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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та затвердження експозиційного плану  документальної он-лайнової виста-

вки «Польський етнос на Миколаївщині». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки «Трагедія Голокосту 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 документальну он-лайнову виставку «Польський етнос на 
Миколаївщині», котру планується оприлюднити на офіційному веб-сайтові держархіву обла-
сті. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Тригуб О.П. – завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чор-
номорського державного університету ім. Петра Могили, д.і.н. 

Доповідач зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 30 документів, 
що охоплюють період 1852-1968 рр.: листування священнослужителів і парафіян римо-
католицької церкви у м. Миколаїв, документи щодо ремонту дороги біля Польської слобідки 
у місті, діяльності Людинолюбного товариства при римо-католицькій церкві, зі статистич-
ними даними про кількість поляків серед виборців-містян (1907 рік), про організацію «Поль-
ського лазарета» для хворих і поранених воїнів під час Першої світової війни, про населені 
пункти Киселівка Снігурівського району та Жовтень Миколаївської округи, де превалюючим 
населенням були поляки, а також документи репресованих представників польського етносу. 
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Запропонував затвердити експозицій- ний план документальної он-лайнової вистав-

ки «Польський етнос на Миколаївщині» та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-
сайтові держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план виставки «Польський етнос на Миколаївщині» та 
рекомендувати до розміщення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що на виконання Указу Президента України від 12.08.2015 № 

471 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», доручення Кабінету 
Міністрів України від 26.09.2016 № 33889/18/1-15 підготовлено фотодокументальну он-
лайнову виставку «Трагедія Голокосту на Миколаївщині», котру планується розмістити на 
офіційному веб-сайтові держархіву області. 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 42 докумен-
ти, котрі свідчать про факти знищення та примусового утримування у ґето єврейського насе-
лення на території Миколаївщини під час нацистської окупації в роки Другої світової війни. 
Це списки жителів населених пунктів Миколаївщини, вбитих під час нацистської окупації; 
статистичні відомості про кількість розстріляних євреїв на території сільрад Миколаївщини; 
акти комісій з огляду поховань та встановлення фактів вбивства мирного населення; фотог-
рафії останків замордованих людей, поховання котрих були виявлені після звільнення тери-
торії області навесні 1944 року.  

Документи, представлені на виставці, опрацьовані дослідниками, на підставі відомос-
тей з них укладено публікації, доповіді тощо. Вони увійшли до експозиційних планів бага-
тьох документальних виставок. Тому он-лайнова виставка, доступна для дослідження відві-
дувачами веб-сайту архіву у будь-який час, має стати одним з об’єктивних джерел під час 
встановлення або підтвердження фактів вбивства людей під час Голокосту. 

Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «Трагедія Голокосту на Миколаївщині» та рекомендувати до розміщення на офіцій-
ному веб-сайтові держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «Тра-
гедія Голокосту на Миколаївщині»  та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-
сайтові держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
Секретар          М.О.Мельник 


