть, а та-
кож документи з обстеження мечеті та мінарету у 1945-1946 рр. 

Запропонував затвердити експозиційний план виставки «Документи з історії мечеті у 
Миколаєві» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву обла-
сті. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Докумен-
ти з історії мечеті у Миколаєві»  та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-
сайтові держархіву області. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 

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

тання на 2016 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «З історії болгарського 
населення на Миколаївщині», котру планується оприлюднити на офіційному веб-сайтові 
держархіву області. 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-
кументів, к.і.н. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 39 докумен-
тів. Відомості з історії найбільш відомого поселення – колонії Тернівка поблизу Миколаєва – 
представлені рапортами Тернівського сільського приказу за 1806 рік, документами про вико-
нання колоністами підводної та постоєвої повинності під час Кримської війни 1853-1855 рр., 
відомостями про Успінську церкву, її церковно- і священнослужителів та парафіян, списком 
мобілізованих ратників ополчення за 1914 рік, план земельної ділянки у с. Богданівка Одесь-
кого повіту Херсонської губернії – володіння статського радника М.М.Аркаса, що відчужу-
валась поселянам с. Тернівка, відомості про артілі села за 1925 рік  тощо. Також є документи 
про болгар – вихованців Південнослов’янського пансіону у Миколаєві, про національні осві-
тницькі заклади у 20-х роках ХХ ст. на території Миколаївської округи, а також протокол 
засідання комісії з розгляду заяв жителів с. Ольшанка Ольшанського району Первомайської 
округи на неправильне розкуркулення від 15 травня 1930 року. 

Підписи під документами укладено українською та російською мовами. 



 3
Запропонував затвердити експозицій- ний план виставки «З історії болгарського на-

селення на Миколаївщині» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові 
держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «З історії 
болгарського населення на Миколаївщині»  та рекомендувати до розміщення на офіційному 
веб-сайтові держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
Секретар          М.О.Мельник 


