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Порядок денний: 

1. Розгляд та  затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки «Спортивні досягнення Миколаївщини». 

Доповідає: Серединський О.В. 
2. Розгляд та  затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової виста-

вки «Розвиток готельно-ресторанної справи на Миколаївщині». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Серединського О.В. – заступника начальника відділу інформації та використання до-
кументів. 

Доповідач зазначив, що ним підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку 
«Спортивні досягнення Миколаївщини», котру планується оприлюднити на офіційному веб-
сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Климова Л.С. – молодший науковий співробітник відділу організаційної, режимно-
секретної роботи та управління персоналом. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 21 документ з 
фондів Миколаївського обласного комітету у справах фізичної культури та спорту (ф. Р-
2836), комітету по фізичній культурі і спорту при виконкому Миколаївської міськради (ф. Р-
5659), Миколаївської обласної ради профспілок (ф. Р-2812), кінно-спортивної бази Микола-
ївського обласного виробничого об’єднання «Миколаївконепром» (ф. Р-5348), виконкому 
Миколаївської міськради (ф. Р-8), Миколаївського обласного комітету КПУ (ф. П-7), а також 
фотодокументи. 
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На виставці представлено документи  про стан навчально-спортивної роботи в об-

ласті, про створення та діяльність кінноспортивної школи, про роботу профспілкових спор-
тивних організацій області, про розвиток фізичної культури і спорту у м. Миколаїв, про за-
воювання Миколаївським футбольним клубом «Суднобудівник» звання чемпіона УРСР з 
футболу 1974 року та ін. 

Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «Спортивні досягнення Миколаївщини» та рекомендувати для оприлюднення на офі-
ційному веб-сайті держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки 
«Спортивні досягнення Миколаївщини» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному 
веб-сайті держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-
таря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що нею підготовлено документальну он-лайнову виставку «Роз-
виток готельно-ресторанної справи на Миколаївщині», котру планується оприлюднити на 
офіційному веб-сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Кузьменко Н.В. – заступник директора держархіву області, начальник відділу обліку, 
зберігання та довідкового апарату. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 56 документів 
з фондів «Канцелярія Миколаївського військового губернатора» (ф. 230), «Миколаївська мі-
ська дума» (ф. 222), «Миколаївська міська управа» (ф. 216), «Миколаївська міська поліція» 
(ф. 231), «Миколаївський трест громадського харчування» (ф. Р-1289), «»Миколаївська філія 
Одеської обласної контори управління ресторанів «Курортпостач» (ф. Р-1325), «Миколаївсь-
кий трест їдалень і ресторанів» (ф. Р-1195), «Управління громадського харчування Микола-
ївського облвиконкому» (ф. Р-5566). 

На виставці представлено документи  дорадянського періоду: про відкриття готелів, 
оплату за проживання військовослужбовців у готелях, списки власників та держальників ре-
сторанів, трактирів, харчевень, заїжджих дворів, про створення товариства взаємодопомоги 
офіціантів у м. Миколаїв та довідкової контори при ньому, про санітарний стан готелів та 
ресторанів та надання дозволів на торгівлю спиртними напоями у нічний час; а також доку-
менти за 1931-1972 рр.: про мережу громадського харчування м. Миколаїв, вжиття заходів із 
улаштування, відкриття та роботу ресторанів, заготівлю, виробництво та продаж ресторана-
ми харчів, відомості про кількість посадочних місць та наявність мережі ресторанів, про по-
силення санітарного режиму на підприємствах громадського харчування в системі Микола-
ївського обласного тресту громадського харчування та ін. 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«Розвиток готельно-ресторанної справи на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюд-
нення на офіційному веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Розвиток 
готельно-ресторанної справи на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на 
офіційному веб-сайті держархіву області. 
 
Голова         Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


