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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний період державного 

будівництва України супроводжується зростанням ролі історичних знань, 

підвищенням інтересу до практики й досвіду минулих років. Модерна 

вітчизняна історична наука неабиякого значення надає регіональним 

дослідженням. Саме завдяки ним є можливість осягнути сучасний розвиток 

як окремого регіону, так і всієї молодої Української держави. 

Період другої половини 60-х – початку 90-х рр. ХХ ст. для УРСР став 

важливим історичним етапом, упродовж якого формувалися визначальні 

риси її сучасного соціально-економічного, суспільно-політичного та 

культурного розвитку. В другій половині 60-х рр. завершилися основні 

адміністративно-територіальні зміни, у минулому залишилися війни, 

голодомори, репресії, депортації народів, стабілізувалися міграційні процеси. 

Втім, незважаючи на відсутність соціальних потрясінь у 1960-х – на початку 

90 рр., які могли стати перешкодою розвитку країни, в цей період 

окреслилося широке коло економічних та суспільно-політичних проблем. 

Подальший хід історичних подій завершився трансформацією, що призвела 

до формування системної кризи, яка стала наслідком криз усіх сфер 

суспільного життя.  

Актуальність обраної теми пояснюється й тим, що вона відображає 

найменш вивчений – регіональний аспект. Миколаївська область є однією з 

південних перлин Північного Причорномор'я з непересічною історією 

новітньої доби. Комплексне та незаангажоване дослідження історії 

Миколаївщини «застійного» періоду та горбачовської Перебудови дасть 

можливість об’єктивно осягнути велику кількість розбудовчих процесів, що 

проходять і в сучасну добу, адже саме в другій половині 60-х – на початку 

90-х рр. ХХ ст. закладені майже всі основні вектори розвитку краю, 
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сформована спеціалізація економіки та в деякій мірі спроектоване майбутнє 

Миколаївської області. 

Актуалізує тему й рівень її наукової розробки. Наявні дослідження лише 

частково розкривають тему соціально-економічного, суспільно-політичного 

та культурно-духовного розвитку Миколаївщини та представляють собою 

переважно радянську історіографію. Отже, вибір теми та її актуальність 

зумовлені потребою комплексного об’єктивного дослідження тих історичних 

процесів, що мали місце на території Миколаївщини впродовж другої 

половини 60-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям пов'язаний з розробкою планової теми: «Актуальні проблеми історії 

Півдня України в загальноісторичному вимірі», що проводиться на кафедрі 

історії України Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського (державний реєстраційний номер 0115U004380). Тема 

дисертації затверджена вченою радою Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 11 від 27 травня 

2014 р.) та зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і 

економічної інформації за № 0114U006164. 

Метою дослідження є комплексний аналіз соціально-економічного, 

суспільно-політичного та культурно-освітнього розвитку Миколаївщини в 

другій половині 60-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.  

Для її реалізації поставлено завдання дослідити:  

– історіографію, джерельну базу та методологію дослідження; 

– промисловий та сільськогосподарський розвиток Миколаївської області 

в другій половині 60-х – в першій половині 80-х рр.; 

– суспільно-політичне та культурно-духовне життя області періоду 

«застою»; 

– соціально-економічні тенденції на території Миколаївщини в другій 

половині 80-х – на початку 90-х рр.; 

– державотворчі процеси та національно-культурне життя в 
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Миколаївській області в перебудовчий період. 

– Окреслити коло питань, які потребують подальшого дослідження. 

Об'єкт дослідження – Миколаївська область в період другої половини 

60-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.  

Предмет дослідження – соціально-економічні, суспільно-політичні та 

культурно-освітні процеси на Миколаївщині в другій половині 60-х – на 

початку 90-х рр. ХХ ст.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину 60-х – 

початок 90-х рр. ХХ ст. Саме в епоху брежнєвського «застою» сформувалось 

сучасне економічне та культурне «обличчя» області, а в період горбачовської 

Перебудови закладені кардинальні демократичні та державотворчі тенденції 

в суспільно-політичному житті. 

Територіальні межі дослідження охоплюють Миколаївську область –

одну з 25 адміністративних одиниць суверенної Української держави. 

Наукова новизна дослідження полягає в наступному: 

–  вперше за проблемно-хронологічною схемою з позицій об’єктивності 

та історизму комплексно досліджений розвиток Миколаївської області в 

період другої половини 60-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.; запропоновано 

власну концепцію соціально-економічного та суспільно-політичного 

розвитку області в період брежнєвського «застою» (1965-1984 рр.); 

переосмислені процеси, що відбувались в суспільно-політичному житті краю 

в добу горбачовської Перебудови (1985-1991 рр.); уведено до наукового обігу 

інформацію про розвиток соціально-побутової сфери області; 

–  уточнено стан наукової розробки теми; розкрито важливе значення 

найновіших наукових праць, які ще не підлягали історіографічному аналізу, 

для переосмислення історії розвитку Миколаївщини зазначеного періоду. 

–  подальшого розвитку в дисертації набули питання щодо діяльності 

опозиційно налаштованих до радянської влади громадян, шістдесятників, 

дисидентів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
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наведені в дисертації факти, висновки та узагальнення можуть бути 

використані при підготовці узагальнюючих праць з історії України та 

південного регіону. Матеріали дослідження можна використовувати в 

дидактичних цілях при підготовці уроків у школі, лекційних та семінарських 

занять у вищих навчальних закладах під час розгляду відповідних тем із 

нормативних курсів «Історія України», «Історія Миколаївщини». Наведені в 

дисертації факти, висновки й узагальнення можуть стати корисними в 

краєзнавчій та екскурсійній роботі.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювались на засіданні кафедри історії України Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Результати 

дослідження апробовані автором на V Міжнародній науковій конференції 

«Аркасівські читання. Україна в контексті історичного розвитку Східної 

Європи» (Миколаїв, 17–18 квітня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи 

досліджень» (Львів, 3–4 липня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних 

процесів сучасного суспільства» (Одеса, 11–12 вересня 2015 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Історичні, соціологічні, політологічні 

науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Херсон, 25–

26 вересня 2015 р.), ХХІ Всеукраїнській конференції молодих істориків 

науки, техніки і освіти та спеціалістів «Модернізація науково-технологічної 

політики України» (Київ, 15 квітня 2016 р.), VI Міжнародній науковій 

конференції «Аркасівські читання: історико-археологічні та етнологічні 

дослідження у контексті гуманітарного розвитку європейського суспільства» 

(Миколаїв, 15–16 квітня 2016 р.), V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я» (Миколаїв, 19–

21 квітня 2016 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць в 

українських та чеському виданнях (загальним обсягом 7,1 ум. друк. арк.), 6 із 
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них у фахових виданнях України. 

Структура дисертації. Робота складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів (9 підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел та літератури (458 позицій). Загальний обсяг дисертації 

становить 255 сторінок, із них основний текст – 196 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА І МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

1.1. Стан наукової розробки теми 

 

Складовою частиною дисертаційного дослідження є аналіз історіографії 

проблеми, тобто з’ясування теоретико-методологічного рівня та історико-

тематичних пріоритетів монографічних і дисертаційних праць, статей, 

матеріалів наукових конференцій. Історіографічний аналіз встановлює стан 

наукового вивчення теми, визначає особливості концептуальних підходів 

історичної науки, виявляє особливості розвитку інтелектуальної історії, 

періодизацію, школи, напрямки, якщо вони сформувалися. 

Комплексне дослідження суспільно-політичного, соціально-

економічного та культурно-духовного розвитку Миколаївщини другої 

половини 60-х – початку 90-х рр. дотепер залишається в колі 

малодосліджених проблем. В той же час ґенеза окремих сторін життя області 

вказаного періоду як об’єкт історичного аналізу перебувала в центрі уваги 

багатьох дослідників. Характерною рисою наукового осмислення ряду 

важливих аспектів даної проблеми стала активна участь в ньому, поряд з 

істориками, представників інших наук – соціології, статистики, демографії та 

економіки. Зрозуміло, що їх узагальнення носили переважно прикладний 

характер і спрямовані на вирішення поточних завдань економічного та 

соціального розвитку. Виходячи з цього в конкретно-історичному 

дослідженні можливе часткове використання окремих даних та методик цих 

наук, що забезпечує можливість реалізації при розробці поставлених в 

дисертації проблем принципу полідисциплінарності в історії. 
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В основу аналізу історіографії теми покладено проблемно-

хронологічний принцип. Хронологічно історіографію дослідження можна 

поділити на дві групи: радянську (1960-1980-ті рр.) та сучасну (1990-ті рр. – 

до нинішнього часу). 

Серед праць, що належать до першої групи, чимало таких, які 

створювались переважно з метою ідеологічного забезпечення 

функціонування колгоспно-радгоспної системи господарювання на селі, 

адміністративно-командної системи у виробництві та існування радянської 

системи в суспільно-політичному та культурному житті, а тому в них майже 

завжди аналізувалися лише позитивні моменти. На тематичний спектр робіт 

помітно впливали й умови, в яких доводилося працювати дослідникам. Саме 

протягом цих років в умовах тоталітарного ладу українська історична наука 

зазнала досить серйозних деформацій. Вільна наукова думка жорстко 

переслідувалась з боку правлячих структур. Це спричиняло втрату 

об’єктивних наукових пошуків істориків, їм здебільшого доводилося 

коментувати чисельні партійні та державні «історичні рішення», виступи 

керівних діячів, наводити великі за обсягом цитати з рішень партійних з’їздів 

і конференцій, пленумів ЦК КПРС–КПУ, відповідних місцевих органів. 

Діяльність партії зображувалась як вирішальна умова інтенсивного розвитку 

області. 

В 60-80-х рр. виходить ряд узагальнюючих праць, присвячених 

промисловому розвитку як в цілому УРСР [3.199; 4.235; 4.249; 4.273], на 

сторінках яких можна знайти окремі сюжети щодо промисловості 

Миколаївщини так і праці, націлені на висвітлення проблем комплексного 

розвитку господарства Півдня УРСР та Миколаївської області зокрема 

[3.194; 4.222]. Цінність даних праць полягає в залученні великої кількості 

джерел, статистичних матеріалів, звітів з діяльності підприємств, однак в 

концептуальному плані простежується радянська школа бачення історичного 

минулого. Публікації П. Виборного [4.227], Р. Кац, О. Златопольської, 

А. Смірнова [4.242], А. Ганькевича [4.228], В. Домишляєва [3.196], 
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А. Малярчука [3.208] присвячені історії становлення і розвитку 

миколаївських суднобудівних заводів. Книги, розраховані на широке коло 

читачів, носять характер нарисів. Історія підприємств подається в 

багатоплановому аспекті: в тісному зв’язку з життям міста та області; 

становленням, формуванням професійного робочого колективу, кадрів 

інженерно-технічної інтелігенції; з багатою інформацією про кораблі, що 

будуються. В той же час роботам притаманна велика кількість прийнятих 

штампів радянського часу, значні ідеологічні надбудови. Розвитку 

суднобудівної промисловості області присвячені статті Ю. Макарова [8.322], 

Н. Чантурії [8.338], І. Овдієнка [8.327] в науковій періодиці кінця 80-х рр. 

Праці радянського періоду, присвячені розвитку сільського 

господарства, створювались переважно з метою ідеологічного забезпечення 

функціонування колгоспно-радгоспної системи господарювання на селі. 

Разом з тим слід зазначити, що чимало праць містили цікавий матеріал, але їх 

пронизувала заідеологізованість і жорсткий марксистсько-ленінський підхід. 

Подібні риси притаманні дослідженням В. Бородатого [3.193], 

М. Дмитроченка [3.195], О. Черненка [4.234]. Визначним явищем вітчизняної 

історіографії стала опублікована у 1980 р. фундаментальна узагальнююча 

монографія П. Панченка [3.212]. Праця являє собою багатоаспектне 

комплексне дослідження розвитку сільськогосподарського виробництва і 

загального становища українського села. Особливо цінним у ній є глибокий 

науковий аналіз державної аграрної політики. Автор не лише акумулював 

увесь попередній досвід досліджуваної проблеми, а й запропонував власну 

концепцію її розгляду, яка й сьогодні зберігає свою актуальність. Проте, 

перебуваючи під впливом тодішньої дійсності, затиснутий у рамках 

марксистсько-ленінської ідеології, автор акцентував увагу переважно на 

позитивних зрушеннях. Роль держави та її органів у цих процесах 

перебільшувалась. 

Важливим явищем у вітчизняній історіографії агропромислової сфери 

стала поява в кінці 60-х – на початку 70-х рр. ряду дисертаційних досліджень 
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[5.284–5.286] з окремих проблем життєдіяльності села: економіки, питань 

господарювання, соціально-культурного розвитку. Окремо слід виділити дві 

монографії О. Захарченка [3.200; 3.201] присвячені науковому 

обґрунтуванню необхідності введення колективного підряду в 

сільськогосподарське виробництво. Аграрій-практик, перший секретар 

Баштанського райкому КПУ довів високу ефективність виробництва, 

заснованого на колективному орендному підряді. Однак на жаль приклад 

Баштанщини не перейняли інші райони області, а після переведення 

О. Захарченка на іншу посаду прогресивні економічно обґрунтовані заходи 

зведені нанівець. Лише в кінці 80-х – на початку 90-х рр. почалось масове 

впровадження колективного підряду в господарства області. Позитивні 

зрушення в соціально-економічному розвитку сіл Миколаївщини періоду 

Перебудови стали об’єктом наукових розвідок Е. Гоцуєнка [8.316], Г. Гудзя 

[8.317], В. Жука [8.318]. 

Своєрідним проміжним підсумком радянської історіографії стала 

«Історія міст і сіл Української РСР» [4.239]. Томи про Миколаївську область 

побачили світ у 1971 р та 1981 р. українською та російською мовами. Дана 

праця на момент створення не мала аналогів у світі. З виходом у світ 

унікальної, величезної за обсягом праці Україна засвідчила високий фаховий 

рівень своєї регіоналістики та встановила своєрідний рекорд: жодна з інших 

радянських республік створити аналогічну працю не змогла. Сучасний аналіз 

роботи виокремлює істотні вади: описовість, декларатизм, захвалювання та 

перебільшення успіхів і досягнень краєзнавчих підходів. Нариси про міста і 

села створені за єдиним шаблоном, уривчасті. Відсутні характерні 

особливості соціальної організації. Натомість томи наповнені найдрібнішими 

деталями діяльності місцевих партійних і комсомольських організацій. 

Штампи та заідеологізованість зробили нариси про різні міста і селища дуже 

схожими. Однак для свого часу видання стало справді унікальним і не мало 

аналогів у світі.  
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Підсумовуючи сказане слід зазначити, що створені протягом 60-х – 80-х 

рр. дослідження щодо проблем соціально-економічного, суспільно-

політичного та культурно-духовного розвитку Миколаївщини незважаючи на 

їхню методологічну й ідеологічну заангажованість є вагомим науковим 

доробком, який допоможе критичному переосмисленню історичного 

процесу, новому розумінню вже відомих фактів і явищ.  

Якісно новий етап у розвитку вітчизняної історіографії в дослідженні 

поставленої проблеми розпочався зі здобуттям Україною незалежності. 

Значно розширився доступ науковців до архівних фондів, з’явилася реальна 

можливість повно, об’єктивно й неупереджено висвітлювати історичні 

процеси та події. Відійшли в минуле принципи класовості та партійності, які 

завдяки офіційній ідеології активно насаджувались в українській 

історіографії. Після подій 1991 р. Україна успадкувала увесь стан історичної 

науки, у тому числі й методологічну кризу, але умови розвитку української 

історичної науки стали істотно змінюватися. Проблематика історичних 

досліджень визначалася з урахуванням національних, регіональних та 

наукових інтересів, зник єдиний координуючий та керівний центр. 

Кардинально змінилися пріоритети у проблематиці наукових досліджень, на 

що в значній мірі відіграли дві обставини. По-перше, зник ідеологічний 

диктат однієї політичної, правлячої партії, і, по-друге, Україна стала 

суверенною, незалежною, самостійною країною. 

Значного розвитку на рубежі ХХ-ХХІ ст. досягла історіографія 

суспільно-політичного життя Миколаївщини в перебудовчий період другої 

половини 80-х рр. В наукових розвідках М. Алексієвця [8.312], О. Бажана 

[8.313], Д. Князевич [8.320], В. Михайлова [8.324], О. Шипотілова [8.339], 

М. Шитюка [8.311] розроблена проблематика становлення неформального 

громадсько-політичного руху на Миколаївщині наприкінці 80-х – початку 90-

х рр. ХХ ст., висвітлена його еволюція та процеси створення на території 

області осередків перших демократичних політичних партій, що вперше за 

багато десятиліть склали конкуренцію КПУ; досліджений процес загострення 
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системної кризи місцевих осередків компартії, вплив Української 

Гельсінської Спілки на молодіжний політичний рух, створення осередку 

Народного Руху України; охарактеризований калейдоскоп подій суспільно-

політичного життя області протягом весни і літа 1991 р. 

В сучасну добу вийшов ряд монографічних досліджень, присвячених 

змалюванню історичного шляху основних промислових підприємств 

Миколаївщини [4.236; 4.264; 4.278]. В працях В. Бабича [3.190; 3.191] та 

А. Сикварова [3.215] комплексно розглянута історія суднобудування на 

Миколаївщині та процес зародження і становлення авіаносного флоту в 

СРСР.  

Миколаївський краєзнавець Є. Горбуров в ряді монографічних 

досліджень [4.229–4.231] дослідив біографії відомих керівників 

миколаївських промислових підприємств. Крізь призму подання їх біографій 

розкривається багатопланова історія становлення промисловості області в 60-

80-х рр. ХХ ст. у тісному зв’язку із суспільно-політичним життям.  

Проблематика охорони здоров’я мешканців області, демографічний 

розвиток, історія становлення медичної і соціальної допомоги комплексно 

розглянута колективом науковців під керівництвом А. Кисельова в ряді 

монографічних досліджень на основі розгалуженої джерельної бази, фондів 

архівних установ та медичних закладів [4.233; 4.243–4.247; 4.266; 4.277].  

В 1990-х – 2000-х рр. світ побачив ряд історичних нарисів, присвячених 

вищим навчальним закладам Миколаївщини [4.223; 4.224; 4.240; 4.253; 4.255; 

4.265]. За радянської доби на Миколаївщині існувало два вищі – МКІ 

ім. адмірала С.Й. Макарова та МДПІ ім. В.Г. Бєлінського. 9 серпня 1971 р. 

заснований Миколаївський філіал Київського державного інституту 

культури. 10 травня 1984 р. підписано наказ про відкриття Миколаївської 

філії Одеського сільськогосподарського інституту. У названих роботах 

історія вищих навчальних закладів подається в нерозривному зв’язку з 

історією міста та області, присутня галерея портретів вчених та педагогів 

рідних років.  
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Лише в період незалежної України почала досліджуватись історія 

національних меншин області. Так, в 2005 р. та 2007 р. світ побачили збірки 

статей [4.250; 4.256], в яких подана ґенеза етнічних спільнот Миколаївщини 

та Півдня України, охарактеризований внесок представників національних 

меншин в соціально-економічний та культурно-духовний розвиток краю.  

Проблемам дослідження комуністичного терору присвячені томи 

колективної праці «Реабілітовані історією. Миколаївська область» [4.271]. В 

праці вміщені статті, архівні документи, спогади очевидців, що викривали 

злочинний механізм політичних репресій та утисків незгодних з політикою 

радянської влади на Миколаївщині у тому числі в 60-80-х рр. Особливо 

детально поданий опис утисків релігійних громад області, заборона вільного 

задоволення духовних потреб. Більш всебічно релігійний аспект 

опрацьований в працях Д. Заковоротного [3.198] та В. Щукіна [3.218], 

спеціально присвячених проблемам історії православної та іудейської громад 

Миколаївщини.  

Комплексний аналіз багатогранного розвитку Миколаївщини радянської 

доби міститься на сторінках навчально-методичних посібників, авторами 

яких стали науково-професорські колективи провідних вищих навчальних 

закладів області [3.216; 4.258; 4.259; 4.268; 4.280; 4.281]. Однак значно ширші 

хронологічні рамки осягнення матеріалу та навчальний характер праць 

об’єктивно не спряли комплексному висвітленню поставлених в дисертації 

завдань. Окремо слід виділити монографію О. Яцунської [3.219], в якій 

детально досліджене суспільно-політичне життя Миколаївщини в 

перебудовчий період, охарактеризовані процеси зародження місцевих 

осередків українських політичних партій, боротьба мешканців області за свої 

національно-культурні права. Детально висвітлено життя області в серпні 

1991 р. та місцеві події, пов’язані зі здобуттям Україною незалежності. 

В 1990-х – 2000-х рр. проведено ряд науково-практичних конференцій, 

приурочених до ювілейних дат історії Миколаївщини [6.289; 6.291; 6.298; 

6.299]. Учасники подібних заходів отримали можливість апробувати свої 
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наукові розробки в краєзнавчому колі. Важливою подією в науковому житті 

області стало регулярне проведення обласної краєзнавчої конференції 

«Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження» та міжнародної науково-

практичної конференції «Аркасівські читання» за матеріалами яких 

видаються друковані збірники [6.293–6.297; 6.300]. Значення краєзнавчих 

матеріалів даних конференцій важко переоцінити, адже саме на рівні 

подібних заходів відбувається первинна апробація проміжних результатів 

наукових пошуків, їх обговорення та трансформація в подальший науковий 

продукт.  

Отже, інтерес дослідників до проблем розвитку Миколаївщини другої 

половини 60-х – початку 90-х рр. ХХ ст. останнім часом значно зріс. 

Урізноманітнюється тематика наукових праць, вони набувають 

багатогранного, комплексного характеру. Аналіз праць, опублікованих в 60-

90-х рр. ХХ ст. показав, що існували певні труднощі у дослідженні 

поставленої проблеми. Підготовлені в радянський період праці з відомих 

причин мали певні недоліки і потребували неупередженого переосмислення. 

Чимало наукових проблем вимагають поглибленого вивчення, доповнення і 

сучасних оцінок. Ряд ключових аспектів розвитку Миколаївщини другої 

половини 60-х – початку 90-х рр. ХХ ст. залишились поза увагою 

дослідників: комплексний промисловий розвиток області; характерні 

тенденції в сільському господарстві; розвиток соціальної та культурно-

духовної сфери; стан освіти і науки; суспільно-політичне життя області.  

Таким чином, недосліджені та сфальсифіковані аспекти історії 

Миколаївщини другої половини 60-х – початку 90-х рр. потребують 

комплексного, глибокого та об’єктивного дослідження. 

 

 

 

 

 



18 
 

1.2. Джерельна база 

 

Джерельну базу дослідження склали архівні матеріали, опубліковані 

документи та періодична преса.  

Останнім часом дослідник отримав можливість без обмежень працювати 

з документами колишніх партійних архівів, більшість з яких не опубліковані 

в радянську добу і зберігалися у спецфондах. Робота над документами дає 

можливість стверджувати, що в основі рішень, які приймались, в багатьох 

випадках лежало не предметне вивчення дійсності, а тон зверхньої 

директивності, волюнтаризму, орієнтації на дотримання рішень 

загальносоюзних та республіканських органів влади. В той же час необхідно 

відзначити, що в оцінці архівних джерел потрібен критичний підхід. 

Більшість рішень, які приймалися партійними та громадськими організаціями 

і особливо їх первинними структурами, часто лише копіювали рішення 

вищих органів або власні рішення минулих років. Система контролю за їх 

виконанням фактично відсутня.  

Архівну джерельну основу дослідження склали матеріали Державного 

архіву Миколаївської області. Значна кількість опрацьованих документів 

міститься у фонді 992 (Миколаївська обласна Рада. 1937-1941 рр., 1943-

2001 рр.), та П-7 (Миколаївський обласний комітет Комуністичної партії 

України, 1936-1962, 1964-1991 рр.), в яких міститься переписка з ЦК КПУ, 

Президією Верховної Ради УРСР, Радою Міністрів УРСР, профільними 

міністерствами, Миколаївським обкомом КПУ, райвиконкомами, 

первинними партійними та радянськими органами влади, установами та 

організаціями області з усіх поточних питань соціально-економічного, 

суспільно-політичного та культурно-освітнього розвитку. Аналіз джерел 

засвідчує, що в більшості присутня парадність, виключно позитивне 

висвітлення діяльності партійних та радянських органів влади; і в той же час 

замовчування негативних явищ, перекручення інформації, приписки. У 

більшості документів обласної, міських, районних, колгоспних та радгоспних 
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партійних організацій емпіричний матеріал суттєво переважає аналітичний. 

Характерною рисою багатьох документів є декларування загальних положень 

політики держави без глибокого конкретного аналізу їх виконання на місцях. 

Все це знижує достовірність джерел даного фонду і вимагає критичного до 

них ставлення, необхідності порівняння документів установ, підприємств, 

громадських організацій, законодавчих і виконавчих органів з реальними 

підсумками результатів їх діяльності. 

Окрім зазначених вище фондів Держархіву Миколаївської області, в 

дослідженні окремих аспектів теми використані вузькопрофільні архівні 

зібрання. Для дослідження динаміки капітального будівництва на території 

області залучено документи фондів 2813 (Миколаївський обласний відділ у 

справах будівництва і архітектури, 1944-1988 рр.), 2935 (Управління 

капітального будівництва, 1958-1992 рр.), 5198 (Миколаївський будівельно-

монтажний трест «Миколаївжитлобуд», 1965-1985 рр.).  

У процесі дослідження промислового розвитку використані фонди 2794 

(Управління місцевої промисловості виконкому Миколаївської обласної Ради 

народних депутатів), 577 (Державне підприємство «Суднобудівний завод 

ім. 61 комунара», 1916-1924, 1944-1996 рр.), 578 (Двічі ордена Леніна, ордена 

Жовтневої Революції, ордена Трудового Червоного Прапора УРСР 

Чорноморський суднобудівний завод, 1917-1942 рр., 1944-1991 рр.), 2088 

(Виробниче об’єднання «Екватор», 1938-1990 рр.), 4706 (Суднобудівний 

завод «Океан», 1947-1987 рр.), 4689 (Виробниче об’єднання «Зоря», 1950-

1997 рр.), 5843 (Машинобудівний завод ім. 60-річчя СРСР, 1969-1986 рр.), 

3170 (Чорноморський судномеханічний завод, 1940-1986 рр.), 3194 

(Миколаївський завод сільськогосподарського машинобудування, 1956-

1993 рр.), 3771 (Миколаївський завод «Дормашина» ім. 50-річчя Великого 

Жовтня, 1931-1941 рр., 1944-1990 рр.), 5650 (Науково-виробниче 

підприємство «Машпроект», 1961-1996 рр.), 5672 (Ольшанський цементний 

завод ім. ХХV з’їзду КПРС, 1959-1993 рр.), 5199 (Виробниче об’єднання 

«Ніконд», 1959-1990 рр.), 5884 (Миколаївський глиноземний завод, 1973-
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2002 рр.), 1015 (Миколаївський парфумно-косметичний комбінат «Червоні 

вітрила», 1927-1941, 1944-1993 рр.). 

Для вивчення стану сільського господарства області використані 

матеріали фондів 2764 (Миколаївське обласне управління сільського 

господарства, 1937-1941, 1944-1985 рр.), 6064 (Рада агропромислових 

формувань Миколаївської області «Миколаївагропромрада», 1986-1991 рр.), 

3937 (Миколаївське обласне виробниче об’єднання з виробничо-технічного 

забезпечення сільського господарства «Сільгосптехніка», 1961-1984 рр.), 

2884 (Миколаївське обласне виробниче управління меліорації і водного 

господарства, 1954-1986 рр.), 5680 (Управління експлуатації Інгулецької 

обводнювально-зрошувальної системи, 1958-1966 рр.). При аналізі архівних 

джерел мали місце труднощі у виявленні даних деяких аспектів роботи 

установ, таких як фінансування, реалізація програм соціального призначення, 

підготовка і розстановка кадрів. В архівних матеріалах державно-партійного 

керівництва питання діяльності установ сільського господарства 

розглядались не в прямій постановці, а в аспекті завдань соціалістичного 

будівництва. Система обліку роботи і звітності сільськогосподарських 

підприємств не змінювалась протягом десятиліть, що практично заважало 

формуванню об`єктивної картини реального стану справ в соціальній 

інфраструктурі села і в цілому всього агропромислового сектора. 

Дослідження культурно-освітнього життя Миколаївщини доповнене 

матеріалами фондів 6082 (Відділ народної освіти виконавчого комітету 

Миколаївської обласної ради народних депутатів (облвно), 1944-1988 рр.), 

881 (Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора кораблебудівний 

інститут ім. адмірала С.Й. Макарова, 1918-1990 рр.), 993 (Миколаївський 

державний педагогічний інститут ім. В.Г. Бєлінського Міністерства освіти 

УРСР, 1920-1941, 1944-1985 рр.), 2795 (Відділ охорони здоров’я виконкому 

Миколаївської обласної Ради народних депутатів, 1940-1981 рр.), 3171 

(Миколаївська обласна спілка споживчих товариств (облспоживспілка), 1944-

1980 рр.). 
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Окрему групу джерел становлять опубліковані документи, матеріали та 

статистичні збірники: «Основные показатели развития народного хозяйства 

Николаевской области» [2.185], «Народне господарство Української РСР в 

1966 р. Статистичний щорічник» [2.178], «Народное хозяйство Николаевской 

области. Статистический сборник» [2.180], «Николаевщина в цифрах. 

Краткий статистический сборник» [2.182], «Радгоспи Української РСР в 

цифрах. Статистичний збірник» [2.186], «Українська РСР у цифрах у 1975 р. 

Короткий статистичний довідник» [2.188], «Народное хозяйство 

Николаевской области за годы восьмой и девятой пятилеток. Статистический 

сборник» [2.179], «Николаевщина в цифрах. Краткий статистический 

сборник» [2.183], «Николаеву 200 лет. 1789-1989: Сборник документов и 

материалов» [2.181], «Николаевщина социалистическая: Документы и 

материалы (1946-1980)» [2.184]. В умовах ідеологічного контролю і цензури 

радянські статистичні збірники містять в собі матеріали виключно 

позитивного характеру. Негативні аспекти не відображаються і відверто 

замовчуються. Більшість матеріалів, що містяться в них, є суперечливими. 

Вони ретельно відібрані, складені або принаймні відредаговані 

представниками бюрократії. У них містяться лише ті дані, факти, відомості, 

що засвідчують успіхи соціалістичного будівництва, правильність 

генеральної лінії партії, створюють привабливе обличчя влади. З них можна 

отримати інформацію про зростання заробітної плати колгоспників і 

робітників радгоспів, трудівників промислових підприємств, кількість 

побудованого житла, об’єктів соціально-культурного призначення, 

підвищення освітнього й культурного рівня мешканців Миколаївщини. Разом 

з тим старанно приховувалося все, що на думку партійної бюрократії, 

упорядників і цензорів, могло якось свідчити про помилки партійного 

керівництва, деформації соціальної політики, гострі соціальні проблеми. Так, 

у жодному з друкованих збірників тих часів немає повних статистичних 

даних про рівень інфляції, зростання смертності серед мешканців області, 

поширення негативних явищ, наприклад, пияцтва, алкоголізму, наркоманії 
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тощо. Подібні дані закриті не тільки для громадськості, але й для більшості 

дослідників. Традиційним у звітності за показниками соціального розвитку 

став щорічний приріст показників. Приписки в статистичних звітах установ 

зумовлені методичними рекомендаціями та інструкціями, які розроблялися 

різними міністерствами, перш за все фінансів та соціального забезпечення, 

коли від кількісних показників залежала кількість штатних одиниць 

працівників, розмір їх заробітної платні. Таким чином, опубліковані 

статистичні збірники створили належну джерельну базу для наукового 

осмислення проблематики. Однак обмеженість їх лише цифровим матеріалом 

часто не дозволяє повністю розкрити історичний зміст явищ, що вимагає 

залучення документів суспільно-політичного спрямування. 

Важливою складовою джерельної бази дослідження стали матеріали 

періодичної преси, як місцевої так і республіканської та загальносоюзної. 

Насамперед це друковані органи ЦК КПРС «Правда» та «Сільське життя», 

ЦК ЛКСМУ «Молодь України», ЦК КПУ, Верховної Ради і Ради Міністрів 

УРСР «Радянська Україна» та «Робітнича газета» в яких подавалися тексти 

законів, постанов, наказів по міністерствах як Радянського Союзу, так і 

України зокрема. В них розміщувались найважливіші офіційні повідомлення, 

огляд політичних та соціально-економічних подій по країні, містилась 

оперативна інформація щодо змін у суспільному житті держави.  

Серед місцевих обласних та районних видань використано матеріали 

таких газет як «Південна правда», «Ленінське плем’я», «Вперед», 

«Комунаровець», «Комуністичним шляхом», «Ленінська правда», «Шляхом 

Леніна», «Народна трибуна», «Нове життя», «Прапор Жовтня», «Прибузький 

комунар», «Промінь», «Чорноморська зірка» які дали величезний місцевий 

матеріал з досліджуваної теми. Однак для періодичних видань радянської 

доби характерна ідейно-політична одноманітність, відсутність критичних 

оцінок, висновків існуючої практики. Для зручності в користуванні місцева 

періодика умовно класифікована на загальнополітичну, теоретичну, 

виробничо-галузеву. Відбір матеріалів здійснювався за певною 
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послідовністю: передові статті, офіційні рішення органів влади, 

документальні й оперативні матеріали, інформації, замітки й повідомлення. 

За радянської доби українська періодика неспроможна виступати надійним 

засобом типологізації суспільно-політичних явищ та інформаційної 

насиченості історичних подій. Вона виконувала роль ідейної зброї компартії, 

використовувалася як засіб, важіль керівництва суспільством. Часто оцінки 

явищ, подій, осіб, які подавались в партійних і «непартійних» виданнях, 

відігравали вирішальну роль у долях людей, професійній діяльності 

колективів. Вони робили останні висновки з оцінок історичних подій, діячів. 

Разом із тим, опрацювання матеріалів періодичних видань дало змогу 

«вжитися» в епоху, глибше зрозуміти ті конкретно-історичні умови, в яких 

функціонувала Миколаївщина. Іноді на шпальтах газет часто без прикрас 

суворо й чітко подавалась панорама реалій радянського буття. Серед 

матеріалів преси можна виділити окремі групи. В репортажах кореспонденти 

відображали, головним чином, позитивний досвід розвитку трудових 

колективів сільгосп- та промислових підприємств. В багатьох 

кореспонденціях розкривається зміст досвіду, накопиченого у сфері 

господарювання та соціальної інфраструктури. Розповіді-замальовки про 

організаторів та передовиків виробництва, інтерв’ю з ними доводять до нас 

своєрідний голос мас, їх думки та настрої. Звертає на себе увагу більша 

критичність матеріалів, опублікованих у кінці 80-х років, порівняно з другою 

половиною 60-х та 70-ми рр., коли переважало суцільне вихвалення переваг 

ладу, непогрішимість та геніальність влади.  

Таким чином, комплексне використання архівних матеріалів та інших 

документів, їх критичний аналіз та оцінка дозволяє розкрити основні аспекти 

обраної теми, розв’язати поставлені завдання. 
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1.3. Методологія дослідження  

 

Основу дослідження складає вибрана дослідником методологія. В 

перекладі з грецької «методологія» означає вчення про структуру, методи і 

засоби діяльності. Головною метою методології є вивчення засобів, методів і 

прийомів дослідження, за допомогою яких набувається нове знання в науці. 

Головним методологічним орієнтиром нашого дослідження виступив 

цивілізаційний підхід, який враховує як об’єктивний (формаційний), так і 

суб’єктивний (антропологічний) аспекти та направлений на дослідження 

суспільства у всій багатогранності проявів його життя та існування. 

Теоретико-методологічні основи дослідження визначені специфікою 

його предмета та поставленими завданнями. Поєднання в дослідженні 

історичного, економічного, політичного та культурного аспектів зумовило 

комплементарний підхід до вибору методів. Основна функція кожного з 

обраних методів полягає в тому, щоб за його допомогою отримати 

інформацію, потрібну для розкриття суті явищ та процесів, виявлення певних 

особливостей і закономірностей, взаємозв’язків між складниками 

досліджуваних об’єктів.  

Методи дослідження вибрані відповідно до таких критеріїв: 

‒  ефективності (здатності в кожному конкретному випадку забезпечити 

отримання потрібного результату); 

‒  надійності (здатності за допомогою методу отримати максимально 

достовірну інформацію, яка дасть можливість об’єктивно розкрити сутність 

досліджуваних процесів та явищ, дати їм неупереджену оцінку); 

‒  економічності (можливість методу досягати бажаних результатів при 

найменших витратах часу та засобів).  

Методи нашого дослідження підпорядковані певним методологічним 

принципам, таким як:  
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‒  принцип історизму, який потребує розгляду всіх процесів суспільного 

життя, усіх подій, фактів і явищ у закономірному та логічному розвитку, у їх 

взаємозв’язку в історичному часі і просторі; 

‒  принцип об’єктивності, який передбачає висвітлення фактів у їх 

справжньому змісті, в сукупності позитивних та негативних сторін. У 

нашому випадку цей принцип є ключовим при характеристиці всіх сторін 

суспільно-політичного, соціально-економічного та культурно-освітнього 

життя Миколаївщини в другій половині 60-х – на початку 90- х рр. ХХ ст.; 

‒  принцип взаємного доповнення загальнонаукових та спеціальних 

методів; 

‒  принцип опори на історичні джерела, оскільки кожне твердження, 

теза, поточні результати дослідження, узагальнення та висновки повинні 

мати джерельне підтвердження. При цьому принцип об’єктивності потребує 

науково-критичного підходу до історичних джерел; 

‒  принцип наукового плюралізму, який полягає в тому, аби враховувати 

всі наявні погляди з приводу певної проблеми, аналізувати їх та робити 

власні висновки; 

Процес дослідження суспільно-політичного, соціально-економічного та 

культурно-освітнього розвитку Миколаївщини здійснювався на двох рівнях. 

Перший з них, емпіричний, полягав у безпосередньому дослідженні різних 

видів історичних джерел задля накопичення інформації та первісної її 

систематизації відповідно до предмета дослідження і поставлених завдань. 

Другий, теоретичний рівень, передбачав роботу, спрямовану на аналіз 

отриманої інформації, розкриття певних зв’язків та закономірностей, що 

притаманні предмету й об’єкту дослідження, формулювання та 

обґрунтування узагальнень і висновків.  

Для забезпечення всебічного вивчення головних аспектів досліджуваної 

теми використано комплекс загальнонаукових та спеціальних історичних 

методів.  
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Серед них методи аналізу та синтезу. Аналіз здійснювався способом 

умовного розділення предмета дослідження на окремі складові частини для 

детального вивчення. Так, у межах предмета дослідження виділено 

особливості промислового розвитку та характерні тенденції в сільському 

господарстві; суспільно-політичне та культурно-освітнє життя області в 

період брежнєвського «застою»; соціально-економічні та державотворчі 

процеси на Миколаївщині в перебудовчий період; основні прояви культурно-

мистецького, освітнього та релігійного життя області. 

Синтез полягає у поєднанні частин у єдине ціле. У цьому випадку 

інформацію, отриману в результаті аналізу, систематизовано й об’єднано для 

створення загального уявлення про особливості розвитку Миколаївщини в 

другій половині 60-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. у різних сферах життя.  

У процесі дослідження використані методи індукції та дедукції. Індукція 

як метод заснована на отриманні висновку на базі часткового, одиничного. 

Ефективність цього методу проявилася під час аналізу технологічного 

переозброєння виробництва на промислових підприємствах області в другій 

половині 60-х – 70-х рр., що дало змогу сформувати уявлення про позитивні 

зрушення та прогрес в промисловому будівництві краю; при характеристиці 

впровадження орендного підряду в аграрному секторі; під час аналізу 

прикладів переслідувань незгодних з політикою радянської влади; при 

визначенні місця Миколаївщини в процесі відродження духовного життя 

українського суспільства. 

Дедукція передбачає зворотний рух, коли загальні висновки, 

загальноприйняті положення переносяться на конкретну історичну ситуацію. 

Такий метод використаний при висвітленні міжетнічних відносин та 

особливостей культурно-освітнього та духовного життя Миколаївщини 

другої половини 80-х рр. 

Метод системного аналізу втілився в дослідженні суспільно-політичних, 

соціально-економічних і культурно-освітніх аспектів життя Миколаївщини 

другої половини 60-х – початку 90-х рр. ХХ ст. як складників політичної, 
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економічної та культурної систем розвитку Української РСР зазначеного 

періоду.  

В роботі застосовано метод кліометрії, який полягає у використанні 

кількісних вимірів для характеристики історичних явищ та процесів. За 

допомогою статистичного моделювання проведено аналіз основних 

показників, покладених в основу аналітично-доказової бази дослідження. 

Предметом вивчення за допомогою цього методу стали демографічні зміни 

на Миколаївщині та рівень економічного розвитку області. 

Метод статистичного спостереження полягає у планомірному, науково 

організованому зборі даних для характеристики певних явищ та процесів. 

Потреба його застосування зумовлена тим, що статистичні дані є одним із 

найважливіших видів джерел у цьому дослідженні. Вони стали важливою 

фазою в роботі над темою, оскільки завдяки їм сформовано емпіричну базу, 

яка склала основу для теоретичних висновків та узагальнень. Для 

статистичних спостережень обрані однотипні кількісні показники, на основі 

яких зроблено висновки щодо особливостей суспільно-політичного, 

соціально-економічного та культурного розвитку області. 

Порівняльний метод дав змогу в результаті відповідної обробки та 

аналізу зібраної статистичної інформації відтворити динаміку змін основних 

показників, покладених в основу дослідження. Порівняння кількісних та 

якісних характеристик стало підставою для висвітлення рівня розвитку 

Миколаївщини в контексті всієї УРСР.  

Метод систематизації передбачає упорядкування множинних об’єктів 

способом встановлення єдності або відмінності елементів, що підлягають 

систематизації. Цей метод застосовано в процесі вивчення та аналізу 

історіографії досліджуваної теми, завдяки чому в ній виділено окремі групи 

за спільними ознаками. Метод систематизації застосовувався і в роботі з 

історичними джерелами, які впорядковані за видовими ознаками.  

У процесі підготовки дослідження виявлено постійну залежність усіх 

сфер життя Миколаївщини від державної політики в різних галузях. Це стало 
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можливим завдяки використанню історико-ситуаційного методу, який 

ґрунтується на повторюваності історичних ситуацій та цілісності причинно-

наслідкових зв’язків.  

Історико-генетичний метод використано при відображенні 

закономірностей історичних подій. В ході аналізу особливостей економічної, 

національної, культурної політики радянської влади вдалося визначити її 

результати, що відобразилися в історії Миколаївщини.  

Використання хронологічного методу дало змогу висвітлити історичний 

процес у чіткій хронологічній послідовності. У нашому випадку застосування 

цього методу зумовлене проблемно-хронологічним принципом викладення 

матеріалу основної частини. Окрім того, проблемно-хронологічний метод, 

що забезпечує поділ предмета дослідження на складові частини та розгляд 

кожної з них у хронологічній послідовності, дав змогу визначити етапи 

розвитку усіх сфер життя Миколаївщини другої половини 60-х – початку 90-

х рр. ХХ ст.  

Метод історичної реконструкції використано для відтворення та 

розуміння історичних обставин, що вплинули на суспільно-політичний, 

соціально-економічний та культурний розвиток Миколаївщини.  

Отже, у процесі дослідження ми намагалися дотримуватися сучасних 

методологічних принципів і поєднувати різні методи історичного пізнання, 

щоб забезпечити належний науковий рівень розкриття теми. 

Таким чином, стислий огляд літератури з досліджуваної проблеми 

свідчить про те, що проблематика комплексного розвитку Миколаївщини 

другої половини 60-х – початку 90-х рр. ХХ ст. досліджена недостатньо. 

Розкриті радянською історіографією аспекти висвітлені відповідно до 

концептуально-ідеологічних концепцій КПРС і по суті носять необ'єктивний 

характер. Введення у науковий обіг нових джерел, додержання наукових 

принципів історизму та об’єктивності, зважена оцінка процесів, що 

відбувались у суспільно-політичному і соціально-економічному розвитку 
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Миколаївщини в другій половині 60-х – початку 90-х рр., дало можливість 

об'єктивно розкрити досліджувану проблему.  

В процесі роботи над дослідженням залучено різні за своїм характером 

джерела: опубліковані документи місцевого, республіканського та союзного 

партійно-державного керівництва, статистичні матеріали, періодичні 

видання, що виходили в окреслений період, архівні матеріали. Відповідно до 

цього, критичне використання, аналіз, синтез, співставлення та порівняння у 

дисертаційному дослідженні наявної історіографічної бази та обширного 

комплексу джерел дозволили об’єктивно підійти до розгляду проблем 

суспільно-політичного, соціально-економічного та культурно-духовного 

розвитку Миколаївщини в другій половині 60-х – початку 90-х рр. 

Відібраний з різноманітних джерел, критично проаналізований та 

систематизований у процесі дослідження фактичний матеріал, зроблені на 

його підставі оцінки і узагальнення об’єктивно розкрили завдання 

дослідження та надали підстави для винесення відповідних висновків. 
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РОЗДІЛ 2 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОБЛАСТІ 

В СЕРЕДИНІ 60-х – В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-х рр. ХХ ст. 

 

 

 

2.1. Промислове будівництво краю 

 

Період кінця 50-х – початку 60-х рр. характеризується пошуками шляхів 

піднесення економіки, намаганнями втілити в життя стратегічні господарські 

реформи. Ще в другій половині 50-х рр. почались інтенсивні спроби 

оновлення та демократизації господарського управління. Результатом стала 

директивна ліквідація ряду міністерств та утворення раднаргоспів. Разом з 

позитивними наслідками (більш раціональне використання місцевих ресурсів 

і національних кадрів, підпорядкування усіх підприємств республіці, 

підвищення їх рентабельності, збільшення кількості товарів) досить швидко 

стали помітні значні хиби організації управління через раднаргоспи. З 

ліквідацією міністерств порушилося централізоване керівництво галузями 

промисловості. Раднаргоспи виявилися неспроможними забезпечити єдність 

технічної політики, комплексно вирішувати науково-технічні проблеми 

розвитку галузей. Перебудова не розв'язала головного завдання – 

удосконалення керівництва і посилення економічного стимулювання 

колективів підприємств адекватно новим потребам продуктивних сил. У 

підпорядкуванні Чорноморського раднаргоспу, до складу якого входила й 

Миколаївська область, налічувалось 1500 підприємств. Його діяльність 

виявилася малоефективною. Дії керівників підприємств сковувалися новими 

детальними рекомендаціями раднаргоспу, дріб'язковою опікою, великою 

кількістю економічних показників. Це обмежувало їх ініціативу і 

самостійність, знижувало відповідальність за організацію виробництва. 

Серйозні недоліки в плануванні призводили до багаточисельних змін 
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виробничих планів підприємств. За 1964 р. з 265 підприємств області, що 

входили в систему раднаргоспу, у 132 підприємств плани по виробництву 

продукції мінялися від двох до дев'яти разів. Майже 2/3 підприємств по 

декілька разів одержували зміни планів з продуктивності праці. Для 

виправлення становища у вересні 1965 р. визнано необхідним створити 

союзно-республіканські та загальносоюзні міністерства. 2 жовтня 1965 р. 

Верховна Рада СРСР прийняла рішення про ліквідацію раднаргоспів [3.216, 

с. 68].  

З середини 60-х рр. за ініціативою прогресивно мислячих керівників з 

верхнього ешелону влади, зокрема, голови Ради Міністрів СРСР 

О.М. Косигіна, продовжено пошуки шляхів піднесення економіки, що 

знайшло свій вияв у намаганні запровадити нову господарську реформу 

спрямовану на вдосконалення управління виробництвом. Вирішено усунути 

адміністративні пута, надмірну централізацію, дріб'язкову опіку. З січня 

1966 р. запроваджуються економічні методи управління промисловістю, 

розширюються права й ініціатива підприємств, які переводилися на 

госпрозрахунок. Але все це, і особливо розширення самостійності 

підприємств, загрожувало самому існуванню адміністративно-командної 

системи. Тому партійно-політичне керівництво країни на чолі з 

Л.І. Брежнєвим, М.А. Сусловим та їх найближчими соратниками всіляко 

перешкоджало запровадженню реформи в життя, гальмувало її розвиток. 

Реформа, ледь розпочавшись, почала згасати, а з початку 70-х рр. про неї вже 

навіть не згадували.  

Пошуки шляхів удосконалення розвитку промисловості, що велися в цей 

період, не дали бажаних наслідків. Головною причиною цього стало те, що 

реформи другої половини 60-х рр. так і не дійшли до трудових колективів, 

яких не торкнулася демократизація управління. Вони носили непослідовний, 

половинчастий характер. Ініціатори тодішньої перебудови не ставили за мету 

відмову від командування у розвитку економіки [4.280, с. 299].  
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Але не дивлячись на неспроможність докорінно реформувати 

управлінську сферу економіки «згори», завдяки наполегливій і самовідданій 

праці тисяч працівників та діяльності місцевих партійних і радянських 

органів влади саме з другої половини 60-х рр. поліпшується становище в усіх 

галузях промислового розвитку Миколаївщини. Так, у відповідності з 

завданнями п’ятирічного плану за три роки з 1965 по 1968 рр. в області 

проведені заходи по розширенню і більш ефективному використанню 

виробничих потужностей промисловості, підвищенню технічного рівня і 

впровадженню передових методів організації праці і виробництва [1.33, 

арк. 128]. ЧСЗ, завод ім. 61 комунара та завод «Дормашина» першими 

запровадили сітьове планування, внутрішньоцеховий госпрозрахунок, ширше 

почали застосуватися електронно-обчислювальні машини [1.161, арк. 64]. Як 

наслідок, лише за один рік з 1965 р. по 1966 р. обсяг продукції промислових 

підприємств області зріс на 11% та в 37 разів у порівнянні з 1945 р. [4.261, 

с. 392]. В 1967 р. 22 підприємства області перейшли на нові умови 

планування і економічного стимулювання [1.22, арк. 68]. Ці підприємства 

досягли кращих показників в розвитку виробництва. На них вироблено 63% 

промислової продукції. Обсяг реалізованої продукції перевищив рівень 

1966 р. на 37%, а прибуток зріс на 39%, при 28% по області в цілому. До літа 

1968 р. на нову систему планування і економічного стимулювання перейшло 

38 підприємств [4.261, с. 397]. На заводі «Дормашина» освоїли серійний 

випуск модернізованих цементно-бетонних машин, якість конвеєрів довели 

до рівня кращих світових стандартів. Літом 1967 р. господарські організації 

провели велику господарсько-організаційну роботу по підготовці 

підприємств і установ до переведення на п’ятиденний робочий тиждень з 

двома вихідними днями [1.23, арк. 59]. У вересні близько 500 підприємств і 

установ перейшли на новий режим роботи. Продуктивність праці в 

промисловості зросла в 1967 р. на 5% порівняно з 1966 р. За 1967 р. 164 

раціоналізатори області одержали медалі Головного комітету ВДНГ, ряд 

підприємств – дипломи [1.19, арк. 84]. 
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До 1965 р. повністю закінчено переведення котлів тих транспортних 

суден, які ще працювали на вугіллі, на мазутне опалення. На суднах 

широкого впровадження отримали нові методи водообробки, стали 

застосовуватися ефективні мастильні матеріали [4.276, с. 138.]. На заводі 

ім. 61 комунара в результаті удосконалення спуску суден з похилого стапеля 

тільки на одному з них отримана річна економія в сумі 110 тис. крб., 

вивільнено 156 осіб для використання на інших роботах. На ЧСЗ за роки 

VIII п'ятирічки в результаті створення 35 комплексно-механізованих і 

спеціалізованих ділянок, потокових ліній отримано економічний ефект понад 

100 тис. крб. [1.7, арк. 82]. На цьому ж підприємстві за рахунок 

впровадження заходів і винаходів отримана економія 10 млн. крб.  

У здійсненні режиму економії на основі технічного прогресу важливе 

значення в досліджуваний період займає впровадження у виробництво 

раціоналізаторських пропозицій і винаходів. У Миколаївській області за 

1966-1970 рр. впроваджено у виробництво 65510 раціоналізаторських 

пропозицій і винаходів, що дало економію в сумі 47583 тис. крб. У місті 

Миколаєві за рахунок впровадження 1292 заходів з нової техніки за 

VIII п'ятирічку отримана економія на суму 17761 тис. крб. і вивільнений 

6961 працівник виробництва для інших ділянок [1.53, арк. 54]. На заводі 

«Дормашина» за рахунок впровадження в 1970 р. 238 пропозицій отримана 

річна економія на суму 82,7 тис. крб. У проведенні режиму економії важливе 

значення має впровадження наукової організації праці. Підраховано, що у 

ряді підприємств 1 крб., витрачений на вдосконалення організації праці, 

приносить від 2 до 5 крб. економії. Так, в 1970 р. на Миколаївському заводі 

гідроапаратури на впровадження 63 заходів витрачено 20,9 тис. крб., а 

економічний ефект отримано на суму 46,1 тис. крб., вивільнено 

20 працівників для інших ділянок виробництва. На заводі «Дормашина» 

отримана економія на суму 12400 крб. Ефект наукової організації праці 

залежить від комплексності застосування цих заходів. Так, в монтажно-

добудовчому цеху ЧСЗ в комплекс заходів входять вдосконалення організації 
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робочих місць, їх обслуговування, розподіл і кооперація праці, 

вдосконалення нормування і оплати праці, організація праці допоміжних 

робітників, вдосконалення технології і поліпшення умов праці. 

Впровадження першого етапу цих заходів дозволяє одержати економічний 

ефект понад 40 тис. крб. і підвищити продуктивність праці по цеху на 6-8% 

[8.323, с. 20]. 

У 1965 р. в області діяло 260 первинних організацій Всесоюзного 

товариства раціоналізаторів та винахідників, в яких налічувалося 

19540 активних членів. У радгоспах області – 1558, у системі 

«Сільгосптехніки» – 650 новаторів [1.1, арк. 12]. Активно брали участь в русі 

понад 1700 жінок. Серед них технологи М. Івченко, Є. Наумцева, заслужений 

раціоналізатор республіки В. Воробйова [1.8, арк. 82]. В аграрному секторі 

активно працювали раціоналізатори з радгоспів «Баштанський», «Добра 

криниця», «Акмечетські ставки», «Реконструкція». За 1965 р. в області 

впроваджено близько 4000 пропозицій, які дали 1748 тис. крб. економії 

[9.400]. 

В середині 60-х рр. у розвитку продуктивних сил УРСР важливе місце 

належало трьом великим економічним районам – Донецько-

Придніпровському, Південно-Західному і Південному. До складу останнього 

входила і Миколаївщина. Територія району становила 113 тис. км2 з 

населенням близько 6 млн осіб. Провідне місце в економіці Півдня України в 

той період займала промисловість, продукція якої в 1965 р. становила 71% 

від загальної суми валової продукції. У районі зосереджено майже все 

союзне виробництво кукурудзозбиральних комбайнів і близько половини 

виробництва тракторних плугів, 75% кіноапаратури, 2,7% металорізальних 

верстатів, 10% виробництва консервів. До середини 60-х рр. на території 

Миколаївщини отримали широке поширення науково-технічне товариство, 

всесоюзне суспільство раціоналізаторів та винахідників, громадські 

конструкторські бюро, громадські бюро економічного аналізу. У 1965 р. на 

промислових підприємствах Миколаївської області працювало 
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458 конструкторських бюро, 139 громадських бюро технічної інформації, 

4 науково-дослідних лабораторії, в яких активну участь брали 8680 чол. 

[5.287, с. 14]. Ці організації не тільки сприяли розвитку технічного прогресу, 

найбільш повному використанню резервів виробництва, підвищенню 

продуктивності праці, поліпшенню якості продукції, але й грали важливу 

роль у формуванні працівників нового типу. В союзному поділі праці 

Південний економічний район виступав як район розвинутого 

суднобудування і судноремонту, сільськогосподарського машинобудування і 

спеціального верстатобудування. Питома вага машинобудування в 

промисловості району 26,9%. Питома вага промислового виробництва у 

загальній сумі валової продукції промисловості і сільського господарства 

району в 1965 р. становила 68,5% [4.273, с. 99]. Суднобудування, як одна з 

найпотужніших галузей промисловості всього Південного промислового 

району отримало найбільш потужного імпульсу для розвитку саме в 

Миколаєві завдяки найкращим умовам – окрім приморського положення 

близькість до палива і металу [4.249, с. 71]. 

До підвищення результативності виробництва призвела і система 

морального і матеріального стимулювання кращих робітників. Так, на заводі 

ім. 61 комунара, якщо колектив ділянки протягом трьох місяців поспіль 

займав перші місця в змаганні, його керівник нагороджувався почесною 

грамотою заводу і отримував грошову винагороду. Якщо ж колектив займав 

провідні місця в трудовому змаганні тривалий час, то майстрам 

присвоювалися почесні звання «Заслужений майстер заводу», «Майстер 

I класу» та «Майстер II класу». Удостоєним цих почесних звань в урочистій 

обстановці вручали дипломи. Працівникам, яким присвоєно звання 

«Заслужений майстер заводу», встановлювалася персональна надбавка до 

місячного окладу у розмірі 30%, «Майстру I класу» – у розмірі 20% і 

«Майстру II класу» – 10%. [4.283, с. 102]. В нових умовах економічного 

стимулювання почали працювати 186 підприємств області, на долю яких 

припадало 82% промислового виробництва [8.329, с. 44]. 
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Головним напрямком технічного переозброєння виробництва у 

VIII п'ятирічці стала механізація і автоматизація виробничих процесів, 

ліквідація важкої фізичної праці. Так, на заводі ім. 61 комунара для 

механізації вантажно-розвантажувальних робіт силами своїх інженерів і 

робітників спроектовано та виготовлено 110 кранів різної конструкції, 

35 автокарів і автонавантажувачів, 2200 контейнерів, що дало можливість 

механізувати дані роботи з 40 до 90% [1.9, арк. 34]. Впровадження нової та 

вдосконалення діючої технології засобів механізації і оснащення сприяло 

зниженню в 1969 р. затрат трудомісткості на 300 тис. нормо-годин, досягнута 

економія матеріалів на суму 270 тис. крб. [4.227, с. 177]. 27 жовтня 1967 р. 

вперше в практиці вітчизняного та світового суднобудування зі стапелів 

заводу ім. 61 комунара спущено рефрижераторне судно «Піонер Мурмана» 

на новому спусковому пристрої, механізованому стапельному оснащенні, а 

також на пластмасових щитах замість мінеральної багатошарової насалки. У 

новій конструкції саморозвантажних кильблоків пересадка корпусу судна на 

спусковий пристрій зняла вимогу застосування фізичної праці. Виконана з 

командного пункту за допомогою підведеної до кильблоків автоматичної 

гідравлічної системи. Нововведення дозволило вивільнити від важкої 

фізичної праці 75 працівників і зекономити на будівництві кожного судна 

75 тис. крб. [3.203, с. 14] 

З другої половини 60-х рр. на заводі ім. 61 комунара будується багато 

судів різних проектів. План їх випуску з року в рік зростає і починає 

відчуватися нестача стапельних місць для споруди корпусів. Група фахівців 

на чолі з головним технологом заводу С.І. Герасимовим і головним 

конструктором М.В. Гавриленко запропонувала схему будівництва корпусів 

суден, за якою в нижній частині стапеля будували один корпус, а в його 

верхній половині – кормовий край іншого корпусу судна. Від впровадження 

такого технічного заходу завод отримав велику економічну вигоду: віддача 

стапеля збільшилася майже на 50% [3.208, с. 324]. 
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Середина 60-х рр. характеризується великими змінами в історії 

військово-морського флоту. Це пов'язано з появою ядерних ракет морського 

базування, які перетворили підводні човни в стратегічну зброю. Поява ж на 

підводних човнах ядерних силових установок багаторазово збільшила їх 

автономність, дальність плавання, підводну швидкість і як наслідок – 

серйозність створюваної ними загрози. У СРСР усвідомили необхідність 

створення спеціалізованих ракетних протичовнових кораблів. На той момент 

флот не володів адекватними заходами протидії сучасним американським 

штурмовикам і атомним підводним човнам. Вирішено створити ешелоновану 

протичовнову оборону, де в далекій зоні човни перехоплювалися 

вертольотоносцями (проект 1123) і базовою протичовновою авіацією, а в 

ближній – великими протичовновими кораблями (проект 61). З середини 60-

х рр. по 1973 р. на заводі ім. 61 комунара побудовано 15 великих 

протичовнових кораблів проекту №61: «Комсомолець України», 

«Кмітливий», «Моторний», «Відважний», «Стрункий», «Червоний Кавказ», 

«Рішучий», «Кмітливий», «Строгий», «Тямущий», «Сміливий», «Червоний 

Крим», «Здатний», «Швидкий», «Стриманий». Всі вони стали ефективним 

засобом боротьби з підводним флотом противника [3.215, с. 99]. Надалі 

прийнято рішення про будівництво протичовнових кораблів з посиленим 

складом озброєння. Головним кораблем проекту 1134Б став «Миколаїв», 

закладка якого відбулася 25 червня 1968 р., а 13 серпня 1969 р. вже 

зарахований до списків кораблів ВМФ СРСР і 19 грудня спущений на воду. У 

період з 1968 по 1978 рр. побудовані і здані ВМФ СРСР сім кораблів проекту 

1134Б: «Миколаїв», «Очаків», «Керч», «Азов», «Петропавловськ», 

«Ташкент», «Таллінн» [4.230, с. 21-22]. По кодифікації НАТО – крейсер. На 

думку зарубіжних фахівців, кораблі даного проекту стали найбільш 

потужними і досконалими кораблями свого класу. Протягом 20 років кораблі 

даного проекту несли бойову службу і залишалися найважливішою 

складовою сил далекої протичовнової оборони радянського ВМФ. До появи в 
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80-х рр. великих протичовнових кораблів проекту 1155 стали найсильнішими 

надводними протичовновими кораблями у складі флоту [3.215, с. 103].  

У 1967 р. на ЧСЗ домоглися скорочення термінів будівництва суден на 

35%, вдалося знизити вартість траулерів на 15-20% [1.24, арк. 118]. У 1969 р. 

завод приступив до будівництва траулерів нового проекту типу «Піонер 

Латвії». На суднах встановлювався вдосконалений холодильно-морозильний 

комплекс, що дозволяв охолоджувати 44 т. рибопродуктів; поліпшені 

морехідні якості судна; для екіпажу покращені побутові умови, вдосконалена 

система вентиляції та кондиціонування повітря. Впровадження у 

виробництво даних технічних удосконалень дало 3,8 млн. крб. економії, 

підвищило культуру виробництва, сприяло збільшенню продуктивності праці 

на 4% [4.242, с. 323]. За VIII п'ятирічку завод в 16 разів збільшив випуск 

товарів народного споживання. Для колгоспів і радгоспів області 

виготовлено продукції на суму 8 млн крб., змонтовані системи зрошення на 

площі 1900 га. [1.10, арк. 84]. Обсяг виробництва до 1970 р. збільшився на 

39% за рахунок зростання продуктивності праці [1.43, арк. 29]. Економічна 

ефективність від впровадження нововведень технічного прогресу за восьме 

п'ятиріччя склала 7850 тис. крб. Продуктивність праці зросла на 25,7%, 

ступінь охоплення робітників механізованою працею підвищилася до 65% 

[1.44, арк. 52]. Значно розширилося будівництво суден на експорт. 

Замовлення на будівництво надходили від таких високорозвинених в галузі 

суднобудування країн як Великобританія, ФРН, Норвегія. Суховантаж 

«Тропікана» приписаний до Гамбурзького порту, «Нопал Аргус» – для 

Норвегії, «Ікарос» – для Англії отримали високу оцінку на світовому ринку. 

31 грудня 1970 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР завод нагороджений 

орденом Жовтневої Революції за успішне виконання п'ятирічного плану та 

організацію виробництва нової техніки [4.242, с. 332]. 

Період діяльності суднобудівного заводу «Океан» середини і другої 

половини 60-х рр. характеризується впровадженням принципово нових 

технологій, що гарантувало високі темпи зростання обсягів виробництва. 
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Так, в 1965-1970 рр. випуск валової продукції зростав щорічно більш ніж на 

12% [1.52, арк. 112]. Блоковий метод будівлі, а також спорудження двох 

висотних прольотів для складання полукорпусів в закритих приміщеннях 

дозволили покращити умови складально-зварювальних і монтажних робіт та 

взяти на озброєння в корпусному виробництві ряд прогресивних 

технологічних процесів. Рефрижераторні судна типу «Таврія», замовлені 

міністерством рибного господарства, відповідали кращим світовим 

досягненням 60-х рр. і частково будувались для зовнішнього ринку (НДР, 

Гана, Греція). Модернізовані траулери типу «Алтай» ефективно працювали 

на промислах і за підсумками змагання в Мурманському управлінні 

Рибфлоту займали призові місця [8.338, с. 12]. У ювілейному для заводу 

1967 р. Рада Міністрів СРСР затвердила комплексне проектне завдання на 

розширення та реконструкцію заводу, внаслідок чого стало можливим 

створення таких нових виробничих об'єктів, як блок цехів для виготовлення 

та складання великих секцій, сухий док, що дозволяв будувати 

великотоннажні судна. Прийнято рішення про будівництво протягом 

ІХ п'ятирічки серії найбільших у країні суден для навалочних вантажів 

водотоннажністю 63 тис. т. [8.338, с. 12]. Головному судну серії найбільших 

у країні рудовозів присвоєно ім'я «Зоя Космодем'янська». 30 грудня 1972 р. 

судно спущене на воду. Слідом за головним судном в першій половині 70-х 

рр. побудовані і здані державі «Олександр Матросов», «Парфентій 

Гречаний», «Унан Аветесян», «Ізгутата Айтаков», «Іон Солтис» [1.90, 

арк. 137]. 

Подальший етап розвитку заводу – спорудження супертраулерів типу 

«Горизонт» (1974 р.) водотоннажністю близько 8 тис. т., що володіють 

великою автономністю плавання, здатних здійснювати вилов на великих 

глибинах і самостійно переробляти продукцію [1.86, арк. 85]. Принципово 

новий підхід до реконструкції та модернізації разом з впровадженням 

передової технології дозволив колективу заводу «Океан» в середині 70-х рр. 

стати в ряд найсучасніших підприємств галузі, гнучко реагувати на вимоги 
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часу. У 1978 р. завод вперше в практиці вітчизняного суднобудування 

побудував головне нафтонавалочне судно «Борис Бутома» водотоннажністю 

130000 т., причому вдвічі швидше, ніж рудовоз «Зоя Космодем'янська»; 

цьому сприяло поліпшення організації праці, введення нових виробничих 

потужностей, впровадження передових технологічних процесів, підвищення 

загального технічного рівня підприємства [8.315, с. 4]. Успішно реалізований 

цілий ряд нововведень: комплекс математичних методів аналітичного 

узгодження обводів корпусу, програмування вирізки деталей, комплексно-

механізовані лінії виготовлення плоских секцій, технологія збирання 

окремих частин корпусу і надбудов з максимальним насиченням і 

доведенням маси до 600 т., великовузлове складання головного двигуна поза 

судна, агрегатування механізмів, панельний метод прокладки трубопроводів, 

модульне зашивання приміщень. Результатом подальшої співпраці заводу з 

риболовецькою промисловістю стала поява серії траулерів типу 

«Антарктида», що не мали аналогів у світовому суднобудуванні. Їх 

будівництво стало вагомим внеском заводу у вирішення Продовольчої 

програми [8.338, с. 14]. 

З другої половини 50-х рр. в СРСР вперше в світовій практиці на 

миколаївському виробничому об'єднанні «Зоря» освоєно виробництво і 

серійний випуск ряду корабельних газотурбінних установок з великим 

діапазоном потужностей. Впровадження зазначених газотурбінних установок 

в 60-х рр. забезпечило значний технічний прогрес у створенні кораблів ВМФ 

і судів Морфлоту СРСР з головними газотурбозубчастими енергетичними 

установками і агрегатами як на водотонажних, так і на кораблях з новими 

принципами підтримки: на повітряній подушці і на підводних крилах. 

Починаючи з 1968 р. завод серійно випускає газотурбінні установки різних 

модифікацій для забезпечення експортних поставок [1.36, арк. 32]. У 1971-

1980 рр. на завод, як єдиний в країні, що займається освоєнням і серійним 

виготовленням суднових силових газотурбінних установок для кораблів 

МВФ, покладені завдання по значному зростанню обсягів виробництва при 
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повній заміні номенклатури виробів на принципово нові газотурбінні 

установки як для водотонажних кораблів, так і для кораблів і суден з іншими 

принципами підтримки. Також заводу належало освоїти серійний випуск 

газотурбінних установок для суден цивільного, торгового флотів, пересувних 

енергопоїздів і транспортабельних електростанцій, для плавучих 

електростанцій типу «Північне сяйво» [1.157, арк. 86]. З цією метою 

проведена корінна перебудова всього виробництва, реконструкція цехів, 

будівництво нових корпусів, освоєння нових марок матеріалів і принципово 

нових технологічних методів виробництва. Продукція виробничого 

об'єднання «Зоря» протягом усього означеного періоду показувала високу 

надійність як при виконанні кораблями ВМФ завдань бойового чергування в 

Середземному морі, Атлантичному та Індійському океанах, так і в 

цивільному використанні [1.157, арк. 85]. Розвиток корабельного 

газотурбобудування в СРСР в той період не мав рівних собі у світовій 

практиці, і він продовжував розвиватися в 70-80-х рр. випереджаючими 

темпами порівняно з високорозвиненими країнами світу не менше ніж на 

10 років. Завод поставляє газотурбінні установки суднобудівним заводам 

Ленінграда, Калінінграда, Хабаровська, Зеленодольська, Керчі, Києва, 

Рибінська, Миколаєва, Феодосії, а також для потреб народного господарства 

на Колиму, Печору і в інші важкодоступні райони країни в якості 

електростанцій. Турбінні установки ВО «Зоря» в 70-80-і рр. експортуються 

до Індії, Сирії, Польщі, Болгарії, Румунії, Югославії, Алжиру, Лівії, В'єтнаму, 

на Кубу [4.278, с. 50]. 

З метою спеціальної розробки конструкції, створення нових 

газотурбінних установок, прогресивних технологій, випробування складових 

частин і двигунів постановою Ради Міністрів СРСР від 12.04.1961 р. зі 

складу заводу «Зоря» виділено в самостійну організацію Союзне Проектне 

Бюро «Машпроект», а в листопаді 1988 р. наказом міністра суднобудівної 

промисловості СПБ перетворено в науково-виробниче об'єднання з 

конструкторським бюро, науково-дослідними лабораторіями, комплексом 
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цехів для виготовлення експериментальних і дослідних зразків [1.174, 

арк. 88]. Також до складу НВО увійшла морська випробувальна станція біля 

м. Очаківа і розташоване в м. Кривому Розі КБ «Енергія» з дослідним 

виробництвом. З середини 60-х до початку 90-х рр. НВО «Машпроект» 

розробило і створило більше 40 типів газотурбінних і парогазових установок, 

повністю забезпечивши потребу в них ВМФ, морського флоту, енергетики та 

газової промисловості [4.264, с. 28]. 

Для промислових підприємств Миколаївщини характерний розвиток 

багатьох допоміжних галузей. Значна частина продукції вивозиться за її 

межі, у тому числі понад 90% сталевого лиття і гарячих штамповок і понад 

70% чавунного лиття [4.222, с. 126]. За VIII п'ятирічку промислові 

підприємства області створили 201 зразок нових типів машин, устаткування, 

апаратів і приладів. Число комплексно-механізованих, автоматизованих і 

комплексно-автоматизованих ділянок, цехів і підприємств збільшилася з 95 в 

1965 р. до 186 в 1971 р. [9.415]. 

Поряд з інтенсифікацією промислового виробництва, велика увага 

приділялася капітальному будівництву. Будівельники області тільки в 1965 р. 

ввели в експлуатацію 28 промислових, 4245 сільськогосподарських об'єктів, 

100 тис. м2 житла [9.386]. У 1970 р. в Миколаєві побудовано більше 6 тис. 

державних і кооперативних квартир, продовжилося будівництво 

індивідуальних будинків з використанням кредитів держави. В кінці 60-х рр. 

утворений спеціалізований трест «Миколаївжитлобуд», завдяки якому 

забезпечені високі темпи житлового будівництва [8.314, с. 24]. Відбулася 

подальша модернізація Миколаївського залізничного вузла: побудована 

велика сортувальна станція в районі Водопою, розширено вантажне 

господарство, реконструйовані контейнерний майданчик і другий вантажний 

двір станції Миколаїв, споруджено новий вантажний двір на станції 

Миколаїв-Сортувальний. На підприємствах вузла впроваджено 

102 раціоналізаторських пропозиції з економічним ефектом близько 50 тис. 

крб. [9.361]. У результаті зростання продуктивності та якості праці продукція 
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підприємств Миколаївщини експортувалася в 36 країн світу. 31 грудня 

1970 р. Миколаїв нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора 

[4.267, с. 266]. Промислові підприємства Вознесенська завершили виконання 

завдань VIII п'ятирічки достроково в листопаді 1969 р., консервний завод – 

12 серпня. Повністю освоїв проектну потужність м'ясокомбінат. За 

VIII п'ятирічку він виготовив продукції на 148522 тис. крб. Всі підприємства 

міста за цей же період випустили продукції на суму 241667 тис. крб. [3.192, 

с. 136]. В результаті будівництва нових и реконструкції старих промислових 

підприємств основні фонди промисловості Миколаївщини зросли на 57,7% 

[3.194, с. 64]. В експортному асортименті Миколаївщини з'явилися 

промислові та цивільні судна. Більш ніж у 20 країн світу експортувалась 

продукція миколаївських суднобудівних заводів. Вітчизняне суднобудування 

представлене на Всесвітній виставці в Монреалі суховантажем 

«Партизанська слава», спорудженим на ЧСЗ. На «Експо-67» 

демонструвалися вироби Миколаївського парфумно-скляного комбінату 

«Червоні вітрила» [2.181, с. 283]. Популярність марки «Зроблено в 

Миколаєві» значно зросла в країні і за кордоном. В 1969 р. в порівнянні з 

1968 р. обсяг реалізованої продукції збільшився на 16%, продуктивність 

праці в промисловості за 1969 р. збільшилася на 7% [1.51, арк. 5]. 19 жовтня 

1970 р. промисловість області достроково завершила VIII п'ятирічний план. 

Обсяг промислового виробництва зріс за 1966-1970 рр. на 61% замість 58%, 

передбачених планом [2.184, c. 154]. Промислові підприємства області 

випустили за п'ятиріччя надпланової продукції на 132 млн. крб. [1.55, 

арк. 92]. Здійснено ряд заходів щодо підвищення продуктивності праці 

шляхом впровадження нової техніки та обладнання, поліпшення технології, 

особливо у провідній галузі промисловості – суднобудуванні. В результаті 

74% приросту обсягу виробництва у VIII п'ятирічці досягнуті за рахунок 

зростання продуктивності праці, в той час як за попередні п'ять років – 36%. 

На підприємствах області здійснено близько 2,3 тис. заходів, пов'язаних з 

впровадженням нової техніки, що дало економічний ефект 20 млн. крб. [1.58, 
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арк. 75]. Відбулося кардинальне поліпшення технології складання, спуску, 

добудови суден. Загальний обсяг промислового виробництва за роки 

VIII п'ятирічки зріс в 1,5 рази [4.263, с. 21]. Об'єм виробництва в порівнянні з 

семирічкою виріс на 61%, на 132 млн. крб. виготовлено продукції понад план 

[1.63, арк. 93]. Впроваджено у виробництво 140 нових зразків машин, 

налагоджено виробництво понад 700 видів промислової продукції, 

побудовано 88 промислових підприємств і великих цехів, серед яких 

«Фрегат» (Первомайськ), Ольшанський цементний завод, Снігурівський 

завод мінеральних вод, Миколаївський і Первомайський хлібозаводи, 

Новобузький сирзавод, Миколаївська взуттєва фабрика, Снігурівська 

птахофабрика, мідійний цех Очаківського рибкомбінату [4.268, с. 81]. 

Колективи промисловості Миколаївщини достроково завершили 

п’ятирічний план із загальним обсягом виробництва і випуску 

найважливіших видів продукції. Обсяг промислового виробництва зріс в 

1,6 рази, темп зростання становив 148% [1.54, арк. 39]. Понад п’ятирічний 

план вироблено продукції на 132 млн крб., на 38% зросла продуктивність 

праці. За роки п’ятирічки побудовано ряд великих промислових підприємств, 

сільськогосподарських та інших об’єктів. Серед них Ольшанський 

цементний завод, взуттєва фабрика № 8, Снігурівська птахофабрика, 

Снігурівський завод мінеральних вод, Первомайський і Миколаївський 

хлібозаводи, відкрито тролейбусний рух, побудовано тисячі кілометрів ліній 

електропередач [1.50, арк. 83]. Зростання програми підрядних робіт, 

виконуваних будівельними і монтажними організаціями власними силами, за 

роки п’ятирічки становило 42%. Споруджувалися великі тваринницькі 

комплекси і приміщення, комбікормові цехи, гідролізно-дріжджовий завод 

[1.57, арк. 42]. В 1970 р. організовано два нових трести – 

«Миколаївспецсільгоспмонтаж» і «Укрмеліорація». 21 промислове 

підприємство, у т.ч. суднобудівні, «Дормашина», підйомно-транспортного 

устаткування, ремонтно-механічний та інші заводи шефствували над 

95 колгоспами. За 1970-1971 рр. вони здали в експлуатацію 16 кормоцехів 
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для великої рогатої худоби і свиней, пташник, консервний цех, зрошувальну 

систему на площі 1554 га, теплиці загальною площею 17,9 га. [4.239, с. 115]. 

Обсяг державних капітальних вкладень у всі галузі господарства зріс на 41% 

і становив майже 800 млн крб. [9.412]. У VIII п'ятирічці суднобудівні заводи 

дали народному господарству країни багато першокласних суден. На ЧСЗ 

вперше в практиці вітчизняного і світового суднобудування створено 

унікальне науково-дослідне судно «Академік Сергій Корольов». 19 кораблів, 

побудованих на верфях Миколаєва, експортовані. Так, на ЧСЗ збудовано 

велику кількість транспортних рефрижераторів типу «Сибір» для Болгарії, 

Румунії і НДР [8.327, с. 10]. 

У VIII п'ятирічці промисловість виконала план достроково, за 27 днів до 

кінця терміну. Збільшено обсяг продукції на 40%, капіталовкладення сягнули 

1377 млн крб., введено основних фондів на 1812 млн крб., продуктивність 

праці зросла на 16,9% [4.282, с. 25]. В той же час допускалися 

безгосподарність і марнотратство. Так, в 1970 р. тільки органами народного 

контролю за різні порушення і зловживання притягнуто до дисциплінарної 

500 і матеріальної відповідальності 370 посадових осіб на суму часткового 

відшкодування заподіяного збитку 35,4 тис. крб. У першому півріччі 1971 р. 

притягнуто до відповідальності понад 300 посадових осіб [1.74, арк. 37]. 

У структурі промисловості Миколаївщини на початку 70-х рр. 

машинобудування займало провідне місце. Однак його подальший розвиток 

багато в чому залежав від широкого впровадження передових методів 

ливарного виробництва. На багатьох підприємствах починають 

застосовуватися прогресивні технології: на заводі «Дормашина» завдяки 

пресуванню форм під великою питомою вагою вдалося втричі підвищити 

продуктивність праці [1.65, арк. 24]. На ЧСЗ широко використовується 

передова технологія, що включає рідкорухові суміші, лиття по 

виплавлюваних моделях, штампування рідкого металу, очистку лиття за 

допомогою електрогідравлічних установок. Спосіб точного лиття по 

виплавлюваних моделях дала можливість відливати деталі складної 
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конфігурації з будь-яких сплавів, включаючи жароміцні, забезпечити високу 

міцність і чистоту поверхні виливків по ДСТУ [4.251, с. 4]. У загальному 

обсязі промислового виробництва група «А» – виробництво засобів 

виробництва – займає 65%, група «Б» – виробництво предметів споживання – 

35% [9.415]. 

На початок 70-х рр. промислова продукція області експортується більш 

ніж в 30 країн світу. Її якість високо оцінена на міжнародних виставках і в 

цілому на світовому ринку. Так, на Всесвітній виставці в Брюсселі 

самохідний скрепер з гідравлічним приводом, виготовлений заводом 

«Дормашина», удостоєний Великої золотої медалі і диплому I ступеня. У 

1967 р. продукція комбінату «Червоні вітрила» завоювала успіх на 

Міжнародній виставці в Монреалі. Миколаївські парфумери отримали великі 

експортні замовлення [1.165, арк. 12]. Почалося більш широке застосування 

електронно-обчислювальних машин. В області діяло 53 машинолічильні 

установки, 8 обчислювальних центрів [1.70, арк. 74]. Парк електронних і 

перфораційних машин становить близько трьох тисяч одиниць. З їх 

допомогою створюються матеріали з планування, обліку, матеріально-

технічного постачання, оперативного управління виробництвом. Найбільш 

успішно дана робота ведеться на заводі ім. 61 комунара, який став головним 

підприємством в галузі зі створення та впровадження автоматизованої 

системи управління виробництвом. За 1972 р. освоєно 85 найменувань нових 

виробів, з яких тридцяти присвоєно державний Знак якості [1.79, арк. 72]. 

Понад план промисловими підприємствами області реалізовано продукції на 

37,8 млн. крб. [1.80, арк. 39]. 

На суднобудівних заводах успішно здійснювалося будівництво нових 

типів великотоннажних суден. Яскравим символом початку нового етапу 

вітчизняного суднобудування стало будівництво на заводі ім. 61 комунара 

потужного рефрижератора «50 років СРСР». Одночасно розпочато 

будівництво супертраулерів «Меридіан» і «Горизонт» [4.267, с. 272-273]. З 

середини 70-х рр. на заводі ім. 61 комунара починається експлуатація 
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електронно-обчислювальних машин. Першими ЕОМ стали «Мінськ-22», 

«Мінськ-32» [1.147, арк. 28]. Згодом отримані ЕОМ третього покоління, що 

значно розширило можливості підвищення ефективності управління 

виробництвом. Для більш високої організації управлінського процесу, на 

заводі створено координаційну раду з впровадження автоматичних систем 

управління виробництвом (АСУВ) на чолі з керівництвом підприємства. У 

1982 р. на заводі в експлуатації знаходилося більше 120 завдань АСУВ, які 

охоплювали всі основні виробничі функції. Завдяки ЕОМ значно 

прискорилася видача цехам планово-технологічної документації. 

Впровадження комплексу завдань дозволило на 15% скоротити 

трудомісткість випуску облікової документації на будівництво суден [9.387]. 

За видатні успіхи в промисловому виробництві, а також на честь 50-

річчя утворення СРСР, 7 підприємств і організацій нагороджені Ювілейними 

почесними знаками ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради 

Міністрів СРСР, 12 – грамотами ЦК Компартії України, Президії Верховної 

Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР, республіканської Ради профспілок, більше 

60 – грамотами обкому Компартії України і облвиконкому. Більше тисячі 

працівників промисловості і сільського господарства області нагороджені 

орденами і медалями СРСР. 3 березня 1971 р. за успіхи в розвитку 

суднобудування колектив ЧСЗ нагороджений орденом Жовтневої революції 

[2.176, с. 325]. 

У 70-ті рр. перед суднобудівною галуззю поставлено завдання 

забезпечити високу ефективність використання суден і кораблів в умовах 

світового океану. Не тільки поліпшення умов екіпажів, але й інші фактори 

вимагали створення нової кліматичної техніки. Зокрема, енергоозброєність 

суден і військових кораблів зросла настільки, що стало необхідним 

примусове відведення надлишкових тепловиділень за межі корпусу. За 

розрахунками проектувальників атомних підводних човнів при відключенні 

систем кондиціонування протягом двох годин температура повітря у відсіках 

підніметься до 70 градусів. Вимагалося відводити теплові потоки як з 
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машинного відділення, так і з інших відсіків, приміщень кораблів. Не тільки 

на атомних підводних човнах, а й на надводних бойових кораблях нових 

проектів питання ефективного відведення тепла ставало все більш 

актуальним. Цими проблемами займався цілий ряд військових науково-

дослідних інститутів та інших спеціалізованих організацій. У 1970 р. на 

миколаївському дослідному заводі «Теплотехнік» і в конструкторському 

бюро створюється виробничо-технічне об'єднання «Екватор» [1.154, 

арк. 102]. У 1974 р. в ньому створюється Центральний науково-дослідний і 

проектний інститут «Тайфун», інженерно-конструкторські кадри якого 

вирішили це завдання. В подальшому виробничому об'єднанню «Екватор» 

доручається новий напрямок робіт зі створення осушувачів повітря 

спецсховищ атомних підводних човнів. За порівняно короткий термін 

створено три покоління таких осушувачів: кондиціонер КТА 3/30 (1977 р.), 

агрегати АВОМ 3/30 (1982 р.), АВОМ 3/30-I (1985 р.). Надалі завод 

спеціалізується на випуску охолоджувальної техніки, кондиціонерів і 

вентиляторів для військових кораблів і цивільних суден. За 70-80-і рр. завод 

комплектує своєю продукцією 51 судноверф по території всього СРСР [4.236, 

с. 91; 117]. 

Радянська авіаносна програма розпочалася з великим запізненням 

порівняно з іншими розвиненими країнами. Тільки після відходу від влади 

М. Хрущова, який негативно ставився до розгортання звичайних збройних 

сил, і подальшим нарощуванням військової могутності СРСР при 

Л. Брежнєві, на суднобудівному заводі ім. 61 комунара закладені перші 

радянські авіаносці – вертольотоносці проекту 1123. Головний корабель, що 

отримав назву «Москва», спущений на воду в 1965 р. і через два роки став до 

ладу. За «Москвою» наприкінці 1968 р. побудовано «Ленінград». Обидва 

кораблі, що класифіковані як протичовнові крейсери, мали звичайну силову 

установку і призначалися для знищення атомних підводних човнів. Крейсери 

типу «Москва» не стали справжніми авіаносцями, оскільки їх авіагрупа 

складалася лише з вертольотів. Тим не менш, в 1972 р. на крейсері «Москва» 



49 
 
проводилися успішні експериментальні польоти літака з вертикальним 

зльотом і посадкою Як-38М. 

У 1971 р. в області в числі перших семи областей України введено 

посаду секретаря обкому партії з оборонної промисловості. Дану посаду 

обіймав В.А. Дем'янов [9.456]. 

У липні 1970 р. на ЧСЗ закладений перший важкий крейсер, який 

отримав назву «Київ», спущений на воду в кінці 1972 р. і вступив в дію в 

середині 1975 р. Потім послідував «Мінськ» (спущений в 1975 р., в строю з 

1978 р.) і «Новоросійськ» (спущений в 1978 р., в строю з 1982 р.) [1.107, 

арк. 80]. Четвертий і останній корабель серії, «Баку», спущений на воду в 

1982 р. На ньому збільшено кількість протичовнових ракет «Базальт» з 16 до 

24 і змінено оборонне озброєння – комплекс «Кинджал». Після смерті 

С. Горшкова ТАКР «Баку» став іменуватися «Адмірал флоту Радянського 

Союзу Горшков» [1.150, арк. 79]. 

У 1981 р. міністр оборони СРСР Д.Ф. Устинов підтримав подальший 

розвиток авіаносних кораблів. Прийнято рішення перепроектувати кораблі 

типу «Київ» у трамплінний авіаносець. Перший і другий кораблі серії названі 

«Тбілісі» і «Рига». Однак через антирадянські виступи в цих містах в кінці 

80-х рр. вони перейменовані в «Адмірал Кузнєцов» і «Варяг» [3.215, с. 222]. 

«Адмірал Кузнєцов» спущений на воду в 1985 р., проте політичні події кінця 

80-х рр. відсунули його прийняття у стрій до 1991 р., а повністю боєздатним 

він став в 1995 р. «Варяг» спущений на воду в 1988 р. при рівні готовності 

67% [3.190, с. 21]. Згодом проданий в КНР. Головний корабель нового 

проекту «Ульяновськ» закладений на ЧСЗ в кінці 1988 р., однак після 

розпаду СРСР, в листопаді, роботи зупинені і не відновилися [3.215, с. 223]. 

В період 1971-1975 рр. миколаївське авіапідприємство експлуатувало 

літаки АН-2, ЯК-12, вертольоти КА-15 і КА-26 в сільському господарстві, 

пасажирські та поштові перевезення виконувалися на літаках АН-24, ІЛ-14. В 

1975 р. авіапідприємство відзначено дипломом ВДНГ 1 ступеня. Відкрито 

новий аеропорт з аеровокзалом, бетонна злітно-посадкова смуга, нові 
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аеродромні споруди та будівлі. На літаку ТУ-134 введені рейси Тбілісі-

Миколаїв та Миколаїв-Мінеральні Води. Рейсом Таллінн-Миколаїв-Сочі 

забезпечувався зв'язок з Таллінном. Збільшено кількість рейсів на авіалінії 

Москва-Миколаїв. Перший пасажирський рейс літака ТУ-154 за маршрутом 

Ленінград-Миколаїв-Ленінград виконаний 10 січня 1988 р. Готовність 

аеропорту до прийому важких сучасних літаків дозволила збільшити обсяг 

перевезень, різко знизити збитковість підприємства, повніше задовольнити 

попит на авіаперевезення [6.294, с. 116]. 

Завдання IX п'ятирічки Вознесенський м'ясокомбінат завершив у вересні 

1975 р. і виконав понад план продукції на 24,7 млн. крб. На будівництві 

найбільшого в Європі шкіряного заводу, розпочатого в 1975 р. задіяно 

12 будівельних організацій [1.136, арк. 118]. Технологічне обладнання 

надходило з Москви, Києва, Мінська, Харкова, Донецька, Одеси, Вінниці, 

задіяні фахівці з Росії, Білорусі, Азербайджану та інших республік СРСР. У 

1978 р. завод дав першу продукцію – 400 млн м3 шкіри. У 1980 р. на базі 

шкірзаводу створено виробниче об'єднання «Возко», на якому почали 

виробляти лакові, хромові і шеврові шкіри, що відповідали світовим 

стандартам [3.192, с. 139]. 

У 1974 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР директор ЧСЗ 

А.Б. Ганькевич нагороджений орденом Жовтневої революції за успіхи у 

виконанні і перевиконанні планів 1973 р. У 1976 р. колектив заводу за 

дострокове виконання народногосподарського плану за 1975 р. і успішне 

завершення ІХ п'ятирічки нагороджений Пам'ятним знаком ЦК КПРС, Ради 

Міністрів СРСР, ЦК ВЛКСМ «За трудову доблесть у ІХ п'ятирічці», 

перехідним Червоним прапором [1.99, арк. 7]. 19 вересня 1977 р. за 

дострокове виконання планів Х п'ятирічки колектив заводу нагороджений 

своїм четвертим орденом – орденом Леніна [4.229, с. 28]. 

В 1975 р. введено в дію фонди загальною вартістю 399 млн крб., що на 

7 млн крб. більше, ніж у попередньому році. В усіх галузях господарства 

здійснювалися заходи, спрямовані на науково-технічний прогрес, зростання 
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та підвищення ефективності виробництва. Так, освоєно і розпочато серійний 

випуск нових видів промислової продукції 75 найменувань, модернізовано 

виробниче устаткування на промислових підприємствах більше 280 одиниць, 

80 виробів отримали державний Знак якості. В господарство області 

впроваджено 13,9 тис. винаходів і раціоналізаторських пропозицій, що дало 

близько 17 млн крб. економії з розрахунку на рік. В 1977 р. під керівництвом 

д.тех.наук Ю.С. Крючкова в Миколаївському суднобудівному інституті 

створено лабораторію з дослідження екологічно чистих суднових двигунів 

[7.307, с. 226]. 

У 1975 р. з метою вдосконалення управління економікою області та 

посилення концентрації виробництва здійснено заходи щодо вдосконалення 

управління місцевою промисловістю, скорочення апарату управління: 

6 райпромкомбінатів об'єднані у виробниче об'єднання «Южанка», заводи 

металовиробів і дитячих велосипедів об'єднані в завод «Металіст» [1.144, 

арк. 71]. На базі хлібозаводу №5 створено виробниче об'єднання 

хлібопекарської промисловості, до складу якого увійшли хлібокомбінати №1, 

№2 [1.145, арк. 98]. Об'єднані готелі «Миколаїв», «Україна», «Інгул» у 

виробниче об'єднання готельного господарства. В результаті впроваджених 

заходів підвищився рівень забезпечення показників економічних планів, 

скоротилися витрати на будівництво допоміжних і обслуговуючих цехів, 

знизилися витрати на обслуговування виробництва. Економічний ефект від 

проведених заходів в 1975 р. склав 12 тис. крб. [1.89, арк. 42]. 

За роки ІХ п'ятирічки в області проведена велика робота з розвитку 

місцевої промисловості. П'ятирічний план підприємствами облмісцепрому 

виконаний, отримано приріст промислової продукції 6,5 млн. крб., 98% 

зазначеного приросту отримано за рахунок зростання продуктивності праці 

[1.91, арк. 7]. Освоєно 3,9 млн. крб. капітальних вкладень, спрямованих на 

реконструкцію та капітальний ремонт діючих підприємств, цехів і дільниць 

[1.141, арк. 119]. За роки ІХ п'ятирічки побудований і введений в 

експлуатацію Очаківський промкомбінат, корпус Первомайської фабрики 
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пластмас, проведена реконструкція виробничих приміщень і цехів 

Вознесенського, Новобузького, Снігурівського райпромкомбінатів. 

Впроваджено 281 оргтехзахід з економічним ефектом 904,7 тис. крб., 

встановлено 538 одиниць нового технологічного обладнання, механізовані 

лінії з виготовлення картонажних виробів, тарних кошиків, транспортування 

сировини і готових виробів [1.93, арк. 119]. Впроваджено технологічний 

процес формування металовиробів методом електрогідравлічного ефекту, 

встановлені конвеєри з пошиття швейних виробів. За 1971-1975 рр. тривало 

здійснення заходів щодо подальшої концентрації і спеціалізації виробництва, 

вдосконалення структури управління підприємствами [1.92, арк. 49]. 

В ІХ п'ятирічці промисловість області достроково виконала план – 

27 листопада. Обсяг продукції зріс на 30%, продуктивність праці – на 70%. 

Капіталовкладення становили 2447 млн. Основних фондів введено на 

2541 млн. крб. [4.282, с. 28]. Освоєно і розпочато серійний випуск нових 

видів промислової продукції 53 найменувань. Впроваджено 13,9 тис. 

винаходів і раціоналізаторських пропозицій, що дало 15,8 млн крб. економії. 

Приріст промислового виробництва склав 8,6%. Продуктивність праці в 

промисловості зросла на 6,8% [7.303, с. 12]. Темпи зростання продуктивності 

праці в промисловому виробництві в розрахунку на виробіток валової 

продукції на одного працівника невпинно зростали протягом всіх п’яти років 

ІХ п'ятирічного плану і у відсотках до 1970 р. склали: у 1971 р. – 104%, 

1972 р. – 109%, 1973 р. – 116%, 1974 р. – 124%, 1975 р. – 128% [2.188, с. 65]. 

В роки Х п’ятирічки на Миколаївщині діяло 1050 підприємств. 

Головний напрямок – суднобудування. Питома вага машинобудівної та 

металообробної галузі склала 47,5%, легкої промисловості – 11,6%, 

будівельної промисловості – 5,5%, харчової – 30% [1.117, арк. 118]. Створено 

нові галузі промисловості – атомна та кольорова металургія. 

Колектив ЧСЗ достроково до 17 листопада 1980 р. завершив виконання 

п'ятирічного плану по випуску товарної продукції, на 40,3% збільшивши 

обсяг виробництва. Продуктивність праці зросла на 38,7% [7.304, с. 8]. На 
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заводі діяло 15 конструкторських бюро, які об'єднували 185 інженерно-

технічних працівників, які тільки за 1978 р. виконали 146 робіт з 

економічним ефектом 147,5 тис. крб. [4.228, с. 39] У Х п'ятирічці освоєно 

серійне виробництво швидкісних суден з горизонтальним способом обробки 

вантажів типу «Атлантика». В них втілені новітні на той момент досягнення 

вітчизняної науки і техніки: всі виробничі процеси комплексно-механізовані, 

судна оснащені сучасними засобами електронавігації, радіозв'язку та 

радіолокації. Високим вимогам відповідали супертраулери-рибзаводи типу 

«Пулковський меридіан», суховантажі типу «Капітан Кушнаренко» [3.196, 

с. 9]. Крім збільшення вантажопідйомності, раціонально підвищена 

швидкість транспортних суден, особливо контейнерів, ролкерів, 

рефрижераторів. У 1979 р. на ЧСЗ побудовано одне з найбільш 

швидкохідних транспортних суден – газотурбінний ролкер «Капітан 

Смирнов», який розвиває швидкість до 25 вузлів [4.260, с. 125]. У середині 

80-х рр. на ЧСЗ збудовано велику кількість транспортних рефрижераторів-

постачальників типу «Бухта Руська». Головне судно здано в 1985 р. і брало 

участь у міжнародній виставці «Інрибпром-85» [8.327, с. 10].  

Вагомий внесок ЧСЗ у створення в другій половині 70-х рр. на 

аеродромі ВМФ «Саки» в Криму наземного випробувального та навчально-

тренувального комплексу корабельної авіації, який незабаром всі фахівці 

стали називати «Нитка». Основні споруди комплексу – злітно-посадочні 

блоки – побудовані на ЧСЗ по документації Невського КБ. Разом з 

ленінградським Пролетарським заводом змонтовані, проведені випробування 

і доведені до робочого стану катапульти, аерофінішери і трампліни для 

забезпечення базування на кораблях літаків горизонтального зльоту і посадки 

[3.191, с. 73]. Завод удостоєний другого ордена Леніна, перехідного 

Червоного прапора ЦК КПРС. 

З 1978 р. у Вознесенську почала розвиватися нова галузь 

промисловості – верстатобудування. Вступив до ладу завод пресових вузлів, 

що став виробляти продукцію для підприємств м'ясної промисловості. У 
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свою чергу найбільший в області Вознесенський м'ясокомбінат збільшив 

асортимент продукції до 50 видів, частина експортувалася в НДР, 

Чехословаччину, Угорщину, Болгарію, Польщу, Югославію, Францію, 

Швецію, Італію, на Кубу. За Х п'ятирічку м'ясокомбінат реалізував продукції 

на суму майже 257 млн крб., перевиконавши планове завдання на 1 млн крб. 

За 1979-1980 рр. промислові підприємства Вознесенська понад план 

виробили продукції на 15 млн крб., а 24 видам привласнений державний Знак 

якості [1.118, арк. 118]. Всього в 1980 р. з почесним п'ятикутником 

випускалося 42 промислові вироби. Обсяг виробництва за 1971-1980 рр. 

збільшився на 30,8%, продуктивність праці – на 16,9% [4.268, с. 83]. 

З 1965 по 1980 рр. виробництво електроенергії в країні зросло в три 

рази, введено в дію 165 млн кВ нових енергопотужностей. Енергоозброєність 

праці зросла в промисловості в 1,9 рази, а в сільському господарстві – у вісім 

разів [1.109, арк. 75]. Споживання електроенергії на побутові потреби 

населення збільшилося в 2,7 рази. Будівництво Південноукраїнської АЕС 

передбачено «Основними напрямами розвитку народного господарства СРСР 

на 1976-1980 рр.» [3.197, с. 19], зведення якої розпочалося у вересні 1976 р. 

До серпня 1978 р. введено в експлуатацію 95 об'єктів: реакторне відділення, 

спецкорпус, машинний зал, гребля Ташлицького водосховища, база 

будівельної індустрії [3.199, с. 82]. Це перший у світі величезний комбінат, 

який складається з атомної, гідравлічної і гідроакумулюючої електричних 

станцій, сумарна потужність яких 6,2 млн кВ. [9.388]. Серед обслуговуючого 

персоналу першого енергоблоку Південноукраїнської АЕС більше 40% 

спеціалісти з вищої та середньою технічною освітою. Так, лише в 

реакторному цеху з 75 працюючих більше 50 – інженери [9.451]. 

Позитивні зрушення в економіці, викликані розширенням прав у 

плануванні і господарській діяльності підприємств і об'єднань, стимулювали 

високопродуктивну працю, прискорення науково-технічного прогресу. В 

1984 р. по області в умовах даного економічного експерименту працювали 

13 підприємств і організацій, у тому числі десять – Мінхарчопрому УРСР, 
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два – Мінважмашу СРСР і одне – Мінелектротехпрому СРСР [1.123, арк. 49]. 

Аналіз підсумків їх роботи засвідчив позитивний вплив нового механізму 

господарювання на діяльність підприємств: підвищилась зацікавленість 

працівників у повному використанні наявних резервів підвищення 

ефективності виробництва. У цьому немалу роль відіграла участь трудових 

колективів у формуванні планів економічного і соціального розвитку 

підприємств. Спрацювало багато показників і нормативів, які стимулювали 

високопродуктивну працю і досягнення більш високих результатів роботи 

всього колективу. Підприємства харчової промисловості реалізували в 

1984 р. продукції на 64,8% більше, ніж у 1983 р. Відповідно до умов 

експерименту плановий фонд матеріального заохочення миколаївських 

підприємств цієї галузі збільшився на 15%. Розширено асортимент продукції, 

підвищено – до 57,1% від загального обсягу виробництва – питома вага 

продукції найвищої категорії якості, за що підприємства одержали додаткові 

відрахування у фонд матеріального заохочення. В цілому по підприємствах 

Мінхарчопрому УРСР на 33,8% перевиконано план року з прибутку. 

Набагато перевищили плановий прибуток Засільський і Первомайський 

цукрові заводи, облхарчопром. Всього підприємствами харчової 

промисловості за 1984 р. одержано 3 млн 849 тис. крб. надпланового 

прибутку [1.124, арк. 79]. Одержанню таких результатів сприяли зростання 

продуктивності праці в цілому по підприємствах Мінхарчопрому на 62,2% 

відносно 1983 р. і зниження на 1,3% собівартості товарної продукції 

порівняно з планом. Досягнуто це завдяки механізації процесів, суміщенню 

професій, ініціативності і підприємливості зацікавлених у надбавках до 

зарплати працівників. Порівняно з 1983 р. зросли фонди. Так, фонд 

матеріального заохочення на Засільському цукровому заводі збільшився на 

71%, в облхарчопромі – на 75%, фонд соціально-культурних заходів і 

житлового будівництва – відповідно на 65% і 33%, а фонд розвитку 

виробництва збільшився в об’єднанні хлібопекарської промисловості у 

4,4 рази, в облхарчопромі – на 88% [9.348]. Тільки за 1982 завод 
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«Дормашина» випустив 350 асфальтоукладальників, забезпечивши тим 

самим потреби в даній техніці будівельні організації Москви, Ленінграду, 

Ташкенту, Тбілісі, Баку, Єревану [9.455]. 

Важливим стимулом, що забезпечив підвищення ефективності 

виробництва, стало прийняття відрядно-преміальної системи оплати праці, 

при якій заробітна плата складалася з двох частин – відрядного заробітку і 

премій. Серед підприємств, які першими перейшли на дану систему стали 

суднобудівні заводи ім. 61 комунара, «Океан» і ЧСЗ. На цих заводах 

досягнута висока якість нормування праці за рахунок широкого застосування 

загальномашинобудівного і галузевих норм і нормативів часу, а також 

правильної тарифікації робіт [1.151, арк. 78]. На заводі ім. 61 комунара 

впроваджена централізована система нормування праці, що дозволила 

ліквідувати зв'язок між працівниками апарату нормування та адміністрацією 

цеху. На ЧСЗ створені окремі служби нормування, обслуговуючі 

машинобудівну частину заводу, цехи з будівництва траулерів, які 

відрізнялися як характером, так і типом виробництва. Максимальний розмір 

премії у робітників цих професій сягав 35% відрядного заробітку [4.269, 

с. 82].  

Великого значення в 80-х рр. на промислових підприємствах області 

надавалося підвищенню механізації праці. Так, на ЧСЗ тільки з 1982 по 

1989 рр. від ручної праці звільнено понад 19% робітників. Ліквідовано 

посади пневматиків, молотобійців, кочегарів, різко скоротилося число 

суднових розмітників, такелажників; з'явилися нові спеціальності: оператори, 

програмісти, наладчики [8.322, с. 7]. 

З 1974 по 1982 рр. заводом «Океан» побудовано 46 кораблів. 1974 р. – 

траулери «Андрій Андрєєв», «Валдай», «Котельнич» (проект 1376), рудовоз 

«Олександр Матросов» (проект 1594), великий траулер «Горизонт» (проект 

1386), буксир-рятувальник «Пурга» (проект 1454); 1975 р. – траулер «Ржев» 

(проект 1376), рудовози «Парфентій Гречаний» та «Ізгутата Айтаков» 

(проект 1594), супертраулери «Адмірал Головко» (проект 1386). У 1976 р. 
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завод «Океан» почав будівництво універсальних суден нафторудовозів 

[1.156, арк. 35]. Першому нафторудовозу нової серії дано ім'я «Борис 

Бутома» на честь міністра суднобудівної промисловості СРСР, який зробив 

дуже багато для заводу. В цьому ж році збудовані супертраулери «Олександр 

Торцев», «Іван Сивко» (проект 1386), рудовози «Унан Аветесян» і «Іон 

Солтис» (проект 1594), буксир-рятувальник» Алмаз «(проект 1454); 1977 р. – 

супертраулери «Петро Сгибнев» і «Маршал Якубовський» (проект 1386), 

нафторудовози «Борис Бутома» (проект 1593), буксир-рятувальник 

«Аметист» (проект 1454); 1978 р. – супертраулери «Генерал Родимцев», 

«Капітан Маклаков», «Костянтин Душенов» (проект 1386), рудовози 

«Болгарія», «Батьківщина» (проект 1594Е); 1979 р. – супертраулери «Капітан 

Тельнев», «Адмірал Колишкін» (проект 1386), нафторудовоз «Академік 

Сєченов» (проект 1593), баржа-майданчик (проект 16800, дві одиниці), 

плавуча бурова установка (проект 10170); 1980 р. – супертраулери «Олексій 

Генералов», «Генерал Радзієвський» (проект 1386), нафторудовоз «Гамаль 

Абдер Насер» (проект 1593), баржа-майданчик (проект 16800, три одиниці); 

1981 р. – науково-дослідне судно «Академік Олексій Крилов» (проект 1840), 

супертраулери «Маршал Єременко» (проект 1386), баржі-майданчики 

(проект 16800, одна одиниця; проект 16801, дві одиниці); 1982 р. – рудовоз 

«Харитон Греку» (проект 15941), нафторудовоз «Тевосян» (проект 1593), 

супертраулери «Адмірал Подорін» (проект 1386), баржа-майданчик (проект 

16801, одна одиниця) [4.224, с. 284-285]. 

На базі ЧСЗ ще у 1955 р. створене Центральне конструкторське бюро 

«Чорноморсудопроект». Враховуючи той факт, що до цього в СРСР існувало 

лише одне КБ – Ленінградське «Морпромсуд» (в майбутньому – «Восток») та 

лише два корабельнобудівних інститути – Ленінградський та Миколаївський, 

«Чорноморсудопроект» зробив великий внесок у розвиток суднобудування 

не лише на Миколаївщині, а й у всьому СРСР. Це понад 60 проектів, за 

якими на суднобудівних заводах побудовано і модернізовано близько 

500 суден. Серед цих проектів суховантажники типів «Бежица», «Герои-
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панфиловцы», «Славянск», «Зоя Космодемьянская», нафтоналивні судна 

типу «Борис Бутома», судна з горизонтальним засобом навантаження типу 

«Атлантика», науково-дослідні судна, рефрижератори типу «Бухта Русская», 

балкари типів «Харитон Греку». В 60-70-х рр. ЦКБ «Чорноморсудопроект» 

стало одним з визнаних світових лідерів в проектуванні суден [6.291, с. 84]. 

У 1979 р. пішов на пенсію з посади генерального директора ЧСЗ 

А.Б. Ганькевич. Новим директором призначений Ю.І. Макаров. Ця подія 

співпала з початком нової ери розвитку підприємства. Під керівництвом і за 

безпосередньої участі Ю.І. Макарова побудовано більше 500 цивільних, 

рибопромислових, науково-дослідних суден, військових кораблів, які 

вражали всіх сміливістю інженерної та наукової думки їхніх творців. Серед 

них – важкі авіаносні крейсери «Мінськ», «Баку», «Адмірал флоту 

Кузнєцов», риболовецькі траулери типу «Маяковський», «Пулковський 

меридіан», науково-дослідні «Академік Книпович», «Академік Сергій 

Корольов». Спеціальні плавучі бази для Військово-Морських Сил, 

побудовані заводом в період його керівництва, також втілюють новітні 

досягнення науки і техніки. На ЧСЗ побудований і перший військовий 

корабель незалежної України – корабель управління «Славутич». Великий 

внесок зроблений заводом в освоєння видобутку в морських глибинах 

корисних копалин завдяки побудованим для Міністерства геології СРСР 

більше 10 геологорозвідувальних суден, а також серії великих 

контейнеровозів для торговельного флоту [4.231, с. 10]. Один із сучасних 

супертраулерів, побудований на ЧСЗ в 1990 р. названий «Анатолій 

Ганькевич». Рішенням Миколаївської міської ради №7/14 від 21.11.2002 р. 

заводська площа біля заводу названа площею імені Анатолія Ганькевича 

[4.229, с. 31]. 

На початку 80-х рр. підприємства Миколаївщини почали процес 

впровадження  промислових роботів та автоматичних маніпуляторів. 

Розроблено робот «Бриг» з його подальшим тиражуванням. Для цього 

відбулась кооперація КБ та ряду підприємств. Для забезпечення нової хвилі 
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технічного прогресу створено комісію з робототехніки, раду сприяння 

науково-технічному прогресу при обкомі КПУ [1.121, арк. 53]. Відкрився 

громадський координаційно-консультаційний центр. На великих заводах 

з'явилися відповідні бюро. Виготовлено декілька десятків «Бригів». Які, в 

свою чергу, залучені до виготовлення деталей дощових машин «Фрегат» на 

Первомайському машзаводі ім. 60-річчя СРСР [1.158, арк. 61]. Однак в 

подальшому внаслідок екстенсивного підходу до технічного переозброєння, 

незадовільного сервісного обслуговування та, що найголовніше, збитковості 

їх використання, почався масовий демонтаж та продаж останніх [9.394]. 

Обсяг промислового виробництва місцевої промисловості з 1967 по 

1984 рр. зріс у 4,3 рази, продуктивність праці підвищилась в 2,8 рази. 

Підприємства області, серед яких Миколаївський завод «Металіст», 

Снігурівський завод, Первомайська фабрика «Іскра», об'єднання «Южанка», 

Очаківський і Миколаївський міськпромкомбінати, випускали 

500 найменувань продукції широкого вжитку [9.385].  

За роки ХІ п'ятирічки в промисловість області вкладено 2,2 млрд. крб. 

капітальних вкладень, впроваджено 15,5 тис. науково-технічних і 

організаційних заходів, 24 автоматичні системи управління виробництвом, 

8 систем автоматизованого проектування, введені в дію 232 комплексно 

механізовані автоматичні лінії, освоєно 723 найменування нових виробів, у 

тому числі 111 – вперше в країні [1.128, арк. 19]. Кожне друге судно, 

побудоване на миколаївських суднобудівних заводах, здано достроково. 

Промислові підприємства та організації надали «шефську» допомогу 

колгоспам і радгоспам області на 12 млн. крб. [9.413]. В той же час в 

промисловості області знизилися темпи зростання випуску продукції. 

Неефективно використовувалися трудові ресурси. Втрати робочого часу на 

підприємствах в 1,5 рази перевищували в середньому республіканський 

показник, 50 тис. осіб працездатного віку не працювали. Не повністю 

використовувалися досягнення науково-технічного прогресу, матеріально 

праця робітників не стимулювалася [4.268, с. 83]. 
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За перші три роки функціонування Миколаївського глиноземного заводу 

97,7% загального обсягу продукції випущено з державним Знаком якості 

[1.164, арк. 7]. 

Таким чином, з середини 60-х рр. з ініціативи представників вищої 

влади в країні, зокрема, Голови Ради Міністрів СРСР О.М. Косигіна, 

продовжено пошуки шляхів піднесення економіки, що знайшло свій вияв у 

намаганні запровадити нову господарську реформу. Дані перетворення 

являли собою систему заходів за вдосконалення управління виробництвом, 

які відповідали б потребам часу. Вирішено усунути адміністративні пута, 

надмірну централізацію, дріб’язкову опіку, які негативно позначались на 

економіці міста і села. З січня 1966 р. почали запроваджуватися економічні 

методи управління промисловістю, розширялися права та ініціатива 

підприємств, які переводилися на госпрозрахунок. Однак дані заходи, і 

особливо розширення самостійності підприємств, загрожувало самому 

існуванню адміністративно-командної системи. Тому партійно-політичне 

керівництво країни на чолі з Л.І. Брежнєвим, М.А. Сусловим та найближчим 

оточенням перешкоджало запровадженню реформи, гальмувало її розвиток. 

Як наслідок, реформа не втілена в економічний сектор, а з початку 70-х рр. 

повністю згорнута. 

Пошуки шляхів удосконалення розвитку промисловості, будівництва та 

інших галузей господарства не дали бажаних результатів. Головною 

причиною стало те, що реформи другої половини 60-х рр. не дійшли до 

трудових колективів, яких не торкнулася демократизація управління. 

Реформи мали непослідовний, половинчастий характер. Ініціатори 

перебудови не ставили за мету відмову від командування в розвитку 

економіки. В той же час в досліджуваний період відбувається зріст 

економічних показників виробництва. Збільшуються асигнування на 

капітальне будівництво в області. Так, якщо в 1961-1970 рр. за рахунок усіх 

джерел фінансування на капітальне будівництво спрямовано 2189 млн. крб., 

то в 1971-1980 рр. – 4809 млн. крб. Капіталовкладення державних, 
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громадських і кооперативних (без колгоспів) підприємств та організацій в усі 

галузі промисловості становили в роки 9-ї п'ятирічки 1377 млн. крб., а за 10-

ту – 2447 млн. крб. [1.142, арк. 79]. 

Протягом другої половини 60-х – першої половини 80-х рр. капітальні 

вкладення державних, кооперативних підприємств і організацій, колгоспів і 

населення області (в порівняльних цінах) становили 6475 млн. крб. Обсяги 

введених у дію основних фондів у роки ІХ-ї п'ятирічки досягли 1812 млн. 

крб., Х-ї – 2541 млн. крб. проти 1187 млн. крб. за VIII-у п’ятирічку. Цьому 

сприяла велика питома вага підприємств оборонного значення (ЧСЗ, ВО 

«Зоря», завод ім. 61 комунара, ВО «Екватор», «Ніконд», десятки номерних 

підприємств), яким із центру приділялося набагато більше уваги, ніж 

підприємствам легкої та харчової промисловості, що продовжували 

фінансуватися за залишковим принципом. Значно реконструйовано 

суднобудівні заводи – Чорноморський та ім. 61 комунара [1.152, арк. 98]. 

Інтенсивно йшло будівництво заводу «Океан». В другій половині 70-х – в 

першій половині 80-х рр. збудовано такі велетні індустрії, як Південно-

турбінний завод «Зоря», Миколаївський глиноземний завод (1980 р.), 

Південноукраїнська АЕС (1982 р.), Дніпро-Бузький порт, трансформаторний, 

конденсаторний заводи, завод підйомно-транспортного устаткування, 

комбінат силікатних виробів, Миколаївський домобудівний комбінат, завод 

дощувальних машин «Фрегат» у Первомайську. Побудовано підприємства 

легкої та харчової промисловості: в Миколаєві – трикотажне об'єднання, 

взуттєва і швейна фабрики, молокозаводи, пивзавод «Янтар», у 

Первомайську – молочноконсервний комбінат, м’ясокомбінат, меблева 

фабрика, Вознесенський шкір завод, Очаківський мідійно-устричний 

рибоконсервний комбінат [4.259, с. 487]. На рубежі 70-80-х рр. у 

Вознесенську діяло 13 великих підприємств, в Очакові – 8, у Первомайську – 

17.  

У 1980 р. на Миколаївщині діяло 1050 промислових підприємств. 

Питома вага машинобудівної та металообробної промисловості у загальному 
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обсягу виробництва становила 47,5%, головним напрямком якої стало 

суднобудування. На долю легкої промисловості припадало лише 11,6%, 

промисловості будівельних матеріалів – 5,5%, харчової – 30%. Створено нові 

галузі промисловості – атомна енергетика та кольорова металургія [1.163, 

арк. 72].  

Прискорення науково-технічного прогресу на суднобудівних заводах 

дозволило освоїти випуск новітніх кораблів, зокрема авіаносних крейсерів, 

суховантажів, риболовних супертраулерів, рефрижераторів; на 

машинобудівних заводах – випуск нових турбін, дизелів, асфальтоукладачів, 

дощувальних машин, автопересувних млинів, електротехнічної апаратури. В 

області вироблялося понад 500 лише основних видів промислової продукції. 

В 1980 р. 41 підприємство області випускало вироби 464 найменувань із 

державним Знаком якості, у т.ч. суднобудівний завод «Океан» – 34,5% обсягу 

продукції, Вознесенське виробниче об'єднання – 60%. Від 30% до 55% 

становила питома вага якісної продукції на первомайських заводах ім. 25-

річчя Жовтня, «Фрегат», молочноконсервному комбінаті, Новоодеському 

маслозаводі, Ольшанському цементному заводі, Миколаївському заводі 

підйомно-транспортного устаткування, швейно-галантерейної фабриці. В 

1984 р. з Державним Знаком якості випускалося 14,6% усієї промислової 

продукції області [4.258, с. 174]. Багато виробів промислової продукції 

набули визнання за кордоном. Однак адміністративно-командна система 

управління з її малоефективним державним плануванням, суворою 

централізацією та дріб’язковою опікою не могла не призвести до застою і в 

промисловості Миколаївщини. Уповільнились темпи зростання валової 

продукції. Так, у 1965-1970 рр. вони становили 9,9%, у 1970-1975 рр. – 7,2%, 

в 1976-1980 рр. – 5,9%. Середньорічні темпи зростання продуктивності праці 

відповідно становили – 6,1%, 5% і 3,2%. На підприємствах області 

знижувалась фондовіддача, зростала собівартість продукції, знижувалась її 

якість. Кількість підприємств, що постійно не виконували державних планів 
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виробництва продукції, збільшувалась. Загострювалась системна криза 

радянської промисловості. 

 

 

2.2. Розвиток аграрного сектора Миколаївщини 

 

Ліквідація раднаргоспів у 1965 р. та ряд реформ передрікали 

багатообіцяючі нововведення в аграрному секторі. Однак неспроможна 

зрушити економіку відсталих колгоспів з мертвої точки, влада вдається до 

адміністративно-примусового закріплення («шефства») підприємств над 

цими колгоспами для надання всебічної допомоги. На Миколаївщині 

54 промислових підприємства й організації взяли «шефство» над 

90 колгоспами, 4 радгоспами і 13 МТС. Найбільш ефективним стало 

виробниче «шефство»: будівництво теплиць, тваринницьких ферм, 

спорудження зрошувальних систем, механізація трудомістких процесів у 

тваринництві тощо. Рішення березневого (1965 р.) Пленуму ЦК КПРС і 

ХХІІІ з'їзду партії в певній мірі створили можливості для здійснення великих 

соціально-економічних перетворень в агропромисловому комплексі країни. В 

1965 р. в області створені обласна і районні економічні ради, колгоспні бюро 

економічного аналізу, радгоспні балансові комісії. Очолив обласну раду 

секретар обкому партії В.С. Вєдніков [1.12, арк. 218].  

У 1965 р. в аграрному секторі бракувало 2800 тракторів, з них 

гусеничних 1600 шт. і комбайнів прямоточного збирання зернових 1600 шт. 

Також нестача сівалок зернових 700 шт., причепів тракторних ПТС-40 – 

650 шт., причепів тракторних двохвісних – 350 шт., жаток – 460 і 

зерноочисних машин – 110 шт. [1.1, арк. 4]. 

У 1966 р. перед сільським господарством області постали нові 

невідкладні завдання. В першу чергу необхідно підняти зернове господарство 

і насамперед виробництво озимої пшениці. Розгорнулось соціалістичне 

змагання зі щоденним підбиттям підсумків, матеріальним та моральним 
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заохоченням кращих працівників. В 1966 р. всі колгоспи області перейшли на 

внутрішньогосподарський розрахунок, впровадили гарантовану грошову 

оплату праці. Як наслідок зростання ініціативи і творчості трудівників села 

дозволили перевиконати плани продажу державі м'яса – на 21,8 тис. т., 

молока –на 90,5 тис. т., яєць – на 40,3 млн штук [4.261, с. 396]. Економічні 

заходи, що проводилися, сприяли підвищенню ролі громадських засад в 

управлінні господарством, що в свою чергу дало можливість зменшити 

адміністративно-управлінський апарат, ліквідувати посади заступників 

бригадирів, обліковців на фермах і в тракторних бригадах. Поліпшення 

організації праці дозволило ряду колгоспів області перейти на 7-годинний 

робочий день. Відмічені заходи сприяли економічному зміцненню 

господарств, поліпшенню виробництва сільськогосподарської продукції. 

Валовий продукт агропромислового комплексу області становив в 1966 р. 

близько 500 млн. крб., що майже на 100 млн. більше, ніж в 1960-1964 рр. 

Грошові доходи колгоспів зросли в 1966 р. до 400 млн. крб. проти 309 млн. в 

1964 р. Проведені заходи дозволили підвищити оплату праці колгоспникам. 

Оплата людино-дня становила в 1966 р. 3 крб. 64 коп. проти 1,8 крб. 

середньорічної оплати в 1961-1965 рр. [1.14, арк. 163]. 

Середньорічний збір зерна в 1966-1970 рр. склав 1 млн. 691 тис. т., що на 

328 тис. т. перевищувало показники попереднього п'ятиріччя. Колгоспи і 

радгоспи області у VIII п'ятирічці продали державі 3 млн. 783 тис. т. зерна – 

на 428 тис. т. більше, ніж планувалося. Поряд з цим понад план продано 

державі 71 тис. т. м'яса, 212 тис. т. молока та інша сільськогосподарська 

продукція [4.267, с. 267]. 

У 1970 р. на Миколаївщині налічувалося 230 колгоспів і 107 радгоспів. 

У середньому один колгосп представляв собою 5482 га 

сільськогосподарських угідь, 70 тракторів, 9 зернових комбайнів, 

2183 голови великої рогатої худоби, 2108 свиней, 1476 овець. На один 

радгосп області припадало 6572 га сільськогосподарських угідь, 
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105 тракторів, 13 зернових комбайнів, 2326 голів великої рогатої худоби, 

3097 свиней, 1493 овець [9.415]. 

У VIII п’ятирічці вирощено найвищий для Миколаївщини врожай 

зернових, достроково виконано план продажу державі хліба, м'яса, молока та 

інших сільськогосподарських продуктів. Перевиконано п’ятирічний план 

виробництва продуктів рослинництва, в тому числі озимої пшениці, 

цукрових буряків, соняшника. Врожай озимої пшениці в колгоспах і 

радгоспах становив у 1965 р. 18,4 ц. з гектара, в 1970 р. – 28,3 ц. Врожайність 

всіх зернових культур відповідно становить 17,1 і 25,6 ц. з гектара [1.56, 

арк. 109]. Найвищу врожайність усіх зернових одержав колгосп «Прогрес» 

Кривоозерського району: по 42,9 ц. з гектара на площі 1040 га. Найвищої 

врожайності добилися трудівники сільського господарства Жовтневого 

району – 380 ц. з гектара. Площа зрошуваних земель зросла з 55,4 тис. га в 

1965 р. до 66,9 тис. га в 1970 р. За роки п’ятирічки збудовано корівники, 

воловники і телятники на 121 тис. голів, свинарники – на 191 тис. голів, 

пташники – на 1127 тис. голів [9.412]. Особливістю колгоспного 

виноградарства в області стала розпорошеність виноградників: лише 12% 

колгоспних виноградників мають площу понад 30 га; близько 19% ділянок – 

від 15 до 30 га, майже 38% дільниць площею від 5 до 15 га і приблизно 28% 

виноградників займають менше 5 га. Всього в області 260 колгоспів, в яких 

вирощують виноград. З них лише один – ім. Леніна – має більше 100 га 

виноградників [3.211, с. 145]. У передових виноградарських господарствах 

щорічно отримували з гектара по 90-120 ц винограду, рівень рентабельності – 

100-150% [3.202, с. 3]. Плодові насадження займали площу 28 тис. га. [4.241, 

с. 3]. В області, в умовах степу, несприятливі умови для вирощування 

картоплі: за 1965-1968 рр. врожай в середньому становив 45,5 ц з гектара при 

99 ц з гектара в середньому по республіці [3.193, с. 146]. 

Протягом освітлюваного періоду область стала одним з основних 

виробників насіння і стебел південних конопель. До 1970 р. площа посівів 

стабілізувалася на рівні 10-11 тис. га, що становило близько 20% всіх посівів 



66 
 
культури в республіці [1.59, арк. 79]. За першість у соціалістичному змаганні 

серед областей України миколаївським коноплярам два роки поспіль 

присуджувався перехідний Червоний прапор Ради Міністрів УРСР і 

Укрпрофради. Займаючи в господарствах всього 4-6% ріллі, в середньому по 

області рівень рентабельності її обробітку склав в 1969 р. – 259%, в 1970 р. – 

140,8%, в 1973 р. – 104% [8.326, с. 9]. 

В квітні 1964 р. на території Миколаївщини введена в дію Інгулецька 

зрошувальна система [1.170, арк. 10]. Однак введення її в дію 

супроводжувалось дуже пришвидшеними темпами за рахунок значного 

зниження якості виконання робіт. Канали зрошувальної системи 

запроектовані в земляних руслах, режим зрошення не відповідав вимогам 

інтенсифікації сільськогосподарських культур та проведення повторних 

посівів на зрошуваних землях. Багато внутрішньогосподарських і 

розподільних каналів виконані неякісно, внаслідок чого великі втрати води 

на фільтрацію, що викликало заболочування зрошуваних земель [1.2, 

арк. 24]. Глибокі резерви каналів шириною до 15 м. і глибиною 0,4-1 м. увесь 

рік заповнені водою, що викликало заболочування зрошуваних земель. З 

даної причини господарства області не використали 289 га зрошуваних 

земель. В результаті експлуатації каналів почався інтенсивний підйом 

ґрунтових вод – 1-1,5 м., в окремих місцях 2 м. в рік. У зв'язку з великою 

фільтрацією каналів і різким погіршенням меліоративного стану зрошуваних 

земель, надалі експлуатувати окремі канали стало неможливо [1.2, арк. 26]. 

Як засвідчує текст одного з архівних документів колишнього спецфонду, 

що представляє з себе листування органів місцевої та республіканської 

влади, подана кількість похибок як при первісному розрахунку, так і при 

технічному втіленні на практиці настільки значна, що вже навесні 1965 р. 

почалось складання проекту капітальної реконструкції системи, що в свою 

чергу призвело до значних матеріальних затрат. В той же час введення 

Інгулецької зрошувальної системи і подальша інтенсифікація сільського 

господарства області справили позитивний вплив на зростання виробництва 



67 
 
основних видів сільськогосподарської продукції у VIII п'ятирічці: 

виробництво овочів при порівнянні до і при зрошенні, збільшилася в 4,4 рази, 

молока – на 63,7%, м'яса – на 76,1%, яєць в 1,5 рази [1.61, арк. 156]. 

Виробництво зерна збільшилось на 6,6%. Впровадження зрошення сприяло 

зростанню щільності поголів'я всіх видів худоби та птиці в розрахунку на 

100 га сільськогосподарських угідь. Всього сільськогосподарських угідь в 

радгоспах Миколаївського облмеліводгоспу 199,5 тис. га. У структурі 

земельних фондів найвищу питому вагу (80,9%) або 161,5 тис. га становила 

рілля, що характерно для степової зони півдня України. В середньому на 

один радгосп припадало 5415 га землі в обробітку, 4129 га ріллі, в т.ч. 

зрошуваної 1390 га. Тобто на 1 га зрошуваних земель в середньому 

припадало 3,9 богарних земель. Навантаження ріллі на 1 працівника 

становило 8 га, в т.ч. зрошуваної 2 га. [1.62, арк. 127]. 

В 1967 р. в області налічувалось понад 57 тис. га поливних земель – 10% 

республіканської кількості [1.25, арк. 117]. 42,5 тис. га одержували воду 

Інгулецької зрошувальної системи, решта – ділянки малого зрошення. 

Джерелом Інгулецької системи стали води Дніпра і частково р. Інгульця, а 

каналом – Інгулець. Інгулецький магістральний канал мав довжину 53,6 км. 

[1.13, арк. 93]. Протяжність системи 462 км міжгосподарських розподільчих 

каналів, 1365 км внутрігосподарської мережі [4.237, с. 103]. 

Відбулися помітні структурні зміни в товарній продукції. Якщо до 

зрошення питома вага продукції тваринництва в ній становила 67,3%, то при 

зрошенні – 42,4%. Питома вага продукції рослинництва в товарній продукції 

в 1957 р. становила 32,7%, а в 1965 р. – 57,6%. На 10,7% зменшилася частка 

зерна, питома вага овочів збільшився на 3,9% картоплі – на 2,7%, 

баштанних – на 1,2%. З введенням зрошення, різко зросла інтенсивність 

виробництва [5.286, с. 5]. Зросла продуктивність праці: в 1965 р. її рівень у 

порівнянні з періодом до зрошення підвищився на 38%, в т.ч. в 

рослинництві – на 56,5%, у тваринництві – на 26%.У колгоспах зрошувані 

масиви склали менше 2% всієї ріллі [5.284, с. 5]. У структурі посівних площ 
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на зрошуваних землях в умовах Інгулецької зрошувальної системи основне 

місце належало зерновим культурам [1.169, арк. 12]. На зрошенні вони 

займали 40-42% загальної посівної площі; при цьому перше місце належало 

озимій пшениці (в 1965 р. – 25,7%) [1.164, арк. 118]. Після зернових чільне 

місце в структурі посівних площ займали кормові культури (в 1965 р. – 

28,2%), в т.ч. кукурудза на силос 14,5%. Незначну питому вагу (2,6%) на 

зрошуваних землях займала люцерна. Технічні культури в структурі посівів 

на зрошуваних землях становили 19,1%, в т.ч. цукровий буряк – 17,5%, овочі 

– 8,6%, картопля – 3,3% [1.64, арк. 138]. 212 господарств зрошували 56122 га. 

З них на 42392 га вода надходила з Інгулецької зрошувальної системи, а 

13730 га одержували її з систем так званого малого зрошення. Найбільші 

площі зосереджувались в Жовтневому і Снігурівському районах [4.238, с. 4]. 

Однак незадовільне технічне озброєння сільськогосподарського 

виробництва негативно відбилося на рівні виробництва продукції. 

Недостатнє забезпечення трудовими ресурсами (в 1965 р. – 71-85%, в т.ч. 

постійною – 61-71%) також не дозволила досягти максимальних потужностей 

[5.286, с. 18]. Основними причинами низької ефективності виробництва в 

умовах зрошення стали порушення норм та термінів поливу, недостатнє 

внесення органічних і мінеральних добрив, низький коефіцієнт готовності і 

використання машин, недостатня кількість меліоративної техніки і 

дощувальних машин, а також незабезпеченість господарств кадрами. У 

другій половині 60-х рр. водозабезпеченість Інгулецької зрошувальної 

системи залишалася низькою (гідромодуль дорівнював 0,26 л/сек/га) з 

низьким ККД [1.15, арк. 84]. Великі втрати зрошувальної води значно 

знизили ефективність використання водних ресурсів, призвели до вторинного 

засолення земель, до їх заболочування, до зниження врожайності [1.67, 

арк. 164]. 

Високу економічну ефективність великих спеціалізованих 

птахівницьких господарств, виробництво яких організовано на 

індустріальній основі, можна простежити, аналізуючи порівняльні показники 
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Варварівської, Снігурівської птахофабрик і колгоспів Миколаївській області 

за 1965-1970 рр. [1.16, арк. 163]. Несучість на середньорічну несучку склала 

по Варварівській птахофабриці 191 яйце, Снігурівській – 159 проти 125 штук 

в середньому по колгоспах області. Виробництво м'яса птиці на цих 

птахофабриках за 1970 р. склало 6300 ц. або більше 50% його виробництва 

всіма колгоспами. Значно нижче склали витрати праці на виробництво яєць і 

м'яса [5.285, с. 19]. 

Одним з найкращих колгоспів в області вважався колгосп ім. Кірова в 

с. Щербані Вознесенського району, очолюваний Героєм Соціалістичної праці 

М.М. Рябошапкою. Так, 1967 р. навіть при несприятливих кліматичних 

умовах, колгосп одержав врожай озимої пшениці по 27 ц. з га, найбільше в 

районі. В 70-х рр. стали до ладу нові тваринницькі комплекси, теплиці, 

зерносховища, склади, пункт технічного обслуговування, великий критий тік. 

Лише від реалізації бройлерів господарство мало на рік 1,2 млн крб. чистого 

прибутку. З ініціативи голови колгоспу в Щербанях спорудили консервний 

завод, який щороку виробляв 3,5-3,7 млн умовних банок консервів [4.226, 

с. 41]. Фактично за VIII п’ятирічку колгосп збільшив виробництво зерна 

майже вдвічі [3.214, с. 54]. Господарство перетворилося у своєрідний 

випробувальний полігон для нових дощувальних машин «Фрегат» та ДФ-120 

«Днепр», де вони пройшли виробниче випробування і одержали рекомендації 

для серійного виробництва [1.17, арк. 52]. Цьому передувала побудова 

власної зрошувальної системи – спочатку споруджена гребля, утворивши 

водоймище т.з. «Щербанівське море» площею 670 га, в подальшому – 

система ділянок зрошувальної системи з механізованим поливом [3.214, 

с. 78]. 

Кредитні вкладення в сільське господарство області у VIII п'ятирічці 

зросли в 2 рази і склали 51 млн. крб. [6.290, с. 12]. Проте собівартість 

продукції не тільки не зменшилася, а навпаки зросла. Так, подорожчання 

виробництва зерна викликалося збільшенням витрат на 1 га посіву. За період 

1965-1969 рр. витрати збільшилися в 2,8 рази, а прибавка врожаю склала 
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всього 3,3 ц. В результаті 1 ц. приросту зерна коштував 17 крб. [1.46, арк. 91]. 

Як наслідок, це спричинило підвищення собівартості продукції [6.290, с. 17]. 

Негативною тенденцією стало помітне зниження рівня рентабельності 

колгоспного і радгоспного виробництва в області: в 1966 р. рентабельність 

колгоспного виробництва перебувала на рівні 51%, в 1969 р. вона знизилася 

до 39,4%, в 1970 р. – до 38% [6.290, с. 19]. В той же час в 1966 р. колгоспи і 

радгоспи Миколаївської області домоглися рекордних показників 

врожайності зернових – 24,8 ц з гектара [4.274, с. 582]. Так, в 1966 р. радгосп 

«Агрономія» на кожні 100 га сільськогосподарських угідь отримував по 

325 ц. молока, в 1970 р. – 378 ц. [3.209, с. 61]. Врожайність зерна в 1970 р. 

склала 25,5 ц з га, цукрових буряків – 284 ц. Прибутки колгоспів досягли 

365,5 млн крб. В Єланецькому районі доставка запасних частин 

спеціалізованою службою «Сільгосптехніки» дозволила обходитися без 

складів у колгоспах, покращилася якість ремонту тракторів і машин в 

Баштанському районі [3.195, с. 70]. Валова продукція сільського 

господарства за 1965-1971 рр. в порівнянних цінах 1965 р. представлена 

наступними показниками: 1965 р. – 156,2 млн крб., 1966 р. – 164,2 млн крб., 

1967 р. – 147,4 млн крб., 1968 р. – 151,6 млн крб., 1969 р. – 187,9 млн крб., 

1970 р. – 210,3 млн крб., 1971 р. – 218,2 млн крб. [4.346, с. 36]. Кількість 

впроваджених раціоналізаторських пропозицій збільшилась на 13% [8.321, 

с. 85]. 

Чисельність колгоспного селянства в СРСР в 1940 р. становила 29 млн. 

чол., а в 1970 р. – 17,5 млн. В Миколаївській області щорічна міграція з села 

в місто становила від 2700 до 3000 осіб. З 1940 по 1970 рр. кількість 

сільського населення області зменшилася на 128 тис. осіб або 19% загальної 

чисельності [5.285, с. 20]. У середині 60-х рр. в області проживало 30-58 чол. 

на 1 км2. Внаслідок переселення близько 42 тис. сімей переважно із західних 

областей УРСР, в 1973 р. щільність жителів на території Миколаївщини 

досягла 109,9 чол. Створено передумови більш рівномірного формування 

щільності населення всіх географічних та економічних районів УРСР і 
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раціонального використання трудових ресурсів, інтенсивного розвитку 

продуктивних сил півдня республіки [3.212, с. 155]. 

В роки VIII п’ятирічки активізували організаційну діяльність місцеві 

Ради. Вони надавали колгоспам і радгоспам дійову допомогу в придбанні 

необхідних машин і механізмів, мінеральних добрив, здійсненні 

електрифікації і комплексній механізації виробництва, розвитку меліорації, в 

капітальному будівництві, в поліпшенні добробуту та культурного рівня 

трудівників села. Протягом 1966-1977 рр. в області збудовано 

69 загальноосвітніх шкіл, 87 дошкільних установ, 91 будинок культури, 

понад 30 бібліотечних приміщень [1.100, арк. 94]. Лише з 1965 по 1967 рр. у 

сільській місцевості збудовано 68 шкіл на 13500 місць, 108 дитячих 

дошкільних закладів на 7300 місць, 16 лікарень, 6 кінотеатрів, 70 клубів та 

будинків культури, 9 комбінатів побутового обслуговування, 80 магазинів 

[1.35, арк. 93]. Обсяг капіталовкладень у сільське будівництво склав 350 млн 

крб. [9.351]. Поряд із зміцненням матеріальної бази, місцеві Ради приділяли 

увагу вдосконаленню форм роботи, поліпшенню її змісту: ширше стали 

використовуватись преса, радіо, телебачення. Змінились і набули більшого 

поширення нові форми громадянської обрядовості. Зусиллями місцевих 

органів влади в області створена широка мережа закладів культури, зокрема 

1780 бібліотек з книжковим фондом понад 3 млн примірників, 25 музичних 

шкіл, багато музеїв [6.288, с. 318].  

У роки ІХ п'ятирічки обласні сільськогосподарські органи, виконкоми 

районних і сільських Рад депутатів трудящих, а також промислові та 

будівельні підприємства Миколаєва, Первомайська, Вознесенська приділяли 

велику увагу питанням комплексної механізації виробничих процесів в 

тваринництві та птахівництві: на фермах великої рогатої худоби комплексна 

механізація виконана на 116%, на свинофермах –100%, птахофермах – 92%. 

Підприємствами «Облсільгосптехніка» виконано будівельно-монтажних 

робіт на суму 265 млн. крб. проти 24,1 млн. крб. за планом [1.95, арк. 11]. 
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Провідне місце в сільському господарстві займало рільництво, 

передусім виробництво пшениці і кукурудзи. Під цими культурами зайнято 

близько 70% орної землі [1.111, арк. 147]. Широкого розвитку набуло 

виробництво технічних культур – соняшника, конопель, льону-кучеревця, 

рицини, гірчиці, тютюну, кунжуту, арахісу, цукрових буряків. Дуже 

поширені посіви південних овочів та баштанних культур, великі площі 

виноградників і товарних фруктових садів [4.273, с. 99].  

Станом на 1 січня 1972 р. в сільському господарстві Миколаївщини 

налічувалося 13326 тракторів, 3751 зернозбиральний комбайн, 

1052 кукурудзозбиральних комбайна, 634 бурякозбиральних, 2082 доїльні 

установки, 748 розкидачів мінеральних добрив, 1014 гноєрозкидачів, 

899 дощувальних установок [1.78, арк. 99]. Тільки за один 1971 р. селу 

поставлено 1403 трактори, в тому числі 524 орних, 1206 вантажних і 

спеціалізованих автомобілів, 397 зернозбиральних комбайнів, 

132 бурякозбиральних, 264 кукурудзозбиральних, 464 кормозбиральних 

комбайнів, 140 жниварок, 214 розкидачів мінеральних добрив, 

287 розкидачів органічних добрив, 154 гербіцидно-аміачних машини, 

226 дощувальних машин, 221 універсальний навантажувач, 502 доїльні 

установки, 217 зерноочисних машин [9.415]. Завдяки такій кількості техніки 

вдалося підвищити продуктивність праці в сільському господарстві області. 

Тільки за роки VIII п'ятирічки він зріс на 32%. Повністю механізовані такі 

види робіт як оранка, сівба та збирання зернових, сівба цукрових буряків, 

соняшнику, прибирання силосних культур. На 73% механізовано доїння 

корів, на 94% – подача води на фермах великої рогатої худоби, роздача 

кормів на фермах великої рогатої худоби механізована на 36%, на 

свинофермах – на 40% [1.60, арк. 87]. Інтенсифікації сільського господарства 

сприяло широке застосування мінеральних добрив, постачання яких 

збільшилося в 9 разів і в 1971 р. досягло 318 тис. т. Подальший розвиток 

зрошувальних систем сприяло тому, що в 1971 р. в 218 господарствах області 

нараховувалось 73673 га зрошуваних земель, найбільш значні площі 
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розташовані в Снігурівському районі – 29193 га, у Жовтневому – 22437 га, у 

Вознесенському – 7241 га. [9.415]. 

Незважаючи на труднощі і вкрай несприятливі погодні умови урожай 

зернових колосових культур в 1972 р. в середньому по області склав 22,1 ц. з 

га, що на 0,6 ц. більше, ніж у середньому за роки VIII п'ятирічки [1.75, 

арк. 83]. Успішно виконали план продажу зерна і соняшнику Братський 

район, багато господарств Арбузинського, Врадіївського, Доманівського, 

Єланецького, Кривоозерського, Новоодеського, Первомайського районів. 

Область виконала план продажу м'яса державі на 122%, яєць – на 109%. 

Особливо відзначилися тваринники Арбузинського, Вознесенського і 

Снігурівського районів [4.267, с. 273]. 

В 1972 р. за рахунок колгоспів і радгоспів Новобузького району на 

навчання у вищі та середні сільськогосподарські учбові заклади вступило 

48 юнаків і дівчат [1.77, арк. 76]. При місцевому технікумі механізації і 

електрифікації сільського господарства створені і успішно працювали 

постійно діючі курси по підготовці і перепідготовці керівних кадрів 

середньої ланки [7.309, с. 5]. 

Завдяки зусиллям керівництва Баштанського району і особисто першому 

секретарю райкому КПУ О.Г. Захарченко, господарства району стали 

передовим полігоном в провадженні колективного підряду. З ініціативи 

О.Г. Захарченка проведено цілу серію семінарів з секретарями партійних 

організацій, партгрупоргами, пропагандистами, лекторами, агітаторами, на 

яких актив навчався впроваджувати в практику нові підходи до організації і 

оплати праці. Завдяки вжитим заходам принципи колективного підряду 

освоїли всі фахівці, які працювали в селі чи мали до нього відношення – від 

директорів і вчителів шкіл до керівників господарств і районних служб 

[3.201, с. 67]. Завдяки прогресивним нововведенням чисельність 

механізаторів у хліборобських підрозділах в 70-х рр. скоротилася з 1703 до 

827, а вироблювана ними валова продукція зросла з 17023 до 27005 тис. крб. 

[8.316, с. 19]. Однак в подальшому, після зміни керівництва району, практика 
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колективного підряду прийшла в занепад, лише в другій половині 80-х рр. 

відбулося повернення до прогресивних методів ведення господарства. 

На початку 1971 р. комплексна механізація запроваджена лише на 

267 тваринницьких фермах, на яких розміщувалися лише 15% поголів'я 

худоби й птиці [1.72, арк. 92]. Певну допомогу у механізації трудомістких 

процесів у тваринництві надали робітники промислових підприємств. За роки 

VIII п'ятирічки вони збудували 117 кормоцехів, 135 кормозмішувачів та 

60 комплектів навісного обладнання для бульдозерів. Це дало змогу 

сільським трудівникам успішно виконати завдання VIII п'ятирічки по 

виробництву й продажу державі продукції. В 1970 р. зібрано по 25,5 ц 

зернових з гектара, валовий збір зерна становив близько 2 млн т. [1.66, 

арк. 138]. 

Зміцнюється матеріальна база колгоспів. В 1971-1975 рр. придбано 

9 тис. тракторів, 8 тис. вантажних автомобілів [1.94, арк. 24]. В 1980 р. на 

полях області працювало понад 18 тис. тракторів та 14 тис. комбайнів [1.116, 

арк. 53]. Однак ці заходи істотно не вплинули на стан сільського 

господарства області. Середня урожайність зернових практично не зростала 

(24,9 ц. з га в ІХ-й п'ятирічці; 23,5 ц – в Х-й [1.119, арк. 94]), щорічний 

продаж зерна становив 850 тис. т. зерна. Протягом 1966-1980 рр. 

виробництва м'яса збільшилось з 634 тис. т. до 876 тис. т., молока – 

відповідно з 3165 тис. т. до 3785 тис. т. [1.120, арк. 48]. Однак це зростання 

відбувалося не за рахунок підвищення продуктивності праці у тваринництві, 

а за рахунок збільшення поголів’я худоби, що створювало проблеми з 

кормами [4.268, с. 84]. Стало помітним уповільнення темпів розвитку, 

урожайність та ефективність громадського тваринництва знижувалася. В 

1980 р. прибутки колгоспів області становили 163 млн. крб. проти 305,5 млн 

крб. в 1970 р. [4.282, с. 28].  

Найвищі показали сільського господарства Миколаївщини у порівнянні 

з усім південним регіоном пов'язані з роботою Інгулецької зрошувальної 

системи, з великою кількістю зрошуваних земель. Другим фактором є 
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збільшення у VIII-й і ІХ-й п'ятирічках спеціалізованих господарств, в яких 

вища продуктивність праці і якість продукції, нижче витрати на одиницю 

продукції, вище рентабельність виробництва. Так, в 1969-1971 рр. в області 

створено 10 спеціалізованих колгоспів з виробництва яловичини, 14 – по 

відгодівлі свиноголів'я і два міжколгоспних господарства по відгодівлі 

великої рогатої худоби [1.68, арк. 75]. Колгоспи імені Леніна і «Світанок» 

Братського району забезпечили 30,6% товарної продукції всього району 

[1.45, арк. 287]. Господарства «Жовтень» і «40 років Жовтня» Єланецького 

району – 40,4%; 44% продажу м'яса державі забезпечили спеціалізовані 

господарства «Маяк» і «Леніна» Первомайського району. Більш високу 

економічну ефективність мали колгоспи і радгоспи області, що 

спеціалізуються на виробництві свинини. У 1968-1971 рр. в області 

організовано 14 колгоспів, що спеціалізуються на виробництві свинини. У 

1970 р. вони виробили в розрахунку на 10 га ріллі – 42,4 ц. свинини, тобто в 

два рази більше, ніж всі інші колгоспи. Більш високі показники досягнуті в 

спеціалізованих колгоспах ім. Леніна Первомайського району, де вироблено 

свинини на 100 га ріллі 71,6 ц., ім. Щорса Вознесенського району 63 ц. [1.69, 

арк. 84]. У спецгоспах «Шлях до комунізму» Новоодеського району 

собівартість свинини складала 73 крб. 30 коп., Витрати праці – 3,05 людино-

днів, рентабельність – 48,5% [5.285, с. 17-18]. 

Підсумком ІХ п'ятирічки стало збільшення валової продукції сільського 

господарства на 19%, продуктивності праці на 22%. Середньорічна 

врожайність зернових культур зросла на 3,4 ц і склала 24,9 ц з га. 

Виробництво зерна перевищило 2 млн. т на рік, продаж його державі в 

порівнянні з VIII п'ятирічкою зріс на 19% і досяг 900 тис. т. в середньому за 

рік. Найбільший приріст заготівель зерна отримано у Жовтневому, 

Первомайському, Арбузинському, Баштанському, Снігурівському, 

Кривоозерському і Братському районах. Приріст заготівель м'яса склав 48%, 

молока – 20%, яєць – 62%, вовни – 15%. Понад плану державі продано 

42,8 тис. т. м'яса і 95 млн штук яєць [4.267, с. 288]. 
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Основна форма господарювання на селі в 60-80-х рр. це колгоспи. Однак 

їх кількість постійно змінювалась, що зумовлювалось переводом частини їх у 

радгоспи, а також укрупненням та розукрупненням, що в свою чергу 

супроводжувалось необхідною мотивацією. В 1960 р. налічувалось 

224 колгоспи, в 1965 р. – 253, в 1970 р. – 231, на початку 1987 р. – 

222 колективних господарства. Посилення індустріалізації колгоспного 

виробництва, збільшення в них різноманітної техніки сприяло 

вдосконаленню організаційних форм її мобільного користування, хоча в 

1965-1987 рр. кількість тракторів зменшилась з 12,3 тис. до 9,7 тис., кількість 

комбайнів збільшилась з 2,7 тис. до 3,1 тис. В 60-70-х рр. істотного 

поширення набула така форма організації як механізовані ланки. Кількість їх 

в області, включаючи частково і радгоспи, істотно зросла і вже на початку 

70-х рр. налічувалось більше 500, вони вирощували кукурудзу на площі 

понад 80 тис. га, цукровий буряк на 12 тис. га. Собівартість їх продукції 

вдвічі дешевша, порівняно з господарствами, де такі ланки не 

застосовувались. Відповідна стабілізація організаційних форм 

господарювання в колгоспах сприяла ширшому застосуванню 

господарського розрахунку. На початку 60-х рр. внутрігосподарський 

розрахунок впроваджений в 7,7% бригад і ферм, в 1965 р. питома вага 

госпрозрахункових виробничих підрозділів зросла до 54%, а в 1988 р. він 

запроваджений у всіх бригадах і фермах колгоспів. Піонерами впровадження 

підряду стали колгоспи Баштанського району. В 1986 р. він застосовується 

вже в 207 господарствах. На початку 1989 р. на умовах індивідуального 

підряду вже працювало 16 тис. трудівників [6.288, с. 259].  

У колгоспі «Перемога» Березанського району в 1977 р. створений на 

основі тракторної бригади механізований загін у складі 12 чол., що працює 

на госпрозрахунку [1.101, арк. 104]. Згідно з угодою правління колгоспу 

закріпило за ними близько 2 тис. га землі, 9 тракторів, 5 комбайнів та інші 

сільськогосподарські машини. Однак спочатку керівництво колгоспу 

вирішувало всі питання, пов'язані з роботою підрядного колективу, в 
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адміністративному порядку, тобто принцип самостійності колективу не 

дотримувався. Як результат – низька ефективність колективного підряду. 

Згодом механізованому загону передано вирішення питань заохочення за 

передову роботу, складання графіків відпусток, розподіл додаткової оплати. 

Це дозволило зміцнити трудову дисципліну в колективі, підвищити 

матеріальну зацікавленість його членів у кінцевих результатах праці [3.195, 

с. 105]. 

На початку 80-х рр. 147 колгоспів з 14 районів області почали активне 

виробництво коконів тутового шовкопряда. Так, в 1982 р. зазначені колгоспи 

реалізували 1300 ц коконів, з даної сировини на фабриках виготовлено понад 

2000 тис. метрів натурального шовку [9.419]. У 1981 р. в порівнянні з 1980 р. 

виробництво яєць збільшилось на 22,7 млн шт. [9.359]. 

Одним з напрямків індустріалізації сільськогосподарського виробництва 

та проявів агропромислової інтеграції став розвиток підсобних промислових 

виробництв і промислів. В 1977 р. в господарствах області, які мали підсобні 

підприємства, врожайність овочів вища на 0,9 ц/га, в 1978 р. – на 6,4 ц/га, в 

1984 р. – на 28,9 ц/га порівняно зі середньо обласними показниками. Рівень 

рентабельності овочівництва на 29% вищий, ніж середній показник по 

області. Якщо в 1984 р. зазначені господарства одержали прибутку 4278 тис. 

крб., то інші колгоспи, де відсутні переробні підприємства, лише 985,3 тис. 

крб. [4.234, с. 35-36]. 

Жоден з районів не впорався із завданнями по заготівлях продукції 

сільського господарства за всі роки ХІ п'ятирічки. Такі райони як 

Березнегуватський, Єланецький, Казанківський, Новоодеський не виконали 

планів продажу ні по одному виду продукції [9.418]. Щорічно на 4 тис. чол. 

зменшувалася кількість сільського населення. Щорічно з карти зникало 

10 сіл, з'являлися т.зв. «неперспективні» села. Зростало навантаження на 

міста [4.282, с. 30].  

У малосприятливому для сільського господарства 1984 р. завдяки 

частковому переходу на індустріальні рейки господарювання в аграрному 
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комплексі області відбулись позитивні зрушення: вартість валової продукції 

перевищила середньорічний рівень Х п'ятирічки на 13,1%. Однак 

незадовільна ситуація з житловим будівництвом призвела до значного 

відтоку людських ресурсів з села: порівняно з 1976 р. сільське населення 

області скоротилось на 4 тис. чол., тобто на 8,1% [1.166, арк. 23]. Особливо 

почала відчуватись нестача кадрів масових професій – механізаторів і 

тваринників. Для покращення якості забезпечення житловим фондом за 1981-

1984 рр. в сільській місцевості збудовано 578 тис. м2 житла [1.125, арк. 17]. 

Успішно виконали плани житлового будівництва колгоспи Новоодеського, 

Єланецького, Доманівського районів. Плани будівництва шкіл в сільській 

місцевості за 1981-1984 рр. виконані на 74%, дитячих садків – на 101%, 

будинків культури і клубів – на 103%, лазень – лише на 11%. Не введено в 

експлуатацію школи у Веселинівському, Новобузькому і Первомайському 

районах; дитячий садок у Казанківському, клуби у Баштанскому і 

Березнегуватському районах [1.171, арк. 49]. Особливо гостро в ХІ п’ятирічці 

стоїть питання газифікації села. На 1985 р. експлуатується 70 км підвідних 

газопроводів, 192 км розвідних внутрішньогосподарських газових мереж, 

газифіковано 3700 будинків. Природний газ одержують 32 господарства, в 

тому числі 22 колгоспи семи районів. У 1985 р. починається будівництво 

підвідних газопроводів до м. Вознесенська, селищ міського типу Єланець і 

Березанка. За 1981-1984 рр. за кошти колгоспів побудовано 199,2 км 

розвідних мереж, газифіковано 1806 жилих будинків. За 1985 р. прокладено 

1400 км газових мереж і газифіковано природним газом 850 квартир [8.318, 

с. 7]. На розвиток матеріально-технічної бази сільського господарства області 

за роки ХІ п'ятирічки тільки з 1981 по 1983 рр. направлено 788 млн крб. 

капітальних вкладень, збільшилися поставки високопродуктивної техніки, 

мінеральних добрив, розширилися площі зрошуваних земель [9.367]. 

Машинно-тракторний парк колгоспів і радгоспів області в роки ХІ п'ятирічки 

нараховував понад 19 тис. тракторів, у тому числі три тисячі 

енергонасичених, понад 4600 комбайнів «Нива» і «Колос», 
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770 бурякозбиральних комплексів, 10 тис. вантажних автомобілів, в області 

працювало 40 районних майстерень, де ремонтували до 80% машин, що 

підлягали ремонту [8.325, с. 6].  

При розробці і виробництві техніки для села недостатньо враховувалася 

специфіка сільськогосподарського виробництва, особливо гостро постала 

проблема її якості. Низька продуктивність, погана якість, недовговічність 

сільськогосподарської техніки, некомплектні і несвоєчасні поставки 

приводили до великих матеріальних і трудових витрат з її експлуатації, 

падінню фондовіддачі, підвищення собівартості продукції, зменшенню 

рентабельності сільськогосподарського виробництва. Постачання техніки 

сільському господарству йшло в основному на покриття машин, що 

передчасно вийшли з ладу. Поставка деяких видів сільськогосподарських 

машин навіть не відшкодовувала їх вибуття, їх парк зменшувався. 

Економічні взаємозв'язки колгоспів і радгоспів з іншими сферами 

господарства носили нееквівалентний характер. Так, якщо в 1966 р. 1 т. 

металу прирівнювалася до 14,7 ц пшениці, то в 1977 р. – вже до 23 ц. [1.102, 

арк. 21]. Зростання цін на сільськогосподарські машини не відповідала 

збільшенню їх продуктивності. У 1966-1977 рр. ціна зернових сівалок 

підвищилася в 3 рази, а продуктивність залишилася колишньою. Пропускна 

здатність комбайна «Нива» у порівнянні з попередником зросла на 3,4%, а 

ціна на нього – на 50%. На трактор Т-150 ціни зросли в 3 рази при збільшенні 

потужності в 2 рази [1.108, арк. 116]. 

Таким чином, основними причинами відставання сільського 

господарства в зазначений період стали порушення економічних законів 

розвитку виробництва, принципів матеріальної зацікавленості колгоспників і 

робітників радгоспів у піднесенні громадського господарства, ущербність 

колгоспно-радгоспної системи взагалі. В організації сільськогосподарського 

виробництва припускалося чимало помилок, прорахунків і приймалось 

багато непродуманих, вольових рішень. Називалися нереальні цифри 

передбачуваної продукції. Великої шкоди розвиткові сільського господарства 
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завдали адміністративно-командні методи і некомпетентність керівництва та 

управління, ставка не на економічні важелі прогресу, а на зміцнення та 

перестановку партійних кадрів, мобілізаційні кампанії, взяття нереальних 

зобов’язань, а потім неправдиві рапорти про їх виконання, масові приписки. 

Негативну роль відіграли нескінченні укрупнення і розукрупнення колгоспів, 

перетворення колгоспів на радгоспи. Гальмувалося впровадження у 

виробництво досягнень науки і передового досвіду. Виконання планів 

продажу державі сільськогосподарської продукції в другій половині 60-х – 

70-х рр. досягалося за рахунок не інтенсивних, а екстенсивних методів 

господарювання.  

На основі міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції 

проводилась робота зі спеціалізації та подальшої концентрації 

сільськогосподарського виробництва. В 1985 р. в області діяли 

126 спеціалізованих колгоспів, радгоспів і міжгосподарських підприємств, із 

яких 16 займалися виробництвом яловичини, 41 – свинини, 29 – яєць, 32 – 

вовни та баранини, 8 – вирощуванням нетелів. Розроблено програму 

переведення на промислову основу насінництва і виноградарства [4.281, 

с. 57].  

На ефективності сільськогосподарського виробництва особливо 

негативно позначилися дедалі зростаючі відчуження селянства від землі і 

колективної власності, адміністрування і шефство, зловживання керівників 

господарств, приписки, перевитрати трудоднів при їх нарахуванні, 

розкрадання, заборгованість у грошовій оплаті, неправомірна боротьба з 

«нетрудовими доходами». 

Безправне становище селян, незадовільний стан медичного 

обслуговування, високий рівень тяжкої ручної праці, особливо у 

тваринництві, бездоріжжя, низька заробітна плата змушували селян 

мігрувати в міста. Внаслідок цього відсоток сільських мешканців зменшився 

з 52% всього населення області у 1965 р. до 34 % у 1985 р. Щорічно кількість 

сільських жителів у 1965-1985 рр. зменшувалась на 4000 чол. при 
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одночасному зростанні міського населення та попиту на продукти 

харчування, сільгоспсировину для легкої та харчової промисловості. 

Негативним фактором стало не лише зменшення кількості сільського 

населення, але й скорочення сільських населених пунктів. Це стало 

наслідком злочинної брежнєвської так званої концепції «неперспективних та 

малоперспективних сіл». Так в 1971 р. в області нараховувалось 

1080 сільських населених пунктів, підпорядкованих 210 сільським Радам, а 

на 1 січня 1990 р. 916 сільських населених пунктів підпорядковувались 

243 сільрадам [1.131, арк. 11]. Кількість сільрад збільшилася за рахунок 

укрупнення низки «перспективних» сіл, до яких переселялися селяни з 

«неперспективних». До того ж 370 населених пунктів (40% від їх загальної 

кількості) – це малі села, з кількістю жителів до 200 чол. В 224 селах 

налічувалось менше 50 чол. працездатних. Тільки протягом 1976-1986 рр. з 

географічної карти Миколаївщини щорічно зникало 10 сіл.  

Системні негативні тенденції призвели в середині 80-х рр. до глибокої 

кризи в аграрному секторі Миколаївщини та необхідності кардинальних 

реформ. 
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РОЗДІЛ 3 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ 

ЖИТТЯ ДОБИ «ЗАСТОЮ» (1965-1984 рр.) 

 

 

 

3.1. Суспільно-політичний поступ Миколаївщини застійної доби 

 

Формально вся влада в УРСР належала Радам, проте їх реальна роль 

знижувалась. Уся повнота влади фактично зосереджувалась в руках 

керівників ЦК КПУ і місцевих партійних органів, які проводили ідеологічну 

роботу, здійснювали контроль за діяльністю державних органів влади, 

профспілкових та громадських організацій, тобто тримали під своїм 

контролем ідеологічну, економічну, духовну ситуацію в області. В 1963-

1964 рр., у зв’язку з реорганізацією місцевих органів державної влади, 

створені виконкоми обласних промислових і сільських Рад депутатів 

трудящих. В 1965 р. обраний єдиний виконком обласної Ради депутатів 

трудящих, який виконував адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції 

та території області. З жовтня 1977 р. виконком обласної Ради депутатів 

трудящих іменувався виконкомом Миколаївської обласної Ради народних 

депутатів [4.232, с. 53]. Населення області на 1 січня 1965 р. становило 

1081,9 тис. чол., обласного центру – 279,8 тис. чол. [2.185, с. 5], на 1 січня 

1967 р. – 1100 тис. чол., обласного центру – 300 тис. чол. [2.181, с. 9], на 1 

січня 1976 р. – 1215 тис. чол., обласного центру – 436 тис. чол. [2.179, с. 7], 

на 1 січня 1980 р. – 1248 тис. чол., обласного центру – 439,9 тис. чол. [2.183, 

с. 11]. В другій половині 60-х рр. в адміністративно-територіальному поділі 

області відбулися значні зміни: селища міського типу Новий Буг та 

Снігурівка віднесені до категорії міст районного підпорядкування, 

11 сільських населених пунктів – до категорії селищ міського типу, взято на 

облік селище цементного заводу з присвоєнням йому найменування 
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Ольшанське, селищу радгоспу «Садовий» присвоєно найменування Квітневе 

[1.162, арк. 7]. В 70-ті рр. в м. Жовтневому стала інтенсивно розвиватись 

промисловість, назріла необхідність відділити сільськогосподарський район 

від промислового. 22 грудня 1973 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР 

утворено Корабельний район, до складу якого увійшло м. Жовтневе 

Жовтневого району. Таким чином відбулось розширення обласного центру 

області за рахунок нового економічно високорозвиненого населеного пункту 

[4.248, с. 28]. В квітні 1975 р. розпочалось будівництво Південноукраїнської 

АЕС та міста біля неї, чисельність якого до 1980 р. досягла більше 15 тис. 

чол. [3.205, с. 330]. В 1976 р. селище Нова Одеса – центр Новоодеського 

району, відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР отримало статус 

міста і віднесене до категорії міст районного значення [3.205, с. 291]. 

Процес концентрації населення в крупних центральних і аграрно-

промислових селах Миколаївщини відбувався швидше, ніж в інших областях 

республіки. Створення потужної матеріально-технічної бази 

сільськогосподарського виробництва у зв’язку з широким впровадженням 

меліоративного будівництва з одночасним виділенням значних 

капіталовкладень у невиробничу сферу прискорили цей процес. Дане 

становище пояснюється тим, що капіталовкладення у невиробничу сферу 

спрямовувались на будівництво житла і культурно-побутових об’єктів. Саме 

тому на кінець 70-х – на початку 80-х рр. темпи росту населення у 

центральних селах області прискорились і становили 15,2% проти 8,4% на 

початку 70-х рр., у аграрно-промислових селах чисельність населення також 

продовжувала зростати високими темпами (13%). У допоміжних селах вона 

зменшилась на 30%, а у бригадних селах стабілізація чисельності населення 

змінилась його відтоком [7.308, с. 55]. 

В 60-80-х рр. національний склад населення Миколаївщини значно 

розширився за рахунок представників народів Кавказу, Середньої Азії, інших 

регіонів – азербайджанців, грузинів, дагестанців, вірмен, узбеків, киргизів, 

таджиків, туркменів, абхазців. Значна їх частина оселилася на Миколаївщині 
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після проходження військової служби, вступивши у змішані шлюби з 

українками та росіянками. Інші залишилися після закінчення місцевих вузів 

або приїхали за розподілом з інших республік. У 1980-ті рр. з появою так 

званих «гарячих точок» через несприятливі умови для проживання в область 

переселилися чеченці, курди, турки-месхетинці. Останні компактно 

проживають в Баштанському районі (села Виноградівка, Добра Криниця, 

Костичі). Курди оселилися в Корабельному районі м. Миколаєва. Після 

землетрусу в Ташкенті на Миколаївщину переселилися представники 

корейської нації [6.299, с. 136]. Розгорнули діяльність Товариство російської 

культури, «Дружність болгарської культури ім. Христо Ботєва», Товариство 

вірменської культури ім. М. Маштоца, Товариство єврейської культури. 

Почалось відкриття недільних шкіл, створення самодіяльних творчих 

колективів. Традицією стало проведення фестивалю національних культур 

«Дружба» [6.299, с. 137]. Протягом 1966-1968 рр. в області проведені свято 

«Говорить Москва!», дні Російської Федерації, Азербайджану, Грузії, 

Молдавії, вечори культури Туркменської РСР, масові зустрічі з учасниками 

всесоюзних фестивалів студентів педагогічних вузів і молодих літераторів, 

похід миколаївської молоді на п’яти яхтах по маршруту Миколаїв-Варна-

Миколаїв, відбулись зустрічі з письменниками Болгарії в Новоодеському і 

Жовтневому районах, вечори дружби з молоддю Чехословаччини і 

Угорщини в Очакові, Польщі – в Доманівському районі [4.225, с. 58]. Коли в 

1966 р. важке стихійне лихо обрушилося на Ташкент, до столиці Узбекистану 

з Миколаєва прибула бригада найбільш досвідчених і висококваліфікованих 

будівельників на чолі з А. Болдирєвим [2.189, с. 9]. Відправлялися цементно-

бетонні машини і бульдозери. Розселялися і працевлаштувалися в 

Миколаївській області постраждалі сім'ї. 

Не дивлячись на певні недоліки і прорахунки в національному та 

економічному питаннях, ініційовані владою контакти та зв’язки віддалених 

тисячами кілометрів республік та народів об’єктивно сприяли їх взаємному 

ознайомленню та встановленню співробітництва між ними.  
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Підготовка у педагогічних інститутах України філологів-русистів для 

узбецьких національних шкіл у 60-80-х рр. являла собою невід'ємну складову 

реалізації глобальним планів КПРС та радянської держави по «формуванню 

нової історичної спільноти людей – радянського народу» та закріплення за 

російською мовою ролі «мови міжнародного спілкування». Важливим 

фактором вдосконалення мовного життя народів СРСР проголошувалось 

«формування двомовності», яка представлялась як знання і вільне 

використання кожним радянським громадянином своєї національної мови і 

мови міжнаціонального спілкування – російської. На рівні центральних та 

республіканських органів влади приймалися заходи, спрямовані на 

вдосконалення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших 

навчальних закладах союзних республік та підготовки кваліфікованих 

фахівців для успішного виконання цих завдань. Однак виконання 

компартійних планів в мовному питанні гальмувалося розмаїттям мовної 

ситуації в різних регіонах країни і явним відставанням від заданих темпів 

«формування двомовності» тюркомовних республік Центральної Азії. Одним 

із засобів виправлення цієї диспропорції обрано підготовку кадрів філологів-

русистів з представників місцевих національностей Узбекистану у 

педагогічних інститутах України. На той час в самій УРСР впроваджувана 

мовна політика призвела до стрімкого зменшення шкіл з українською мовою 

навчання в містах. В Миколаєві у 1960-х рр. кількість українських шкіл 

зменшилась більш ніж в 2,5 рази. У наступні роки в обласному центрі не 

залишилось жодної української школи. Відзначена тенденція торкнулася й 

Миколаївського педагогічного інституту, де зменшувався набір студентів на 

спеціальність «Українська мова і література» і одночасно зростав – на 

спеціальність «Російська мова і література». Початок масової підготовки у 

педвузах України вчителів російської мови та літератури для шкіл Узбецької 

РСР хронологічно співпав з надзвичайної сили землетрусом 1966 р. у 

Ташкенті та ліквідацією його наслідків. Підготовка вчительських кадрів 

розглядалася як складова допомоги України постраждалій республіці. 



86 
 
Зокрема, протягом VIII п’ятирічки (1966-1970 рр.) у 16-ти педагогічних 

інститутах Української РСР готували вчителів російської мови та літератури 

для Узбецької РСР. Наприкінці серпня 1966 р. до Миколаївського 

педагогічного інституту прибули перші 25 студентів з Хорезмської області 

УзРСР для навчання на факультеті мови та літератури (невдовзі 

перейменованому у філологічний) за спеціальністю «Вчитель російської 

мови та літератури і вихователь школи продовженого дня», яка введена з 

1966-1967 н.р. Конкурсний відбір абітурієнтів проведений в Узбекистані. У 

середині вересня 1966 р. на ім'я ректора інституту М.Ю. Буряка надійшов 

лист з Міністерства освіти Української РСР з проханням прискорити надання 

відомостей про студентів, які прибули з УзРСР. Дані негайно надіслані до 

столиці за встановленою схемою з графами про соціальне походження, 

партійність, стаж роботи студентів тощо. Склад групи характеризувався 

таким чином: чоловіків –21, жінок – 4; робітників – 9, колгоспників – 9, 

службовців –7; членів ВЛКСМ – 24, членів КПРС – 1; зі стажем роботи – 2. В 

цілому типова за своїм складом студентська група відрізнялася від 

традиційних для філологічного факультету груп, крім національної 

приналежності, абсолютною кількісною перевагою чоловіків. Ця особливість 

пояснювалась ментальними особливостями регіону, звідки прибули 

студенти. Однак надалі, у 70-80-х рр. кількісне співвідношення між юнаками 

та дівчатами в «узбецьких» групах поступово змінювалось на користь 

останніх. Давались взнаки зростання прагнення жінок Центральноазіатського 

регіону до отримання вищої освіти, а також поступова трансформація 

патріархальних поглядів їх батьків щодо перспектив навчання їх доньок в 

далекій республіці з іншими традиціями. Важливу роль у зміні цих поглядів 

відігравали свідчення земляків, які вже вчились в Миколаєві і розповідали 

багато позитивного про місто та педагогічний інститут. З першого дня 

перебування в Миколаєві посланців УзРСР велика увага приділялася 

створенню для них гідних матеріально-побутових умов. Всі студенти 

забезпечувалися «койко-місцем» в інститутському гуртожитку і стипендією, 
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яка надавалася на пільгових умовах. Після прийняття у 1979 р. постанов ЦК 

КПРС та ЦК Компартії України з питання удосконалення вивчення та 

викладання російської мови в союзних республіках у Миколаївському 

педінституті прийнято низку заходів, які безпосередньо стосувалися й 

«узбецького» відділення. Викладачі, які працюють на цьому відділенні, 

об’єднані в окрему секцію. Вживалися заходи по впровадженню в 

навчальний процес технічних засобів, покращенню забезпечення студентів 

підручниками та спеціальною літературою. Кафедрою російської мови 

виготовлений кінофільм по фонетиці для використання на «узбецькому 

відділенні». У квітні 1967 р. в МДПІ проходив фестиваль дружби студентів 

педагогічних інститутів за участю 12 закладів з 7 республік. Після фестивалю 

в інституті створений Клуб інтернаціональної дружби, який підтримував 

зв’язки з вузами інших міст і республік. Приклад навчання в МДПІ студентів 

з Узбекистану використовувався у виховній роботі як «яскравий приклад 

інтернаціоналізму та дружби народів СРСР». Нелегкі обов’язки наставників 

«узбецьких» груп в різні часи виконували викладачі Т. Бабенко, Г. Горяна, 

І. Лозебний, Т. Пономаренко, Є. Соловйова, Л. Тригуб, В. Туманова та ін. 

Більшість кураторів не обмежувались виконанням своїх функціональних 

обов’язків, допомагали своїм вихованцям у вирішенні різноманітних 

особистих справ, намагалися пом’якшити труднощі, пов’язані з їх 

пристосуванням до незвичного етнокультурного оточення. Перший набір 

прибув з Хорезмської області. В подальшому студентів набирали переважно 

з різних районів Ташкентської області. Крім етнічних узбеків серед студентів 

представники інших народів Середньої Азії – татари, казахи, корейці. 

Викладачі інституту намагалися максимально полегшити досить складний 

для багатьох узбеків-першокурсників процес адаптації в нових умовах, 

пов'язаний перш за все зі слабким володінням російською мовою. Їх залучали 

до творчої дослідницької роботи, участі в художній самодіяльності, 

спортивних змаганнях, цікавих подорожах. Викладачі інституту 

неодноразово брали участь в роботі наукових конференцій, що проводилися 
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в Ташкенті, а також друкували результати своїх наукових розвідок у 

виданнях Узбекистану. В свою чергу, представники органів народної освіти 

Узбекистану багато разів відвідували Миколаїв, брали участь в святкуванні 

15-річчя узбецького відділення філологічного факультету МДПІ. За більш 

ніж 20 років існування відділення в інституті підготовлено більше 

300 кваліфікованих вчителів для Узбекистану. За роки навчання студенти не 

тільки набували професійних навичок, а й пізнавали український народ, його 

мову, культуру, традиції, і, в свою чергу, знайомили українських студентів та 

викладачів з культурою й традиціями свого народу. З розпадом СРСР та 

утворенням незалежних держав узбецьке відділення припинило своє 

існування. Однак окремі його випускники, що уклали шлюб з місцевими 

хлопцями та дівчатами, залишилися на Миколаївщині [6.294, с. 232]. 

Суспільно-політичні процеси 60-х рр. зрезонували не лише з суспільною 

атмосферою в тогочасному СРСР, а й із найважливішими тенденціями 

світового культурного розвитку. На його авансцену виступила передусім 

молодь. Загальне пожвавлення літературного, мистецького, наукового життя 

в Україні, звично пов'язуване лише з «хрущовською відлигою», насправді 

стало відгомоном глобальних зрушень у політичному, соціальному, 

культурно-мистецькому прогресі людства: саме ці роки позначені рішучою 

боротьбою за соціальну справедливість, права людини в різних країнах, 

крахом колоніальної системи, виникненням опору в «соціалістичному 

таборі» (угорські, чехословацькі події), студентськими заворушеннями, 

рухом «сердитих молодих людей», появою нових мистецьких форм, що 

заперечували традиційну культуру й активно революціонізували мистецьке 

життя (поширення рок- і поп-музики, жанру «антироману», театру абсурду та 

інших авангардних напрямів у всіх без винятку видах мистецтв) [7.306, 

с. 279]. 

Українське шістдесятництво на Півдні України в цілому і на 

Миколаївщині зокрема існувало й формувалося з різних соціальних верств у 

схожій суспільно-політичній атмосфері. Породжене реформами М. Хрущова, 
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воно виникло та існувало майже виключно завдяки зусиллям інтелігенції та 

справило глибокий вплив на події періоду другої половини 70-х – 80-х рр. 

Шістдесятники Миколаївщини є вихідцями зі студентського середовища, 

лави яких поповнювали вчителі, науковці, письменники, викладачі вищих 

навчальних закладів. Незважаючи на постійний тиск системи вони дедалі 

відкритіше висловлювали своє розуміння життя Української РСР, бачили 

нагальну потребу оновлення суспільства. Серед учасників руху на 

Миколаївщині практично немає селян та незначна кількість робітників. 

Серед останніх насамперед сільська молодь, яка їхала до міста у пошуках 

роботи або уникнення «закріпачення» у колгоспах. Шістдесятники за віком у 

цілому не дуже відрізнялися один від одного, хоча до них приєднувалися 

люди й старшого покоління. Згуртовуючись, студентська молодь Миколаєва 

– насамперед філологічних факультетів –у творчих клубах під керівництвом 

найбільш прогресивних викладачів, звертала свої погляди на відродження 

національної культури: виступали на захист рідної мови, популяризацію 

здобутків літератури і мистецтва серед народу, вивчення і пропаганду 

вітчизняної історії. Поступово коло активістів відродження української 

культури розширювалося – до їх лав приєднувалися сільські та навіть вчителі 

міських шкіл, талановита молодь, літератори. У 1965 р. з'являються декілька 

статей про порушення радянською владою елементарних норм національної 

політики в Українській РСР С. Караванського – найбільш активного 

громадського діяча регіону, стурбованого зростаючою русифікацією 

шкільництва та вищої освіти в Україні. Звертаючись з пропозиціями до 

громадських і державних організацій щодо поліпшення торгівлі 

україномовними виданнями, збираючи українські книги для бібліотек Кубані, 

організовуючи передплату на українські видання в робітничих гуртожитках 

та згуртовуючи навколо себе однодумців, він справив глибокий вплив на 

становлення та розвиток руху шістдесятництва в Миколаєві. Після арештів 

серед української інтелігенції у серпні-вересні 1965 р. С. Караванський 

прийняв досить сміливе рішення – він особисто вручив у Києві консулам 
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Польщі та Чехословаччини листи, в яких викладені матеріали пов’язані з 

інтенсивною русифікацією шкільництва та вищої освіти в Українській РСР та 

з арештами української інтелігенції, за що його заарештували. У секретному 

звіті Очаківського райкому КП(б)У про хід виконання постанови бюро 

обкому від 29 червня 1972 р. зазначається, що в Миколаївській області 

виявлена значна кількість нелегальних антирадянських та інших політичних 

шкідливих матеріалів, в зв’язку з чим райкомом КП(б)У проведені низка 

профілактичних заходів, спрямованих на протидію поширенню таких 

матеріалів [6.297, с. 135].Опозиційний рух мав вагомий вплив на внутрішню 

політику СРСР, хоча офіційно й заперечувався, а також мав широкий 

резонанс у міжнародних колах, що підривало авторитет радянської влади. 

Опозиційні групи, які виступали проти існуючого політичного режиму, 

ставили за мету добитися реального дотримання громадянських та 

національних прав, а подекуди, змінити політичний устрій в країні. Ці 

організації можна поділити на націоналістичні, правозахисні та релігійні. 

Крім того, ці групи можна поділити також за формою боротьби – на легальні 

організації та підпільні. Вони мали свої відмінності в залежності від часу 

свого існування та політичної ситуації в країні. Разом з тим, до вказаної 

класифікації потрібно додати діяльність окремих осіб в різних сферах 

суспільного життя, які не входили до будь-яких організаційних утворень та 

не пов’язані з ними. 

В другій половині 60-х рр. на Миколаївщині створене підпільне 

угрупування «Боротьба за громадську справедливість», мета якого надання 

соціалістичному устрою «людського обличчя» [7.302, с. 205]. Однак в 1969 р. 

організація викрита, а ініціатор створення спілки студент 

сільськогосподарського технікуму М. Богач заарештований і засуджений на 

3 роки [4.282, с. 25]. 

Наприкінці 60-х рр. спостерігається новий сплеск невдоволення 

населення, пов'язаний з відсутністю необхідної кількості продуктів 

харчування, споживних товарів, порушення принципів матеріального 
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стимулювання. Внаслідок суттєвих недоліків в організації виробничого 

процесу, неуважного ставлення господарчих керівників до запитів і потреб 

трудівників фабрик і заводів лише за період січня-жовтня 1967 р. мали місце 

8 випадків відмови від роботи, в яких брало участь 435 чол. Серйозного 

характеру набув протест працівників Миколаївського автопарку, який став 

предметом спеціального обговорення в ЦК КПУ [8.313, с. 36]. Заклики у 

вигляді поширюваних листівок про наслідування форм боротьби автопарку, 

за покращення умов праці, коштували жителю Миколаєва В. Горбенку 

5 років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого режиму 

[7.302, с. 208]. Постійних переслідувань зазнавали представники літературно-

мистецької інтелігенції О. Бердник, М. Вінграновський, Б. Мозолевський 

[3.204, с. 81]. 

Гучною пропагандистською кампанією всередині країни 

супроводжувалося введення радянських військ на територію Чехословаччини 

у 1968 р. Численні збори трудових та колгоспних колективів, на яких за 

офіційними даними присутні понад 30 000 чоловік, гнівно засуджували 

«контрреволюцію в братній Чехословаччині, американський імперіалізм та 

реакційні сили Югославії, Китаю, Румунії, що надавали підтримку 

реакційним силам Чехословаччини, а також присягали напередодні 100-річчя 

від дня народження Леніна ще тісніше згуртуватися навколо ідеалів 

соціалізму» [1.42, арк. 18]. Виступити на таких «зібраннях трудящих» 

запрошували і лояльно налаштованих до політики СРСР громадян 

Чехословаччини. Так, на мітингу в Первомайську слово надано викладачу 

факультету іноземних мов Празького університету Я. Малержову, який 

«позитивно оцінив дії Радянського Союзу, підкресливши, що нинішню 

ситуацію створили вороги соціалізму» [4.271, с. 35]. 

Однак народна підтримка дій радянського уряду серед мешканців 

Миколаївщини не настільки одностайна. Приймальник-контролер заводу 

імені 25-ї річниці Жовтня міста Первомайська, А. Столяров на зборах 

трудового колективу висловився таким чином: «Це все звичайно так, але як 



92 
 
ми будемо виглядати перед усім світом. Всі скажуть – це пряма агресія. 

Виходить, що ми демократію насаджуємо багнетами?» [4.271, с. 35]. Про 

негативний вплив чеських подій на світовий імідж СРСР як миролюбної 

країни говорила і старша медсестра першої міської лікарні міста Миколаєва 

М. Шкреба: «В царські часи Росію, цілком справедливо, вважали «світовим 

жандармом». Хіба керівництво країни не помічає, що наводячи лад в 

сусідній, нехай братській країні, за допомогою зброї, ми тим самим 

перетворюємось в очах світу на того ж самого «світового жандарма». Може, 

нехай товариші в Чехословаччині самі розберуться, який соціалізм вони 

хочуть будувати. Хіба ж так повинна вестися миролюбна політика СРСР?» 

[4.271, с. 36]. Майстер корпусно-стапельного цеху заводу імені Носенка  

Д. Авакумов у бесіді з робітниками цеху, також взяв під сумнів 

миролюбність зовнішньої політики СРСР. Він зазначив: «Радянський народ 

поніс мільйонні жертви в боротьбі з фашизмом. Так навіщо нам зараз знову 

втягуватися в військовий конфлікт? Навіщо нам лякати весь світ лязганням 

зброї? Може для трудящих краще, коли наше керівництво не буде лізти зі 

зброєю до сусідів, а наповнить товарами полиці магазинів?» [4.271, с. 36]. Як 

слідує з інформації, направленої до ЦК Компартії України, по відношенню до 

осіб, що дозволили собі невірну трактовку подій в Чехословаччині 

«міськкоми та райкоми партії, первинні партійні осередки ухвалили заходи 

по посиленню роз’яснювальної роботи серед цих осіб, а також використали 

заходи спеціальної профілактики» [4.271, с. 36]. 

Не залишились осторонь від намагання показати події з іншого боку для 

населення Миколаївщини і самі мешканці Чехословаччини. Так, до редакції 

газети «Радянська правда» міста Вознесенська надійшов відкритий лист до 

населення Вознесенська і всієї Миколаївської області, надрукований в 

часописі «Нітріанський глас» зі словацького міста Нітра. В ньому, зокрема, 

містився заклик зрозуміти правду про чеські події, йшлося про те, що 

«минулий час накопив в нас таку масу дезінформації, кривди та 

аморальності, що ми не знали, як від цього звільнитися. Це могло призвести 
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до трагедії... Виправлення старого суспільства, яке відбувається у нас, є 

битвою за демократію, правду, ідею свободи, за очищення соціалізму... Не всі 

в нашій країні згодні з цим, тому запальні дискусії вони називають 

реакційною травлею, організацію клубів та союзів, місією яких в більшості 

випадків є укріплення гуманності та боротьба за права людини вони 

називають проявом імперіалістичних сил та капіталістичних маневрів» 

[4.271, с. 36]. Звичайно, цей лист не надрукований на шпальтах газети 

«Радянська правда», а відісланий з пояснювальною запискою до 

ідеологічного відділу обласного комітету комуністичної партії. 

Окремий різновид дисидентства в Україні базувався на релігійних 

засадах. В зв’язку з тим, що чисельність діючих церков не значна, багато 

віруючих влаштовували молитовні кутки на дому, що, звичайно, теж не 

сприймалося радянською владою. Віруючі села Лимани Березанського 

району на правах оренди знімали будинок для проведення релігійних 

обрядів, на які запрошувався священик з села Нечаяне Ф. Чайковський. За 

подібну «самодіяльність» священика знято з реєстрації. В селі Нікольське 

Братського району дві монахині – Христина та Марія Антонови влаштували 

на квартирі громадянина О. Ткаченка молебні, на які з’їжджалися мешканці 

навколишніх сіл. Враховуючи збільшення подібних випадків, районним 

комітетам партії та органам виконавчої влади дані жорсткі рекомендації, що 

передбачали сумлінне вивчення релігійної обстановки в кожному селі, 

виявлення всіх діючих незареєстрованих релігійних громад та недопущення 

їх подальшої діяльності, попередження всіх власників незаконних 

молитовних будинків про протиправний характер діяльності та вилучення у 

них всіх церковних приналежностей. 

Активний спротив влада чинила намаганням віруючих відзначати 

церковні свята. Так, на святкування Великодня 1968 р., місцевими 

партійними осередками під пильний нагляд взятий кожен священик, 

віруючий, кожна з нечисленних церков. З вимогою покарати винних до 

партійного керівництва області звертається секретар Арбузинського 
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районного комітету партії Г. Васильєв. За його словами, під час пасхальної 

літургії, що проходила в церкві села Костянтинівка, багато віруючих 

приїхало з Доманівського та Братського районів, де діючих церков немає: 

куди дивилися в цей час місцеві партійні органи йому невідомо [1.38, 

арк. 124]. Особливо обурило Г. Васильєва, що з села Олександрівка віруючі 

приїхали на автомобілі, який для них виділив місцевий колгосп. Член комісії 

з контролю за виконанням радянського законодавства по культам 

А. Муравейко з міста Первомайська доповідав, що, незважаючи на прийняті 

районним виконавчим та партійним комітетами заходи, під час пасхальної 

ночі можна побачити багато молоді, на підставі чого він робить висновок: 

«Релігія все більше і більше намагається одурманити трудящих середнього 

віку» [4.271, с. 47]. 

В 1971 р. ЦК КПРС прийняв постанову «Про посилення атеїстичного 

виховання населення». В ході її виконання Миколаївський обком КПУ 

ініціював низку заходів адміністративного та кримінального характеру 

стосовно робітників, службовців та, особливо, членів компартії, які 

відзначали релігійні свята, хрестили дітей, проводили весілля в церкві. До 

січня 1972 р. з лав партії виключено 62 членів партії за хрещення дітей, 16 – 

за відмову від проведення «комсомольських весіль», 9 – за активну участь у 

відзначенні Різдва та Пасхи. При підтримці комсомольських організацій 

проведено 4 відкритих громадських судових процеси над церковно- та 

священнослужителями, за матеріалами яких притягнуто до кримінальної 

відповідальності 5 осіб. Єдиним пунктом звинувачення стала присутність під 

час здійснення обрядів хрещення неповнолітніх осіб. Незважаючи на це, 

територіальні партійні організації відзначали помітне збільшення кількості 

прихожан в церквах та сектантських організаціях. 

Обмеженість та малоефективність методів легального впливу на 

зростаючий рівень духовної культури сприяв прийняттю в 1976 р. нової 

редакції «Положення про релігійні об'єднання в УРСР» [1.97, арк. 83], де 

зазначалось, що церква, здійснюючи свою діяльність не повинна 
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вмішуватися в державні справи, політичне життя суспільства. Порушення 

зазначеного пункту положення каралося ув’язненням до 3-х років. 

Найбільш войовничим і динамічним віровченням в Україні в 60-70-х рр. 

XX ст. стала секта п’ятидесятників. В 1974 р. в Україні налічувалося лише 

16 зареєстрованих та 539 незареєстрованих громад та груп цього культу. З 

них в Миколаївській області 27 незареєстрованих громад. Перешкодити 

поширенню руху п’ятидесятників не могли навіть численні судові процеси, 

які супроводжували всю його історію в 50-80-х роках. Цілком типовими в 70-

80-х рр. стало засудження представників цього віровчення за відмову 

служити в Радянській армії. Практика позбавлення волі за відмову брати у 

руки зброю простежувалася у відносно демократичний період історії СРСР 

під час Перебудови. Постійні переслідування і утиски з боку владних 

структур сприяли зростанню серед п’ятидесятників емігрантських настроїв. 

Працівники КДБ разом з апаратом Уповноваженого у справах релігійних 

культів у Миколаївській області брали активну участь в обмеженні діяльності 

громад п’ятидесятників та їх впливу на різноманітні категорії населення. У 

січні 1967 р. у м. Миколаєві за статтею 209 КК УРСР засуджено до 5 років 

таборів п’ятидесятника С. Волкова [4.271, с. 48]. Однак судові процеси в 60-

80-х рр. не змогли перешкодити поширенню п’ятидесятників на 

Миколаївщині. 

Проблеми з тоталітарною владою існували не тільки у сектантів, а й у 

представників національних релігій. Більшість із них змушені проводити 

власні богослужіння таємно. 14 грудня 1968 р. в Миколаєві органами КДБ 

при Раді Міністрів УРСР викрита підпільна синагога [1.34, арк. 73]. В зв’язку 

із намаганням окремих груп євреїв зберегти основи культурної ідентичності 

на базі релігії та ускладненою для СРСР зовнішньополітичною ситуацією, 

3 березня 1972 р. ЦК КП України прийняв постанову «Про підсилення 

боротьби проти антирадянської, антикомуністичної діяльності міжнародного 

сіонізму». Крім загальних заходів пропагандистського характеру, в ній 

рекомендувалося брати за основу «індивідуальний підхід» до людей. 
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Інформуючи ЦК про виконання постанови, бюро Миколаївського обкому 

зазначало, що проведено цикл лекцій відповідної тематики, за окремими 

євреями та сектантами закріплені місцеві вчителі-пропагандисти, офіцери 

правоохоронних органів. Одним з результатів їхньої роботи є надруковані в 

періодиці індивідуальні та групові листи-розкаяння осіб, які помилково 

«заблукали в нетрях ідейно-політичних коридорів» [4.271, с. 50]. 

Таким чином, характерними рисами другої половини 60-х – початку 80-х 

рр. стало прискорення темпів економічного поступу, підвищення життєвого 

стандарту, в інтересах збереження тоталітарної системи проведено 

реформування певних її компонентів і структур, пом’якшення тягаря 

надцентралізму, майже повної самоізоляції та духовної скутості. В той же час 

в галузі суспільно-політичного життя зміни не виходили за межі вказівок 

центру і КПРС. В другій половині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. 

здійснювалася боротьба проти дисидентського руху, шістдесятників. На 

Миколаївщині це проявилося у переслідуваннях і судових процесах проти 

В. Різниченка і М. Вінграновського з Первомайщини, О. Бердника зі 

Снігурівщини, В. Богача з Миколаєва, Б. Мозолевського з Веселинівщини. В 

1965 р. лише за спробу утворення політичної організації «Боротьба за 

суспільну справедливість» на багато років засуджено миколаївця В. Богача. 

11 жовтня 1971 р. вперше заарештовано вчителя української мови та 

літератури однієї з вечірніх шкіл Одеси, уродженця м. Первомайська на 

Миколаївщині, поета і журналіста О. Різниківа (Різниченка).  

 

 

3.2. Культурно-освітній та духовний розвиток краю 

 

В досліджуваний період значно покращився стан сфери охорони 

здоров’я мешканців Миколаївщини. Протягом 60-х рр. кількість лікарняних 

ліжок зросла у 5 разів і в 1967 р. складала 9,8 на 1000 чол. населення [4.266, 

с. 84]. Лише в 1966 р. в лікарнях введено в користування 184 койко-місць, з 
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них 124 в сільській місцевості [2.178]. До 1967 р. збільшилася мережа 

амбулаторно-поліклінічних і лікарняних установ. У сільській місцевості на 

кожні два села налічувався один фельдшерсько-акушерський пункт, в 

кожному колгоспі – пологовий будинок [1.39, арк. 117]. Створена міцна база 

санітарно-протиепідемічних та аптечних закладів області. У 1967 р. майже 

всі лікувально-профілактичні заклади мали в достатній кількості рентген-

апаратуру, діагностичне, фізіотерапевтичне обладнання [4.266, с. 85]. 

Подальший розвиток охорони здоров’я здійснювався відповідно до 

Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів від 5 червня 1968 р. «Про заходи щодо 

подальшого покращення охорони здоров’я та розвиток медичної допомоги в 

країні», Постанов №870 від 22 вересня 1977 р. і 19 серпня 1982 р. «Про 

додаткові заходи щодо покращення народної охорони здоров’я», які на 

підставі постійного зростання економіки держави дали можливість отримати 

капіталовкладення як з бюджету, так і з нецентралізованих джерел для 

будівництва нових типових лікарень, поліклінік, амбулаторій, пунктів і 

придбати необхідне медичне обладнання і апаратуру [1.105, арк. 84]. 

Будуються обласні медичні заклади: обласна лікарня для дорослих на 

700 ліжок, обласна протитуберкульозна лікарня на 1000 ліжок, обласний 

онкологічний диспансер на 250 ліжок, обласна офтальмологічна лікарня на 

250 ліжок з відповідними спеціалізованими відділеннями для лікування 

дітей, лікарняні та поліклінічні заклади в містах Первомайську, 

Вознесенську, Снігурівці, Новому Бузі, Новій Одесі, обласний аптечний 

склад, обласна санітарна станція, обласна станція переливання крові [1.106, 

арк. 116]. В сільській місцевості за рахунок державних асигнувань і 

нецентралізованих джерел будуються нові лікувальні заклади центральних 

районних лікарень [4.233, с. 16]. В зазначений період значно знижується 

дитяча смертність: в 1960 р. – 43 померлих на 1000 народжених, в 1980 р. – 

34,1, у 1990 р. – 12,1 [4.233, с. 20].Дільничному лікарю 2-ї міської лікарні 

Миколаєва Т.А. Нечипоренко указом Президії Верховної Ради СРСР в 

1977 р. присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Орденами Леніна 
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нагороджені завідувач Голосківського фельдшерсько-акушерського пункту 

М.М. Снежинський, лікар-уролог Миколаєва Г.П. Петлеваний, Орденом 

Жовтневої революції нагороджений головний фтизіатр області 

М.М. Ганущак. У 1970 р. головним лікарем обласного онкологічного 

диспансеру та позаштатним обласним онкологом призначають досвідченого 

організатора охорони здоров'я, висококваліфікованого фахівця, учасника 

Великої Вітчизняної війни Г.Ф. Горбурова. Дану посаду він обіймав до 

1984 р. Очолюваний ним колектив став школою передового досвіду роботи: в 

1975 р. нагороджений премією Ради Міністрів СРСР за організацію 

протиракової боротьби і удостоєний звання «Колектив високої культури», 

занесений на обласну Дошку пошани. Г.Ф. Горбуров автор 33 наукових 

статей і 5 раціоналізаторських пропозицій. У 1965 р. присвоєно звання 

«Заслужений лікар республіки», нагороджений Орденами Жовтневої 

революції, Трудового Червоного Прапора. У 1969 р. начальником обласного 

аптечного управління призначено А.Є. Тарнавського, під керівництвом якого 

колектив управління домігся значних виробничих успіхів в аптечному 

обслуговуванні населення області [1.47, арк. 73]. У X-XI п'ятирічках 

побудовано 13 типових районних аптек, введений в експлуатацію комплекс 

міжлікарняної аптеки з обсягом обслуговування 6000 стаціонарних ліжок. 

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, в 1979 р. присвоєно 

звання «Заслужений працівник УРСР» [4.266, с. 89-95; 4.279, с. 133].У період 

60-80-х рр. повністю ліквідовані такі захворювання як поліомієліт, 

поворотний тиф, бруцельоз, сказ, малярія, висипний тиф, ящур. Різко 

знижено рівень захворюваності гострими кишковими інфекціями, серед 

крапельно-повітряних – кір, коклюш, епідемічний паротит, скарлатина, 

вітряна віспа. Проте в той же час відзначено зростання таких інфекційних 

захворювань як вірусний гепатит, менінгококові інфекції [4.247, с. 32]. 

Активно велась боротьба з туберкульозом. Ще з 1960 р. згідно з Указом 

Президії Верховної Ради СРСР лікування хворих на туберкульоз стало 

безкоштовним. Хворі знаходились на лікарняному листку втрати 
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працездатності до 10 місяців з правом збереження роботи до 12 місяців і 

тривалого санаторного лікування – як комплекс заходів боротьби з 

туберкульозом [1.11, арк. 232]. Стали обов’язковими рентгенологічні та 

флюорографічні обстеження, що мало велике значення на ранній стадії 

виявлення туберкульозу. З кожним роком неухильно зростали профілактичні 

цільові огляди: якщо у 1959 р. їх здійснено по Миколаєву в кількості 2707, то 

вже в 1965 р. – 82576, в 1970 р. – 42383 [4.277, с. 88]. В амбулаторних умовах 

лікування хворих на туберкульоз широко використовувалось комплексне 

лікування з урахуванням гігієнічного режиму, дієтології, вітамінотерапії, 

інгаляційний метод застосування лікарських препаратів, фізіотерапії. В 

1979 р. відкрито туберкульозний диспансер. 

За роки ІХ п'ятирічки обласним відділом охорони здоров'я та 

виконкомами міських і районних Рад депутатів трудящих проведена значна 

робота по розширенню і зміцненню матеріально-технічної бази закладів 

допомоги при пологах. У лікарняному комплексі Первомайського району 

створено акушерсько-гінекологічне відділення на 60 ліжок. У 1975 р. 

закінчено будівництво пологового будинку на 100 ліжок у Первомайську. У 

комплексі Веселинівської центральної районної лікарні відкрито пологове 

відділення на 25 ліжок. Виділено нові приміщення під жіночі консультації в 

Снігурівському, Первомайському, Врадіївському, Доманівському районах та 

у Первомайську. Проведена реконструкція пологових відділень у 

Врадіївському та Доманівському районах [1.98, арк. 39]. 

У ІХ п’ятирічці в області побудовано і обладнано лікувальною 

діагностичною апаратурою 8 лікарень, 13 лікувальних корпусів на 

1950 ліжок, 15 аптек, 8 санепідемстанцій, що значно поліпшило якість як 

профілактичної, так і лікувальної роботи [9.373]. На 1982 р. в області 

функціонувало 102 лікувальних заклади на 15870 лікарняних ліжок, або 125 – 

на кожні 19 тис. населення. Діяло 152 амбулаторно-поліклінічних заклади, 

457 фельдшерських пунктів, три станції невідкладної медичної допомоги 

[9.371]. 
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В другій половині 60-х рр. значно поліпшилось обслуговування 

населення області транспортом, комунально-побутовими та колгоспними 

ринками порівняно з першою половиною 60-х рр. Однак загальний стан 

залишався вкрай незадовільним. Залізничні станції в районах позбавлені 

будь-яких зручностей. Миколаївський аеропорт не мав злітно-посадкової 

полоси зі штучним покриттям – ґрунтовні смуги в осінньо-зимовий період, 

навесні і навіть влітку під час злив, надзвичайно розмокали, що 

унеможливлювало прийняття і відправку літаків [1.3, арк. 27]. 

Обслуговування населення області побутовими і комунальними 

закладами в зазначений період знаходилось також в незадовільному стані. На 

1965 р. 17 підприємств служби побуту надали населенню 140 різних видів 

послуг промислового характеру. В той же час з 1137 сільських населених 

пунктів області у 40% (майже 450 населених пунктів) немає жодної 

побутової майстерні [1.3, арк. 32]. Низький рівень обслуговування сільського 

населення комунальними закладами – лазнями, пральнями, перукарнями. 

Навіть в центрах сільських районів слабо поставлено комунальне 

обслуговування. Одним з істотних недоліків в справі побутового 

обслуговування населення є зовсім недостатня кількість прокатних пунктів. 

Загалом в області 9 пунктів прокату, 6 з яких в Миколаєві і по одному при 

Вознесенському, Очаківському і Первомайському райпобуткомбінатах [1.3, 

арк. 33]. Санітарний стан деяких комунально-побутових закладів 

незадовільний. У 1965 р. для поліпшення побутового обслуговування 

населення області всі швейні майстерні та ательє Миколаєва, Первомайська, 

Вознесенська переведені на бригадний метод пошиття одягу. У Миколаєві 

розширено виробництво по ремонту і в'язці трикотажних виробів, розширена 

мережа приймальних пунктів по хімчистці одягу, організовані укрупнені 

бригади по пошиттю чоловічого та жіночого одягу [1.5, арк. 41]. 

Миколаївський річковий порт на 1965 р. мав 11 пасажирських 

теплоходів, в т.ч. – 2 швидкохідних типу «Ракета». Середньодобова планова 

перевозка пасажирів складала 8400 чол. В передвихідні і вихідні дні 
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перевозилось понад 12 тис. пасажирів, при наявній кількості бажаючих – 15-

18 тис. чол., отже, значна кількість людей позбавлена можливості 

користуватися річковим транспортом. До того ж в зв’язку з відсутністю 

вокзалу пасажири не мають елементарних культурно-побутових умов [1.3, 

арк. 27]. Для пасажирів в Очаківському порту є вокзал і благоустроєна 

привокзальна територія. Однак для прийому пасажирських суден і вантажів 

порт не має причалів. Незадовільно обслуговуються пасажири на пристанях і 

пунктах зупинок – Первомайськ, Нова Одеса, Баловне, Богданівка та ін. [1.3, 

арк. 28]. 

У 60-ті рр. значно скорочено місцеве фінансування капітального 

будівництва, внаслідок чого тільки в 1965 р. на обліку на підприємствах, в 

установах, організаціях і в міськрайвиконкомах на черзі на житло більше 

20 тис. сімей, у тому числі близько 10 тис. сімей працюючих на 

підприємствах оборонної промисловості [1.6, арк. 3]. 

Одна з причин слабкого розвитку малих міст і селищ області – 

відсутність інженерних комунікацій водопостачання та каналізації. У зв'язку 

з цим важко забезпечити належний комфорт жителям таких населених 

пунктів навіть шляхом будівництва двоповерхових житлових будинків по 

поліпшеним типовими проектами. Особливо гостро дана проблема виникла в 

процесі реконструкції центрів Нової Одеси, Арбузинки, Березанки, Єланця, 

Врадіївки та інших міст і селищ області [1.18, арк. 98]. Тільки в кінці 70-х рр. 

у зв'язку з розміщенням нових промислових підприємств створюються умови 

для прокладки інженерних комунікацій згідно з генеральними планами та 

підвищення якості житлово-цивільного будівництва. Так, у Вознесенську, 

при будівництві шкіряного заводу, з'явилася можливість проектувати і 

будувати 5-, 9-поверхові житлові будинки. Такі ж умови з'явились в Новому 

Бузі, Баштанці, Веселиновому, Кривому Озері та інших населених пунктах 

[8.341, с. 7]. Ряд важливих містобудівних принципів не знаходить достатньо 

чіткого вираження в забудові міста [1.20, арк. 297]. Розвиток мережі 

культурно-побутових установ і підприємств комунального обслуговування 
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відставало від темпів житлового будівництва. У багатьох мікрорайонах 

школи, дитячі установи, магазини зводилися через рік-два після заселення 

будинків [1.21, арк. 152]. Така практика будівництва закладів обслуговування 

викликала багатозмінність в школах, переущільненість дитячих садків і ясел, 

необхідність будівництва тимчасових торговельних пунктів [8.335, с. 3]. 

Однак наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. ситуація покращується. За 

VIII п’ятирічку державні і кооперативні підприємства та організації, 

колгоспи і населення ввели в дію 2079 тис. м2 загальної площі житла. 

Державні і кооперативні підприємства, колгоспи здали в експлуатацію школи 

на 42,3 тис. учнівських місць, дошкільні дитячі заклади більш як на 14 тис. 

місць [1.139, арк. 119]. Будинки культури і клуби на 34 тис. місць. Кількість 

газифікованих квартир збільшилася з 40,5 тис. в 1965 р. до 145 тис. у 1970 р. 

[9.412]. За період з 1960 по 1970 рр. тільки в обласному центрі збудовано 

27 багатоповерхових будинків на 1700 квартир. У 1968 р. будівельні бригади 

ЧСЗ звели в Центральному районі міста перший в області дев'ятиповерховий 

будинок [1.31, арк. 82]. З 1970 р. розпочалася комплексна забудова житлових 

масивів. У нових мікрорайонах одночасно з будинками зводяться дошкільні 

дитячі установи, школи, магазини, поліклініки, пункти побутового 

обслуговування. Тільки в новому заводському мікрорайоні Соляні 

побудовані школа на 1176 місць, два дитячих садки на 600 місць, АТС на 

10 тис. номерів, два продовольчих і три промтоварних магазини, аптека, кафе 

[3.208, с. 340]. До початку 80-х рр. реконструйований залізничний вокзал 

Вознесенська. Автобусним сполученням місто стало сполучатись з багатьма 

великими містами СРСР. За роки ІХ-Х п'ятирічок прокладено нове русло 

р. Мертвовод шириною 50 м. і глибиною 4 м. У період навігації між 

Вознесенськом та Миколаєвом 6 разів на добу курсували пасажирські судна 

на підводних крилах типу «Ракета». Велика увага приділялася забудові міста, 

його благоустрою. За 1965-1980 рр. споруджено 75 багатоповерхових 

будинків. До початку 1980 р. житловий фонд міста досяг 722 тис. м2. 

Загальна площа зелених насаджень складає більше 250 га, що майже 25 м2 на 
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кожного жителя. За 1971-1980 рр. споруджені будівлі двох профучилищ, 

15 дитячих садків і ясел, нової поліклініки, хірургічного корпусу центральної 

лікарні [1.175, арк. 68]. В 1980 р. жителів Вознесенська обслуговували 

180 магазинів, 15 їдальнь, 3 ресторани. Тільки за Х п'ятирічку товарообіг 

даних підприємств зріс в 2,5 рази і перевищив 22 млн крб. Вклади населення 

в 8 ощадних касах збільшилися з 10,6 млн. в 1970 р. до 48,5 в 1980 р. 

Медичну допомогу забезпечували Центральна районна і дитяча лікарні, 

пологовий будинок, міська та стоматологічна поліклініки, станція швидкої 

допомоги, дитяча та жіноча консультації, санепідемстанція, 12 медпунктів, 

3 аптеки. В 1965 р. в приміському радгоспі «Зелений гай» на березі 

Південного Бугу відкрита водолікарня з фізіотерапевтичним і 

бальнеологічним відділеннями, грязелікуванням [3.192, с. 142]. 

В другій половині 60-х рр. пожвавлюється розбудова водопровідно-

каналізаційного господарства обласного центру. Так, в 1967 р. збільшуються 

потужності міського водогону [1.28, арк. 111]. Зокрема, закінчено роботи над 

ІІ чергою Інгулецького водогону. Вже в 1968 р. введена в експлуатацію 

ІІ черга очисних споруд водогону потужністю 77000 м3/добу. Покращено 

водопостачання мешканців більшості житлових масивів міста [3.206, с. 138]. 

Протягом 1970-1972 рр. очисні споруди та системи зворотного 

водопостачання побудовані на ЧСЗ, заводі ім. 61 комунара, «Зоря» і 

«Машпроект», «Океан», Трансформаторному заводі [3.206, с. 139]. У 1979 р. 

введені в експлуатацію водогін Дніпро-Миколаїв потужністю 116 тис. м3 на 

добу, пусковий комплекс очисних споруд Верхньо-Інгулецького водогону 

потужністю 60 тис. м3 на добу. На ряді підприємств впроваджені системи 

оборотного водопостачання, потужності яких в 1979 р. в порівнянні з рівнем 

1978 р. зросли на 39% і становлять 21,4 млн м3 на рік [1.110, арк. 114]. 

В грудні 1970 р. в Миколаєві відкрито новий хлібозавод потужністю 

140 т. хлібобулочних виробів на добу [9.368]. В 1988 р. завершено 

будівництво готелю «Турист» в Миколаєві [9.354]. Високих темпів досяг 

розвиток внутрішньої торгівлі. Так, в 1974 р. роздрібний товарообіг в 8,2 
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рази перевищив обсяг товарообігу 1940 р., тільки за роки ІХ п'ятирічки він 

збільшився на 36% [1.87, арк. 135]. Внутрішня торгівля перетворилася в одну 

з найбільших галузей економіки. У 1975 р. її оборотні фонди склали 22% від 

усіх оборотних фондів економіки області. У процесі розвитку соціалістичної 

економіки створені і отримали розвиток три форми внутрішньої торгівлі: 

державна, кооперативна і колгоспна. Підприємства державної форми торгівлі 

обслуговували міське населення, кооперативна торгівля в основному 

сільське. Споживча кооперація мала свою комісійну торговельну мережу. 

Дані три форми товарообміну створювали організований ринок країн, на 

якому ціни встановлювалися безпосередньо державою. На частку державної 

торгівлі доводилося 69% загального обсягу роздрібного товарообігу, на 

частку кооперативної – близько 29%. Колгоспна форма торгівлі представляла 

собою продаж колгоспами надлишків сільськогосподарської продукції на 

ринку. Специфіка організації колгоспної торгівлі полягала в тому, що вона не 

планувалася державою, а здійснювалася за вільними цінами, крім того, в ній 

відсутній посередник. На частку колгоспного ринку в 1975 р. припадало 

всього 2% загального обсягу товарного обороту [1.143, арк. 114]. У 

співвідношеннях між різними формами торгівлі виявлялася стійка тенденція: 

роль державної торгівлі росла, колгоспного ринку – зменшувалася, частка 

кооперативної торгівлі в загальному товарообігу залишалася стабільною. 

Розвиток товарних відносин і поліпшення обслуговування населення 

нерозривно пов'язаний з поліпшенням матеріально-технічної бази торгівлі, 

впровадженням більш досконалих видів торгового обладнання та 

технологічних процесів, безпосередньо залежав від подальшого 

вдосконалення методів її організації. 70-і рр. ХХ ст. стали початком розквіту 

соціалістичної торгівлі в області: збільшується мережа спеціалізованих 

магазинів, будуються великі універсами з продажу товарів повсякденного 

попиту, створюються сучасні великі складські господарства, холодильники, 

плодоовочеві бази і комбінати. Велике значення для прискорення технічного 

прогресу в торгівлі мала Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
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07.01.1972 р. «Про деякі заходи щодо поліпшення торгівлі та її технічної 

оснащеності». Значний розвиток в даний період отримує механізація і 

автоматизація торговельних процесів. Впровадження прогресивних методів 

продажу товарів забезпечило підвищення економічної ефективності роботи 

підприємств та поліпшення культури обслуговування населення. 

Прогресивними методами продажу товарів в той період вважалися метод 

самообслуговування, продаж товарної номенклатури за зразками і 

замовленнями населення з доставкою додому, продаж через автомати. До 

початку 1975 р. товарообіг магазинів, які застосовували прогресивні методи 

продажу в державній і кооперативній торгівлі області, досяг 55% від 

загального товарообігу. Продаж товарів за методом самообслуговування 

склав 47% [4.270, с. 5]. 

В 1965 р. введено в дію 34 школи на 8618 учнівських місць, добудовано 

до існуючих шкіл 87 класних кімнат на 8480 учнівських місць, 84 учбових 

кабінети, 15 майстерень, 15 спортивних залів, побудовано 32 квартири для 

вчителів [1.4, арк. 103]. В 1971 р. в області функціонувало 913 шкіл усіх 

типів, в яких навчались 212,5 тис. учнів, працювало 11,7 тис. вчителів, з них 

7,4 тис. мали вищу освіту [1.73, арк. 138]. У двох вищих навчальних закладах 

(МКІ і МДПІ) і трьох філіалах ВНЗ навчалось 10,8 тис. студентів. В 

16 середніх спеціальних навчальних закладах навчалось 16,3 тис. студентів. 

В дитячих дошкільних закладах нараховувалось 46,9 тис. малюків. В області 

працювало 1493 науковці, із яких п’ять мали наукову ступінь доктора наук, 

230 – кандидата наук. На кінець 60-х рр. внаслідок посиленої політики 

русифікації України, у Миколаєві зовсім зникли українські школи, суцільної 

русифікації зазнали заклади культури, сфера спілкування та побуту [3.210, 

с. 165]. 

Період кінця 60-х – початок 70-х рр. став суттєвим етапом в розвитку 

матеріально-технічної бази закладів освіти області. Після прийняття 

Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи подальшого 

покращення умов роботи сільської загальноосвітньої школи» (1973 р.) в 
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області відбулися суттєві зміни в системі освіти [1.82, арк. 74]. За роки 

ІХ п'ятирічки в селах області побудовано 80 нових шкіл на 27,4 тис. 

учнівських місць (із 93 шкіл на 45 тис. місць в цілому по області) [4.265, 

с. 55]. Проекти будівель шкіл враховували найновіші вимоги педагогічної 

науки. В школах впроваджується кабінетна система навчання. Скорочується 

кількість малокомплектних шкіл. Наприкінці Х п'ятирічки всі 520 середніх і 

восьмирічних шкіл Миколаївщини переведені на кабінетну систему 

навчання. Навчальні кабінети оснащені 1173 кінопроекторами, 

609 епідіаскопами, 1120 магнітофонами, 763 телевізорами, 890 програвачами, 

240 радіовузлами [1.84, арк. 52].  

Саме в 70-х рр. створена матеріально-технічна база для переходу шкіл 

області на загальну середню освіту. Відбулись суттєві зміни і в змісті освіти. 

Низка Постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР визначила основні напрями 

розвитку системи освіти. Зокрема, Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів 

«Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і подальший 

розвиток загальноосвітньої школи» (1972 р.) [1.81, арк. 25], «Про подальше 

вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки 

їх до праці» (1977 р.) [1.104, арк. 37] визначили: розвивати і удосконалювати 

загальноосвітню школу як трудову і політехнічну, що є основною формою 

набуття молоддю загальної середньої освіти і всіляко розвивати різні форми 

участі школярів в суспільно-корисній праці, робота в шкільних майстернях, 

учнівських виробничих бригадах, таборах праці та відпочинку. Створюються 

міжшкільні навчально-виробничі комбінати трудового навчання і 

професійної підготовки учнів (Постанова Ради Міністрів від 23 серпня 

1974 р., № 662), основними завданнями яких стало ознайомлення учнів з 

трудовими процесами і змістом праці на виробництві, здійснення 

професійної орієнтації учнів з метою підготовки їх до свідомого вибору 

професій, набуття учнями початкових навичок праці майбутньої професії. 

При виконанні даної Постанови в 102 школах області організоване навчання 

трактористів, в 40 школах водіїв автомобілів [1.83, арк. 89]. Значного 
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поширення набули учнівські бригади. В 164 учнівських бригадах набували 

хліборобських навичок майже 10 тис. старшокласників. За ними закріплено 

9400 га орної землі, 140 тракторів з інвентарем, 120 автомобілів. Щорічно 

учнівські виробничі бригади здавали біля 3400 т. пшениці, 11 тис. т. 

кукурудзи, 8500 т. цукрових буряків, 400 т. соняшника [1.85, арк. 147]. При 

учнівських бригадах створено одне лісництво і 54 ланки лісників. За роки ІХ 

і Х п'ятирічки учнівські виробничі бригади підготували для сільського 

господарства області 4200 трактористів, 1140 водіїв, 1100 працівників ферм 

[4.265, с. 55].  

В 70-х рр. відбувається подальший розвиток професійно-технічної 

освіти. На 1 квітня 1975 р. усіма формами технічного всеобучу охоплено 

більше 17 тис. чол., в тому числі в профтехучилищах –5460 чол., на 

короткочасних курсах – 5145 чол., в спортивно-технічних клубах – 900 чол., 

в середніх школах села – 4690 старшокласників. В 32 професійно-технічних 

училищах області молодь набувала професії з 55 спеціальностей. На ЧСЗ 

побудовано навчально-виробничий цех, в якому майже 3 тис. учнів 

14 середніх шкіл Миколаєва проходили початкову технічну підготовку [1.88, 

арк. 173]. Аналогічну роботу проводили й інші промислові підприємства 

області: суднобудівні заводи ім. 61 комунара, «Океан», швейне об'єднання 

ім. Кірова.  

В зазначений період відбулось завершення формування мережі 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дитячих будинків, спеціалізованих шкіл-

інтернатів, мережа яких включала 3 санаторні школи-інтернати, 

13 допоміжних шкіл-інтернатів, 1 спеціальну школу-інтернат, 

9 загальноосвітніх шкіл-інтернатів. В даних навчальних закладах навчалось 

8000 дітей. Матеріально-технічна база більшості шкіл-інтернатів, кадри 

педагогічних і медичних працівників забезпечували навчально-виховний і 

лікувально-оздоровчий процеси на високому рівні. На березі Чорного моря в 

с. Рибаківка побудовані бази відпочинку «Орлятко» і «Бригантина» [4.265, 

с. 56]. 
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80-ті рр. у розвитку системи освіти в області відзначились реформою 

загальноосвітньої і професійної школи (Постанова Верховної Ради СРСР від 

12 квітня 1984 р.), що передбачала перехід на 11-річне навчання та 

реорганізацію різних типів професійно-технічних закладів в єдиний тип 

навчального закладу – середнє професійно-технічне училище. Постановою 

Ради Міністрів СРСР від 30 серпня 1984 р. № 928 затверджено «Положення 

про базове підприємство загальноосвітньої школи», що передбачало 

закріплення за школами підприємств промисловості, будівництва, 

транспорту, сфери обслуговування, радгоспів та колгоспів з метою 

забезпечення умов для професійної підготовки учнів з масових професій, 

починаючи з 8 класу організовувати суспільно-корисну і виробничу працю 

школярів [1.137, арк. 74]. З цією метою базові підприємства на правах своїх 

структурних підрозділів створювали шкільні і міжшкільні майстерні, 

навчально-виробничі комбінати, навчальні цехи і дільниці, окремі учнівські 

робочі місця, стаціонарні стани учнівських виробничих бригад, табори праці 

та відпочинку. Вони виділяли обладнання, техніку, матеріали, комплектуючі 

частини, землю для пришкільних навчально-дослідних ділянок, планували і 

організовували виробничу діяльність, оплачували працю школярів. Базові 

підприємства направляли спеціалістів у ролі майстрів для навчання учнів і 

організації їх продуктивної праці, проведення з ними виховної роботи, 

професійної орієнтації. В школах і професійно-технічних училищах області 

розгорнулась цілеспрямована робота по зміцненню і розширенню 

матеріально-технічної бази трудового виховання учнів [4.265, с. 58]. 

На початок 1984-1985 навчального року в 640 денних загальноосвітніх 

школах області навчалося 175,5 тис. учнів [1.126, арк. 54]. 

З метою запобігання вчинення правопорушень неповнолітніми на 

початку 80-х рр. на Миколаївщині при районних та міських комісіях у 

справах неповнолітніх створено лекторії педагогічних і правових знань для 

батьків [1.133, арк. 112]. В їх роботі брали участь відділи освіти, працівники 

органів внутрішніх справ, закладів культури, охорони здоров’я, прокуратури, 
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судів і товариства «Знання». Найбільш вагомий внесок у справу зробили 

лекторії у м. Вознесенську, Первомайську, Миколаєві, у Доманівському, 

Жовтневому, Миколаївському, Очаківському районах області [8.319, с. 60]. 

В досліджуваний період на території області існували і дещо 

«специфічні» навчальні заклади. Ще наприкінці 40-х – 50-х рр. на території 

СРСР створені табори для підготовки військових розвідників-диверсантів для 

країн «третього світу», які обрали соціалістичний шлях розвитку і стали 

союзниками СРСР на випадок третьої світової війни. У другій половині 70-х 

рр. біля селища Привільне в 15 км на північний захід від Баштанки 

розташовувалася спецшкола ГРУ ГШ, в якій проходили навчання 

400 палестинців з Сирії та Лівану, 200 ангольців, 200 намібійців, 

60 бойовиків Африканського національного конгресу з ПАР і 20 чоловік з 

Південного Ємену. Навчання проходило протягом 5 місяців, потім 

«випускнику» видавався документ, де вказувалося, що власник «закінчив 

Офіцерські курси за спеціальністю «командир розвідувального взводу» і дане 

свідоцтво надає право на самостійне виконання робіт, пов'язаних з 

отриманою спеціальністю» [8.340, с. 32]. 

З середини 60-х рр. відбувається перебудова навчального процесу у 

вищій школі, складаються і затверджуються нові навчальні плани, в яких 

значне місце приділяється підвищенню теоретичної підготовки студентів. 

Так, в МКІ відкриваються нові кафедри – автоматичного регулювання 

(завідувач – доц., к.тех.н. А.Н. Дикий), електричних машин і апаратів 

(завідувач – доц., к.тех.н. П.А. Мєщанінов), економіки та організації 

суднобудівної промисловості (завідувач – доц., к.економ.н Б.С. Дубко) 

[1.172, арк. 84]. Скасована попередня реформа вищої школи, що передбачала 

систему навчання студентів з обов'язковою дворічною роботою на 

виробництві за фахом. До 1968 р. в інституті з 296 викладачів вчені ступені і 

звання мали 95 осіб (32% до загальної кількості), у тому числі п'ять докторів 

наук і професорів [1.40, арк. 102]. Таке співвідношення відповідало середнім 

відсоткам викладачів з науковими ступенями та званнями для інститутів 
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союзного підпорядкування і вище середнього по республіці. У 1967 р. в 

Херсоні відкрився філіал МКІ при Херсонському суднобудівному заводі. У 

1969 р. число його студентів зросло до 300 осіб. Навчання проводилося за 

спеціальностями – суднобудування, суднові силові установки та технологія 

зварювального виробництва. 18 вересня 1970 р. МКІ ім. адмірала 

С.О. Макарова нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора за 

заслуги в підготовці інженерних кадрів і досягнення в розвитку наукових 

досліджень. На початок 80-х рр. МКІ випустив 13557 інженерів різних 

спеціальностей суднобудівного профілю. Велика їх частина прийшла на 

суднобудівні заводи, в КБ, науково-дослідні організації Миколаєва, Херсона, 

Севастополя, Керчі, Феодосії [4.223, с. 123]. 

19 травня 1965 р. відкрито Миколаївський технікум радянської торгівлі 

[4.282, с. 24]. 

На початку 70-х рр. в МДПІ функціонували 4 факультети: фізико-

математичний, філологічний, музично-педагогічний, фізичного виховання. 

Важке становище із забезпеченням шкіл кадрами істориків обумовило 

створення в червні 1974 р. історичного відділення у складі філологічного 

факультету, в серпні 1976 р. створено історичний факультет. В 1978 р. як 

окремий структурний підрозділ створений факультет підготовки вчителів 

початкових класів [1.173, арк. 11]. 1970-1980-ті рр. позначені зростанням 

наукового потенціалу інституту. Впродовж двох десятиліть кандидатські 

дисертації захистили понад 130 викладачів. Зросла кількість докторів наук. 

Одним з основних завдань МДПІ стало налагодження зв’язків зі школами 

міста та області. При інституті здійснювалась перепідготовка вчителів, 

працював заочний факультет майбутнього вчителя, де навчалися 

старшокласники сільських шкіл. Для підготовки вчителів початкового 

військового навчання з 1 вересня 1979 р. створено кафедру військової 

підготовки [4.253, с. 49]. 

В 1975 р. відбувся перший випуск студентів заснованого в 1970 р. 

Миколаївського інженерно-будівельного інституту Одеського інженерно-



111 
 
будівельного інституту. Протягом дев'ятої п'ятирічки факультет зміцнився 

кількісно і якісно: якщо в 1971 р. налічувалось лише 15 викладачів і 

навчалось 249 студентів, то в 1975 р. кількість викладачів зросла до 

54 чоловік, а студентів – до 1033 [9.434]. Однак у 1984 р. інститут згорнуто, а 

студентів переведено до Одеси.  

В 70-80-х рр. переважна більшість провідних фахівців аграрного сектору 

області не мала вищої освіти, орієнтувалася в своїй роботі головним чином 

на набутий за попередні роки практичний досвід і як результат – не завжди 

виявляла глибоку зацікавленість щодо впровадження новітніх досягнень 

сільськогосподарської науки, що в свою чергу не могло сприяти 

інтенсифікації виробництва на селі. В 1983 р. рішенням Ради Міністрів СРСР 

на 12% скорочено прийом до вищих навчальних закладів. У зв’язку з цим 

закрито Миколаївську філію Одеського інженерно-будівельного інституту, а 

на його базі 10 травня 1984 р. завдяки зусиллям секретаря Миколаївського 

обкому КПУ з питань АПК О.Г. Захарченка відкрито Миколаївську філію 

Одеського сільськогосподарського інституту для підготовки спеціалістів по 

наступним напрямкам: агрономія, зоотехніка, економіка, інженерія. [4.240, 

с. 49]. В 1984 р. до філіалу вступило 204 студенти [364]. 

Миколаївський технікум залізничного транспорту ім. академіка 

В.М. Образцова готує в даний період фахівців за чотирма спеціальностями: 

технік-шляховик з будівництва та експлуатації колійного господарства, 

технік-механік колійних будівельних машин, технік-механік з механізації 

вантажних робіт, технік-електрик з автоматики і телемеханіки на транспорті. 

В 1971 р. в Миколаєві засновано культурно-освітній факультет 

Київського державного інституту культури, який в подальшому 

реорганізований у філіал. На факультеті відкрито два відділення: бібліотечне, 

яке готувало бібліотекарів-бібліографів масових бібліотек та культурно-

освітньої роботи, випускники якого отримували також диплом керівника 

певного самодіяльного художнього колективу (хорового, духового, 

народного оркестру) [4.255, с. 1].  
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З метою підвищення екологічної культури населення, індивідуальної та 

колективної поведінки в природі, формування практичних вмінь і навичок 

суспільно корисної праці у справі охорони природи, популяризації 

природоохоронних знань, миколаївське відділення Українського товариства 

охорони природи створило в 1958 р. Миколаївський міський народний 

університет «Природа», який в 60-80-х рр. став одним з провідних центрів 

популяризації природоохоронних знань на Миколаївщині. Першим 

відділенням народного вузу став дворічний факультет «Садівництво і 

виноградарство», організація якого викликана виникненням на непридатних 

землях, понівечених ерозією берегах Південного Бугу та Інгулу чималої 

кількості садівничо-виноградарських товариств [1.115, арк. 63]. Багато 

садівників-любителів стали слухачами факультету. Заняття проводились раз 

на тиждень у приміщеннях міського Будинку природи, Будинку культури 

залізничників, вузах і технікумах міста. Лекції проводили наукові 

працівники, спеціалісти обласної станції захисту рослин, доктори і кандидати 

наук І.Н. Канцер, Т.М. Стаковська, І.А. Куликов, О.І. Герасимов [6.292, с. 38]. 

У 1979 р. випускники факультету налагодили зв’язки з науково-дослідним 

інститутом виноградарства і виноробства ім. Таїрова, Степовим відділенням 

Нікітського ботанічного саду в м. Сімферополі, науковими закладами 

Молдови [1.113, арк. 81]. 

В 1975 р. в університеті відкрито три нових факультети – «Охорона 

навколишнього середовища» для керівних кадрів природоохоронних ланок, 

«Квітникарство і озеленення», оскільки актуальними стали питання 

благоустрою та захисту навколишнього середовища та «Лікарські рослини». 

На базі Миколаївського кораблебудівного інституту створено факультет 

«Природа, людина і закон» для вивчення правових питань природоохоронної 

роботи. В 1979 р. розпочав роботу факультет «Співучі і декоративні птахи» 

[1.114, арк. 112]. В 1979-1980 рр. в міському народному університеті 

«Природа» працювало вісім факультетів, на яких навчалось близько 

500 студентів. В 80-х рр. відкрито такі факультети як «Природа і діти», 
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«Громадська інспектура студентських будівельних загонів», «Екологічні 

проблеми та сучасність», «Біологія і охорона природи в століття НТР». 

Значна активізація роботи університету припала на другу половину 80-х рр.: 

в 1985-1986 рр. працювало 14 факультетів, в 1989-1990 рр. – 17. Навчання 

стало набагато предметнішим [1.127, арк. 89]. Теоретичні знання, отримані в 

університеті, випускники втілювали в практику роботи на кораблебудівних 

заводах, автотранспортних підприємствах міста, стали активними 

організаторами створення в цехах і відділах куточків природи, незмінними 

учасниками рейдів з контролю за станом природного середовища та боротьби 

з джерелами його забруднення, ініціаторами створення нових і 

впорядкування старих зелених зон на підприємствах і в районах 

Миколаївщини [6.292, с. 40]. 

В області розташовано близько 90 різних заповідних об'єктів місцевого 

значення загальною площею 10060,45 га. Крім природних в наявності 

історико-археологічні заповідники – Ольвія і о. Березань, на якому в серпні 

1968 р. відбулося відкриття оригінального пам'ятника П.П. Шмідту – 

керівнику Севастопольського збройного повстання і його соратникам, які 

розстріляні на острові за вироком імператорського суду [3.207, с. 75]. 

1 травня 1967 р. створено бюро подорожей та екскурсій [1.26, арк. 15]. 

До цього часу екскурсійною роботою займалася обласна рада з туризму, 

створена 1 червня 1965 р. На підприємствах і в вузах працювали туристичні 

секції. Так, в МКІ з 1957 р. існувала туристична секція, в якій в 1967 р. 

перебувало 70 осіб. Бюро подорожей та екскурсій спочатку називалося 

екскурсійним бюро. Першим завідувачем затверджений О. Андрієвський. 

Вже в 1967 р. розроблено 9 екскурсійних тем: міських – 6, заміських 

автобусних – 1 (Миколаїв-Очаків), водних – 2 (Миколаїв-Нова Каховка, 

Миколаїв-Очаків). З 1 травня 1968 р. в екскурсійному бюро в оренді 

знаходився дизель-електрохід «Карл Маркс». За сезон 1968 р. він здійснив 

9 рейсів Миколаїв-Київ-Миколаїв. За 1968 р. в екскурсіях на ньому взяло 

участь 9658 чоловік [1.32, арк. 182]. У бюро значилося 4 екскурсовода. 
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Підготовки з проведення екскурсій вони не мали і залучалися до роботи 

періодично. Якщо в 1967 р. план екскурсійного бюро виконаний тільки на 

61%, то план 1969 р. – на 104,2% [1.48, арк. 72]. Працівники бюро 

премійовані. У 1970 р. приймається цілий ряд постанов по туризму «Про 

посилення пропаганди туризму і екскурсій серед учнів», «Про пропаганду 

передового досвіду екскурсоводів», «Про порушення в роботі бюро 

подорожей та екскурсій», «Про розвиток туризму серед сільського 

населення». У цьому ж році бюро перевели в розряд бюро подорожей та 

екскурсій, відкрили філію в Очакові. Екскурсіями та подорожами в 1970 р. 

обслуговано 90 тис. чол. [1.71, арк. 53]. У ІХ і наступних п'ятирічних планах 

бюро подорожей та екскурсій виконало велику роботу під керівництвом 

В. Кофана, який призначений на посаду директора 1 квітня 1971 р. і 

пропрацював на цій посаді 20 років, нагороджений медаллю «За трудову 

доблесть» ( № 207111 від 26.06.1981 р.), занесений в Республіканську книгу 

трудової доблесті Держкомпраці (свідоцтво № 81 від 05.02.1981 р.). За 

1974 р. план бюро виконаний на 102,9%, колектив нагороджений вимпелом 

Української республіканської ради по туризму та екскурсіях. Велика робота 

проведена з підготовки екскурсоводів: якщо в 1970 р. в бюро проводили 

екскурсії 20 осіб, то в 1975 р. вже 131 екскурсовод. У 1975 р. розпочато 

проведення екскурсій теплоходом від причалу на Флотському бульварі і від 

річкового вокзалу. З 1981 р. більше 2 тис. чол. щорічно здійснювали 

подорожі по містам-героям, в столиці союзних республік, в Прибалтику і 

Закавказзя на турпоїзді. Великою популярністю користувалися теплохідні і 

авіамаршрути. Традиційними стали екскурсійно-театральні поїзда 

(автотранспортом) для трудівників сільського господарства в обласні центри: 

у Севастополь – Південний берег Криму щоп'ятниці йшло по 10-12 автобусів; 

в Херсон, Одесу та Кишинів до 40 автобусів. У зоні відпочинку Коблево в 

1981 р. закінчено будівництво причалу і для відпочиваючих організовувалися 

морські екскурсії на орендованих теплоходах «Глієр», «ОМ-20», «ОМ-21», 

«ОМ-101» по Чорному морю по 2-4 екскурсії в день, а також в Одесу, Очаків, 
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Ольвію, на о. Березань. Розроблено понад 120 тем екскурсій. Для того, щоб 

привести екскурсійне обслуговування школярів в певну систему відповідно 

до завдань, в 1977-1978 рр. розроблена диференційована програма 

екскурсійного обслуговування для школярів з 1 по 10 класи. Для кожного 

класу розроблено по 3-4 теми екскурсій. Беручи участь в екскурсіях, йдучи 

від першого ступеня пізнання до вищого, учні за роки навчання в школі 

повністю дізнавалися історію рідного краю. Така система вперше в країні 

застосована миколаївським бюро. Цей досвід схвалений Міністерством 

освіти УРСР, узагальнений Республіканською Радою з туризму та екскурсій і 

рекомендований для впровадження в усіх екскурсійних установах України. У 

1980-і рр. щорічний обсяг представлених послуг перевищив 4 млн. крб., в рік 

обслуговували понад 700 тис. туристів і понад 700 тис. екскурсантів. На 

зимових канікулах школярів бюро організовувало і відправляло більше 

50 залізничних груп в різні міста країни: Сухумі, Москву, Волгоград, Яремчу 

та ін. За підсумками роботи, бюро неодноразово удостоювалось перехідного 

Червоного прапора і дипломів I ступеня Української республіканської ради 

по туризму та екскурсіях. 

З середини 60-х рр. великого розмаху набули місцеві спартакіади в 

районах, містах, області, спортивних товариствах. В 1966 р. проведена 

республіканська спартакіада школярів, результати якої входили до 

загального заліку Ювілейної спартакіади. Миколаївщина зайняла 9 місце 

[4.275, с. 41]. У 1973 р. у Вознесенську на північній околиці міста 

побудовано мототрек з трибунами на 25 тис. глядачів, що стимулювало в 

місті розвиток такого виду спорту як мотобол. Мотобольна команда 

«Восход», сформована в 1966 р., в 1971 р. завоювала звання чемпіона 

України. У 1977-1978 рр. вона стала срібним призером СРСР. У команді 

виросло 19 майстрів спорту СРСР. У 1978 р. Вознесенський спідвеїст 

А. Фролов виборов звання чемпіона СРСР з іподромних перегонів на 

мотоциклі [3.192, с. 137]. 
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Широкий розвиток Олімпійського спорту змусив розвивати пріоритетні 

види спорту, створюючи спеціалізовані школи. Згідно розпорядження 

спорткомітету УРСР в області створюються спеціалізовані дитячо-юнацькі 

школи, школи вищої спортивної майстерності. Постановою 

Республіканського Комітету фізичної культури при Раді Міністрів УРСР від 

6.09.1974 р. за №81 «Про відкриття дитячо-юнацької школи по вітрильному 

спорту» в Миколаєві на базі міської водноспортивної станції створено 

дитячо-юнацьку спортивну школу з вітрильного спорту [4.254, с. 61]. В 

подальшому протягом 70-80-х рр. миколаївські яхтсмени неодноразово 

перемагали на республіканських та всесоюзних змаганнях, брали участь у 

міжнародних регатах. В 1967 р. яхтсмени області здійснили перехід по 

маршруту Миколаїв-Варна-Миколаїв [1.27, арк. 29]. З метою популяризації 

вітрильного спорту в 1975 р. при яхт-клубі відкривається спеціалізована 

дитячо-юнацька школа з вітрильного спорту. Значну роботу в цьому 

напрямку провело добровільне спортивне товариство «Буревісник». Подією у 

розвитку веслування стало відкриття школи вищої спортивної майстерності, 

а також спортивного клубу «Суднобудівник» з футболу і баскетбольного 

клубу МКІ [4.243, с. 9]. 

60-80-ті рр. відзначаються інтенсивним ростом культурно-освітніх 

закладів, починають будуватися спеціалізовані приміщення під Будинки та 

Палаци культури. 5 листопада 1967 р. відкривається Палац культури 

суднобудівників ЧСЗ [1.148, арк. 104]. В цей же період відкриваються 

Будинки культури залізничників, портовиків тощо. В 1965 р. в місті діяло 

18 клубів, в 1969 р. – 22. Кількість дитячих дошкільних закладів зросла з 353 

у 1965 р. до 452 у 1970 р. Їх місткість розширилася на 11 тис. місць. В області 

працює 718 бібліотек, в тому числі 52 в сільській місцевості; 620 клубних 

закладів, з них 542 в сільській місцевості. Населення області обслуговують 

844 кіноустановки, в тому числі 739 – в сільській місцевості [9.412].  

В другій половині 60-х рр. спостерігається пожвавлення інтелектуальної 

та емоційної атмосфери. Активізується діяльність державної та народної 
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філармоній, регулярно проводяться щорічні огляди-конкурси, присвячені 

різним знаменним датам, звітні концерти провідних колективів, фестивалі 

народних талантів, зокрема «Дзвени піснями, корабельна сторона», «День 

мистецтв». Традицією стало щорічне проведення фестивалів «Хорова весна». 

На республіканських фестивалях в зазначений період миколаївські аматори 

здобули 82 золоті, срібні і бронзові медалі [4.221, с. 160]. Традицією стало 

проведення в містах і селах області масових культурно-освітніх заходів, свят 

мистецтв «Зорі над Бугом», оглядів-конкурсів колективів художньої 

самодіяльності, свят урожаю. В 1967 р. в ході республіканського фестивалю в 

області значно зріс інтерес молоді до художньої творчості, до занять 

літературою і мистецтвом. 63 тис. чоловік активно працювали в 

6100 колективах художньої самодіяльності, підвищуючи свої естетичні 

смаки, культуру. Лауреати республіканського фестивалю завоювали 

6 золотих, 4 срібних і 5 бронзових медалей. Семи колективам області 

присвоєно звання народних [1.29, арк. 108].  

Крім двох обласних газет видаються ще 19 районних, 102 фабрично-

заводських, колгоспних і радгоспних багатотиражних газет, випускається 

понад 10 тисяч стінних і сатиричних видань. 

На 1967 р. в області функціонувало понад 100 шкіл, в яких працювало 

39 заслужених вчителів республіки, понад 1,5 тисячі вчителів, нагороджених 

орденами і медалями, 630 відмінників народної освіти. В школах навчалося 

близько 173 тисяч дітей. Всі середні і восьмирічні школи кінофіковані [1.30, 

арк. 17].  

В культурному житті області важливе місце посідала робота тисячі 

клубів і Будинків культури, 1800 масових бібліотек, понад 1000 кінотеатрів і 

кіноустановок. В життя жителів області міцно увійшли газети і журнали, 

книги, радіо і телебачення. Тільки в 1968 р. населення області передплатило 

1347 тис. примірників газет і журналів, що становило 1224 примірники на 

1000 чоловік населення [1.37, арк. 215]. Крім двох обласних газет видаються 

ще 19 районних, 102 фабрично-заводських, колгоспних і радгоспних 
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багатотиражних газет, випускається понад 10 тисяч стінних і сатиричних 

видань. В розпорядженні населення понад 7 млн. книг масових бібліотек, 

активними читачами яких є 95% сімей. У користуванні населення є понад 

255 тис. радіоточок, 120 тис. радіоприймачів і понад 100 тис. телевізорів 

[1.41, арк. 39].  

Значними вогнищами культури стали український музично-драматичний 

театр, російський драматичний театр ім. В.П. Чкалова, обласна філармонія, 

історико-краєзнавчий музей, в залах якого експонується близько 10 тис. 

експонатів, а також художній музей імені В.В. Верещагіна, де налічується 

понад 1400 творів живопису, скульптури і графіки.  

У культурно-освітній роботі поширення набули громадські засади, на 

яких створені і працюють Народна філармонія в Миколаєві, 24 народних 

бібліотеки, 11 клубів, близько 600 музеїв, народні картинні галереї, 

10 любительських кіностудій.  

Кожен четвертий житель Миколаївщини займається фізичною 

культурою і спортом в 1200 колективах і товариствах. В області 

функціонувало 13 стадіонів, 227 комплексних спортивних площадок, 

575 футбольних полів, 188 спортивних залів, 20 водних станцій, 

23 туристично-оздоровчих табори, понад 2000 баскетбольних і волейбольних 

майданчиків. Спортивні організації мають велику кількість парусних і 

гребних суден. Футбольна команда Миколаєва «Суднобудівник» завоювала 

право брати участь в розіграшу першості країни в класі «А», в 1966 р. 

65 спортсменів області стали чемпіонами всесоюзних і республіканських 

змагань і завоювали 50 золотих медалей. Обласна рада Союзу спортивних 

товариств і організацій нагороджена в 1967 р. в числі семи кращих в Україні 

пам’ятним вимпелом, а Первомайський район – пам’ятним Червоним 

прапором Республіканської ради Союзу спортивних товариств і організацій 

[1.135, арк. 65].В 1974 р. в області створено Спілку письменників 

Миколаївщини. В 1977 і 1978 рр. Миколаїв став місцем проведення 

Всесоюзних науково-теоретичних конференцій «Великий Жовтень і розвиток 
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радянської багатонаціональної літератури» і «Проблеми художнього 

зображення соціалістичного способу життя в радянській багатонаціональній 

літературі». У форумах, організованих Інститутом світової літератури 

ім. М. Горького, Всесоюзним товариством «Знання» і МДПІ ім. Бєлінського, 

брали участь відомі вчені-літературознавці, представники майже всіх 

союзних республік [7.301, с. 65]. 

В кінці 60-х рр. Вознесенський район виступив з ініціативою всіляко 

розширити, зміцнити матеріальну базу сільських клубів культури. В 1971 р. 

результатом цього починання стала наявність в кожному клубі піаніно, 

магнітофона, епідіаскопа, телевізора, баяна, оркестру духових та народних 

інструментів. Якщо в 1966 р. існувало 215 самодіяльних колективів, в них 

брало участь 3,5 тис. осіб, то в 1971 р. – 334 колективи і 5,5 тисячі артистів-

аматорів. Всього в районі 23 сільських будинки культури [9.369]. 

Велику роль у культурному розвитку області зіграло відкриття у 1971 р. 

культурно-освітнього факультету Київського державного інституту культури 

з планом прийому на денне відділення в кількості 210 чоловік на такі 

спеціальності як культурно-просвітня робота та бібліотекознавство і 

бібліографія [6.295, с. 237].  

Мережа культурно-просвітніх установ на кінець 1970 р. складала 

21 одиницю. На 1978 р. в місті вже діяло 30 клубних закладів: 6 клубів і 

будинків культури системи Міністерства культури, 21 профспілковий й 

3 відомчих будинків культури. Багато профспілок організовували так звані 

Червоні кутки, в яких велась культурно-просвітня робота серед робітників, 

проходили лекції, свята, вечори відпочинку, концерти художньої 

самодіяльності, створювалися агітбригади тощо. У 70-ті рр. такі клуби діяли 

на швейній фабриці ім. Кірова, трикотажному комбінаті, взуттєвій фабриці. 

На станції Сортировка такий клуб містився у двох вагонах. У 70-ті рр. на базі 

цього кутку художні керівники В. Дрізо та В. Сандул організували 

агітбригаду з робітників залізниці, яка зайняла перше місце на міському 

огляді агітбригад.  
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На 1979 р. в місті функціонувало 29 Будинків культури й клубів, в яких 

працювали 570 гуртків і колективів художньої самодіяльності, які об'єднали 

17940 осіб, в тому числі 14 духових оркестрів – 446, 41 танцювальний 

колектив – 1231, 9 народних хорових колективів – 430, й 124 любительських 

об'єднань й клубів за інтересами відвідують більш 14,5 тис. осіб. Останнім в 

Миколаєві збудований і відкритий 31 жовтня 1987 р. Палац культури 

металургів Миколаївського глиноземного заводу [6.295, с. 237]. Популярні 

серед молоді Нової Одеси клуби «Старшокласник», «Патріот» [8.337, с. 12]. 

В колгоспі «Україна» Очаківського району до соціально-культурного 

комплексу увійшли Будинок культури, бібліотека, загальноосвітня і музична 

школи, торгівельний центр, стадіон, а також клуби та інші заклади п’яти 

бригадних сіл. Працівники дістали змогу систематично обслуговувати не 

тільки жителів села Кам'янки, а й віддалених населених пунктів [9.420].  

На початку 80-х рр. в області функціонувало 875 клубних установ і 

1543 бібліотеки всіх відомств, книжковий фонд яких налічував 17 млн книг. 

Діяло три державних і шість народних театрів, обласна державна і дві 

народні філармонії, факультет Київського інституту культури і музично-

педагогічний факультет педагогічного інституту, музичне та культурно-

просвітницьке училища, 67 музичних, художніх шкіл та їх філій, два 

державних і 64 народних музеї. У 8 тис. колективах художньої 

самодіяльності брало участь 125 тис. любителів-аматорів [9.344]. В 1979 р. 

з'явилися перші музично-художні вітальні – центри естетичного виховання 

населення –в Жовтневому та Миколаївському районах. В 1988 р. їх кількість 

збільшилась до 90. Їх грошова вартість становить понад 700 тис. крб. кожна 

[8.333, с. 10]. 

Місцева влада сприяла популяризації культурних надбань представників 

національних меншин. У місцях компактного проживання національних 

меншин (мікрорайон Тернівка (болгари), с. Олександрівка Вознесенського 

району (молдавани), с. Богемка Врадіївського району (чехи), с. Виноградівка, 

Костичі, Добра Криниця Баштанського району (турки-месхетинці)) 
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створювались умови для задоволення етнокультурних потреб. Творчі 

колективи національних меншин брали участь у фестивалях, оглядах, 

конкурсах народного самодіяльного мистецтва, Днях слов'янської 

писемності, святкуваннях Дня міста та Днів міст і сіл області, де кожне 

національно-культурне товариство прагнуло показати кращі взірці народної 

творчості: обряди, звичаї, танці, пісні, національну кухню. Так, народний хор 

«Веснянка» Тернівського будинку культури неодноразово ставав лауреатом 

всесоюзних конкурсів (1977, 1982, 1987 рр.), переможцем Всеукраїнського 

конкурсу козацької пісні «Хортиця-91» (м. Запоріжжя) [4.256, с. 101]. В 

1979 р. при Первомайському будинку культури створено вокальний ансамбль 

«Райдуга» з метою пропаганди кращих зразків російської пісні, збереженню 

та популяризації російської культури. Самобутність самодіяльного народного 

ансамблю танцю «Зорецвіт» Олександрівського селищного будинку культури 

Вознесенського району забезпечила йому участь у престижних регіональних 

та республіканських оглядах, фестивалях. В 1965 р. створено чеський 

фольклорний колектив «Богемка», спочатку як жіночий хор, який налічував 

8 учасниць. Довгий час твори у виконанні ансамблю звучали а капела. 

Пізніше колектив поповнився чоловіками, з'явився музичний супровід. У 

репертуарі – чеські народні пісні. Ансамбль брав участь у фестивалі 

«Сонячні кларнети», республіканських фестивалях чехів «Плес» (Одеса, 

Київ, Крим), у 1989 р. – республіканському фестивалі «Хороводи дружби», у 

1991 р. – Міжнародному фестивалі народів світу (Київ) [4.256, с. 105]. В 

1979 р. у Благодатненському сільському будинку культури Арбузинського 

району створено оркестр, а згодом – фольклорний ансамбль пісні «Веселий 

ярмарок». В тому ж 1979 р. створений циганський фольклорний ансамбль 

«Терне Рома» («Молоді цигани»), який згодом став народним. З 1984 р. 

ансамбль підтримував тісні творчі зв’язки з відомим циганським театром 

«Ромен» та його керівником – народним артистом СРСР М.О. Сліченком. 

Ансамбль – дипломант 1-го міжнародного фестивалю фольклору в Москві. 

Також в 1979 р. створено ансамбль народних інструментів «Візерунки» 
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Миколаївської обласної філармонії з метою пропагування в формі 

інструментальних обробок оригінальних музичних творів, створених на 

основі народного мелосу. Особливу увагу колектив приділяв пропагуванню 

мистецтва національних меншин. Одним з завдань творчих колективів 

Миколаївського державного вищого училища культури в досліджуваний 

період стало збереження й розвиток культур національних груп регіону. До 

репертуару оркестру народних інструментів входили концертні варіації на 

теми російських народних пісень «Валенки», «Калинка», «Узбецький» та 

«Вірменський» танці К. Мяскова. Хореографічні колективи училища 

виконували постановки «Лявоніха» (білоруський танок), «Відродження 

Афродіти» (грецький танок), «Молдавський танець» [4.256, с. 107]. 

В 60-х рр. розпочався якісно новий етап у розвитку краєзнавства, 

пов'язаний з підготовкою багатотомної «Історії міст і сіл України». В 

результаті спільної діяльності науковців, працівників культури, бібліотекарів 

обласної бібліотеки, вчителів, краєзнавців-аматорів, дослідників рідного 

краю підготовлено і видано фундаментальну наукову працю «Історія міст і 

сіл УРСР. Миколаївська область» [4.239]. Завдяки цьому доробку вперше всі 

міста, селища міського типу і численні села області отримали свою 

біографію, в якій зафіксовані основні етапи їхнього розвитку. Найбільш 

активно підготовкою матеріалів до видання займалися бібліографи обласної 

наукової бібліотеки Р. Березович та А. Науменко. Саме в цей період 

проведена велика і багатопланова робота працівників бібліотеки по 

дослідженню історії рідного краю, виявленню і обліку краєзнавчої літератури 

незалежно від її місцезнаходження, що знайшло своє відображення у 

зведеному краєзнавчому каталозі. У 70-80-ті роки ХХ ст. робота обласної 

бібліотеки по вивченню історії рідного краю набуває нових форм. З метою 

організації краєзнавчого кабінету із книгосховища прийнято і сформовано 

фонд літератури, який на 1 січня 1971 р. склав 1677 прим., із них 

дореволюційних видань – 1018. У 1971 р. краєзнавчий кабінет розпочав 

активну роботу. У 1972 р. з метою пропаганди краєзнавчої літератури в 
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бібліотеці проведено шість краєзнавчих читань за темами «Історія Миколаєва 

та перспективи його розвитку», «Наші земляки – учасники Вітчизняної війни 

1812 р.» та ін. На базі бібліотеки 25-28 червня 1973 р. пройшов міжобласний 

семінар-практикум працівників районних і центральних міських бібліотек з 

питань краєзнавчої роботи, який мав позитивні наслідки для вивчення 

місцевої історії. Така форма роботи як «Краєзнавчі читання», які регулярно 

проводилися бібліотекою з 1972 р., ще раз підтвердила ефективність 

поєднання наукових та масових напрямків вивчення історії краю, 

продовження досліджень історичних подій регіону, проведення колективних 

заходів бібліотеки з музеями, архівами, навчальними закладами, 

краєзнавчими осередками [6.296, с. 308].  

В другій половині 60-х – 70-х рр. змінюється тематика краєзнавчих 

досліджень в області, яка набуває особистісно-діяльнісних рис щодо окремих 

постатей, вшановується пам'ять непересічних громадян – провідників 

історичного минулого краю і фрагментарно репрезентуються їх біографічні 

сторінки: «Миколаївці – герої книг про Велику Вітчизняну війну», «Вулиця 

Радянська», «Вулиця Адміральська» [4.221, с. 159].  

В 1972 р. в Миколаївській обласній бібліотеці ім. О. Гмирьова для 

пропаганди краєзнавчої літератури проведено шість краєзнавчих читань на 

теми «Історія Миколаєва і перспективи його розвитку», «Наші земляки – 

учасники Вітчизняної війни 1812 р.» та ін. В 1977 р. на інтегрованій обласній 

науково-теоретичній конференції істориків і архівістів Миколаєва 

працівники бібліографічного відділу виступили з оглядом документальних і 

мемуарних джерел про жовтневі події і громадянську війну на 

Миколаївщині. Завершенням таких заходів стало видання і розсилка в усі 

бібліотеки області бібліотечного покажчика «Тих днів не змовкне слава». В 

подальшому пройшли тематичні вечори «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», 

зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, проведено цикл 

краєзнавчих читань до 200-річчя Миколаєва [1.103, арк. 42]. Проте 

відсутність системи виявлення краєзнавчих матеріалів та удосконалення 
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довідкового апарату в краєзнавчій роботі бібліотек, а також брак тісних 

зв’язків зі школами, місцевими товариствами охорони пам'яток історії та 

культури, краєзнавцями-аматорами породжували нестабільні знання історії 

краю та відсутність динаміки концептуального розвитку краєзнавства 

Миколаївщини [4.221, с. 159] 

В 60-ті рр. на хвилі піднесення краєзнавчого руху поновлюється інтерес 

до міського герботворення. Органи місцевої влади вирішили розробити та 

затвердити новий герб Миколаєва, оголосили конкурс на кращий варіант. 

Повернення до традиційної дореволюційної символіки неможливе [8.336, 

с. 244]. Перед учасниками конкурсу постало завдання відобразити 

особливості міста в контексті соціалістичних перетворень. В результаті 

переміг ескіз миколаївського художника В.С. Козловського. На червоно-

синьому полі зображено срібний вітрильник, під кілем якого розташована 

золота півшестірня. У верхньому лівому куті зображені серп і молот золотого 

кольору. Автор проекту-переможця врахував тогочасні вимоги, що 

зобов’язували зображувати в гербах символи радянської епохи (кольори 

державного прапору Української РСР, символи «вільної» праці та єднання 

робітників і селян – серп і молот) і одночасно зробив спробу віддзеркалити 

славетне минуле міста корабелів у вигляді вітрильника. Місцеві геральдисти 

ототожнюють його з першим судном, побудованим на Миколаївській верфі – 

фрегатом «Святий Миколай». В 1969 р. новий герб затверджений 

Миколаївською міською радою. Однак він не відповідав загальноприйнятим 

правилам геральдики, використовувався лише зрідка і невдовзі зовсім 

забутий [6.299, с. 198].  

Традиційно широко на Миколаївщині представлена музейна справа. 

Миколаївський обласний краєзнавчий музей, який з 1973 по 1985 рр. 

очолювала В.П. Чернявська, саме в цей період набуває значного авторитету 

не лише на Миколаївщині, а й далеко за її межами. Створені нові структурні 

підрозділи. У 1972 р. відкрився Очаківський військово-історичний музей 

ім. О. Суворова. Напередодні святкування 30-річчя Перемоги у 1975 р. 
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відкритий музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині у роки 

Великої Вітчизняної війни. 1941-1944 рр.». У 1978 р. відкрито єдиний за 

своїм профілем Музей суднобудування та флоту – ще один відділ 

краєзнавчого музею.  

У 1975 р. в Миколаєві відкрито музей підпільно-партизанського руху на 

Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни, в якому налічувалось понад 

500 експонатів, серед яких є унікальні – особисті речі, листи, зброя 

В.А. Лягіна та інших підпільників, героїв-ольшанців, В. Хоменко та 

О. Кобера. У 1973 р. відкрито унікальний, єдиний у своєму роді музей 

суднобудування і флоту, експонати якого розповідають про історію 

суднобудування на Миколаївщині, а також про сам край. Свої колекції за 

означений період значно поповнили художній музей ім. В.В. Верещагіна і 

найстаріший в області – обласний краєзнавчий музей [3.213, с. 47]. 

У 1970 р. в Миколаєві створена обласна організація Спілки художників 

УРСР [188, с. 84]. Головою правління обрано члена Спілки художників УРСР 

В.І. Лапіна, відповідальним секретарем – член Спілки художників УРСР 

А.П. Завгородній [9.441]. В 1971 р. здано в експлуатацію Будинок 

художників [9.352]. З Миколаївщиною пов'язане ім'я видатного художника-

мариніста В.М. Семерньова. Ним написано велику кількість картин, 

натюрмортів, портретів, пейзажів, етюдів. Він взяв участь в безлічі художніх 

виставок: 1976 р. – Всесоюзна виставка робіт молодих художників 

(м. Москва) [1.96, арк. 31]; 1990 р. – виставка миколаївських художників у 

США (м. Сіетл). З 1977 р. В.М. Семерньов – член Національної спілки 

художників України. Такі роботи художника як «Гангутський бій» (1978 р.), 

«Штурм Очакова» (1978 р.), «Засідання штабу Чорноморського флоту» 

(1980 р.), «Бій брига «Меркурій» з турецькими кораблями» (1978 р.), «Святий 

Миколай» на добудові» (1988 р.) відрізняються особливою історичною 

правдивістю і реалістичністю, завдяки роботі майстра в бібліотеках і архівах, 

заняття в дитинстві судномоделюванням [4.231, с. 23]. У 1980 р у 

Вознесенську відкрито художньо-меморіальний музей народного художника 
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СРСР Євгена Адольфовича Кибріка. У музеї зібрано 1,5 тис. робіт 

художника, його особисті речі, картини інших майстрів живопису, 

подаровані Є.А. Кибріку в різний час. Все це передала музею дружина 

художника після його смерті [3.192, с. 144]. 

У 1982 р. Миколаївська студія телебачення вперше в повному обсязі 

вийшла в ефір з місцевими телепрограмами в кольоровому зображенні 

[9.425]. 

В 60-х рр. відбувається значний наступ на релігію, що пов’язано з 

посиленою атеїзацією населення. Посилюється антирелігійна діяльність 

органів державної влади і місцевих рад. Закриті і зруйновані храми в 

Семенівці і Благодатному Арбузинського району, Інгулці та Новопавлівці 

Баштанського району, Щербанях та Олександрівці Вознесенського району, в 

Доманівці, у Павлівці Єланецького району, Луканівці, Секретарці, 

Красненькому, Курячих Лозах Кривоозерського району. Рада у справах 

релігії при Раді Міністрів УРСР 6 вересня 1967 р. дала згоду на закриття і 

руйнування однієї з найстаріших церков області – церкви в ім'я Святої 

Варвари у Первомайську «у зв'язку з реконструкцією міста Первомайська» 

[3.198, с. 115]. Продовжувалося зняття з реєстрації православних релігійних 

общин і, разом з тим, тривали наполегливі клопотання у всі інстанції з 

проханнями про реєстрацію православних громад у різних районах області. 

Ще в 1961 р. Миколаївський облвиконком прийняв постанову про 

створення комісій з надання сприяння уповноваженому у справах Російської 

православної церкви в Миколаївській області. Слідуючи цій постанові, при 

кожному райвиконкомі, міськвиконкомі, в селищних та сільських 

виконкомах створені постійно діючі комісії сприяння обласному 

уповноваженому, в обов'язки яких входив і контроль за дотриманням 

законодавства про культи, виявлення фактів порушення цього законодавства 

та повідомлення про них місцевим органам влади та уповноваженому у 

справах Російської православної церкви. 
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Закриття більшості храмів в області призвело до появи нелегальної 

діяльності різних релігійних груп. Так, у селі Лимани Березанського району 

незареєстрована релігійна громада на правах оренди знімала приватний 

будинок для релігійних цілей, в якому знаходилися іконостас, плащаниця, 

ікони, хоругви, хрести, свічники, релігійні книги. Щонеділі в молитовному 

будинку збиралося до 15 віруючих, по релігійним святам – у кілька разів 

більше [3.198, с. 115]. Аналогічне становище в селах Тузли і Рибаківка 

Березанського району. У селі Нікольському Братського району в будинку 

Л.Є. Вдовиченко діяв незареєстрований молитовний будинок, який опікали 

черниці – сестри Христина і Марія. У тому ж районі в селі Обухове діяв 

незареєстрований молитовний будинок. Під час закриття храмів віруючі 

здавали не все церковне майно і книги. Багато чого заховали по домівках. 

Незареєстровані молитовні будинки виявлені також у Врадіївському, 

Кривоозерському та Первомайському районах [3.198, с. 115]. 

Особливу роботу проводила комісія сприяння зі складання списків 

людей, що хрестили дітей. Комісії сприяння під керівництвом обласного 

уповноваженого організовували стеження за тими, хто хрестив дітей, 

особливо за членами партії і комсомольцями, відповідальними працівниками 

радянських органів, підприємств, організацій, колгоспів і радгоспів. Від 

священиків вимагали надати списки осіб, що хрестили людей. Потім ці 

списки оброблялися і направлялися до райкомів партії і комсомолу, в 

первинні партійні та комсомольські організації «для вжиття заходів» [3.198, 

с. 115]. 

У той же час, незважаючи на різке скорочення православних храмів в 

області, росла тяга населення до православної віри. Про це свідчить 

зростання кількості охрещений новонароджених дітей: в 1965 р. – 34,4% від 

кількості новонароджених, в 1966 р. – 38,3%, в 1967 р. – 36%. Росли і доходи 

православних церков і молитовних будинків. У 1965 р. від проведення 

релігійних обрядів і продажу свічок доходи храмів склали 323,2 тис. крб., в 

1966 р. –363,7 тис. крб., в 1967 р. – понад 400 тис. крб. [3.198, с. 116]. 
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До кінця 60-х рр. в Миколаєві залишилося тільки чотири діючі церкви: 

Свято-Миколаївська на вулиці Фалеєвській, Всіх Святих на старому 

міському кладовищі, Свято-Михайлівська у Варварівці і Святого Духа в 

Корабельному районі. У звітах 1967 р. про стан православної релігійної 

діяльності виконкоми Березанського, Братського, Доманівського, 

Новобузького та Новоодеського районів прозвітували, що в районах церков 

немає [3.198, с. 116]. 

Зростання впливу православної церкви на населення викликав тривогу 

місцевої влади. У 1969 р. уповноважений у справах релігій в Миколаївській 

області В. А. Чуніхін в листі до райвиконкомів, у зв'язку зі святкуванням 13-

15 квітня свята Великодня, рекомендував доручити комісіям сприяння 

дотриманню законодавства про релігії побувати на богослужіннях у 

православних храмах, звернути увагу на зміст проповідей священиків, 

встановити приблизну кількість присутніх на богослужіннях, у тому числі 

дітей [1.49, арк. 18]. Одночасно забезпечити належну охорону громадського 

порядку в районі церков, захистити віруючих від ворожих елементів. У 

Новокраснівському храмі Арбузинського району на Великдень присутні 

більше 700 осіб. Жителі Братського району, де відсутні церкви, автобусами 

приїжджали в Арбузинку – там в молитовному будинку велося святкове 

богослужіння. Цими ж автобусами їх відвозили назад. В Очакові на 

Великдень присутні в молитовному будинку близько 1500 віруючих місцевих 

жителів і селян з приміських сіл. 13 травня 1969 р. Миколаївський 

облвиконком прийняв рішення «Про посилення контролю за виконанням 

законодавства про релігійні культи», в якому зобов'язав райвиконкоми 

забезпечити суворий контроль за дотриманням законів про культи [3.198, 

с. 117]. 

У 1970 р. віруючі православної церкви смт Казанка клопотали про 

реєстрацію релігійної громади. Їм відмовлено і рекомендовано ходити в 

молитовний будинок в селі Миколаївка, розташований в 7 км від Казанки. 

Святкування Великодня в 1970 р. пройшло при великій активності віруючих. 
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У Вознесенську на святкуванні присутні близько 2000 осіб, у Врадіївці – в 

три рази більше, ніж в 1969 р. В молитовному будинку Святого Духа в 

Корабельному районі Миколаєва – близько 2500 віруючих. Збільшилася 

кількість молоді, що брала участь у святкуванні Великодня. 13 квітня 1970 р. 

уповноважений у справах релігій в Миколаївській області В.А. Чуніхін 

передав представникам Одеської іудейської громади предмети релігійного 

культу, що належали Миколаївській іудейській релігійній громаді, знятої з 

реєстрації у вересні 1962 р.: Тора – 7 прим., Молитовник і Біблія – 27 прим., 

Свічник одинарний – 2 шт., Свічник подвійний – 1 шт., кубок – 4 пари, 

скатертина – 2 шт. [3.198, с. 118]. 

6 травня 1970 р. Рада у справах релігій при Раді Міністрів УРСР дала 

згоду на ліквідацію та руйнування будівлі Свято-Миколаївської церкви в 

Первомайську «зважаючи на планову реконструкцію міста». У 1970 р. в 

області налічувалося 46 релігійних православних громад. В 41 церкві служби 

проводилися регулярно. В інших молитовних будинках, що існували на 

правах оренди приміщень, службу вели священики сусідніх церков. Зростала 

кількість охрещених новонароджених. В Арбузинському районі – 92% 

(1969 р.), в 1970 р. – 81,1%. У 1973 р. в області зареєстровано 

50 православних громад. На 1 січня 1978 р. їх кількість зменшилася до 44, з 

них 8 – тимчасові, які припинили діяльність. У той же час зростало число 

віруючих в різних сектах: всього зареєстровано 1966 осіб, 547 – не 

зареєстрованих [3.198, с. 118]. В 1980 р. прийняті рішення про руйнування 

храмів, що знаходились в аварійному стані у селах Кумари і Краснопілля 

Врадіївського району, Ганнівка Братського району, Покровка 

Веселинівського району, Куйбишевка Єланецького району. У 1983 р. 

прийнято рішення про руйнування храмів у селах Трикрати і Прибужани 

Вознесенського району [3.198, с. 119]. За даними республіканської Ради у 

справах культів і релігій за 1971-1975 рр. в області відсутні зареєстровані 

іудейські громади, але при цьому зафіксовано 4 незареєстрованих громади 

[3.218, с. 64]. У той же час збільшувалася кількість інших угруповань, 
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насамперед сектантського характеру. В результаті в 1983 р. в області 

зареєстровано: громад РПЦ – 41, іудеїв – 3, євангельських християн-

баптистів – 18, п’ятидесятників – 13, адвентистів – 2, свідків Ієгови – 5 

[6.299, с. 183]. 

Таким чином, на відміну від соціально-економічного і суспільного-

політичного розвитку, в духовно-культурному та освітньо-науковому житті 

краю в другій половині 70-х – першій половині 80-х рр. спостерігалося 

набагато більше позитивних тенденцій. В області створилася досить широка 

мережа лікувально-профілактичних установ. В 1985 р. в них налічувалось 

15400 лікарняних ліжок, тобто 122,7 ліжка на 10000 чол. В 108 лікарнях, 

163 амбулаторно-поліклінічних установах і 466 фельдшерсько-акушерських 

пунктах працювали 3514 лікарів і 11800 медичних працівників із середньою 

спеціальною освітою. На 10000 чол. населення припадало 28,3 лікаря. 

Забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів здійснювали 

158 аптек, 561 аптечний пункт і філії аптек. Однак в 1985 р. на потреби 

охорони здоров'я витрачено 60 млн. крб., що зовсім недостатньо. 

Жалюгідний стан багатьох медичних установ, застаріле обладнання і майже 

повний брак сучасного новітнього устаткування, апаратури, інструментарію 

та медикаментів, незадовільний стан підготовки медичних працівників, мала 

заробітна плата призвели до низького рівня радянської системи охорони 

здоров'я [1.134, арк. 83]. 

З середини 70-х рр. активно розвивається курортно-рекреаційна сфера: 

почалось інтенсивне спорудження корпусів пансіонатів, баз відпочинку, 

туристичних центрів на Чорноморському узбережжі. Обрису великого 

сучасного курорту набуло м. Очаків. На початку 80-х рр. в ньому побудовані 

здравниці «Ольвія», «Прибой», «Майський». У колгоспному будинку 

відпочинку «Ольвія», що приймав за зміну 500 чол., на базах відпочинку 

заводу ім. 61 комунара, кораблебудівного інституту, обласної організації 

Спілки художників УРСР проводили відпустку люди найрізноманітніших 

професій, трудівники різних галузей господарства. 
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Активно розвивалась фізична культура і спорт. В середині 80-х рр. в 

області налічувалось 18 стадіонів, 446 спортзалів, 238 стрілецьких тирів, 

32 плавальні басейни, 854 футбольних поля, 3529 спортмайданчиків. В 

спортивних товариствах області налічувалось 485 тис. фізкультурників. 

Тільки за роки Х п'ятирічки підготовлено 15 майстрів спорту міжнародного 

класу, майже 450 тис. спортсменів масових розрядів, понад 540 тис. 

значківців ГПО. Значних успіхів досягли миколаївські спортсмени на 

ХІІ Олімпійських іграх у Москві (1980 р.). Капітан збірної команди 

кіннотників СРСР, майстер спорту міжнародного класу В. Погановський 

завоював золоту медаль і удостоєний звання заслуженого майстра спорту. 

Майстер спорту міжнародного класу з веслування О. Пустовіт стала срібним 

призером Олімпіади-80.  

Велика увага приділялася усім ланкам освіти. В 813 дошкільних дитячих 

закладах перебувало 75400 дітей. До середини 60-х рр. завершено перехід до 

обов’язкової восьмирічної освіти. На основі постанови ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР від 20 червня 1972 р. «Про завершення переходу до загальної 

середньої освіти і дальший розвиток загальноосвітньої школи» вирішилась 

проблема середньої освіти молоді [1.76, арк. 24]. В 1984-1985 рр. в 

710 загальноосвітніх школах 12900 вчителів навчали 211200 учнів. В області 

діяли 24 Палаци й Будинки піонерів та школярів, 15 спортивних шкіл, дитяча 

філармонія, 12 станцій юних натуралістів і юних техніків, екскурсійно-

туристична станція. В області працювало багато здібних педагогів, відданих 

своїй улюбленій професії, 56-ти з них присвоєно звання заслужених вчителів. 

Водночас у школах, інших навчальних закладах велася цілеспрямовано 

політика русифікації, особливо прискорена з вигаданим новим постулатом 

історичної спільноти – «радянським народом». Якщо в 1965 р. на кожні 

1000 чол. населення області припадало 128 чол. з вищою і середньою 

спеціальною освітою, то в 1980 р. – 255. Інженерів-кораблебудівників, 

вчителів, спеціалістів холодильної промисловості та машинобудування, 

інженерів-будівельників, культосвітпрацівників готували такі вузи області як 
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МКІ, МДПІ, Первомайський загальнотехнічний факультет Одеського 

інженерно-будівельного інституту (згодом самостійний Миколаївський 

сільськогосподарський інститут) та Миколаївський культурно-освітній 

факультет Київського інституту культури. На 1984-1985 навчальний рік в них 

налічувалось 13500 студентів. 16800 юнаків та дівчат навчалися у 

114 середніх спеціальних навчальних закладах. Понад 16100 учнів набували 

спеціальності у 32 профтехучилищах. В 1985 р. в області працювали 

419 докторів і кандидатів наук.  

В 1974 р. створено Миколаївську обласну організацію Спілки 

письменників України, що об’єднувала 12 членів. Діяли літературні 

об'єднання «Стапель» і «Огни новостроек». Широко відомі миколаївські 

письменники та поети М. Божаткін, В. Бойченко, Л. Воронін, І. Григурко, 

В. Качурін, Д. Кремінь, В. Подольський, В. Тимчук, Е. Январьов. На 

Миколаївщині почали свій творчий шлях М. Лисянський та 

М. Вінграновський. 

Успіх мали вистави Миколаївського державного російського 

драматичного театру ім. В.П. Чкалова, Миколаївського державного 

українського театру драми і комедії, Миколаївського державного обласного 

театру ляльок. Значну роботу з естетичного виховання проводили обласні 

державна і народна філармонії, музичне училище, 72 музичні і художні 

школи та їх філії. В області діяло понад 8000 колективів і гуртків художньої 

самодіяльності, в яких брали участь майже 125 тис. аматорів. 54 кращих 

колективи художньої самодіяльності удостоєні почесних звань заслужених і 

народних самодіяльних колективів. Лауреатами 1-го Всесоюзного фестивалю 

самодіяльної народної творчості стали заслужений оркестр народних 

інструментів заводу ім. 61 комунара, народний самодіяльний ансамбль танцю 

«Суднобудівник», Прибузький народний хор обласного науково-

методичного центру народної творчості і Миколаївського відділення 

музичного товариства УРСР, ансамбль сучасного бального танцю «Грація», 

духовий оркестр ЧСЗ [1.149, арк. 52]. 
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Багато творів живопису, графіки, що увійшли до виставочних фондів і 

пересувних виставок країни, створено художниками – членами обласної 

організації Спілки художників України. У її складі – заслужений діяч 

мистецтв УРСР М.Ф. Бережний, заслужені художники України 

О.П. Завгородній, М.О. Ряснянський. На Миколаївщині налічувалося понад 

1000 кінотеатрів і кіноустановок, 759 Будинків культури і клубів, 

685 бібліотек з книжковим фондом майже 9,8 млн примірників. 

Значну виховну і наукову роботу проводили 2 державні музеї: обласний 

краєзнавчий і художній ім. В.В. Верещагіна. При краєзнавчому музеї діяли 

три самостійні відділи, що мали свої власні приміщення: історії 

суднобудування і флоту в Миколаєві (розташований у відреставрованому 

колишньому будинку головного командира Чорноморського флоту і портів), 

підпільно-партизанського руху на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної 

війни 1941-1944 рр. (у будинку, де проживав керівник диверсійно-

розвідувальної групи, Герой Радянського Союзу В.О. Лягін в сім'ї Дукартів) і 

військово-історичний музей ім. О.В. Суворова в Очакові (колишнє 

приміщення мусульманської мечеті). Популярністю користувалися 92 музеї, 

що діяли на громадських засадах, серед яких народні: музей бойової слави 

моряків десанту старшого лейтенанта К.Ф. Ольшанського, історії заводу 

ім. 61 комунара в Миколаєві, «Партизанської іскри» в с. Кримка 

Первомайського району.  

В другій половині 60-х – першій половині 80-х рр. область посідала одне 

з перших місць в республіці з книжкової торгівлі, забезпеченості 

періодичною пресою. На тисячу мешканців 1985 р. припадало 

1694 примірники періодичних видань. Значну роль у громадсько-

політичному житті відігравали обласні газети «Південна правда» (виходила 

українською та російською мовами накладом близько 215 тис. примірників) і 

«Ленінське плем’я» (наклад 58 тис. примірників). Видавалося також 

19 міськрайонних газет тиражом близько 150 тис. примірників, майже 
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100 багатотиражок. У роботі обласної та місцевих газет брали участь понад 

40 тис. робсількорів.  

Миколаївщина стала областю суцільної радіофікації, на 100 сімей 

припадало 104 телевізори, діяли декілька ультракороткохвильових 

радіостанцій, 19 редакцій міських і районних радіогазет, 22 редакції 

фабрично-заводського і колгоспного радіомовлення. 

Значну роботу вела обласна організація Українського товариства 

охорони пам’ятників історії та культури. У її складі – 23 районні, 3 міські, 

2881 первинна організація із 336864 членами товариства. На Миколаївщині 

під державною охороною перебувало 1318 пам'ятників історії та культури. 

Свідченням пошани жителів краю до пам'яті героїв, які віддали своє життя за 

Батьківщину, стали 830 пам'ятників бойової слави у містах і селах області. 

Подвиг воїнів 2-го и 3-го Українського фронтів у боях за визволення 

Миколаївщини увічнила меморіальна зона бойової Слави, яку становлять 

20 пам'ятників і пам’ятних знаків. 

Однак застійні явища 70-х – початку 80-х рр. ХХ ст. не обминули і 

духовного життя області. «Залишковий» принцип фінансування цієї сфери 

призвів до негативних наслідків і занепаду багатьох її складових. Через 

нестачу коштів і матеріалів роками не ремонтувалося багато шкіл. Деякі з 

них доведені до аварійного стану і закриті. Зовсім «зникли» школи з 

українською мовою навчання в Миколаєві. Залишалося лише декілька 

десятків класів з українською мовою навчання. Сотні школярів поспіхом 

звільнялися адміністрацією шкіл від обов’язкового вивчення української 

мови у російськомовних школах. На філологічному факультеті МДПІ за 

розпорядженням центру кількість студентів російського відділення значно 

перевищувала кількість студентів відділення української мови та літератури. 

Відбувався скерований офіційною владою процес русифікації української 

школи, який стимулювався подальшою русифікацією дошкільних закладів, 

вузів, державних установ, культурного життя, особливо в містах. Низькою 

залишалася успішність у навчальних закладах, відставала навчальна база 
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виробничого навчання в школах, ПТУ, технікумах. Малоефективною і 

формалізованою виявилася вечірня і заочна форми навчання. Тривалий час 

перебували на ремонті приміщення Миколаївського державного українського 

театру драми і комедії, Миколаївського обласного краєзнавчого музею, що не 

давало можливості мешканцям краю пізнавати історію Миколаївщини. 

Таким чином, назрівала об’єктивна необхідність принципово нової політики, 

що реально враховувала б стан суспільства і спрямована на досягнення 

якісно нового його стану.  
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РОЗДІЛ 4 

В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ 

(1985-1991 рр.) 

 

 

 

4.1. Перетворення в економіці Миколаївщини  

 

В ХІІ п'ятирічці здійснено заходи щодо прискорення науково-технічного 

прогресу. В 1986 р. зареєстровано 14 наукових відкриттів, використано понад 

23 тис. винаходів і 4 млн. раціоналізаторських пропозицій, в т.ч. по області 

більше 19 тис. винаходів та раціоналізаторських пропозицій. У 

промисловості освоєно виробництво і розпочато випуск 48 видів продукції. 

Створено 14 зразків нових типів машин, устаткування, приладів і засобів 

автоматизації. На комплексну механізацію та автоматизацію переведено 

65 дільниць, цехів, виробництв, встановлено 63 механізованих потокових, 

автоматизованих і роторних ліній, 46 промислових роботів. Створено 

775 автоматизованих систем управління технологічними процесами. Питома 

вага промислової продукції вищої категорії якості в загальному обсязі по 

області склала 19,5%. За рахунок проведення науково-технічних заходів у 

промисловості умовно вивільнено в розрахунку на рік 4500 осіб, економія від 

зниження собівартості продукції склала 17 млн. крб. 

У 1986 р. в порівнянні з 1985 р. загальний обсяг промислової продукції 

збільшився по області на 8,8%. Річний план реалізації промислової продукції 

виконано по області на 101,7%. Підприємства області реалізували понад план 

промислової продукції на 45,5 млн. крб. У 1986 р. в порівнянні з 1985 р. 

продукція машинобудування і металообробки зросла на 8,5%. У складі 

паливно-енергетичного комплексу вищого приросту досягла атомна 

електроенергетика і газова промисловість. 
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Випуск товарів культурно-побутового і господарського призначення на 

6% вище, ніж в 1986 р. У 1986 р. промисловістю області вироблено товарів 

народного споживання на 1,5 млрд.  крб., що на 4% більше, ніж в 1985 р. 

Випуск товарів культурно-побутового і господарського призначення на 

11,4% більше, ніж в 1985 р. [7.310, с. 5]. 

Продуктивність праці в промисловості в 1986 р. по області зросла на 

8,7%. За рахунок підвищення продуктивності праці отримано 97% приросту 

виробництва промислової продукції. У той же час по області з планом з 

реалізації продукції не впоралися 14 промислових підприємств або 8,4% їх 

загальної кількості. 15 промислових підприємств в 1986 р. не виконали план 

по продуктивності праці, 26 колективів – зобов'язання з постачання. Не 

забезпечено виконання планових завдань по основним техніко-економічним 

показникам промисловістю Вознесенська, Первомайська, Веселинівського, 

Жовтневого, Казанківського, Миколаївського, Новобузького районів [7.310, 

с. 6]. 

З січня 1987 р. в промисловості області на повному розрахунку і 

самофінансуванні працювали шість підприємств, підпорядкованих 

Міністерству легкої промисловості УРСР, з січня 1988 р. – 55 підприємств 

різних міністерств, на частку яких припадала майже третина обсягу 

промислової продукції. На підприємствах, які працюють в умовах 

госпрозрахунку і самофінансування, впроваджуються принципи 

самоуправління, обрано ради трудових колективів. У ряді випадків почали 

використовувати принцип виборності керівників. Підприємства самостійно 

розробляють і утверджують плани. Підвищена матеріальна зацікавленість 

колективів у досягненні високих кінцевих результатів. Цьому сприяли 

додаткові нарахування фонду матеріального заохочення за виконання плану 

поставок продукції за договорами, диференційовані надбавки до тарифних 

ставок за професіональну майстерність, доплати за інтенсивність праці. 

Підприємствам дано право за погодженням з профспілковими організаціями 

самостійно затверджувати положення про преміювання працівників за 
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основні результати діяльності, самостійно визначати умови, показники, 

розміри, порядок та строки виплати премій. У 1987 р. на підприємствах, які 

працюють в умовах повного госпрозрахунку і самофінансування, 

впроваджено 553 науково-технічні заходи. Зокрема, п’ять маловідходних, 

безвідходних та ресурсозберігаючих технологій, у результаті чого прибуток 

зріс на 1,4 млн крб. У тому числі за рахунок економії від зниження 

собівартості продукції – на 0,9 млн. Головним критерієм оцінки 

господарської діяльності підприємств в умовах повного госпрозрахунку є 

виконання договірних зобов’язань. У 1987 р. цей показник дорівнював 99,8%. 

Однак в 1988 р. становище погіршилось: серед боржників опинилися 

Вознесенське шкіряне об'єднання, заводи «Миколаївсільмаш», 

«Поліграфмаш», завод мастильних систем. Не сталося докорінного 

поліпшення в роботі по ресурсозбереженню і використанню вторинних 

ресурсів. Питома вага продукції, що відповідає світовому технічному рівню, 

в обсязі найважливіших видів виробів становить 31,5%. Це менше від 

планового завдання на 6,8%. Промисловими підприємствами, які працюють в 

умовах повного госпрозрахунку і самофінансування, за 1987 р. одержано 

44% всього прибутку промисловості області. Однак четверта частина 

підприємств не виконала план з фінансових показників і недоодержала 

прибутку майже на 4 млн крб. Заводи Миколаївський шкіряний та дослідно-

експериментальний пористих наповнювачів – збиткові. 34% прибутку, 

одержаного підприємствами, залишено у розпорядженні колективів і 

направлено на розширення виробництва, матеріальне стимулювання і 

розвиток соціальної сфери. 7% прибутку перераховано міністерствам на 

утворення централізованих фондів і резервів, 46% направлено у держбюджет. 

Надмірне вилучення прибутку в централізовані фонди і резерви міністерств 

знижує госпрозрахункову зацікавленість підприємств у підвищенні 

ефективності господарювання. Так, у Первомайському і Олександрівському 

гранітних кар’єрах тресту «Запоріжнерудпром» Міністерства будматеріалів 

УРСР, які випускають однорідну продукцію, нормативи відрахування у 
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бюджет становлять 43,3% та 64,6%, відповідно з одночасним вилученням 

прибутку в централізовані фонди 31 і 18,5%. У зв'язку з цим підприємствам 

залишається лише шоста частина одержаного прибутку. Зростання 

балансового прибутку обумовило підвищення відрахування у фонди 

економічного стимулювання. Помітно зросли відрахування на заводі 

«Дормашина» (в 2,3 рази), в трикотажному об'єднанні та на взуттєвій 

фабриці (в 1,3 рази), де працівники зацікавлені в результатах своєї праці. 

Введено нормативний порядок розподілу його між бюджетом і 

підприємством [9.404].В ряді галузей господарства, на підприємствах 

допускаються збої, порушується ритм, зростають борги перед державою, 

позначаються прорахунки в плануванні, матеріально-технічному 

забезпеченні, організації праці і виробництва. План реалізації промислової 

продукції з урахуванням зобов’язань з поставок за січень-липень виконано на 

99,1%. Недопоставка продукції за номенклатурою договорів становить 

11,7 млн крб. і збільшилася в порівнянні з 1986 р. Не забезпечили договірних 

зобов’язань 26 об'єднань і підприємств. Особливо низький рівень їх 

виконання в Олександрівському кар’єрі, на заводах «Миколаївсільмаш», 

«Дормашина», підйомно-транспортного устаткування. Значний борг мають 

виробниче об’єднання мастильних систем, заводи ім. 25 Жовтня, 

Олександрівський силікатний, Вознесенське шкірооб'єднання, Очаківський 

промкомбінат. Обсяг товарної продукції порівняно з планом січня-липня 

1986 р. збільшився на 1,7% при запланованому прирості на цей період 2,5%, а 

проти фактичного обсягу – зменшився. План продуктивності праці за січень-

липень 1987 р. не виконали 10 районів, 27 підприємств. Через це втрачено 

продукції на 10,5 млн крб. Не виконали плану будівельно-монтажних робіт 

трест-майданчик «Атомгідроенергобуд», трест «Миколаївводбуд», 

об'єднання «Миколаївоблагробуд», управління будівництва 

Південноукраїнської АЕС та «Дніпробугводбуд» [9.356]. 

Завдяки зусиллям колективів заводів Чорноморського суднобудівного, 

імені 60-річчя СРСР, Миколаївського глиноземного, Первомайської меблевої 
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фабрики в 1987 р. в області випускається більше 60 найменувань виробів з 

державним Знаком якості на суму близько 350 млн крб. Однак значна 

частина продукції підприємств області виходить із значними відступами від 

вимог стандартів і технічних умов [1.159, арк. 18]. В 1987 р. зі 

154 підприємств, перевірених Миколаївським центром стандартизації і 

метрології (ЦСМ), на 117 виявлено порушення нормативно-технічної 

документації. В 63 випадках встановлено факти реалізації продукції з 

відступом від вимог стандарту на загальну суму близько трьох мільйонів 

карбованців. Завод «Електротехнік» виготовив 7,5 тис. неякісних 

електродвигунів, Вознесенське шкірооб'єднання реалізувало більше 4 млн 

дцм2 шкіри на 324 тис. крб. Неякісну продукцію реалізували 

Кам'яномостівський завод сільгоспмашин та Снігурівський консервний завод 

на суму 106,4 тис. крб. [9.393]. 

У 1986 р. на промислових підприємствах області впроваджено 

65 промислових роботів, встановлено 47 механізованих і автоматизованих 

ліній. На комплексну механізацію та автоматизацію переведено 58 дільниць, 

цехів, виробництв. У 1987 р. встановлено 135 роботів, у тому числі з 

цикловим програмним управлінням 110. Це сприяло розширенню 

використання прогресивних технологій, створило можливості для 

подальшого поліпшення умов праці. Проте дані масштаби впровадження 

механізації та автоматизації не дозволили подолати в цілому відставання у 

використанні навіть наявного прогресивного технологічного потенціалу. 

Питома вага робітників, що виконували на автоматичних лініях все вручну, 

вище (31,7%), ніж на механізованих (26,3%). Це є результатом 

недосконалості технологій, засобів механізації, в цілому проведеної технічної 

політики. У 1985 р. з 187 обстежених промислових підприємств 3,2% взагалі 

не впроваджували науково-технічні новинки. З 1985 по 1987 рр. ніяких змін 

на даних підприємствах не відбулося [4.235, с. 37]. 

В період Перебудови розпочався процес активного залучення молоді до 

участі в технічних пошуках. Для цього створено три госпрозрахункові центри 
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науково-технічної творчості молоді (НТТМ), три філіали, госпрозрахункове 

молодіжне об’єднання, 28 рад НТТМ на підприємствах, в установах та 

організаціях, декілька рад молодих вчених, громадських та студентських 

конструкторських бюро, комплексних творчих молодіжних колективів. 

Постановою секретаріату ЦК ЛКСМ України Миколаїв визнано базовим по 

розвитку НТТМ у республіці. В той же час у Первомайську, Вознесенську, 

ряді сільських районів у цілому повільно розвивається система науково-

технічної творчості молоді. В Миколаєві також лише 10% підприємств, 

установ та організацій мають первинні ради НТТМ. Як наслідок ефективність 

їх роботи є вкрай незадовільною [9.379]. В 1987 р. ЦК КПРС підтримав 

пропозицію ЦК ВЛКСМ про створення в країні єдиної громадсько-державної 

системи науково-технічної творчості молоді. В Миколаєві під назвою 

«Корабел» відкрито один з сорока перших центрів [9.395]. Лише в 1987 р. від 

використання 12,3 тис. винаходів та 18,2 тис. раціоналізаторських пропозицій 

одержано економічний ефект у сумі 54,5 млн крб. В змаганні новаторів 

прийняли участь більше 23 тис. чол. [9.457]. 

У 1985 р. в області за рахунок усіх джерел побудовано 11,5 тис. нових 

упорядкованих квартир загальною площею 519 тис. м2, у тому числі в 

сільській місцевості – 135 тис. м2. [7.310, с. 10]. 

На 1988 р. в Миколаєві зареєстровано 250 кооперативів, які виробили 

продукції і надали послуг більш як на 4 млн крб.[9.355]. Експорт товарів з 

області в 1988 р. склав 32,2 млн. крб. Протягом 1989 р. він збільшився вдвічі. 

За кордон область поставляла океанські рудовози, дорожні машини, 

парфумно-косметичні вироби [9.449]. 

У 1989 р. запущений третій енергоблок Південноукраїнської АЕС 

[9.406]. Після проведення в 1989 р. комплексної екологічної експертизи 

проекту Південноукраїнського енергокомплексу спочатку заплановані 

перспективи побудови 5 і 6 енергоблоків скасовані, значно обмежені 

потужності енергокомплексу в цілому, почалася розробка схеми 

комплексного використання і охорони водних ресурсів басейну [9.391]. 
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Будівництво Південноукраїнського енергокомплексу науково необґрунтоване 

[1.130, арк. 14]. Проект не відповідав рекомендаціям Держбуду СРСР по 

охороні навколишнього середовища і раціональному використанню 

природних ресурсів, суперечив Конституції СРСР, Основам земельного і 

водного законодавства та потребував докорінної переробки з врахуванням 

екологічно кризової ситуації, що склалася на півдні України і в республіці в 

цілому [8.328, с. 18].  

В 1989 р. в Миколаєві під егідою галузевого інституту економіки 

суднобудівної промисловості створили міський центр профорієнтації 

«Румб», спираючись на досвід і методичні розробки лабораторії професійної 

орієнтації [9.447]. Почалося створення перших комерційних банківських 

структур: 1 серпня 1989 р. почав кредитно-розрахункову діяльність 

«Ніколаевкоопбанк» [9.378], у 1990 р. – акціонерно-комерційний 

«Агропромбанк» [9.381], основним напрямком діяльності яких стає 

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств області. В 

1989 р. створена Миколаївська обласна Спілка кооператорів – вільне 

демократичне об'єднання працівників, зайнятих індивідуальною діяльністю 

[9.430]. Тільки протягом одного 1989 р. кількість кооперативів збільшилася в 

3,3 рази і склала 225 чол. [9.436], надходження до обласного бюджету склали 

900 тис. крб. [9.443]. 

В 1990 р. 27 підприємств області заснували Миколаївську асоціацію 

зовнішньоекономічного співробітництва «НІКА», виконавча дирекція якої 

стала зовнішньоторговельною фірмою. Протягом року колективу асоціації 

вдалося встановити цілий ряд вигідних контрактів з іноземними фірмами 

Австрії, Греції, Іспанії, Італії, освоїти нову досконалу технологію – 

технологію міжнародних ринкових торговельних взаємин [9.448]. Асоціація 

отримала право на прибережну торгівлю з Турецькою республікою [9.345]. 

Також перші зовнішньоекономічні зв’язки підприємств Миколаївщини 

представлені сумісними контрактами з австрійською фірмою «Совмабл», 

болгарсько-фінською компанією «Новінтекс», фірмами «Дорн'є», «Комко» 
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[6.293, с. 63]. Миколаївський парфумно-косметичний комбінат «Червоні 

вітрила» розпочав співпрацю з британсько-нідерландської фірмою «Квест» – 

одним з найбільших в світі виробників парфумних композицій та 

індивідуальних ароматичних речовин, а також смакових і харчових 

ароматизаторів [9.372]. У 1991 р. суднобудівний завод ім. 61 комунара 

виконав одне з перших іноземних замовлень – побудований плавучий готель 

на замовлення данської фірми «Флотель Орхус А/С» [9.458]. 

У 1990 р. укладено угоду між компанією з міжнародного економіко-

технічного співробітництва провінції Ганьсю, Ланчжоуської фабрики 

дитячого одягу (Китайська Народна Республіка) та Миколаївським 

об'єднанням «Ольвія», об'єднанням «Южанка» – про створення спільної 

фабрики дитячого одягу у Вознесенську під назвою «Дружба» [9.365]. 

Миколаївський облсількомунгосп і австралійська фірма «Коссак Халл» 

створили спільне підприємство «Совмабл» по розробці прибузьких гранітів і 

виробництву будівельних матеріалів. Зарубіжні партнери побудували 

будівлю цеху, забезпечили поставки технологічного обладнання [9.396]. 

У 1991 р. почалася співпраця астраханського суднобудівного об'єднання 

«Червоні барикади» і миколаївського заводу «Океан»: представники 

російської кампанії взяли в оренду частину сухого доку для монтажу 

самопідйомної бурової установки типу «Шельф», яка призначена для 

об'єднання «Чорноморнафтогаз». По Волго-Донському каналу, Азовському і 

Чорному морям три великі блоки-понтони доставлені з Астрахані в Миколаїв 

і склали основу бурової [9.397]. У 1991 р. ініціативною групою студентів 

МКІ створено філію радянсько-кувейтського спільного підприємства в галузі 

харчової та переробної промисловості [9.452]. 

У 1991 р. Миколаїв стає «відкритим» для іноземних торгових суден. У 

червні 1991 р. першим іноземним судном, пришвартованим у порту 

Миколаєва став турецький суховантаж «Трансмарино-1» [9.350]. Слідом за 

ним у Миколаївському порту стали швартуватися судна під грецькими, 

єгипетськими, мальтійськими, кіпрськими та іншими прапорами світу: 
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індійський теплохід «Індіая Реноун», ліванське судно «Паркасес», турецьке 

«Енгін Картоноглу», болгарський сухогруз «Йорданка Ніколова» [9.426] . 

У 1987 р. в Миколаєві відкрито новий, найбільший на півдні України 

залізничний вокзал з пропускною здатністю до 1000 осіб на добу, 

будівництво якого тривало шість років замість запланованих 36 місяців 

[9.405]. 

Період Перебудови для виробничого об'єднання «Екватор» 

характеризується напруженою роботою по завершенню проектування 

приладів автоматики нового покоління, освоєння їх виробництва і 

впровадження їх в обладнання системи кондиціонування та очищення 

повітря. У 1986 р. поставлено на виробництво нове покоління автономних 

центральних кондиціонерів типу «Клімат-125» для ракетних катерів проекту 

«Алмаз» і кораблів на повітряній подушці проекту 12323. У вересні 1984 р. 

проведена восьма Всесоюзна науково-технічна конференція «Сучасний стан 

та перспективи розвитку кондиціонування повітря на суднах» [1.155, 

арк. 173]. У 1985 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР за великі заслуги 

у створенні та виробництві спеціальної техніки виробниче об'єднання 

«Екватор» нагороджене орденом Трудового Червоного Прапора. Об'єднання 

бере участь у виставці «Наука – суднобудуванню-89», де експонувалися 

кондиціонер «Клімат-125», генератор іонів, електродвигун із зовнішнім 

ротором і інші конструкторські рішення [4.236, с. 119]. 

У 1990 р. почалося виробництво мінеральної лікувальної води 

«Вознесенська» [9.398], розширено виробництво мінеральних вод 

«Кривоозерська» [9.376] і «Врадіївська» [9.363]. В Миколаєві створена 

обласна асоціація «Автомотосервіс» [9.431]. Побудовано міст через р. Інгул 

[9.392]. В червні 1991 р. відкрито понтонну переправу через Південний Буг в 

районі с. Гур'ївки [9.435]. 

До кінця 80-х рр. більше 100 цінних природних об'єктів в області 

оголошені заповідними та охороняються законом. Серед них велике місце 

відводиться лісовим насадженням. Більше 30 лісових масивів оголошені 
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заповідними: на Вознесенщині це «Рацінська дача», урочище «Лабіринт», 

«Василева Пасіка», «Мар'їна Роща», «Мостовський парк» в селі Мостове 

Доманівського району оголошений парком-пам'яткою садово-паркового 

мистецтва республіканського значення і переданий під охорону 

Мостовського лісництва Веселинівської лісомеліоративної станції. 16 парків 

Миколаєва, Вознесенська, Первомайська оголошені парками-пам'ятниками 

садово-паркового мистецтва. 17 гідрологічних пам'яток природи місцевого 

значення оголошені заповідними – джерела в с. Новопетрівка Новоодеського, 

Крим-Кавказ Вознесенського, колодязь у с. Чаусове-2 Первомайського 

районів. Ділянка цілинного незайманого степу біля селища Лісове 

Казанківського району «Степок» отримала статус пам'ятки природи 

республіканського значення. В 1990-1991 рр. виявлені 11 нових заповідних 

об'єктів, які внесені до списків перспективного розвитку заповідної справи та 

затверджені рішенням ІІІ сесії обласної Ради народних депутатів [9.403]. 

Інтенсивна неконтрольована багаторічна господарська діяльність, 

ерозійні процеси призвели до замулення та заростання більшості малих річок 

і штучних водойм. У 1989 р. обсяг споживання свіжої води на промислові 

потреби склав 148 млн м3, тобто менше на 17 млн порівняно з 1985 р. Втрати 

при транспортуванні за цей період збільшилися до 110 млн м3. проти 66 млн. 

Збільшився в 1989 р. рівень скидання забруднених стічних вод до 43 млн м3 

проти 19,7 в 1987 р, середньодобовий пропуск стічних вод через очисні 

споруди складає всього 84,9%. Основними забруднювачами природних вод 

стали виробничі потужності водоканального господарства міст Миколаєва, 

Первомайська, Вознесенська, підприємств агропромислового комплексу, 

особливо м'ясної і молочної промисловості, Очаківський мідійно-устричний 

комбінат. Одним з основних джерел забруднення повітря став автотранспорт, 

на частку якого припало більше 50% викидів шкідливих речовин від усіх 

джерел забруднення. Річне надходження токсичних речовин від 

транспортного парку в області склало 168 тис. т. Для вирішення даних 

екологічних проблем в області в 1991 р. розроблено проект обласної цільової 
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комплексної науково-технічної програми «Екологія» [9.424]. 

До кінця 80-х рр. в Інгулецькій зрошувальній системі повністю вийшло з 

ладу і не використовувалося більше тисячі гектарів зрошуваних земель. 

Багато площ піддалися осолонцюванню. Протягом 80-х рр. капітальні 

витрати на меліорацію поливних земель Інгулецької зрошувальної системи 

склали 1,7 млн крб. За цей же період в результаті втрати родючості на 

зрошуваних землях недоотримано валової сільськогосподарської продукції 

на 38,8 млн крб. Врожайність зрошуваного клину в області стала найнижчою 

по республіці: середня врожайність перестала перевищувати 60% проектної. 

Величезної шкоди миколаївським меліораторам приносили постійні збитки 

за рахунок відкачування високомінералізованих шахтних вод в період їх 

високого рівня мінералізації. Тільки в 1988 р. на це витрачено понад 111 тис. 

крб.; повернуто 40 млн. м3 шахтних вод, що призвело до штучного 

збільшення витрати води [1.138, арк. 38]. Прийняті в 70-х рр. постанови із 

захисту р. Інгулець від шахтних вод Кривбасу підприємствами не 

виконувалися. Відсутня станція очищення промислових стоків Криворізького 

металургійного комбінату ім. Леніна, не створена система введення 

дренажних вод відвального хвостового господарства 

Південнозбагачувального комбінату [9.402]. 

Проблема водних ресурсів та поліпшення водозабезпечення південного 

регіону УРСР, що з кожним роком загострювалась, вилилась в гостру 

дискусію, яка в свою чергу могла призвести до нової «будови сторіччя» та 

нової екологічної катастрофи. За дорученням уряду спеціально створена 

комісія під головуванням віце-президента АН СРСР академіка В.А. Коптюга, 

у складі якої 66 академіків АН СРСР та ВАСГНІЛ, провідних вчених та 

спеціалістів країни, які підготували пропозиції, виходячи з трьох основних 

напрямків вирішення водних проблем: соціально-економічних, екологічних і 

технічних. Пропозиції обговорені і схвалені на спільному засіданні президій 

Академії наук СРСР і ВАСГНІЛ в жовтні 1987 р., розглянуті Радою Міністрів 

СРСР та ЦК КПРС. Констатовано, що водні ресурси південного схилу країни 
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практично повністю вичерпані. Невикористаний резерв води – 60 млрд. м3, 

55 з яких припадає на Дунай. Рекомендовано віддати пріоритет у 

водозабезпеченні комунальному господарству та агропромисловому 

комплексу, в тому числі – зрошенню, а водомісткі промислові об’єкти 

розташувати в районах Сибіру і Далекого Сходу. Водогосподарські баланси 

Дніпра, уточнені в 1988 р. у відповідності з пропозиціями Державної 

експертної комісії Держплану СРСР показали, що збільшення 

водоспоживання в басейні призведе до виникнення дефіциту води, у 

перспективі до 2000 р. – досягне 3-7 млрд. м3 на рік. Подальший розвиток 

зрошуваного землеробства потребував додатково 3-4 млрд. м3 на рік. Для 

забезпечення централізованим водопостачанням міст, сіл і селищ міського 

типу також додатково необхідно 2,5-3,5 млрд. м3 на рік. Отже лише 

сільськогосподарське виробництво і розвиток централізованого 

водопостачання до 2000 р. по розрахунках мало обумовити щорічне 

збільшення використання води на 6-7 млрд. м3. Проблема покриття дефіцитів 

води в басейні Дніпра мала багаторічну історію вивчення: розглядався проект 

перекидання частини стоку північних річок і Волги у Дніпро, однак від нього 

відмовились внаслідок незначних резервів води, екологічних ускладнень та 

високої вартості будівництва. Вивчалося підвищення водовіддачі 

Кременчуцького та Каховського водосховищ. Розглянуто варіанти 

збільшення використання прісних підземних вод, застосування 

мінералізованих морських і підземних вод. Але з причини надто високої 

вартості подачі підземних вод з північних областей на південь, з моря – в 

промислову зону на відстань більш як 300 км, опріснювання, реалізація цих 

проектів стала неможливою. Єдиною науково і економічно обґрунтованою 

альтернативою у питанні підвищення водозабезпечення населення та 

господарського комплексу півдня УРСР мало стати спорудження каналу 

Дунай-Дніпро. Рада Економічної Взаємодопомоги ще в 60-х рр. розглянула 

питання комплексного використання водних ресурсів Дунаю. Придунайські 

країни заявили потребу у водних ресурсах на перспективу в обсязі 93 млрд. 
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м3, у тому числі ФРН і Австрія – 3,5, Угорщина – 5,2, ЧССР – 6,6, 

Югославія – 6,8, Болгарія –10,7, Румунія – 30,7 млрд. м3. СРСР заявив 30-

35 млрд. м3 для подання частини стоку Дунаю Молдавії, Україні та РРФСР 

[9.439]. Інститут «Укрдніпроводгосп» за участю 65 науково-дослідних 

проектних інститутів, у тому числі 15 інститутів АН УРСР, розробив 

«Техніко-економічне обґрунтування будівництва каналу Дунай-Дніпро» з 

перекриттям Дніпровсько-Бузького лиману в 1981 р. та будівництвом в 

Очакові Дніпровсько-Бузького гідровузла. Дане рішення погоджене та 

затверджене всіма необхідними міністерствами та відомствами, у тому числі 

з АН УРСР і Державним комітетом УРСР по охороні природи. Після 

розгляду проектних рішень будівництва гідровузла Держплан СРСР доручив 

Держагропрому УРСР, Мінводгоспу УРСР, Південному відділенню 

ВАСГНІЛ виконати у 1989-1990 рр. обґрунтування розвитку зрошення на 

період до 2010 р., а  АН УРСР – наукове обґрунтування прогнозів якості 

води, її впливу на екологічну обстановку в Дніпровсько-Бузькому лимані. 

Проте внаслідок категоричного заперечення проекту громадськими 

об’єднаннями, місцевим населенням, активістами та вченими інститутів 

системи АН УРСР, роботи по будівництву каналу і гідровузла припинені. В 

даній дискусії вирішувався майбутній стратегічний шлях розвитку на лише 

Миколаївщини та Півдня, а й усієї України. Бюро наукової ради АН УРСР з 

проблем біосфери визнало його економічно невиправданим, екологічно 

небезпечним і звернулося з проханням до Держкомприроди країни з 

пропозицією провести об’єктивну екологічну експертизу проекту, результати 

якої підтвердили можливість катастрофічних наслідків та ускладнення стану 

навколишнього середовища по всій території України. Противниками 

проекту виступило й партійне керівництво області на чолі з першим 

секретарем обкому партії Л. Шараєвим. Ліквідації дефіциту води в 

республіці, на думку вчених АН УРСР, мала б сприяти реконструкція 

Кременчуцького та Каховського водоймищ, налагодження режиму 

багаторічного регулювання стоків.  
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26 листопада 1988 р. голова Держплану УРСР В. Фокін офіційно 

повідомив про припинення в 1989 р. усіх пошукових і дослідних робіт з 

прокладання через українські степи русла штучної річки. Одночасно згорнуті 

всі підготовчі роботи зі спорудження Дніпровсько-Бузького гідровузла 

[1.129, арк. 76]. За дискусією про водогосподарський комплекс стояло 

питання про підтримку або відмову від екстенсивних методів 

господарювання. Спеціальна комісія АН СРСР і ВАСГНІЛ після 

комплексного обстеження рекомендувала Держплану СРСР віддати 

пріоритет у забезпеченні водою не промисловості, а сільському 

господарству. Як наслідок, взято курс на різке обмеження будівництва та 

розширення діючих підприємств, технології яких вимагають великої 

кількості води. Це атомна енергетика, хімічна, нафтопереробна, нафтохімічна 

та мікробіологічна промисловість, чорна металургія. Припинено будівництво 

Чигиринської АЕС. Пріоритет при розподілі водних ресурсів отримало 

сільське господарство [1.167, арк. 15]. 

Кризові явища в сільському господарстві СРСР на початку 1980-х рр. 

продемонстрували безперспективність продовження колишньої аграрної 

політики. Щоб подолати відчуження трудівників села від засобів 

виробництва і результатів праці, з цього часу почалося повсюдне 

впровадження в сільське господарство так званих колективних форм 

організації та оплати праці [1.112, арк. 88]. Подібні форми організації 

аграрного виробництва з'явилися в СРСР ще в кінці 1950-х рр., коли в 

колгоспах і радгоспах стали організовуватися малі механізовані ланки з 

акордно-преміальною оплатою праці, за якими закріплювалася земельна 

площа. Оплата праці в них протягом року велася у формі погодинного 

авансу, пов'язаного з числом виходів на роботу. В кінці року колективам 

виплачувалася різниця між заробітною платою, нарахованою за розцінками 

за вироблену продукцію, і отриманими сумами авансу. Такі ланки будували 

свою роботу не за щоденними нарядами на виконання окремих завдань, як це 

прийнято при індивідуальній відрядній, і тому отримали назву безнарядних. 
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Однак, незважаючи на ефективність, безнарядний рух в сільському 

господарстві істотного поширення не отримав і до кінця 1970-х рр. фактично 

припинився [1.168, арк. 104]. 

Завдання повторного впровадження колективного підряду в сільське 

господарство поставив травневий (1982 р.) Пленум ЦК КПРС. Масове 

впровадження колективного підряду в сільське господарство отримало новий 

імпульс у роки Перебудови. Поряд з кількісним зростанням у другій 

половині 1980-х рр. відбувалися якісні зрушення в підрядному русі: 

удосконалювалися його традиційні форми, з'явилися нові (колективи 

інтенсивних технологій – КІТ, орендний підряд); розширювалася 

госпрозрахункова основа колективів, що працюють на підряді (впровадження 

нормативно-чекової системи планування, обліку і контролю, оплати від 

валового доходу). Колективи, в яких колективний підряд в сільське 

господарство впроваджувався неформально, значно покращували виробничі 

показники, підвищували рівень виробничої та технологічної дисципліни. 

Особливо високих виробничих показників досягали КІТи – підрядні 

підрозділи, що поєднували гранично малі розміри з обов'язковим 

застосуванням інтенсивних технологій та забезпеченням 

високопродуктивною технікою. Вони виробляли валової продукції в 1,5-

3,5 рази більше, ніж звичайні колективи. Значні результати діяльності 

перших КІТів викликали їх масове поширення. В області в масштабах району 

вперше дана система впроваджена в господарствах Баштанського району, 

проведена велика робота з навчання керівників і фахівців з питань 

впровадження нових форм організації праці. В середньому за 1985-1986 рр. в 

порівнянні з 1970 р. в Баштанському районі затрати праці на виробництво 

1 ц. зерна (без кукурудзи) знизилися на 25% (по області – на 14%), цукрових 

буряків – на 24% (по області підвищилися на 10%), соняшнику – на 37% (по 

області – 9%) [3.200, с. 83]. 

Наданню первинним трудовим колективам більш високого ступеня 

самостійності сприяв їх перехід на орендний підряд, суть якого полягала у 
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передачі родині, ланці або бригаді за певну плату на тривалий термін землі та 

інших засобів виробництва для самостійного виробничо-господарського 

розпорядження ними. При цьому велику частину виробленої продукції 

підрядний орендний колектив зобов'язувався продавати господарству-

орендодавцю. Виходячи з перспективності орендних відносин як ефективних 

засобів подолання відчуження працівників сільського господарства від 

засобів і результатів праці на основі їх включення у відносини власності на 

засоби виробництва, в 1987-1988 рр. взято курс на повсюдне впровадження 

всіх форм орендного підряду. Масове впровадження різних форм 

колективної організації та оплати праці не супроводжувалося настільки ж 

значним зростанням виробництва продукції. Головна причина цього в тому, 

що багато керівників сільськогосподарських підприємств в умовах тиску з 

боку партійних і господарських органів оголошували підрядними (КІТами, 

орендними) колективи, які продовжували працювати як відрядні. Крім 

прямих приписок поширення набув перехід на колективний підряд без 

перебудови принципів господарювання та управління. Адміністрація 

радгоспів і колгоспів постійно порушувала договори підряду. В результаті 

з'являлися «орендні» колективи, де застосовувалася відрядна оплата. При 

подібних «підряді» і «оренді» робітник радгоспу або колгоспник як і раніше 

не відчував себе господарем виробництва. Досвід впровадження підрядних і 

орендних відносин в 1980-і рр. показав їх несумісність зі сформованою 

адміністративно-командною системою управління, основа якої – 

регламентація виробництва, жорстке планування, вольовий розподіл 

ресурсів. 

Саме інтенсивні технології, господарський розрахунок і колективний 

підряд стали основою підвищення продуктивності праці і рентабельності 

виробництва в ряді колгоспів і радгоспів області. Так, в 1987 р. в радгоспі 

ім. Карла Маркса вироблено понад 17,5 тис. т. овочів, собівартість центнера 

знижена проти плану на 1 крб. 89 коп. За рахунок підвищення якості 

продукції зросла реалізаційна ціна. У розрахунку на один гектар овочів 
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отримано 937 крб. прибутку [9.446]. В Баштанскому районі лише за один 

1989 р. кількість господарств, які перейшли на колективний підряд 

збільшилась з п’яти до п’ятнадцяти. Якщо в ХІ п'ятирічці в районі щороку 

вироблялося валової продукції сільського господарства на 78,5 млн крб., то в 

ХІІ – 87,5 млн крб. Рівень рентабельності господарств за цей час підвищився 

майже в чотири рази. Середньорічний прибуток колгоспів і радгоспів виріс з 

4,4 млн до 23,3 млн крб. Так, в колгоспі «Комунар» чистий дохід за 1988 р. 

склав 1,3 млн крб., рентабельність галузі підвищилася з 5,3 до 51,4% [8.316, 

с. 18]. Агропромислове об'єднання Казанківського району досягло значних 

успіхів завдяки впровадженню орендного підряду. Так, чистий прибуток за 

роки ХІІ п'ятирічки збільшився втричі, у стільки ж зросла рентабельність і 

досягла в середньому 40%. Дані результати досягнуті завдяки використанню 

нових експериментальних формувань – КАФезів – кооперативів фермерсько-

земельних орендарів. Дані підрозділи виробили 92% сільськогосподарської 

продукції району. Урожайність зернових за роки ХІІ п'ятирічки зросла з 

18,7 ц. з га до 36,8 [9.445]. Колгосп «Заповіти Ілліча» Кривоозерського 

району навіть у несприятливий засушливий 1984 р. показав достойний 

результат, зібравши 32,7 ц. зернових з гектара. Буряковий лан дав по 328 ц. з 

га, майже по 42 ц. з га зібрано кукурудзи. Колгосп удостоєний звання 

господарства високої культури землеробства [8.317, с. 6] 

Протягом 60-80-х рр. в ґрунтах області зменшився вміст гумусу, азоту та 

фосфору, збільшилися площі, що підтоплюються, кількість заболочених 

земель, з яких 54 тис. га повністю або частково не використовувалися. До 

середини 80-х рр. в господарствах області в наявності 667 тис. га еродованих 

орних земель, де різко знижена родючість ґрунту. На Інгулецькому 

зрошуваному масиві 40-45 тис. га схильні до засолення та осолонцювання. В 

цілому по області застосування мінеральних добрив з 1980 по 1985 рр. зросла 

з 84 до 95 кг/га діючої речовини, а органічних – з 5,1 до 5,5 т/га, проте їх 

ефективність залишалася низькою. Причини в несвоєчасному вивезенні з 

поля, нерівномірність внесення, недотримання технології приготування, 
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зберігання і внесення гною, втрати поживних речовин за рахунок виносу їх 

бур'яном. Станом на 1 січня 1986 р. всього в користуванні колгоспів, 

радгоспів та інших державних господарств області –2205,2 тис. га землі, з 

них 1965,4 тис. га сільськогосподарських угідь, у тому числі 1693,2 тис. га 

ріллі. Зрошуваних земель – 179,5 тис. га, в тому числі 174,7 тис. га ріллі 

[4.262, с. 6]. Станом на 1986 р. загальна площа зрошуваних земель в області 

склала 181 тис. га. Однак незважаючи на великі масштаби зрошуваних площ, 

проблеми зрошення в області так і не вирішені [4.262, с. 27]. 

Досягнутий рівень кормовиробництва задовольняв потреби 

тваринництва лише на 60-70%, в зимових раціонах бракувало білка. Для 

комплексної оцінки тепло- і вологозабезпечення використовувався 

гідротермічний коефіцієнт: в області він складав 0,8-0,9, що свідчило про 

посушливість. Для отримання високих врожаїв даний коефіцієнт повинен 

бути не менше 1-1,4 [4.262, с. 12]. За 1965-1985 рр. через недостатнє 

застосування органічних добрив, посіву багаторічних трав, боротьби з 

ерозією вміст гумусу в ґрунтах в цілому по області знизився з 4,1 до 3,9%, 

або на 10 т. на гектарі [4.262, с. 35]. 

За 1981-1990 рр. в сільському господарстві області введено основних 

фондів на 2 млрд. 995 млн. крб., 53,5 тис. га зрошуваних земель; 

господарства щорічно отримували 500 сучасних комбайнів, 1000 тракторів і 

автомашин [9.382]. Лише у 1986 р. зібрано 1005,5 тис. т. цукрових буряків, 

168,1 тис. т. соняшника, 253,4 тис. т. картоплі, 267,4 тис. т. овочів, 40,2 тис. т. 

плодів. У порівнянні з 1985 р. державні закупівлі худоби та птиці зросли на 

6%, молока на 2%, вовни – на 4%, яєць – на 5%. Капітальні вкладення в 

систему агропромислового комплексу, а також в галузі, що виробляють 

засоби виробництва, склали 297 млн. крб. З цих коштів 282 млн. крб. 

використано на розвиток сільського господарства, у тому числі на 

меліоративне будівництво – 60,2 млн. крб. У сільському господарстві 

побудовані тваринницькі приміщення, механізовані ферми і комплекси для 

утримання худоби на 18,7 тис. голів, приміщень для птиці – 15 тис. 
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птахомісць, птахофабрики – на 2,1 млн курей-несучок і м'ясного напрямку – 

на 52 млн голів птиці на рік, силосні і сінажні споруди місткістю 135,5 тис. 

м3. Введено в експлуатацію 8,5 тис. га зрошуваних земель. 

У 1987 р. в області вирощено 18 тис. т. сої, валовий збір у порівнянні із 

середньорічним виробництвом ХІ п'ятирічки збільшений в 3,7 рази. Посівні 

площі збільшилися вдвічі і склали 13,7 тис. га. [9.347]. На площі 130 тис. га 

отримано 205,7 тис. т. соняшнику, що на 17,3% більше, ніж у середньому за 

рік в ХІ п'ятирічці, врожайність збільшилася на 2,3 ц., продаж державі зріс на 

24 % [9.346]. 

На 1987 р. склалася несприятлива обстановка у тваринництві. 

Виробництво м'яса на 1 серпня проти відповідного періоду минулого року 

зменшилося на 6,9 тис. т., тобто на 7,5%. Тільки два райони – Миколаївський 

та Казанківський – забезпечили зростання. У Доманіському районі 

виробництво м'яса скоротилося на 21%, Вознесенському – на 16,4%, 

Березанському – на 14,7%. Молока вироблено менше від обсягу 1986 р. на 

39,3 тис. т., тобто на 9,9%. Господарства Вознесенського району зменшили 

надої на 297 кг, Березнегуватського – 273 кг, Жовтневого – 267 кг. Найнижча 

продуктивність у Братському, Доманівському, Врадіївському районах. 

Скоротилося поголів’я худоби, знизився добовий приріст ваги [9.356]. 

У 1988 р. з 712 тис. га вдалося зібрати по 34,9 ц. зерна. Область вийшла 

за даним показником на перше місце в республіці. Врожайність озимої 

пшениці – по 40 ц. з гектара. Валовий збір склав 2480 тис. т. [9.401]. 

У 1989 р. в Арбузинці, в місцевому колгоспі «Україна», вперше в 

області створено акціонерне товариство [9.366]. В 1990 р. починається так 

зване «реформування» сільського господарства, яке насправді призводить до 

його руйнації: знищено багато сильних господарств, зруйновано ферми, 

автогаражі, тракторні бригади, закрито об’єкти соціальної сфери, ліквідовано 

багато сіл. Внаслідок політики ліквідації так званих «неперспективних» сіл 

кількість сільських населених пунктів на Миколаївщині зменшилася у 1990 р. 

до 916 з 1080 у 1971 р. [4.221, с. 175].  
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15 вересня 1990 р. в сесійній залі обласної Ради народних депутатів 

відбулася установча конференція зі створення обласної організації 

Українського Селянської Спілки (УСС). Перед цим в 17 районах області 

відбулися районні установчі конференції, що делегували своїх представників 

на обласну. У сільських районах області створена 381 первинна організація 

УСС із загальним числом членів 64699 чоловік. Актуальність створення 

обумовлена переходом до ринкової економіки [9.410]. 

У 1990 р. птахофабрика імені Жовтневої революції Миколаївського 

району уклала договори з фірмами Нідерландів, Данії, ФРН, Японії. Виручені 

кошти в іноземній валюті дозволили придбати за кордоном дефіцитне 

устаткування і техніку, в тому числі в Нідерландах [9.438]. В 1991 р. 

створено акціонерне товариство в колгоспі ім. Комінтерну Баштанского 

району [9.427]. В 1991 р. в радгоспі «Сонячний» Очаківського району 

створена племінна ферма по розведенню орловських рисаків та ваговозів, 

відновлені та розширені конюшні, закуплено породистих коней [9.437]. 

13 квітня 1991 р. на установчих зборах фермерів, керівників Селянських 

спілок районів, області та агропромислових формувань (АПФ) створена 

асоціація фермерів (селянських господарств) області. Головою асоціації 

обрано фермера А.М. Журбу з Новоодеського району. Збори прийняли статут 

асоціації фермерів. Члени асоціації констатували той факт, що на 2% ріллі, 

що знаходиться в особистому користуванні селян, вироблено до 30% м'яса, 

молока, яєць, 30% меду. Таким чином, резерви фермерських господарств 

великі. В області всього близько 40 фермерських господарств [9.375]. 

В перші роки Перебудови сповзання економіки до кризового стану на 

Миколаївщині пощастило на деякий час загальмувати. Зростання 

промислового виробництва у 1989 р. порівняно з 1985 р. становило 112,9% 

[4.268, с. 89]. Підвищувалася продуктивність праці, збільшувалися об’єми 

випуску промисловості та сільськогосподарської продукції. Але злам 

адміністративно-командної системи управління, відсутність 

централізованого постачання, розрив економічних зв’язків, соціальна 
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нестабільність, розпад СРСР як цілісної держави та інші причини привели до 

катастрофічного стану економіки. Хвиля спаду виробництва не могла 

обминути й Миколаївщину. Вже в першому кварталі 1991 р. кожне друге 

підприємство області зменшило обсяг виробництва. Скоротився, насамперед, 

випуск товарів масового споживання. Надалі спад поглибився. Зупинилися 

підприємства ряду галузей, робітників посилали у неоплачувані тривалі 

відпустки. У важке становище поставлена суднобудівна промисловість, яка 

забезпечувала роботою і заробітком майже 60 тис. миколаївців. Знизився 

обсяг перевезень на автомобільному, річковому та авіаційному транспорті. 

Скоротили обсяги робіт будівельники. Частина підприємств перейшла на 

скорочений робочий день, тиждень. Відповідно знижувалася реальна 

заробітна плата. 

Загальна криза економіки боляче вдарила й по агропромисловому 

комплексу. Різко погіршилося матеріально-технічне забезпечення цієї 

важливої галузі. Через недопостачання будівельних матеріалів, обмеження 

коштів фактично припинилося виконання програми соціальної перебудови 

села. Не виправдалися надії колективів переробних галузей на конверсію 

підприємств оборонної промисловості. Непомірне зростання цін на техніку і 

ресурси для села привело до того, що більшість господарств області вже в 

1991 р. стали збитковими, а то й опинилися перед банкрутством [4.268, с. 90]. 

Різкого обвалу економіки вдалося уникнути. В грудні 1991 р. 

зафіксоване навіть незначне зростання виробництва товарів народного 

споживання. Однак ситуація на підприємствах та в організаціях області 

ставала вкрай напруженою: на 13% скоротилися обсяги виробництва, на 12% 

– продуктивність праці. Найбільше падіння відбулося в Первомайському, 

Новобузькому, Жовтневому, Єланецькому, Новоодеському та 

Казанківському районах області. 

Критичною стала ситуація на машинобудівних підприємствах, де спад 

виробництва склав 20,8%. Особливо болісним становище стало на 

миколаївських суднобудівних заводах, основним замовником яких виступало 
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Міністерство оборони СРСР. Так, ЧСЗ, ще у 1987 р. приступив до 

спорудження крейсера «Ульяновськ», а в жовтні 1991 р. Міноборони СРСР 

припинило фінансування об’єкту [1.153, арк. 62]. З урахуванням оплачених 

матеріалів і устаткування фактичні затрати ЧСЗ оцінювалися сотнями 

мільйонів карбованців. Крім того, більше 200 млн. крб. становив борг 

замовника – Міністерства оборони СРСР. В подальшому (04.02.1992 р.) 

Кабінет Міністрів прийняв рішення про утилізацію крейсера. 

Таким чином, на квітневому (1985 р.) Пленумі ЦК КПРС вперше 

зроблено акцент на потребі докорінних змін в економіці СРСР. Концепція 

прискорення набула свого подальшого розвитку і конкретизації на 

XXVII з'їзді КПРС, що в 1986 р. прийняв документ «Основні напрямки 

економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-1990 рр. і на період до 

2000 р.». Однак дане рішення не реалізовано. Перебудова стала нібито 

революцією «згори», з усіма притаманними їй вадами і обмеженнями. 

Економічна реформа перших років Перебудови не дала наслідків. Причини 

полягають у тому, що, по-перше, сама модель реформи, сконструйована в 

центрі, об’єктивно вела до розладу економічних відносин; по-друге, 

переведення підприємств на самофінансування за умов відомчого диктату 

стало для економіки просто руйнівним. Регламентоване згори планування 

підштовхнуло підприємства не до підвищення ефективності та якості роботи, 

а до збільшення прибутків за рахунок багаторазового підвищення цін. Що, в 

свою чергу, призвело до повного ігнорування інтересів споживача, 

неконтрольованого зростання грошових виплат на виробництві, порушення 

договірних зв’язків. Складності у розвитку економіки України 

поглиблювалися також тим, що під час перебування у складі СРСР 

господарство республіки базувалося на суб’єктивізмі, волюнтаризмі, 

насильстві й поневоленні. Внаслідок цього структура економіки, з одного 

боку, значною мірою набула архаїчного, притаманного для колонії, 

характеру. В республіці розвивалися переважно паливні та сировинні галузі, 

які є надзвичайно трудомісткими й водночас малоприбутковими. З іншого 
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боку, Україні нав’язувалося створення понад усяку норму багатьох могутніх 

енергетичних потужностей, підприємств військово-промислового комплексу, 

що особливо властиве промисловості Миколаївщини.  

Потреби розвитку економіки республіки вимагали принципової зміни 

підходів до сільськогосподарського виробництва, освоєння нових 

економічних методів господарювання. Створення і діяльність 

Держагропрому незабаром засвідчили необхідність подальшого 

вдосконалення як управління сільськогосподарським виробництвом, так і 

взаємовідносин між його партнерами. Внаслідок цього з'явилися нові форми 

у вигляді агрокомбінатів, агрофірм, агрооб'єднань. Вони мали сприяти 

нарощуванню виробництва продукції сільського господарства, зниженню її 

собівартості, збільшенню прибутку й рентабельності, а також відродженню 

раніше покинутих сіл. Проте у багатьох місцях вони запроваджувалися 

повільно, не набували поширення, причиною чого стала практика вилучення 

значної частки прибутку, одержаного трудовим колективом, у державний 

бюджет; неможливість без дозволу «згори» використати його на власні, 

навіть невідкладні потреби; пряма чи завуальована заборона постачати 

фермерським господарствам техніку і запчастини до неї, мінеральні добрива, 

пальне, мастила, будівельні матеріали.  

Окремі зрушення у запровадженні нових форм і методів 

господарювання у промисловості і сільському господарстві не означали 

докорінного перелому. Середньорічні темпи приросту національного 

прибутку в області дедалі зменшувалися. Зростав товарний дефіцит. 

Посилювалась інфляція. Поглибленню складної ситуації сприяли опір 

адміністративно-командної системи, організована злочинність, спекуляція, 

корупція і розкрадання, як наслідок – байдужість та інертність самих 

трудівників як міста, так і села. Незважаючи на урядові заходи, часто 

непослідовні, половинчасті, необґрунтовані, розлад економіки як республіки 

в цілому, так і Миколаївщини зокрема продовжувався наростаючими 

темпами. 
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На Миколаївщині у перші роки перебудови сповзання економіки до 

кризового стану вдалося на деякий час дещо загальмувати. Зростання 

промислового виробництва у 1989 р. порівняно з 1985 р. становило 112,9%. 

Середньорічні темпи підвищення продуктивності праці за цей час становили 

4%. Виробництво товарів народного споживання зросло з 1,3 млн. крб. до 

1,5 млн крб. у 1989 р. Виробництво валової продукції в колгоспах, радгоспах 

та міжгосподарських підприємствах збільшилося з 11321 млн. у 1985 р. до 

13153 млн. крб. у 1989 р. Виробництво м'яса за цей період збільшилося з 

137791 до 161596 т., молока – відповідно з 606939 до 616463 т. Зросла 

врожайність зернових – із 21,5 ц з га до 32,5 ц, а середній надій молока на 

корову – з 2487 до 2751 кг.  

Однак злам адміністративно-командної системи управління, основу якої 

становили партійно-державні структури, водночас відсутність або ж тільки 

зародження нової системи господарювання, відсутність централізованого 

постачання, невиконання договірних зобов’язань, розрив зв’язків, політична 

та соціальна нестабільність, розпад СРСР як цілісної держави призвели до 

катастрофічного становища в економіці. В першому кварталі 1991 р. кожне 

друге промислове підприємство області зменшило обсяги виробництва. 

Сумарно це зниження порівняно з тим же 1990 р. становило 71,2 млн. крб. 

Цей спад відбувся насамперед у галузях, які працювали на споживчий ринок: 

легкій, харчовій, місцевій промисловості, будівельних матеріалів [1.146, 

арк. 93]. Скоротився випуск взуття, трикотажних виробів, одягу, постільної 

білизни, м'яса, тваринного масла, ковбасних виробів, консервів, жирів, мила 

та інших товарів першої необхідності. Товарні запаси зменшилися на чверть, 

звузився асортимент, упала якість виробів. П'ять із десяти підприємств 

суднобудівної галузі вперше за тривалий час зменшили обсяг виробництва. 

Зменшився обсяг перевезень на автомобільному, річковому та авіаційному 

транспорті. На чверть скоротили обсяги робіт будівельні організації. Вперше 

в області зафіксовано масові простої підприємств, виробництв, скорочення 

робочого тижня, робочої зміни.  
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Загрозливо погіршилось матеріально-технічне забезпечення 

агропромислового комплексу області. Через непостачання будівельних 

матеріалів фактично припинилося виконання програми соціальної 

перебудови села. Не виправдалися надії колективів переробних галузей на 

конверсію підприємств оборонної промисловості. Припинено виробництво 

устаткування для них на багатьох старих спеціалізованих підприємствах, а на 

конвертованих до їх випуску не приступили. Непомірне зростання цін на 

техніку і ресурси для села призвели до того, що більшість господарств 

області в 1991 р. стали збитковими, опинилися перед банкрутством. Нові 

форми господарювання приживалися надто повільно, зокрема кооперація, 

фермерство та індивідуальне селянське господарство. В області виявили 

бажання стати фермерами і подали відповідні заяви до місцевих Рад всього 

117 чол. Між тим реальні можливості для забезпечення бажаючих землею 

мали всі райони області. В багатьох із них ця робота велася вкрай повільно. 

Головною перешкодою стали районні агропромислові об'єднання, особливо 

колгоспи й радгоспи. Керівники багатьох господарств продовжували чинити 

опір розвитку фермерства і кооперації на селі. В той же час резерви 

фермерських та індивідуальних господарств величезні. Однак в кінці 80-х – 

на початку 90-х рр. відсутня всебічна допомога держави в процесі переходу 

до фермерського типу ведення господарства на території області. 

 

 

4.2. Суспільно-політичні процеси та національно-культурне життя  

 

В 1985-1986 рр. на Миколаївщині як і по всій країні вводяться у вжиток 

поняття «Перебудова» і «гласність», відбувається політизація населення та 

початок процесів зближення неформальних рухів. Перші неформальні 

об’єднання на території області виникають в 1988 р. під впливом процесів 

демократизації та гласності, що набирали обертів в республіці. Каталізатором 

становлення неформальних екологічних організацій в Україні стала аварія на 
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ЧАЕС, наслідком якої стало радіаційне забруднення великих територій 

країни. Питання екологічної безпеки Миколаївщини набуло особливого 

загострення внаслідок реалізації проекту збільшення потужностей 

Південноукраїнської АЕС за рахунок будівництва нових енергоблоків. В 

комплексі цей проект передбачав будівництво Дніпро-Бузького гідровузла і 

створення Олександрівського та Костянтинівського водосховищ [1.140, 

арк. 96].  

22 серпня 1988 р. відбулися установчі збори Миколаївського обласного 

екологічного товариства, до складу якого увійшли також відділення, створені 

в Первомайську, Вознесенську та Южноукраїнську. На зборах організації 

обрані: голова асоціації – О.І. Золотухін та заступники – С.В. Шаповалов, 

В.Н. Шаповалов, О.О. Щеглов. Головне завдання екологічна асоціація на 

теренах Миколаївського краю вбачала, в першу чергу, у тому, щоб тиснути 

на владні структури з метою привернути їх увагу до стану довкілля в області 

та пробудити екологічну свідомість суспільства. Для реалізації власної 

програми екологічні неформальні угруповання області використовували такі 

засоби, як проведення мітингів, пікетів, написання петицій в органи влади, 

проведення просвітницької роботи серед населення, розповсюдження 

літератури та кінофільмів на екологічну тематику. Загалом мету діяльності 

«Зеленого світу» Миколаївщини якнайкраще визначає гасло: «Збережемо 

природу для майбутніх поколінь» [8.324, с. 166]. 

Магістральним напрямом діяльності екологічного товариства стала 

боротьба за припинення збільшення потужностей АЕС. Проведено 

громадську екологічну експертизу проекту гідроенергетичного комплексу 

атомної станції. Фахівці зробили невтішні висновки, виявивши низку 

серйозних недоліків та помилок у проекті будівництва. Зокрема, ділянка АЕС 

розташовувалась на розломі Українського тектонічного щита, що призводило 

до високої сейсмічної активності та тектонічного підйому поверхні. Високі 

щорічні температури південного регіону, потребували додаткових ресурсів 

для охолодження реакторів. Наслідки розширення АЕС могли стати 



162 
 
катастрофічними: знищення рибного промислу, втрата родючих орних 

земель, перетворення водоймищ на технічні басейни тощо. Тривогу забили і 

археологи. Згідно їх висновків, якщо водосховища атомної станції буде 

введено в дію, то під водою опиняться 37 унікальних пам’яток археології 

[9.370]. На підтримку протесту під гаслом «Ні будівництву 4-го та 5-го 

енергоблоків АЕС» Миколаївська асоціація «Зелений світ» зібрала 200 тис. 

підписів громадян. Проблема енергобезпеки Миколаївської області щодня 

набирала обертів і привертала увагу населення всього регіону. Дієвим 

заходом впливу на владу стало використання мітингів та акцій протесту із 

залученням широких верств населення. 10 вересня 1988 р. в Миколаєві 

пройшов мітинг проти затоплення унікального екологічного району під час 

будівництва Південноукраїнського енергетичного комплексу. Члени 

Миколаївської асоціації «Зелений світ» вимагали проведення екологічної 

експертизи нових проектів промислових підприємств. Учасники акції 

налаштовані досить рішуче. В разі відхилення владою вказаних вимог, 

активісти екологічної асоціації планували влаштувати в зоні затоплення 

постійні табори. 25 грудня 1988 р. в м. Миколаєві за ініціативи місцевої 

екологічної асоціації відбувся мітинг-протест проти розширення 

потужностей АЕС, створення водосховищ та будівництва Березовського 

хімічного комбінату. В акції протесту взяли участь мешканці Миколаєва, 

Первомайська, Вознесенська, Южноукраїнська, смт Арбузинки, всього 

400 чол. За підсумками мітингу складено резолюцію, в якій зазначалося, що 

будівництво вищезгаданих енергетичних та хімічних об’єктів здійснюється з 

порушенням природоохоронного законодавства і є екологічним злочином. 

Місцевій владі запропоновано створити республіканський заказник в долині 

р. Південний Буг, в районі селищ Костянтинівка та Мигія. Мітинг з 

аналогічними вимогами пройшов в Южноукраїнську, в якому взяло участь 

280 громадян [8.324, с. 166].  

В авангарді «антиатомного» руху стояли представники технічної та 

гуманітарної інтелігенції, які обґрунтовували свої протести на шпальтах 



163 
 
періодичних видань. У газеті «Південна правда» з’явилась постійна рубрика 

«АЕС та ми». В редакцію надходили тисячі листів, в яких мешканці 

Миколаєва рішуче виступали проти перетворення р. Південний Буг на 

технічне водоймище [349], засуджували байдуже ставлення влади до 

проблеми збереження унікальних природних ландшафтів, тваринного та 

рослинного світу [9.450]. Активісти «Зеленого світу», використовуючи 

найрізноманітніші засоби впливу, добилися, що у серпні 1989 р. постановою 

Ради Міністрів СРСР будівництво енергоблоку №4 Південноукраїнської АЕС 

призупинено, а будівництво Костянтинівської ГЕС разом з водосховищем 

припинено [8.324, с. 166].  

Іншим товариством, що працювало в екологічному векторі стало 

добровільне об’єднання «Союз Чорнобиль». Організація поставила за мету 

захищати права громадян, що брали участь у ліквідації наслідків аварії, 

постраждалих від катастрофи, а також тих, хто потрапив під дію іонізуючого 

опромінення. Численні філії товариства з’явились майже у всіх регіонах 

республіки. Офіційно в Миколаївській області перебувало 10 тис. чол. 

постраждалих від чорнобильської катастрофи, з числа яких лише 

800 перебували на медичному обліку. На українському телебаченні з 1990 р. 

почали проводити телерадіомарафон «Дзвони Чорнобиля», на рахунок якого 

з усієї України спрямовувались значні благодійні кошти, що в свою чергу, 

мали спрямовуватися постраждалим від аварії [8.324, с. 166]. Осередок 

товариства в Миколаєві, незважаючи на брак коштів активно допомагав 

чорнобильцям: розподіляли санаторні путівки для оздоровлення дітей, 

забезпечували необхідними медикаментами, укладали угоди з 

кооперативними організаціями про благодійну допомогу. 

Екологічний рух досить швидко і природно вкоренився в масових 

демократичних процесах, екологічні мітинги стали першими акціями 

загальнодемократичного протесту. З початком 90-х років ХХ ст. відбувається 

еволюція «зеленого» руху. Екологічні організації починають пов’язувати 

свою діяльність з боротьбою за національну самостійність і демократію. В 
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ієрархії програмних пріоритетів «зелених» України досягнення національної 

незалежності займало друге місце [8.312, с. 78]. 

Важливу роль у справі відродження української культури відіграло 

Товариство української мови ім. Т.Г. Шевченка (ТУМ). Після роботи 

Всеукраїнської Установчої конференції в лютому 1989 р. у Києві, осередки 

товариства починають виникати і в регіонах. 22 березня 1989 р. пройшли 

настановчі збори Миколаївської міської організації Товариства української 

мови ім. Тараса Шевченка (згодом перейменовано у Миколаївську крайову 

організацію Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка). 

Загальна чисельність миколаївських тумівців сягала 152 чол. Організація 

відіграла важливу роль у відродженні української освіти та формуванні 

усвідомленого розуміння значення української мови в Миколаєві й на 

теренах області. На Миколаївщині тираж російськомовної газети «Южная 

правда» становив 240 тис. примірників, тоді як український аналог «Південна 

Правда» складав 14 тис. За 1989 р. в Миколаєві з’явилось 5 нових газет, і всі 

вони на російській мові [8.324, с. 167]. За таких обставин керівництво ТУМу 

пропонувало: збільшити україномовні тиражі, видавати наукові журнали та 

твори світової класики українською мовою, започаткувати літературно-

мистецькі, краєзнавчі, історичні газети і журнали на півдні України. При 

міському товаристві розпочала роботу редколегія газети «Рідне слово». 

Стіннівка вивішувалася біля приміщення міського поштового відділення. У 

виданні висвітлювалися проблеми відродження української культури на 

Миколаївщині, питання вітчизняної освіти та історії [9.357]. Газета добре 

ілюстрована та привертала увагу людей. Випущено два номери, після чого 

стіннівку заборонили вивішувати.  

Наступна установча конференція обласного ТУМу проходила 19 травня 

1990 р. в Палаці культури та техніки ЧСЗ. На збори прибули 92 делегати з 

Миколаєва, Первомайська, Снігурівки, Єланця, Врадіївки, Очакова, Нової 

Одеси, Нового Бугу, Вознесенська, а також численні гості. На конференції 

ухвалено Статут обласної організації ТУМ та обрано голову товариства – 
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миколаївського поета, письменника-краєзнавця В.П. Бойченка [9.374]. В 

травні 1989 р. в Миколаєві відбулося перше «свято рідної української мови».  

З метою культурного відродження, формування національної свідомості 

та повернення історичної пам'яті в березні 1989 р. в Києві засноване 

самодіяльне історико-просвітницьке товариство «Меморіал». Ініціативна 

група у складі В. Ніколаєва, Ю. Зайцева, В. Пучкова, Л. Філімонова 

розпочала роботу по створенню місцевої філії в Миколаєві. Товариство 

поставило за мету увічнення пам'яті жертв сталінських репресій, вивчення 

білих плям історії, пов’язаних з деформаціями часів культу особи і застою, 

допомогу у відновленні справедливості, участь в широкій просвітницькій і 

виховній роботі для гуманізації радянського суспільства [8.324, с. 168]. 

Одним з перших конкретних результатів роботи самодіяльного об’єднання 

стала виставка «Суднобудівники і моряки – жертви сталінських репресій», 

яка відбулася в дні святкування 200-річчя Миколаєва в музеї суднобудування 

і флоту. В експозиції зібрано дані про миколаївців, які постраждали в роки 

репресій: фотографії, документи, листи, особисті речі, матеріали преси 

[9.453]. До діяльності товариства намагалися залучити молодь. В Будинку 

політосвіти обкому партії організовували зустрічі зі старшокласниками. 

Перед школярами виступали ті, хто на власній долі відчув, що таке культ 

особи [9.409, с. 3].  

14 квітня 1990 р. відбулася установча конференція Миколаївської 

обласної організації добровільного товариства «Меморіал». Збори проходили 

у приміщенні дитячої музичної школи №1, на яких присутні близько ста 

чоловік. Конференція обрала громадську раду обласної організації 

«Меморіалу» у складі 21 чол. і робочу групу з 7 чол. Головою обласної 

організації «Меморіалу» обраний Ю.О. Зайцев, заступником голови – 

В.І. Ніколаєв. Конференція обговорила і прийняла положення про обласну 

організацію, резолюцію і звернення до громадськості області [8.324, с. 168]. 

«Народ, що складається з людей, які вільно, сміливо, незалежно думають, – 

говориться у зверненні, – не допустить повторення минулого… Усі разом, 
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спільними зусиллями утверджуватимемо в нашому суспільстві принципи 

демократії, справедливості, гласності і справжнього народовладдя» [9.408, 

с. 2]. 

Проблемами регіональної історії займалося краєзнавче товариство 

«Золотая Ладья». Очолював клуб професор МКІ Ю.С. Крючков. На 

щомісячних засіданнях заслуховувалися наукові доповіді про історію 

Миколаївщини, про будівельників флоту і видатних мореплавців, про 

корифеїв вітчизняної науки і культури. Серед учасників клубу треба 

відзначити В.Ф. Єлисєєва, Ю.А. Білого, В.С. Подгуренко, Л.Ф. Чичканя, 

А.А. Пилипчука, І.В. Гармашова. Члени товариства брали активну участь у 

пропаганді історичних знань, готували книги з краєзнавства [9.343]. Науковці 

клубу під проводом Л. Траспова видали альманах «Іменувати – місто 

Миколаїв». Товариство «Золотая Ладья» стало ініціатором проведення 

наукової краєзнавчої конференції «Грейгівські читання» [9.454]. 

Важливу роль у становленні неформального опозиційного руху відіграла 

Українська Гельсінська Спілка (УГС). Діяльність організації мала яскраво 

виражене політичне спрямування. УГС одразу стала однією з 

найнебезпечніших організацій для існуючого комуністичного режиму. В 

газеті Миколаївського обкому партії «Південна правда» зазначено, що 

«більшість неформальних організацій ведуть корисну справу в плані екології, 

художньо-розважальному, фізкультурно-оздоровчому напрямах, колек-

ціонуванні, збиранні та охороні пам'яток. А поряд з цими неформальними 

об'єднаннями на Україні діє і ряд організацій екстремістського спрямування, 

у числі яких Українська Гельсінська спілка та деякі ін. У їхньому керівництві 

є політичні авантюристи, які підштовхують нестійких людей на 

конфронтацію з владою та партійними органами» [8.324, с. 168]. 11 січня 

1990 р. в Миколаєві відбулися установчі збори УГС, де прийнято рішення 

про створення Миколаївської філії. Головою філії обрано А. Іванюченка, 

скарбником – І. Гаврилишина, координатором інформаційної служби 

О. Мота. На базі статуту УГС збори виробили правила діяльності філії. В 
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своїй роботі Миколаївська філія керувалася Загальною декларацією прав 

людини, Міжнародними пактами про економічні, соціальні та культурні 

права, про громадські та політичні права і факультативним протоколом, які 

ратифіковані всіма цивілізованими державами світу [9.384]. Активістам УГС 

вдалося налагодити видавництво друкованої інформаційної газети «На 

сторожі». У виданні розміщувалася правдива інформація про суспільно-

політичні події, що відбуваються в УРСР, піддавалася критиці діяльність 

компартії, розміщувалися матеріали про забуті сторінки української історії, 

національну символіку. Члени УГС приймали активну участь у проведенні 

спільних мітингів з представниками інших демократичних сил регіону. На 

передвиборчому мітингу, що відбувся 11 лютого 1990 р. у Миколаєві, голова 

місцевої спілки А. Іванюченко звернувся до мешканців міста з промовою. 

Лідер УГС піддав критиці діяльність обкому партії в особі Л. Шараєва та 

В. Матвєєва. Зокрема, А. Іванюченко викрив ганебні та протизаконні методи, 

за допомогою яких партапарат здійснює передвиборчу кампанію. Так, 

місцевий партапарат шляхом порушення конституційних прав кандидатів в 

депутати від демократичних сил і брехливими обіцянками про покрашення 

життя громадян намагається пробитися до Верховної Ради республіки 

[9.414]. 

В квітні 1990 р. у Києві на І з’їзді УГС ухвалено рішення про створення 

на основі організації Української Республіканської партії (УРП). Завданням 

партії проголошено утворення демократичної, незалежної і самостійної 

української держави, багатопартійності, надання дійсної свободи слова, 

дотримання всіх прав і свобод людини [8.320]. Після проголошення 

незалежності України УРП розпочала діяльність по зміцненню державності у 

всіх напрямках: правовий захист трударів, пом’якшення переходу населення 

до ринкових відносин, боротьба з корупцією, розбудова боєздатної армії 

тощо [9.362]. Таким чином УГС/УРП належить вагомий внесок у боротьбу за 

незалежність України у 1988-1991 рр. Із самого початку свого існування ця 

політична структура виступала за її повну державну самостійність. 



168 
 

28 вересня 1990 р. відкритий незалежний від центрального і 

республіканського телебачення «7 канал» для підвищення рівня 

інформованості населення, об'єктивного відображення змін, що 

відбуваються, а також підвищення загальної культури населення. Утворена 

постійна комісія із гласності, засобів масової інформації та зв'язків з 

громадськістю [4.272, с. 135]. 

В 1989-1990 рр. відбувається остаточне розмежування і консолідація 

полярних політичних сил в суспільстві та їх відкрите протистояння. Набирає 

силу інтенсивне формування народних фронтів – перших незалежних 

організацій, які мали масовий характер. У вересні 1989 р. виникає Народний 

рух України за Перебудову, у липні 1989 р. – наростає незалежний масовий 

робітничий рух. Монополія КПРС у політичній сфері поступово витісняється 

реальним плюралізмом.  

Дані явища резонансно відбилися на подіях в області – 19 серпня 1989 р. 

проходить настановча конференція Миколаївської крайової організації 

Народного руху України [6.298, с. 34]. Найбільші осередки формувань 

народних фронтів концентруються в Миколаєві на заводах «Зоря» (голова – 

В. Стренадо), «Океан» (В. Спиця), ім. 61 комунара (А. Тесленко); 

створюються об'єднання в організаціях «Машпроект» (К. Рибак), «Спецбуд» 

(В. Андрієвський), в туберкульозному диспансері (М. Ганущак), в 

Южноукраїнську та шести районах області. Товариство мало напівлегальну 

друковану газету «Чорноморія». З кінця 1989 р. рухом проводилась активна 

робота по духовному відродженню на Миколаївщині. Створені громади 

Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), іудейська та інші. 

Рух виборював у влади повернення віруючим храмів, синагоги, лютеранської 

кірхи, протестантських храмів. Дані дії Руху сприяли міжконфесійній та 

міжнаціональній злагоді. За допомогою Руху створені товариства 

болгарської, єврейської культури, вдалося добитися виділення приміщення 

для товариства «Просвіта». В 1990 р. Миколаївський Рух допомагав 

литовським патріотам подолати економічну та політичну блокаду Москви: 
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члени організації збирали ліки, гроші, поширювали правдиву інформацію 

про події в Литві. В 1988-1991 рр. Рух вів активну роботу по утвердженню 

багатопартійності на Миколаївщині [4.257, с. 250].  

Важливим етапом у боротьбі НРУ з КПРС стали позачергові вибори до 

Рад народних депутатів усіх рівнів на демократичній, багатопартійній основі. 

Попри вкрай нерівні умови політичної боротьби з партійною номенклатурою, 

депутатом обласної ради обраний голова Миколаївського НРУ 

І. Гаврилишин. На початку 1991 р. найбільшою популярністю серед 

миколаївців, після комуністів, користувалась крайова організація Руху, 

чисельність якої становила приблизно 160 чол. і налічувала 7 осередків: у 

Миколаєві, Южноукраїнську, Снігурівському, Веселиновському, 

Первомайському, Новоодеському, Баштанському та Братському районах 

[8.324, с. 170]. Ще одним випробуванням для опозиційних сил 

Миколаївщини став березневий референдум 1991 р., що мав вирішити 

подальшу долю СРСР. Протягом тижня перед референдумом, активісти 

Миколаївського Руху та УРП проводили пропагандистську роботу, 

закликаючи громадян проголосувати на референдумі проти входження 

України в «оновлений» Союз. Народним депутатом УРСР Л. Горохівським 

організована агітація в місті Первомайську проти оновленого союзу серед 

місцевого населення, його групу представляли 30 чол. з Києва. Він також у 

числі організаторів мітингу в місті Миколаєві, що відбувся 10 березня 

1991 р., в якому прийняло участь до 300 чол. [8.324, с. 170]. 

Свого апогею опозиційні сили регіону, досягли 25 травня 1991 р., 

заснувавши об’єднання «Демократичний Миколаїв». До його складу увійшло 

8 партій та 4 незалежні суспільні організації. Основним завданням блоку 

стало зміцнення організаційної єдності демократичних сил, координація їх 

зусиль у вирішенні загальнодемократичних завдань. Економічна та політична 

програми об’єднання передбачали ліквідацію державної монополії на 

власність, створення багатоукладної економіки, закріплення права власності 

селян на землю, безкоштовну передачу у власність громадян державних 
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квартир, скасування комуністично-адміністративних розподільчих структур і 

створення ринкової інфраструктури, впровадження поста президента 

України, ліквідацію монополії однієї партії на політичну владу, побудову 

правової демократичної держави, набуття Україною незалежності, 

самостійності і справжнього суверенітету [3.217, с. 13-14].  

Влітку 1991 р. Миколаївський Рух прийняв участь у поході «Буг – 

козацька річка», у рамках Всеукраїнського походу «Дзвін-91». Метою походу 

стало знайомство з культурою, історією, побутом всіх регіонів та зближення 

жителів різних куточків України на знак підтримки незалежності. Похід мав 

пройти з 27 липня по 2 серпня 1991 р. при активній участі представників 

зарубіжної діаспори. Захід стартував 28 липня в Первомайську біля 

пам’ятника Тарасу Шевченко, де відбувся мітинг та виступ народного хору. 

1 серпня його учасники прибули в міста Южноукраїнськ, Вознесенськ, 

Миколаїв, а завершився похід в Запоріжжі 11 серпня святом «Козацької 

слави» та фестивалем української пісні «Червона рута» [8.339, с. 214]. 

У листопаді 1991 р., напередодні проведення Всеукраїнського 

референдуму та президентських виборів, крайовий Рух організував виступи 

творчих колективів з Галичини в районах Миколаївщини. Виступи пройшли 

у Врадіївському, Єланецькому, Доманівському, Миколаївському, 

Новоодеському, Вознесенському районах та в містах Первомайську і 

Южноукраїнську [4.257, с. 251]. 

У грудні 1990 р. на з'їзді народних депутатів СРСР прийнято рішення 

про збереження Радянського Союзу як «оновленої федерації рівноправних 

суверенних республік», а також схвалено проведення референдуму 

17 березня 1991 р. Його результати підтвердили прагнення жителів регіону 

до збереження Радянського Союзу. У голосуванні взяли участь 84% жителів 

області. З них за новий Союзний договір проголосували 85,3%, проти – 

13,3% [1.132, арк. 1]. На питання про входження республіки до складу СРСР 

на підставі Декларації про державний суверенітет України 87,7% жителів 

Миколаївщини відповіли позитивно [3.219, с. 26]. 
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Результати референдуму не змогли зупинити політичну кризу в СРСР. 

Як по всій країні, так і по області продовжувала наростати недовіра до КПРС. 

Первинні партійні осередки ВО «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», 

об'єднання «Миколаївбуд» практично не вели прийому в партію, а 

парторганізації таких промислових гігантів як ВО «ЧСЗ», ПТЗ «Зоря» за рік 

прийняли всього від одного до трьох нових членів. З 679 первинних 

партійних осередків Миколаєва прийом в КПРС в 1990 р. здійснювали лише 

64, а за весь рік в області вступило в партію лише 112 чоловік [7.311, с. 137]. 

Наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. почався масовий вихід комуністів з 

партії. У 1989 р. з миколаївської обласної партійної організації виключено і 

вибуло 1302 чол., здано 329 партійних документів (у три рази більше, ніж в 

1988 р). У 1990 р. кількість виключених і вибулих з КПРС в області 

збільшилася більш ніж у два рази і склала 2787 чол.  

Остаточно КПРС дискредитувала себе 19-21 серпня 1991 р., коли 

утворений державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС) і здійснена 

спроба державного перевороту. Всі політичні сили регіону опинилися перед 

необхідністю висловити своє ставлення до подій, пов'язаних зі спробою 

державного перевороту. Дії путчистів схвалені на нараді в обкомі КПУ, яка 

відбулася 20 серпня 1991 р. У ньому прийняли участь перші секретарі 

міськкомів, райкомів партії, а також секретарі партійних комітетів великих 

промислових підприємств. На зустрічі червоною ниткою проходила думка, 

що в регіоні стабільна ситуація, а відтак потрібно зробити все для її 

зміцнення, використовувати заходи, прийняті ДКНС [9.432]. Лідери 

демократичних формувань одразу зайняли чітку позицію проти змови, 

оцінили події як антидержавний та антиконституційний переворот. Публічно 

висловили протест народні депутати УРСР М. Виноградський і В. Мороз, 

депутати обласної Ради Б. Гаврилишин та Л. Суслова. Активісти Руху вже в 

понеділок поширювали тисячі листівок, проводили акції, на яких 

засуджували дії путчистів, збирали підписи з вимогою до голови Верховної 

Ради УРСР Л. Кравчука про не підтримку ДКНС. У штаб-квартирі 
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«Демократичного Миколаєва» відбулися стихійні збори, на яких члени 

організації прийняли рішення про здійснення акції громадянської непокори. 

Згідно узгодженого плану заходів, 20 серпня демократи пікетували 

вул. Радянську та прохідні великих заводів, збирали підписи по засудженню 

дій путчистів. 

Виконком облради народних депутатів і правоохоронні органи не 

виконали жодної з вимог путчистів. Всупереч їх вказівкам продовжували 

працювати всі засоби масової інформації. Так, кабельне телебачення 

Центрального району Миколаєва інформувало телеглядачів про події, 

використовуючи зарубіжні відеоканали і самостійно здійснюючи переклад. 

Працювали і миколаївські «7 канал» і «22 канал». 

Разом з тим, брак об'єктивної інформації та стереотипи мислення, 

засновані на беззастережній слухняності, перешкодили частині миколаївців 

адекватно оцінити ситуацію під час путчу. Так, голова Селянської спілки 

області В.І. Ільїн 21 серпня опублікував на сторінках «Південної правди» 

заяву, в якій, висловлюючи думку 90 тис. членів свого союзу, закликав 

підтримати зусилля виконуючого обов'язки президента країни Г. Янаєва і 

заяву радянського керівництва та Комітету з надзвичайного стану від 18 і 

19 серпня 1991 р. [4.272, с. 142]. 

22 серпня 1991 р. на зборах представників демократичних громадських 

організацій міста Миколаєва, депутати Миколаївської обласної, міської та 

районної Рад народних депутатів прийняли заяву, в якій висловлено вимогу 

засудити дії миколаївського господарсько-партійного активу у період путчу. 

Пропонувалося звільнити із займаних посад, а також позбавити депутатських 

мандатів усіх осіб, які брали участь у нараді в обкомі партії 20 серпня 1991 р. 

і підтримали дії путчистів; призначити в округах нові вибори на 

багатопартійній основі голів облради та міськради; негайно провести 

департизацію державних підприємств та установ; заборонити членство в 

політичних партіях працівникам судів, прокуратури, армії, МВС, КДБ; 
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провести повне розслідування та надати гласності діям посадових осіб у 

Миколаєві та в області під час серпневих подій [9.440]. 

Позачергова сесія обласної ради відбулася тільки 29 серпня 1991 р. На 

ній присутні 96 депутатів, а також запрошені партійні, радянські і 

господарські керівники, представники ЗМІ. Заслухано доповідь голови 

облради І. Грицая «Про політичну ситуацію в області у зв'язку з державним 

переворотом в СРСР та заходи щодо попередження антиконституційних дій 

на території області», в якій рішуче засуджувалися дії ДКНС і осіб, що 

підтримували його. Крім того створена тимчасова депутатська комісія з 

перевірки на території області діяльності посадових осіб, органів влади, 

управління, громадських об'єднань і організацій у зв'язку з державним 

переворотом в складі В.Н. Валецького, В.І. Діданова, Ф.А. Іванова, 

А.А. Кравченка, Є.А. Омельченка, А.Є. Тарнавського, В.А. Чистого. 

Депутати облради підписали звернення до населення, керівників політичних 

партій та організацій області із закликом до «консолідації, громадянської 

згоди і єдності в ім'я утвердження і розвитку суверенітету України, 

будівництва правової держави, прискорення перебудовчих процесів» [9.416]. 

Сесія прийняла спеціальний документ «Про політичну ситуацію в області у 

зв'язку з державним переворотом в СРСР та заходи щодо попередження 

антиконституційних дій на території області», в якому рішуче засуджувалися 

дії ДКНС і осіб, які підтримали його і в той же час зазначалося, що 

«керівництво обласної ради народних депутатів та її виконавчого комітету 

здатне вирішувати поставлені перед ним завдання» [4.272, с. 143]. 

Після серпневого путчу 1991 р. ставлення населення області до 

політичних лідерів істотно змінилося. Про це свідчать результати 

соціологічного опитування, проведеного серед жителів Миколаєва 27-

28 серпня 1991 р. Кожен третій з них став краще ставитися до Президента 

СРСР М. Горбачова і гірше до Голови Верховної Ради УРСР Л. Кравчука. 

Більшість респондентів (67%) вважали, що керівників, які підтримали 
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переворот, необхідно усунути від займаних посад і КПУ повинна оголосити 

про саморозпуск (68%) [9.421]. 

Після путчу Верховна Рада УРСР, 24 серпня 1991 р. ухвалила Акт 

проголошення незалежності України. На Миколаївщині кількість громадян, 

що дали стверджувальну відповідь на питання незалежності, становило 

86,3%, проти – 10,6% [3.219, с. 39]. 30 серпня 1991 р. Верховна Рада України 

заборонила діяльність КПУ, звинувативши її в причетності до серпневого 

путчу [9.442]. 

На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. 89,4% жителів області 

підтримали Акт проголошення незалежності України [9.342]. 72,3% 

проголосували за обрання Президентом України Голови Верховної Ради 

УРСР Л.М. Кравчука [4.272, с. 149]. 

2 грудня 1991 р. після проведення і оприлюднення результатів 

всеукраїнського референдуму членами Миколаївської крайової організації 

НРУ Б. Морозом, О. Матіюком, С. Богдановичем, В. Спицею організована 

акція: рухівці до початку робочого дня на щоглі центральної 10-поверхової 

адміністративної будівлі суднобудівного заводу «Океан» міста Миколаєва 

вивісили жовто-блакитний прапор. Це перший піднятий прапор над 

офіційною державною спорудою у місті [9.433]. 

Проголошення України незалежною державою та заборона діяльності 

комуністичної партії стали новим поштовхом для утворення політичних 

партій. На сторінках «Південної правди» з'явилося звернення до жителів 

Миколаєва з закликом організувати замість комуністичної партію захисту 

інтересів трудящих, метою якої стало б будівництво соціально справедливого 

суспільства, заснованого на високоефективній економіці, демократії та 

реальному народовладді, верховенстві права і закону. Нова партія обіцяла 

виражати і захищати інтереси трудящих, кожного громадянина, відстоювати 

його право на працю, державне соціальне забезпечення, освіту, медичне 

обслуговування, житло. 3 вересня 1991 р. ініціативна група політичних і 

громадських діячів України зробила заяву про об'єднання демократичних 
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сил. Його підтримала велика група депутатів усіх рівнів від Миколаєва та 

області. Оргкомітет Миколаївської організації 14 вересня 1991 р. провів 

міську установчу конференцію руху «Демократичні реформи України» 

(ДРУ). Обрано раду організації, прийнято Тимчасове положення про 

організацію, обрана делегація на Всеукраїнську установчу конференцію. 

Головою організації ДРУ в Миколаєві призначений депутат міської ради 

Є. Казанський [4.272, с. 229]. 

Внаслідок значної концентрації потенціалу радянського військово-

промислового комплексу (ВПК), розташування з'єднань ракетних військ 

стратегічного призначення в м. Первомайську та потужних систем 

протиповітряної і протиракетної оборон протягом 60-80-х рр. Миколаївщина 

мала статус «закритої території» [3.205, с. 269]. Однак в другій половині 80-х 

– на початку 90-х рр. ХХ ст. розпочалась активна розбудова та зміни в 

адміністративно-територіальному поділі області. 2 квітня 1987 р. вийшов 

Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про присвоєння найменування 

новозбудованому населеному пункту Південноукраїнської атомної 

електростанції та віднесення його до категорії міст обласного 

підпорядкування» [8.332]. Місту енергетиків дали назву – Южноукраїнськ 

[3.205, с. 330]. У 1991 р. місто Очаків віднесене до категорії міст обласного 

підпорядкування [8.330]. З 1970 р. по 1989 р. чисельність населення області 

зросла на 188 тис. за рахунок нового міста – міста енергетиків 

Южноукраїнськ, спостерігається зростання численності населення у 

Миколаєві, Первомайську та сільських районах – Жовтневому, 

Миколаївському, Очаківському, Снігурівському, Арбузинському. Щорічне 

зростання чисельності населення відбувалося як за рахунок природного, так і 

механічного зростання. Економічний розвиток стимулював збільшення 

кількості населення і, навпаки, занепад економіки призвів до зменшення 

кількості населення за рахунок різних змін демографічного стану: зменшення 

народжуваності, міграційних процесів, особливо молоді, збільшення 

загальної смертності [4.244, с. 14].  
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В 1986 р. після катастрофи на Чорнобильській АЕС в зону ліквідації з 

області направлено більше 600 автомобілів, 18 бетонозмішувачів, 

5 автокранів, 20 автоцистерн, передано 18 компресорів, 31 трансформаторна 

підстанція, 15 пересувних електростанцій, 190 глибинних насосів. 

Відряджено майже 400 водіїв, більше 50 працівників органів внутрішніх 

справ, понад 100 медиків. До кінця травня із зони катастрофи на 

Миколаївщину переселено 506 осіб, їм надано грошову допомогу, 

забезпечено житлом, працевлаштовано. У піонерські табори прибуло 

4977 дітей [4.282, с. 35]. Протягом 1986-1988 рр. в область із зони 

Чорнобильської катастрофи прибули 7798 осіб, з них 5290 дорослих та 

2508 дітей [4.246, с. 72]. 64 жителя Миколаївщини загинули під час війни в 

Афганістані [4.220, с. 304]. 

До 1987 р. збільшено число стаціонарних і амбулаторно-поліклінічних 

закладів як у містах, так і в сільській місцевості за рахунок введення нових, 

типових установ. Середня потужність обласної лікарні для дорослих склала 

850 ліжок, обласної дитячої – 325, міських та центральних районних 

лікарень – 415 ліжок. При збільшенні загальної кількості лікарів основних, 

найбільш широких спеціальностей (терапія, хірургія, педіатрія, акушерство, 

гінекологія) в 2,5 рази зросла кількість офтальмологів і дерматологів, в 

6 разів – отоларингологів, в 7 разів – невропатологів, педіатрів та 

рентгенологів. У великих міських та обласних лікувально-профілактичних 

установах з'явилися такі фахівці і відповідні спеціалізовані відділення як 

нейрохірурги, ендокринологи, гастроентерологи, гематологи, алергологи, 

кардіоревматологи, пульмонологи, лікарі лікувальної фізкультури та 

функціональної діагностики. У допоміжних службах з'явилися біохіміки, 

гістологи, лікарі функціональної діагностики, ендоскопісти та інші 

спеціальності. За великі успіхи у справі розвитку охорони здоров'я 18 лікарям 

присвоєно звання «Заслужений лікар республіки», дев'яти медичним 

працівникам – «Заслужений працівник охорони здоров'я», 677 нагороджені 

орденами і медалями, три – почесними грамотами Президії Верховної Ради 
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СРСР, 335 чоловік нагороджені знаком «Відмінник охорони здоров'я» [4.266, 

с. 91]. У 1989 р. на базі Миколаївської міської лікарні відкрито обласне 

відділення хірургії судин [9.407] і нирковий центр [9.411]. В 1989 р. в міській 

дитячій лікарні №2 встановлено першу в області «соляну» камеру для 

лікування бронхіальної астми [9.353]. Значно знижена дитяча смертність: 

якщо в 1960 р. вона досягала 43 померлих на 1000 народжених, в 1980 р. –

34,1, то у 1990 р. – 12,1 [4.233, с. 20]. В 1990 р. створена Асоціація 

миколаївських лікарів, до складу якої увійшли біля 100 фахівців [9.377]. 

Однак попри перелічені успіхи у 80-х рр. у сфері охорони здоров'я 

виникають нові проблеми – нарко- і токсикоманії, загострення яких припадає 

на другу половину 80-х рр. Так, якщо в 1984 р. виявлено 1,5 випадки 

залежності на 10 тис. учнів, то в 1988 р. – 28,3. За офіційними даними на 

1990 р. в області перебувало на обліку 1583 людини з діагнозом наркоманія, 

в тому числі 13 неповнолітніх, 282 людини, схильні до епізодичного 

вживання наркотиків, з них 18 неповнолітніх. Тільки за перше півріччя 

1991 р. виявлено та вилучено 87 кг макової соломки [9.383]. Одним з 

факторів, що сприяли поширенню наркоманії в області стало вирощування 

громадянами на присадибних ділянках масляничного маку, а також невжиття 

заходів адміністрацією колгоспів, радгоспів, сільськими, селищними радами 

щодо знищення дикорослих посівів нарковмісних рослин. Активізовано 

роботу спеціалізованої лікувальної мережі у складі обласного, 

Первомайського, Вознесенського міжрайонних диспансерів, два денних 

стаціонари, 30 наркологічних кабінетів, 28 пунктів, 849 громадських 

наркопостів [9.428]. У ХІІ п'ятирічці збільшилася кількість хворих на 

алкоголізм. Тільки з 1986 по 1990 рр. в перерахунку на абсолютний алкоголь 

кількість споживаного алкоголю жителями області збільшилася з 2,5 літрів 

до 3,2, продаж алкогольних напоїв зріс на 59%. До початку 1990 р. на обліку 

в медичних установах знаходилося 17 тис. хворих на алкоголізм і 

алкогольний психоз, в їх числі 1,6 тис. жінок. Тільки протягом 1989 р. взято 

на облік більше 2,3 тис. хворих алкогольним психозом і хронічним 
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алкоголізмом, в тому числі з уперше в житті встановленим діагнозом близько 

2 тис. [9.422]. Число хворих на наркоманію та токсикоманію, які перебували 

на обліку в медичних установах, збільшилася порівняно з 1985 р. в 2,6 рази і 

досягло 1,6 тис., або 121,1 у розрахунку на 100 000 населення проти 46,9 – в 

1985 р. Підлітки становлять 1,2%. Число померлих від отруєнь алкоголем в 

1990 р. збільшилася більш ніж у 1,5 рази і склало 224 людини [9.422]. Якщо в 

1981 р. в області зареєстровано 146 хворих на наркоманію, то в 1991 р. – 

1994 чол. [4.245, с. 108]. 

Ніколи не проголошуючи русифікацію метою держави через цілковиту її 

суперечність офіційним гаслам національної політики КПРС, чиновники 

ретельно маскували методи та засоби русифікації, переконуючи 

громадськість в об’єктивності й прогресивності асиміляційних процесів. 

Найпідступнішими ці дії в галузі народної освіти, міграційній політиці 

«перемішування» населення, видавничій справі, декларативній національній 

політиці «злиття націй», що впроваджувалася в життя у 60-80-ті рр. ХХ ст. 

Етнічним наслідком спотвореної національної політики Радянської держави 

став факт дедалі більшого поширення мовної русифікації українців та інших 

етнічних спільнот. Кількість осіб, які вважали рідною мовою мову своєї 

національності невпинно зменшувалася від 85,6% у 1970 р. до 84% у 1989 р. 

У 1970 р. російську мову рідною вважало 13,4% усіх неросіян 

Миколаївщини, у тому числі 13,2% українців. Із загальної кількості сільських 

жителів у 1970 р. вільно володіли другою мовою – російською 34,9%, 

українською – 3,34%. Асиміляційні процеси серед українців і росіян сільської 

місцевості і міст проходили не однаково. Мовна асиміляція серед українців 

сіл фактично не спостерігалася. Переважна більшість сіл краю залишилась 

україномовними. Серед росіян області також мали місце асиміляційні 

процеси – вони українізувалися. Кількість росіян у селах, які називали 

рідною мовою українську, вища, ніж серед українців, які називали рідною 

мовою російську. Так, у селах Миколаївщини 3377 росіян (8,1%) назвали 

своєю рідною українську мову, російську мову рідною назвали 
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8221 українців (1,6%). У 1989 р. російську мову як рідну визнали 97,4% 

росіян, українську – 2,5%. Рівень мовної асиміляції серед українців 

збільшився з 1970 по 1989 рр. на 3,1%. Внаслідок чого загальна чисельність 

домінуючого корінного етносу збільшувалася переважно за рахунок 

російськомовних. Русифікаторська політика щодо обмеження 

функціонування української мови породжувала байдужість жителів краю до 

української мови. Якщо у 1989 р. 58,4% українців Миколаївщини вільно 

володіли другою мовою – російською, то серед росіян тільки 3,1% володіли 

українською, незважаючи на те, що жили вони в Україні. Слід зауважити, що 

у прискоренні мовної і етнічної асиміляції найважливішу роль відіграє 

соціальний престиж тієї чи іншої мови. Її статус в суспільстві визначається 

політикою держави. Масове залучення українців і представників інших 

етносів, наприклад, євреїв, білорусів, поляків у містах до російської мови, 

самоізоляція влади від підтримки національних мов штучно прискорювали 

процес зміни української мови (або інших мов) на російську, що визначалося 

ними під час проведення перепису [6.295, с. 128-129]. 

На Миколаївщині, як і в країні в цілому, процес національно-

культурного відродження розпочався з часу прийняття у жовтні 1989 р. 

Верховною Радою УРСР Закону «Про мови», який надав українській мові 

статусу державної. Однак суттєвих зрушень не спостерігалося, бо 

національне відродження відбувалося не на досить сприятливій етнічній 

основі. Так, згідно з переписом населення 1989 р. в області проживали: 

українців – 75,6%, росіян – 19,4%, молдован – 1,3%, білорусів – 1,1%, євреїв 

– 0,9%. Рідною мову своєї національності визнали 83,7% українців, 97,4% 

росіян. Російську мову визнали рідною 16,3% українців, росіяни ж 

українську – 2,6%. Національний склад населення м. Миколаєва наступний: 

українців – 63,2%, росіян – 31,2%, 5,6% – інших національностей. Визнали 

рідною мову своєї національності 57,1% українців і 99,3% росіян. 41,7% 

українців назвали рідною мовою російську. Отже, відбулося глибоке 

зросійщення українців як по області, так і особливо по місту. Це слугувало 
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серйозною перешкодою на шляху українського національно-культурного 

відродження в краї [3.216, с. 113]. 

На території Миколаївщини в зазначений період мешкали представники 

133 національностей, які склали 18,1% від загальної кількості населення 

області [4.250, с. 101]. Створені передумови для піднесення самосвідомості 

українського та інших народів, їх всебічного розвитку. Згідно з прийнятим 

Законом про національні меншини всім громадянам України гарантуються 

рівні громадянські, соціальні, економічні права і свободи, розвиток 

національної самосвідомості і самовизначення [7.305, с. 41]. З кінця 80-х – на 

початку 90-х рр. почалось активне відродження національної самосвідомості 

не тільки українців, а й представників етнічних спільнот Миколаївщини. 

Виникають перші національно-культурні об'єднання (німецьке, єврейське, 

болгарське, вірменське), які ставлять за мету зберегти й передати нащадкам 

рідну мову і культуру. У 1992 р. з ініціативи 7 національно-культурних 

товариств та сприяння Миколаївських відділень українського Фонду 

культури, Народного Руху України, міського Пушкінського клубу створена 

громадська організація «Рада національних товариств Миколаївської 

області», яка стала об’єднавчим центром для етнічних громад області [4.256, 

с. 6]. Головним завданням Ради стало представлення інтересів національних 

меншин регіону в царині розвитку їхньої мови та культури, захисті прав, 

методична допомога товариствам, науково-дослідницька й просвітницька 

робота. Місією організації визначено збереження в суспільстві 

міжнаціонального миру та злагоди. У 1989 р. створено Товариство єврейської 

культури – перша єврейська організація м. Миколаєва [6.289, с. 23]. 

На початок 1988/1989 навчального року в області працювало 2 вищих і 

14 середніх спеціальних навчальних закладів, де на всіх відділеннях 

налічувалося 29347 чоловік. 65,5% студентів та 60,4% учнів середніх 

спеціалізованих навчальних закладів, що навчалися на денних відділеннях, 

отримували стипендію за рахунок стипендіального фонду. Крім того, 
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отримували стипендію за рахунок підприємств, колгоспів, радгоспів – 12,9% 

студентів та 18,2% учнів денних відділень [9.423]. 

У 1987 р. в МДПІ на фізико-математичному факультеті введена нова 

спеціальність – математика з основами інформатики та обчислювальної 

техніки, на якій вперше в області почалося вивчення сучасних на той період 

мов програмування – бейсик, паскаль, фортран [9.380]. В 1988 р. в Миколаєві 

почали працювати 1,5- та 3-х місячні курси комп’ютерної грамотності, 

організовані місцевим філіалом московського кооперативу «Факт» в 

приміщенні Палацу культури і техніки суднобудівників на базі вітчизняних 

персональних комп’ютерів «Електроніка БК-0010». Курси мали значну 

популярність серед жителів міста усіх вікових категорій [9.429]. В 1987 р. у 

м. Первомайську відкрився політехнічний технікум, в якому розпочалась 

підготовка техніків-технологів з програмування для верстатів з програмним 

управлінням, техніків-механізаторів по автоматизації установок з двигунами 

внутрішнього згорання, техніків-електромеханіків з експлуатації 

промислових роботів, а також бухгалтерів [9.360]. В 1991 р. для організації і 

розвитку фізичної культури і спорту серед учнівської молоді, ПТУ, середніх 

та вищих навчальних закладів створюється фізкультурна організація «Гарт», 

підпорядкована Міністерству освіти України [4.243, с. 9]. З вересня 1987 р. 

по серпень 1988 р. екіпаж у складі семи миколаївських яхтсменів на яхті 

«Ікар» здійснив навколосвітню подорож, пройшовши 31 тис. миль за 325 днів 

[4.252, с. 246]. 

На січень 1991 р. в області нараховувався 61 друкований засіб масової 

інформації. Серед них ряд нових газет: миколаївські «Вечерний Николаев», 

«Радянське Прибужжя», «Николаевская», «Досуг», очаківська 

«Воскресенье», південноукраїнська «Контакт», журнал «Южанин» [9.417], 

районні «Нове життя», «Трибуна хлібороба», «Родная природа», «Вечерний 

Вознесенск» [9.389]. В грудні 1990 р. друкований орган Миколаївського 

обкому ЛКСМУ газету «Ленінське плем'я» перейменовано у «Молодёжь 

Николаевщины» [9.399]. 
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В кінці 80-х рр. пожвавилося релігійне життя, у тому числі національних 

меншин Миколаївщини. В умовах демократизації українського суспільства 

вони отримали можливість створювати релігійні громади, облаштовувати та 

використовувати за призначенням повернуті їм церковні споруди або 

будувати нові. Першою відновленою церковною спорудою став храм в 

Матвіївці, відновлений в 1986-1988 рр. У 1988 р. відновлюється і 

реєструється православна релігійна громада церкви Святого Михаїла 

Архангела в селі Жовтневе Врадіївського району. У 1989 р. в селі Мазурове 

Кривоозерського району відроджується громада Покрова Божої Матері. У 

1990 р. відроджуються і реєструються православні релігійні громади в селах 

Василівка та Комісарівка Березанського району, Дорошівка Вознесенського 

району, Піщаний Брід Веселинівського району, Прибужжя Доманівського 

району, Комсомольське Миколаївського району, в смт Криве Озеро 

Кривоозерського району. У 1991 р. жителі сіл Трикрати Вознесенського 

району, Дмитрівка Очаківського району, Маліївка Березнегуватського району 

відновили релігійні громади православних церков. У квітні 1991 р. в області 

перебувало на обліку 79 релігійних православних громад [3.198, с. 125]. 

В 1991 р. прийнятий Закон України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», на основі якого починає здійснюватись державна політика в цій 

сфері. Основне завдання цього Закону – забезпечення рівних прав усім 

громадянам України, незалежно від їх ставлення до релігії та прихильності 

тієї чи іншої церкви [6.300, с. 201]. 

Найбільш багаточисельною в православному середовищі стала 

Миколаївська єпархія УПЦ, яку вперше за всю історію Миколаївщини 

рішенням Священного Синоду Української православної церкви 

Московського патріархату створено в 1992 р. До складу єпархії увійшли: 

261 релігійна громада, жіночий та чоловічий монастирі, дворічне духовно-

єпархіальне училище, видається часопис «Голос православ'я». 121 релігійну 

громаду, місію Преподобного Феодосія Печерського, 1 монастир налічує 

Миколаївська єпархія Української православної церкви Київського 
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патріархату. Дев'ять громад Української автокефальної православної церкви 

увійшли до складу Таврійської єпархії [6.299, с. 184]. 

На початку 90-х рр. почалося відродження іудейської релігії в Миколаєві 

та області. Створена Миколаївська єврейська релігійна громада, якій 

передані три колишні культові споруди по вул. Карла Лібкнехта 13, 13-а, 15. 

При Миколаївській синагозі засновано єврейське релігійне училище, 

спеціальна школа та дитячий садок. Крім Миколаївської громади, в області 

створено ще 5 єврейських релігійних громад [6.299, с. 138].  

В 1991 р. віруючим римо-католицького віросповідання повернута 

будівля костьолу Святого Йосифа. У складі громади – поляки, українці, 

росіяни, представники інших народів. Крім Миколаєва, католицькі парафії 

засновано у Баштанці, Южноукраїнську, Очакові, Кисилівці Снігурівського 

та Благодатному Баштанського районів. В смт. Криве Озеро відкрито римо-

католицький костьол для прихожан польського походження.  

Після тривалої перерви відновилися богослужіння в лютеранській кірхсі. 

Завдяки зусиллям чеського культурологічного об'єднання в с. Богемка 

Врадіївського району освячено Віфліємську каплицю – чесько-братську 

євангелістичну церкву. Миколаївські вірмени створили громаду Вірменської 

апостольської церкви на чолі зі старостою С.Є. Саркісяном. Почало 

відроджуватись релігійне життя татар, азербайджанців, турків-месхетинців, 

чеченців та інших народів, що сповідують іслам. Відкрилася школа арабської 

мови. Вперше за багато років місцеві мусульмани отримали можливість 

здійснити паломництво (хадж) до святих для них місць Мекки [6.299, с. 139].  

В 1990 р. центральній бібліотеці для дорослих м. Миколаєва присвоєно 

ім'я основоположника українського професійного реалістичного театру, 

драматурга, композитора М.Л. Кропивницького [8.331]. В 1985 р. у 

Вознесенську відкрилася картинна галерея, в якій представлені роботи 

народного художника СРСР, академіка, професора, лауреата Державної 

премії Є.А. Кібрика [9.390]. У художньому музеї експонується 1153 твори 

народного художника. В 1986 р. музей відвідали 23378 чоловік, проведено 
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583 екскурсії, прочитано 7 лекцій, в трудових колективах – 78. Відбулись 

виставки на справжньому і репродукційному матеріалі. Проведено 

43 виставки на підприємствах і в господарствах міста та районів [9.444]. В 

1987 р. в музеї мариністичного живопису ім. Р.Г. Судковського пройшла 

персональна виставка картин миколаївського художника, члена Спілки 

художників СРСР, учасника обласних і республіканських виставок 

М.І. Нікітіна [9.358]. 

З початку 80-х рр. окремі жителі Миколаївщини намагалися самостійно 

добитися виконання місцевими органами влади та правопорядку чинних 

законів, за що зазнавали переслідувань, в тому числі і примусового 

медичного (психіатричного) лікування. Так, О. Денщик, вчитель 

м. Миколаєва відмовився приймати участь у виборах 1982 р., оскільки, на 

його думку, «вибирати нема з кого». Озвучення цієї думки серед учнів 

привело до звільнення його з роботи. В січні 1983 р. він особисто звертається 

до Генеральної Прокуратури СРСР зі скаргою про незаконне його звільнення. 

Оскільки відповіді з боку останньої не послідувало, О. Денщик спробував 

особисто звернутися до журналіста «Нью-Йорк Таймс», який на той час 

перебував у Москві. Біля приймальні агентства ІТАР-ТАС затриманий 

особами в цивільному одязі та за кілька днів переведений до психіатричної 

лікарні, де знаходився до 1989 р. [4.271, с. 43]. 

Схожа доля була і в уродженця с. Констянтинівка Баштанського району 

А.М. Ільченка. Останній, працюючи вчителем вечірньої школи при ВТТ в 

Казанківському районі, 3 травня 1982 р. написав листа до ЦК КПРС на ім’я 

JI.I. Брежнєва, де зазначив, що відмовляється голосувати, бо не вірить, що 

вибори обирають кращих, так як вони порушують закони. А. Ільченко 

змушений змінити місце роботи та проживання. У квітні 1985 р. він 

звертається з листом до Президії Верховної Ради СРСР, де заявляє, що 

відмовляється від громадянства СРСР, оскільки в країні не захищаються, а 

порушуються права людей. «За спробу виходу з громадянства СРСР та 
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антирадянські виступи» А. Ільченко зазнав примусового «психіатричного 

лікування в спецклініці МВС» [4.271, с. 44]. 

Таким чином, в другій половині 80-х рр. з поширенням гласності та 

загальної демократизації на Миколаївщині починають виникати різноманітні 

суспільно-політичні рухи, організації, об'єднання. Однією з перших стала 

Миколаївська крайова організація Народного Руху, установча конференція 

якої відбулася у серпні 1989 р. Чисельність організації становила близько 

160 чол. Найбільші осередки Руху створено в Миколаєві на заводах «Зоря», 

«Океан», об'єднанні «Машпроект», у Південноукраїнську, Снігурівському, 

Веселинівському, Первомайському, Новоодеському, Баштанському, 

Братському районах. Головним завданням організації стала боротьба за вихід 

України зі складу СРСР. Друкованим органом стала газета «Чорноморія». 

Велика увага приділялася пропаганді знань з історії, культури України. 

11 січня 1990 р. в Миколаєві виникла «Філія Української Гельсінської 

спілки», яка незабаром перетворена у «Філію Української Республіканської 

партії». 14 квітня 1990 р УРП приєдналася до Руху і очолила його. Її члени 

підтримували ідею створення незалежної України. У квітні 1990 р. у Литві 

виходить перший ксерокопійний номер газети «На сторожі» як початок 

незалежної преси Миколаївщини. 8 вересня 1990 р. виходить перший номер 

газети «Вечерний Николаев» як органу Миколаївської міської Ради народних 

депутатів. В 1990 р. в Миколаєві виникли місцеві організації, філії, відділи, 

осередки Об'єднаної соціал-демократичної партії України, Демократичної 

партії України, Конституційно-демократичної партії України, з'явилися 

прихильники анархо-синдикалістів. Створено такі об'єднання, спілки, 

асоціації й товариства як «Екологічна асоціація», «Спілка Чорнобиль», 

«Меморіал», товариства української мови ім. Т.Г. Шевченка, єврейської, 

німецької, корейської, грецької, чеської, болгарської культур, російської 

мови.  

25 травня 1991 р. відбулася установча конференція спілки 

«Демократичний Миколаїв». Заяву про її заснування, положення і 
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декларацію підписали представники майже всіх політичних формувань 

області. Політичними завданнями спілки проголошені зміцнення 

організаційної єдності демократичних сил, координація зусиль, узгодження 

позиції у вирішенні загальнодемократичних завдань, відродження 

громадської активності населення, формування суспільної думки на захист 

демократії, активне сприяння захисту прав людини, за впровадження поста 

Президента України, ліквідацію монополії однієї партії на політичну владу, 

побудову правової, демократичної держави, набуття Україною незалежності 

та справжнього суверенітету. Економічна програма об'єднання передбачала 

ліквідацію державної монополії на власність, створення багатоукладної 

економіки, відродження і становлення власника, закріплення права власності 

селян на землю, скасування комуністично-адміністративних розподільчих 

структур (Держплан, Держпостач, Держагропром, централізовані промислові 

міністерства та відомства) і створення ринкової інфраструктури (товарні, 

валютні, фондові біржі, комерційні банки, страхові компанії). 

Мешканці області прилучилися до активної участі в національному 

відродженні. Під час березневого  референдуму 1991 р. 85,2% його учасників 

проголосували за збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних 

суверенних республік. При опитуванні про те, що Україна повинна бути у 

складі Союзу радянських суверенних держав на засадах Декларації про 

державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., за це висловилися 

87,7% від тих, що брали участь у референдумі.  

Під час спроби державного перевороту 19-21 серпня 1991 р. органами 

державної влади області відповідно до рекомендацій Президії Верховної 

Ради УРСР проводилася робота щодо забезпечення порядку і стабільності 

роботи підприємств та організацій, попередження правопорушень, 

забезпечення нормального ритму життя. Жоден із документів, що надійшли 

від так званого ДКНС, а також комітету Держбезпеки СРСР, МВС СРСР, 

Прокуратури СРСР, Міністерства фінансів СРСР з вимогою їх неухильного 

виконання, виконкомом обласної Ради народних депутатів та 
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правоохоронними органами не виконувалися. Всупереч вказівкам путчистів 

продовжували працювати засоби масової інформації.  

Надзвичайна сесія Миколаївської обласної Ради народних депутатів, 

заслухавши і обговоривши доповідь голови обласної Ради І.Т. Грицая, 

прийняла спеціальний документ «Про політичну ситуацію в області у зв’язку 

з державним переворотом в СРСР і заходи із попередження 

антиконституційних дій на території області», в якому рішуче засудило дії 

т.з. ДКНС та осіб, що надавали йому сприяння чи підтримку. Обласна Рада 

звернулася до населення, керівників політичних партій і громадських рухів 

області із закликом до консолідації, громадської згоди і єдності в ім'я 

утвердження і розвитку суверенної України, побудови правової держави, 

прискорення перебудовчих процесів.  

29 серпня 1991 р. збори громадськості Миколаївщини прийняли 

звернення до мешканців і народних депутатів Миколаївської області з 

привітанням Акту проголошення незалежності України. 

 



188 
 

ВИСНОВКИ 

 

 

 

Відповідно до поставлених завдань дисертантка дійшла до наступних 

висновків: 

1. Огляд літератури з досліджуваної проблеми свідчить про те, що 

проблематика комплексного розвитку Миколаївщини другої половини 60-х – 

початку 90-х рр. ХХ ст. досліджена недостатньо. Розкриті радянською 

історіографією аспекти висвітлені відповідно до концептуально-ідеологічних 

концепцій КПРС і по суті носять необ'єктивний характер. Введення у 

науковий обіг нових джерел, додержання наукових принципів історизму та 

об’єктивності, зважена оцінка процесів, що відбувались у суспільно-

політичному і соціально-економічному розвитку Миколаївщини в другій 

половині 60-х – початку 90-х рр., дало можливість об'єктивно розкрити 

досліджувану проблему.  

Для забезпечення всебічного вивчення головних аспектів досліджуваної 

теми використано комплекс загальнонаукових та спеціальних історичних 

методів: аналіз, синтез, індукція, дедукція, метод кліометрії, статистичного 

спостереження, історичної реконструкції, історико-ситуаційний, історико-

генетичний, хронологічний, порівняльний. 

В процесі роботи над дослідженням залучено різні за своїм характером 

джерела: опубліковані документи місцевого, республіканського та союзного 

партійно-державного керівництва, статистичні матеріали, періодичні 

видання, що виходили в окреслений період, архівні матеріали. Відповідно до 

цього, критичне використання, аналіз, синтез, співставлення та порівняння у 

дисертаційному дослідженні наявної історіографічної бази та обширного 

комплексу джерел дозволили об’єктивно підійти до розгляду проблем 

суспільно-політичного, соціально-економічного та культурно-духовного 

розвитку Миколаївщини в другій половині 60-х – початку 90-х рр. 
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Відібраний з різноманітних джерел, критично проаналізований та 

систематизований у процесі дослідження фактичний матеріал, зроблені на 

його підставі оцінки і узагальнення об’єктивно розкрили завдання 

дослідження та надали підстави для винесення відповідних висновків. 

2. Досліджено, що в другій половині 60-х – першій половині 80-х рр. в 

області збудовані такі велетні індустрії, як Південно-турбінний завод «Зоря», 

Миколаївський глиноземний завод, Дніпро-Бузький порт, трансформаторний, 

конденсаторний заводи, завод підйомно-транспортного устаткування, 

комбінат силікатних виробів, Миколаївський домобудівний комбінат, завод 

дощувальних машин «Фрегат» у Первомайську, Південно-Українська атомна 

електростанція. Модернізовані суднобудівні заводи. Будувалися 

підприємства легкої та харчової промисловості; в Миколаєві – трикотажне 

об’єднання, взуттєва і швейна фабрики, молокозаводи, пивзавод «Янтар»; у 

Первомайську – молочноконсервний комбінат, м’ясокомбінат, меблева 

фабрика; Вознесенський шкірзавод; Очаківський мідійно-устричний 

рибоконсервний комбінат. На рубежі 70-80-х рр. тільки у Вознесенську діяло 

13 великих підприємств, в Очакові – 8. Містом з високорозвиненою 

промисловістю став Первомайськ, де розміщено 17 великих підприємств. 

Позитивні зрушення в економіці, викликані розширенням прав у 

плануванні і господарській діяльності підприємств і об'єднань, стимулювали 

високопродуктивну працю, прискорення науково-технічного прогресу. В 

1984 р. по області в умовах даного економічного експерименту працювали 

13 підприємств і організацій, у тому числі десять – Мінхарчопрому УРСР, 

два – Мінважмашу СРСР і одне – Мінелектротехпрому СРСР. Аналіз 

підсумків їх роботи засвідчив позитивний вплив нового механізму 

господарювання на діяльність підприємств: підвищилась зацікавленість 

працівників у повному використанні наявних резервів підвищення 

ефективності виробництва. У цьому немалу роль відіграла участь трудових 

колективів у формуванні планів економічного і соціального розвитку 

підприємств. Спрацювало багато показників і нормативів, які стимулювали 



190 
 
високопродуктивну працю і досягнення більш високих результатів роботи 

всього колективу.  

Важливим стимулом, що забезпечив підвищення ефективності 

виробництва, стало прийняття відрядно-преміальної системи оплати праці, 

при якій заробітна плата складалася з двох частин – відрядного заробітку і 

премій. Серед підприємств, які першими перейшли на дану систему стали 

суднобудівні заводи ім. 61 комунара, «Океан» і ЧСЗ. На цих заводах 

досягнута висока якість нормування праці за рахунок широкого застосування 

загальномашинобудівного і галузевих норм і нормативів часу, а також 

правильної тарифікації робіт.  

Прискорення науково-технічного прогресу на суднобудівних заводах 

дозволило освоїти випуск новітніх кораблів, зокрема авіаносних крейсерів, 

суховантажів, риболовних супертраулерів, рефрижераторів; на 

машинобудівних заводах – випуск нових турбін, дизелів, асфальтоукладачів, 

дощувальних машин, автопересувних млинів, електротехнічної апаратури. В 

області вироблялося понад 500 лише основних видів промислової продукції. 

Обсяг промислового виробництва місцевої промисловості з 1967 по 

1984 рр. зріс у 4,3 рази, продуктивність праці підвищилась в 2,8 рази. 

Підприємства області, серед яких Миколаївський завод «Металіст», 

Снігурівський завод, Первомайська фабрика «Іскра», об'єднання «Южанка», 

Очаківський і Миколаївський міськпромкомбінати випускали 

500 найменувань продукції широкого вжитку. 

Однак малорухлива адміністративно-командна система управління з її 

малоефективним державним плануванням, суворою централізацією та 

дріб’язковою опікою не могла не призвести до застою  в промисловості 

Миколаївщини. Уповільнились темпи зростання валової продукції. Так, у 

1965-1970 рр. вони становили 9,9%, у 1970-1975 рр. – 7,2%, в 1976-1980 рр. – 

5,9%. Середньорічні темпи зростання продуктивності праці відповідно 

становили – 6,1%, 5% і 3,2%. На підприємствах області знижувалась 

фондовіддача, зростала собівартість продукції, знижувалась її якість. 
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Кількість підприємств, що постійно не виконували державних планів 

виробництва продукції, збільшувалась. Загострювалась системна криза 

радянської промисловості. 

В АПК також відбувалися неоднозначні, суперечливі процеси. З одного 

боку, у розвиток сільського господарства вкладалися величезні капітальні 

вкладення, спрямовані на зміцнення його матеріально-технічної бази, 

зростання енергоозброєності, розроблені передові методи використання 

меліорації, хімізації, впроваджені індустріальні технології вирощування 

сільськогосподарських культур і виробництва продуктів тваринництва, 

інтенсивні методи виробництва м'яса і молока, здійснені комплексні заходи 

по соціальній перебудові села. 

У той же час знижувалися середньорічні темпи приросту продуктивності 

праці. У 70-ті особливо помітно знизилися темпи економічного зростання, не 

вдалося повністю здійснити намічену соціальну програму. 

Повна відсутність господарської самостійності, втрата селянином 

почуття господаря землі, перетворення його в найманого робітника, брак 

матеріального заохочення, різке підвищення цін на сільськогосподарську 

техніку, мінеральні добрива, промислові товари, адміністрування призвели 

до значного погіршення цієї галузі господарства. Так, врожайність зернових 

в 1970 р. становила 25,5 ц з га, в 1985 р. – 23,3 ц. Відповідно цукрових 

буряків – 284 і 226 ц з га. Виконання планів виробництва зерна в середньому 

в досліджуваний період досягло лише 85%, м'яса – 87%, молока – 95%. 

Валовий прибуток колгоспів зменшився з 305,5 млн крб. у 1970 р. до 

163,8 млн. крб. в 1985 р.  

Планування розвитку сільського господарства науково не 

обґрунтовувалось. Встановлення колгоспам і радгоспам безлічі планів 

(основний, додатковий, народногосподарський) по заготівлях 

сільськогосподарської продукції, невиправдані їх перегляди і коригування, 

планування «від досягнутого рівня» без обліку матеріальних, технічних, 

трудових ресурсів, ґрунтово-кліматичних особливостей, відсутність наукової 
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політики цін на кожен вид продукції стримували зростання виробництва. 

Обстановка ускладнювалася тим фактом, що головним напрямом 

вдосконалення управління виробництвом стало не матеріальне 

стимулювання працівників і достатнє матеріально-технічне постачання 

господарств, а адміністрування. У Миколаївській області нерентабельним 

стало кожне п'яте господарство. 

3. Доведено, що загальне пожвавлення літературного, мистецького, 

наукового життя в Україні, звично пов'язуване лише з «хрущовською 

відлигою», насправді стало відгомоном глобальних зрушень у політичному, 

соціальному, культурно-мистецькому прогресі людства: саме ці роки 

позначені рішучою боротьбою за соціальну справедливість, права людини в 

різних країнах, крахом колоніальної системи, виникненням опору в 

«соціалістичному таборі» (угорські, чехословацькі події), студентськими 

заворушеннями 

Українське шістдесятництво на Півдні УРСР в цілому і на 

Миколаївщині зокрема існувало й формувалося з різних соціальних верств у 

схожій суспільно-політичній атмосфері. Породжене реформами М. Хрущова, 

воно виникло та існувало майже виключно завдяки зусиллям інтелігенції та 

справило глибокий вплив на події періоду другої половини 70-х – 80-х рр. 

Шістдесятники Миколаївщини є вихідцями зі студентського середовища, 

лави яких поповнювали вчителі, науковці, письменники, викладачі вищих 

навчальних закладів. Незважаючи на постійний тиск системи вони дедалі 

відкритіше висловлювали своє розуміння життя Української РСР, бачили 

нагальну потребу оновлення суспільства. Згуртовуючись, студентська 

молодь Миколаєва у творчих клубах під керівництвом найбільш 

прогресивних викладачів, звертала свої погляди на відродження національної 

культури: виступали на захист рідної мови, популяризацію здобутків 

літератури і мистецтва серед народу, вивчення і пропаганду вітчизняної 

історії. Поступово коло активістів відродження української культури 



193 
 
розширювалося – до їх лав приєднувалися сільські та навіть вчителі міських 

шкіл, талановита молодь, літератори.  

В другій половині 60-х рр. на Миколаївщині створене підпільне 

угрупування «Боротьба за громадську справедливість», мета якого у наданні 

соціалістичному устрою «людського обличчя». Однак в 1969 р. ініціатор 

створення спілки студент сільськогосподарського технікуму М. Богач 

заарештований і засуджений на 3 роки, організація викрита. 

В другій половині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. здійснювалася 

боротьба проти дисидентського руху, шістдесятників. На Миколаївщині це 

проявилося у переслідуваннях і судових процесах проти В. Різниченка і 

М. Вінграновського з Первомайщини, О. Бердника зі Снігурівщини, 

В. Богача з Миколаєва, Б. Мозолевського з Веселинівщини. В 1965 р. лише за 

спробу утворення політичної організації «Боротьба за суспільну 

справедливість» на багато років засуджено миколаївця В. Богача. 11 жовтня 

1971 р. вперше заарештовано вчителя української мови та літератури однієї з 

вечірніх шкіл Одеси, уродженця м. Первомайська на Миколаївщині, поета і 

журналіста О. Різниківа (Різниченка).  

В другій половині 60-х – на початку 80-х рр. покращився стан соціальної 

та культурно-духовної сфери. В області створено широку мережу лікувально-

профілактичних установ. В 1980 р. в них налічувалось 15400 лікарняних 

ліжок, тобто 122,7 ліжка на 10 тис. чол. населення. У 108 лікарнях, 

163 амбулаторно-поліклінічних установах і 466 фельдшерсько-акушерських 

пунктах працювали 3514 лікарів і 11800 медичних працівників із середньою 

спеціальною освітою. В 1980 р. на потреби охорони здоров’я витрачено 

60 млн руб. В той же час злиденний стан багатьох медичних установ, 

застаріле обладнання і майже повна відсутність сучасного новітнього 

устаткування, апаратури, інструментарію та медикаментів, незадовільний 

стан підготовки медичних працівників, мала заробітна плата призвели до 

низького рівня системи охорони здоров’я. 

Значні досягнення спостерігались в галузі освіти. Після прийняття у 



194 
 
1973 р. Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи подальшого 

покращення умов роботи сільської загальноосвітньої школи» в області 

відбулися суттєві зміни в системі освіти. В школах впроваджується кабінетна 

система навчання. Скорочується кількість малокомплектних шкіл. Навчальні 

кабінети оснащуються кінопроекторами, епідіаскопами, магнітофонами, 

телевізорами, програвачами, радіовузлами. Саме в 70-х рр. створена 

матеріально-технічна база для переходу шкіл області на загальну середню 

освіту. У 1970-х рр. завершилося формування мережі загальноосвітніх шкіл-

інтернатів, дитячих будинків, спеціалізованих шкіл-інтернатів. В 1980-1981 

навчальному році у 710 загальноосвітніх школах 12900 вчителів навчали 

211200 учнів. В області діяли 24 палаци й будинки піонерів та школярів, 

15 спортивних шкіл, дитяча флотилія, 12 станцій юних натуралістів і юних 

техніків, екскурсійно-туристична станція. 56 педагогам Миколаївщини 

присвоєно звання «заслужений вчитель».  

Значні досягнення спостерігались і у вищій та середній спеціальній 

школах. Якщо в 1960 р. на кожні 1000 чол. населення області припадало 

128 чол. з вищою і середньою спеціальною освітою, то в 1980 р. – 255. На 

початок 80-х рр. в області діяло п’ять вузів. У вузах, науково-дослідницьких 

установах і народному господарстві працювали 319 докторів і кандидатів 

наук. 14 технікумів і училищ області готували будівельників і залізничників, 

суднобудівників і спеціалістів сільського господарства, медичних сестер і 

кондитерів, працівників торгівлі. Продовжують плідну науково-дослідну та 

технічну діяльність педагогічний та кораблебудівний інститути. В 70-80-ті 

рр. вони виходять на новий прогресивний рівень розвитку, встановлюючи 

наукові зв’язки з багатьма передовими науковими установами країни. 

10 травня 1984 р. за поданням керівних органів області до Міністерства 

сільського господарства СРСР відкрито Миколаївську філію Одеського 

сільськогосподарського інституту.  

Значну роботу з естетичного виховання проводили Миколаївський 

державний український театр драми і музичної комедії, Миколаївський 
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державний російський драматичний театр ім. В.П. Чкалова, Миколаївський 

державний обласний ляльковий театр, обласні державна і народна 

філармонії, музичне училище, 72 музичні і художні школи та їх філії, в 

області діяло понад 8000 колективів і гуртків художньої самодіяльності, в 

яких брали участь майже 125 тис. любителів. 54 кращих колективи 

художньої самодіяльності удостоєні почесних звань заслужених і народних 

самодіяльних колективів.  

Значну виховну і наукову роботу проводили 2 державних музеї: 

обласний краєзнавчий і художній ім. В.В. Верещагіна. Популярністю 

користувалися 92 музеї, що діяли на громадських засадах, серед яких 8 – 

народних: музей бойової слави моряків десанту старшого лейтенанта 

К.Ф. Ольшанського, історії заводу ім. 61 комунара в Миколаєві, 

«Партизанської іскри» в с. Кримка Первомайського району.  

Миколаївщина стала областю суцільної радіофікації, на 100 сімей 

припадало 104 телевізори, діяло декілька ультракороткохвильових 

радіостанцій, 19 редакцій міських і районних радіогазет, 22 редакції 

фабрично-заводського і колгоспного радіомовлення. 

Однак застійні явища 70-х – початку 80-х рр. ХХ ст. не обминули і 

духовного життя області. «Залишковий» принцип фінансування цієї сфери 

призвів до негативних наслідків і занепаду багатьох її складових. Через 

нестачу коштів і матеріалів роками не ремонтувалося багато шкіл. Деякі з 

них доведені до аварійного стану і закриті. Зовсім «зникли» школи з 

українською мовою навчання в Миколаєві. Залишалося лише декілька 

десятків україномовних класів. Сотні школярів поспіхом звільнялися 

адміністрацією шкіл від обов’язкового вивчення української мови у 

російськомовних школах. На філологічному факультеті МДПІ за 

розпорядженням центру кількість студентів російського відділення значно 

перевищувала кількість студентів відділення української мови та літератури. 

Відбувався скерований офіційною владою процес русифікації української 

школи, який стимулювався подальшою русифікацією дошкільних закладів, 
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вузів, державних установ, культурного життя, особливо в містах. Низькою 

залишалася успішність у навчальних закладах, відставала навчальна база 

виробничого навчання в школах, ПТУ, технікумах. Малоефективною і 

формалізованою виявилася вечірня і заочна форми навчання. Тривалий час 

перебували на ремонті приміщення Миколаївського державного українського 

театру драми і комедії, Миколаївського обласного краєзнавчого музею, що не 

давало можливості мешканцям краю пізнавати історію Миколаївщини. 

Таким чином, назрівала об’єктивна необхідність принципово нової політики, 

що реально враховувала б стан суспільства і спрямована на досягнення 

якісно нового його стану.  

4. З’ясовано, що в перші роки Перебудови «сповзання» економіки 

Миколаївщини до кризового стану вдалося на деякий час дещо загальмувати. 

Зростання промислового виробництва в 1989 р. порівняно з 1985 р. становило 

112,9%. Середньорічні темпи підвищення продуктивності праці за цей час 

склали 4%. Досягнуто зростання виробництва товарів народного споживання 

та обсягів виробництва валової продукції в колгоспах, радгоспах та на 

міжгосподарських підприємствах. Однак злам адміністративно-командної 

системи управління, основу якої становили партійно-державні структури, 

зародження нової системи господарювання, відсутність централізованого 

постачання, невиконання договірних зобов’язань, розрив зв’язків, політична 

та соціальна нестабільність та розпад СРСР як цілісної держави призвели до 

катастрофічного становища в економіці. Хвиля спаду виробництва відбулася 

насамперед у таких галузях: легкій, харчовій, місцевій промисловості, 

будівельних матеріалів. У галузі суднобудування багато колективів 

поставлені у дуже тяжке становище. П’ять з десяти підприємств за тривалий 

час зменшили обсяги виробництва. Зменшився обсяг перевезень на 

автомобільному, річковому та авіаційному транспорті.  

Загальна криза економіки не могла обійти й агропромисловий комплекс. 

Зроблено спробу вдосконалити функціонування колгоспно-радгоспної 

системи. Через непостачання будівельних матеріалів фактично припинилося 
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виконання програми соціальної перебудови села. Нові форми 

господарювання приживалися надто повільно, зокрема кооперація, 

фермерство та індивідуальне селянське господарство. В 1986 р. для 

вирішення проблеми соціальної перебудови сільських поселень рішенням 

облвиконкому в обласному агропромисловому комітеті організовано 

кооперативно-державне об’єднання з агропромислового будівництва 

«Миколаївагробуд». Реалії розвитку економіки області вимагали 

принципової зміни підходів до сільськогосподарського виробництва, 

освоєння нових економічних методів господарювання.  

Насторожуючим фактором стає зменшення чисельності сільського 

населення і скорочення сільських населених пунктів. На 1 січня 1990 р. 

916 сільських населених пунктів підпорядковувалися 243 сільрадам. 

Причому 370 населених пунктів це малі села з кількістю жителів до 200 чол. 

В 224 селах налічується менше 50% працездатного населення. За 

аналізований період з карти Миколаївщини зникало щорічно 10 сіл. 

Загалом відсутність централізованого постачання, невиконання 

договірних зобов’язань та втрата економічних зв’язків поступово призвели 

до катастрофічного стану економіки і провалу політики Перебудови.  

5. В 1987-1988 рр. усвідомлюються та визначаються основні стратегічні 

завдання Перебудови, формується і розширюється її соціальна база, 

зароджується нове політичне мислення, усвідомлюється необхідність 

проведення радикальних економічних реформ, демократизації всієї 

політичної структури. Зміни в суспільно-політичному житті країни, пов'язані 

з Перебудовою, не могли не вплинути на розстановку політичних сил в 

області. Наприкінці 80-х рр. розпочався процес становлення 

багатопартійності в Україні. В області з'явилися регіональні представництва 

українських партій. Однак не зареєстровано жодної партії регіонального 

характеру, яка відстоювала б інтереси виключно Миколаївської області, 

оскільки для формування самостійних політичних партій в регіоні дуже 

слабка база. До середини 1991 р. в області, крім КПУ, діяли місцеві 
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організації, філії, відділення, осередки Української республіканської партії, 

Об'єднаної соціал-демократичної партії України, Конституційно-

демократичної партії України, Демократичної партії України, Української 

народно-демократичної партії, Партії демократичного відродження України, 

Конференції анархо-синдикалістів «Свобода», Партії зелених України, 

крайова організація Народного Руху. 

Процес національного пробудження, який охопив Україну в кінці 80-х – 

початку 90-х рр., на Миколаївщині мав свою специфіку. Неформальний 

громадсько-політичний рух представлений повним спектром неурядових 

організацій. Культурницькі, екологічні, історико-просвітницькі та політичні 

товариства зуміли привернути увагу населення до найважливіших суспільно-

політичних проблем регіону: нехтування прав української мови і культури, 

різке погіршення стану навколишнього середовища, нехтування 

громадянськими правами і свободами людини, занедбання національної 

історії. Активна громадська робота неформалів: проведення мітингів, пікетів, 

участь у виборчих кампаніях, випуск періодичних незалежних видань, що 

відкривали очі населенню на реальний стан речей в державі та регіоні, 

дозволили демократам реально впливати на політику місцевих, а часом і 

центральних органів влади. Незважаючи на відмінність програмних 

положень кожного товариства, всі вони стали складовою антикомуністичного 

руху. Фактично неурядові організації створили соціальну базу для 

виникнення потужного національно-демократичного руху. Консолідація 

опозиційних сил відбулася зі створенням крайового осередку НРУ та спілки 

«Демократичний Миколаїв». Разом національно-демократичні сили 

Миколаївщини проводили боротьбу за політичні права українського народу. 

Незважаючи на жорстку протидію партійних органів, активна діяльність 

місцевих неформалів спростувала твердження про Миколаїв як «червоне» 

місто, розвіяла тезу, що національне відродження штучно занесене із західної 

України. Неурядові організації Миколаївщини зробили вагомий внесок у 

становлення багатопартійності та здобуття Україною незалежності. 
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Після путчу ДКНС 19-21 серпня Верховна Рада УРСР 24 серпня 1991 р. 

ухвалила Акт проголошення незалежності України. На Миколаївщині 

кількість громадян, що дали стверджувальну відповідь на питання 

незалежності, становило 86,3%, проти – 10,6%. На Всеукраїнському 

референдумі 1 грудня 1991 р. 89,4% жителів області підтримали Акт 

проголошення незалежності України.  

6. Виконане дослідження розкриває загальну динаміку соціально-

економічного, суспільно-політичного та культурно-освітнього розвитку 

Миколаївщини в другій половині 60-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. Разом з 

тим воно не вичерпує увесь дослідницький потенціал теми. В процесі роботи 

над дисертацією нами порушено ряд проблемних питань, які потребують 

подальшого, більш ґрунтовного висвітлення: 

По-перше, в якості окремої дослідницької теми можна виділити 

розвиток важкої промисловості Миколаївщини, науково-технічні особливості 

її модернізації. 

По-друге, комплексно вивчити неформальний громадсько-політичний 

рух, представлений на території області культурницькими, екологічними, 

історико-просвітницькими та політичними товариствами, які зуміли 

привернути увагу населення до найважливіших суспільно-політичних 

проблем регіону.  

По-третє, розкрити поставлену проблему з позиції усної історії та історії 

повсякденності. Актуальним є створення праць з історії населених пунктів 

Миколаївщини з акцентом на головних змінах в житті та побуті їх мешканців 

в період другої половини 60-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. 

Отже, суспільно-політичний, соціально-економічний та культурний 

розвиток Миколаївщини в другій половині 60-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. 

є невід’ємною складовою історії України.  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

 

1. Архівні джерела 

 

Державний архів Миколаївської області 

 

Ф. Р-992. Миколаївська обласна Рада. 1937–1941 рр., 1943–2001 рр. 

Оп. 12. 

1.1. Спр. 27. Переписка с ЦК КПУ и Советом Министров УССР об 

увеличении производства сельскохозяйственной продукции, 

использовании трудовых ресурсов и другим вопросам, 15 января – 

18 декабря 1965 г., 72 арк. 

1.2. Спр. 28. Переписка с ЦК КПУ и Николаевским обкомом КПУ об 

использовании механизмов и оборудования на животноводческих 

фермах, использовании и орошении земель Ингулецкой обводнительно-

оросительной системы, о строительстве культурно-бытовых 

предприятий в районах области и другим вопросам, 18 января – 

21 декабря 1965 г., 137 арк. 

1.3. Спр. 29. Переписка с Президиумом Верховного Совета УССР об 

изменениях в составе депутатов областного, городских и районных 

Советов депутатов трудящихся, мерах по предупреждению 

преступности и детской безнадзорности и другим вопросам, 22 апреля – 

31 декабря 1965 г., 264 арк. 

1.4. Спр. 30. Переписка с Советом Министром УССР о выделении средств на 

промышленное и жилищное строительство, подготовке 

квалифицированных рабочих для промышленных предприятий, 

использовании жилья для переселенцев и другим вопросам, 23 июня – 

31 июля 1965 г., 368 арк. 
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1.5. Спр. 31. Переписка с Советом Министров УССР о мерах по искоренению 

безнадзорности и преступности несовершеннолетних, о строительстве 

оросительных систем в области и другим вопросам, 3 января – 30 апреля 

1965, 315 арк. 

1.6. Спр. 32. Переписка с Советом Министров УССР о ходе промышленного, 

гражданского и кооперативного строительства, о работе предприятий и 

организаций торговли, состоянии рыболовства в области и другим 

вопросам, 4 января – 23 июня 1965 г., 317 арк. 

1.7. Спр. 34. Переписка с Министерствами УССР о работе подведомственных 

им организаций и предприятий области, о выделении им 

дополнительных материалов и денежных средств и другим вопросам, 

8 мая – 28 декабря 1965 г., 305 арк. 

1.8. Спр. 39. Переписка с райсполкомами области о результатах работы школ 

сельской молодёжи и улучшении учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательных школах, о состоянии работы по предупреждению 

детской безнадзорности и по другим вопросам, 5 января – 25 декабря 

1965 г., 134 арк. 

1.9. Спр. 40. Переписка с учреждениями, организациями и предприятиями 

области о выполнении народнохозяйственного плана, благоустройстве 

городов и сёл, об улучшении спортивно-массовой работы среди 

молодёжи и другим вопросам, 27 января – 12 марта 1965 г., 89 арк.  

1.10. Спр. 153. Переписка с Президиумом Верховного Совета Украинской 

ССР о реконструкции Новопетровского и Баратовского сельских 

Советов, о работе по недопущению детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о борьбе с преступностью и 

пьянством в области и по другим вопросам, 3 января – 31 мая 1966 г., 

212 арк. 

1.11. Спр. 154. Переписка с Президиумом Верховного Совета УССР об 

улучшении работы местных Советов, о работе учреждений культуры в 
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области, о состоянии и улучшении охраны памятников истории и 

культуры и другим вопросам, 3 июня – 31 декабря 1966 г., 263 арк. 

1.12. Спр. 156. Переписка с Советом Министров УССР о выполнении плана 

сельскохозяйственных закупок и переработке скота, об улучшении 

качества и расширении ассортимента продукции Николаевского ликёро-

водочного завода и мясокомбината и по другим вопросам, 3 января – 

18 июня 1966 г., 329 арк.  

1.13. Спр. 161. Переписка с Николаевским обкомом КПУ об упорядочении, 

использовании и усилении охраны водных ресурсов р. Южный Буг и 

Ингул, о развитии местной промышленности, о продаже населению 

строительных материалов и по другим вопросам, 5 января – 20 декабря 

1966 г., 158 арк. 

1.14. Спр. 162. Переписка с горисполкомом Николаевской области о 

выполнении народно-хозяйственных планов, о состоянии приёмки в 

эксплуатацию жилых и гражданских зданий, о закупке и реализации 

продуктов сельского хозяйства, о подготовке к празднованию 50-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции и другим вопросам, 

2 января – 30 декабря 1966 г., 255 арк. 

1.15. Спр. 163. Переписка с райисполкомами области о выполнении 

социалистических обязательств в честь 23-го съезда КПСС и 50-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции, об 

организационно-массовой работе местных Советов и другим вопросам, 

5 января – 12 декабря 1966 г., 138 арк. 

1.16. Спр. 164. Переписка с промышленным предприятиями области о 

выполнении народно-хозяйственных планов, об обеспечении 

материалами и другим вопросам, 8 января – 26 мая 1966 г., 225 арк. 

1.17. Спр. 166. Переписка с областным управлением сельского хозяйства о 

снабжении колхозов и совхозов элитными семенами, о механизации 

сельского хозяйства, о мерах по улучшению использования 
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сельскохозяйственной техники и по другим вопросам, 3 января – 4 мая 

1966 г., 169 арк.  

1.18. Спр. 278. Переписка с Президиумом Верховного Совета СССР и 

Президиумом Верховного Совета УССР о работе культурно-

просветительных учреждений области по подготовке к 50-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции, об улучшении 

благоустройства городов и сёл области и другим вопросам, 10 января – 

30 декабря 1967 г., 181 арк. 

1.19. Спр. 279. Переписка с Советом Министров УССР о недостатках и мерах 

по улучшению использования и технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники в колхозах, о строительстве механизации 

в г. Николаеве постоянного памятника 68-ми героям-десантникам отряда 

К. Ольшанского и по другим вопросам, 5 января – 29 мая 1967 г., 

347 арк. 

1.20. Спр. 280. Переписка с Советом Министров УССР об улучшении работы 

сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся, об улучшении 

организации и планирования материально-технического снабжения, о 

расширении услуг инвалидам Великой Отечественной войны и по 

другим вопросам, 24 апреля – 30 сентября 1967 г., 415 арк. 

1.21. Спр. 281. Переписка с Советом Министров УССР о выполнении 

областью планов строительно-монтажных работ и увеличении 

производства и улучшения качества строительных работ, о 

трудоустройстве выпускников школ и по другим вопросам, 19 июля – 

30 декабря 1967 г., 301 арк. 

1.22. Спр. 283. Переписка с Министерствами УССР о работе Ингулецкой 

оросительной системы в зимних условиях, об уточнении планов по 

себестоимости товарной продукции и другим вопросам, 2 января – 

8 сентября 1967 г., 312 арк. 

1.23. Спр. 284. Переписка с Министерствами УССР об увеличении объёма 

строительства объектов сельскохозяйственного, культурно-бытового 
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назначения и жилых домов для работников пищевой промышленности и 

по другим вопросам, 19 июля – 29 декабря 1967 г., 174 арк. 

1.24. Спр. 285. Переписка с Госпланом и Госстроем СССР о строительстве 

производственно-технической базы для Николаевского автобусного 

парка и базы отдыха в с. Рыбаковка, о нехватке строительных 

материалов в области и по другим вопросам, 14 января – 29 декабря 

1967 г., 299 арк. 

1.25. Спр. 286. Переписка с Николаевским обкомом КПУ о подготовке к 

празднованию 50-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции, о планировке, застройке, благоустройстве и планомерной 

перестройке сельских населенных пунктов и по другим вопросам, 

12 июня – 25 декабря 1967 г., 194 арк. 

1.26. Спр. 287. Переписка с Николаевским горисполкомом о выполнении 

народнохозяйственных планов, о работе учреждений и предприятий 

народного образования, здравоохранения, культуры и бытового 

обслуживания населения, 7 января – 22 декабря 1967 г., 90 арк. 

1.27. Спр. 288. Переписка с райисполкомами области о дальнейшем развитии 

местной промышленности, об улучшении учебно-воспитательной 

работы в общеобразовательных школах и по другим вопросам, 3 января 

– 6 декабря 1967 г., 244 арк. 

1.28. Спр. 289. Переписка с промышленными предприятиями области о 

борьбе за чистоту акватории р. Южный Буг, о застройке проспекта 

Ленина жилыми домами, об итогах переписи неустановленного 

оборудования и по другим вопросам, 7 января – 29 декабря 1967 г., 

201 арк. 

1.29. Спр. 290. Переписка с областным управлением сельского хозяйства о 

борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, об 

электрификации совхозов и колхозов области, о выполнении 

социалистических обязательств в честь 50-летия Великой Октябрьской 
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социалистической революции и по другим вопросам, 12 января – 

29 декабря 1967 г., 204 арк. 

1.30. Спр. 291. Переписка с правлением Николаевского облпотребсоюза об 

улучшении торговли потребительской кооперации на селе, о заключении 

прямых договорных связей с промышленными предприятиями и по 

другим вопросам, 6 февраля – 20 ноября 1967 г., 57 арк. 

1.31. Спр. 419. Переписка с Президиумом Верховного Совета УССР о 

состоянии организационно-массовой работы местных Советов депутатов 

трудящихся и о работе их постоянных комиссий, о состоянии 

благоустройства и бытового обслуживания населения, 2 января – 3 июня 

1968 г., 187 арк. 

1.32. Спр. 420. Переписка с Президиумом Верховного Совета УССР о 

благоустройстве населенных пунктов, о работе постоянных комиссий 

местных Советов депутатов трудящихся и по другим вопросам, 5 июня – 

27 декабря 1968 г., 334 арк. 

1.33. Спр. 421. Переписка с Советом Министров УССР о результатах 

выполнения планов жилищного и культурно-бытового строительства, 

состоянии и мерах по дальнейшему усилению борьбы с туберкулёзом, 

повышении рентабельности производства в совхозах области и по 

другим вопросам, 5 января – 30 апреля 1968 г., 297 арк. 

1.34. Спр. 423. Переписка с Советом Министров УССР об улучшении 

торгового обслуживания населения, о повышении рентабельности 

производства в совхозах области и по другим вопросам, 1 августа – 

30 октября 1968 г., 316 арк. 

1.35. Спр. 424. Переписка с Советом Министров УССР о результатах 

финансовой деятельности колхозов за 1967 г., об улучшении 

водоснабжения в г. Николаеве и по другим вопросам, 1 ноября – 

3 декабря 1968 г., 161 арк. 

1.36. Спр. 425. Переписка с Министерствами СССР и УССР о комплексной 

механизации и электрификации общественного животноводства в 
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колхозах и совхозах, о строительстве хлебозавода и теплично-

парникового хозяйства и по другим вопросам, 21 января – 28 июня 

1968 г., 231 арк. 

1.37. Спр. 426. Переписка с Министерствами СССР и УССР об организации 

городского отдела культуры, о строительстве Очаковской оросительной 

системы и по другим вопросам, 3 июля – 26 декабря 1968 г., 340 арк. 

1.38. Спр. 427. Переписка с Госстроем УССР об усовершенствовании 

структуры дорожных органов, создании постоянной эксплуатационной 

службы на дорогах местного значения, об увеличении фондов на 

жилищное строительство и по другим вопросам, 4 января – 30 декабря 

1968 г., 274 арк. 

1.39. Спр. 428. Переписка с Госстроем УССР и областным управлением 

капитального строительства об улучшении практики применения 

типовых проектов в строительстве, о повышении качества выпускаемых 

строительных материалов и по другим вопросам, 2 января – 27 декабря 

1968 г., 231 арк. 

1.40. Спр. 430. Переписка с горисполкомами области о выполнении народно-

хозяйственных планов, о работе учреждений культуры, народного 

образования, здравоохранения, бытового обслуживания и по другим 

вопросам, 3 января – 27 декабря 1968 г., 214 арк. 

1.41. Спр. 434. Переписка с Николаевским облпотребсоюзом об оказании 

помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, об 

обеспечении своевременной доставки молочной продукции в торговую 

сеть и по другим вопросам, 25 января – 20 августа 1968 г., 67 арк. 

1.42. Спр. 435. Переписка с областным статистическим управлением о 

выполнении плана прибыли предприятиями и организациями области, 

размерах безучётных поступлении продуктов сельского хозяйства, 

жилищно-бытовых условиях колхозников и по другим вопросам, 

4 апреля – 30 декабря 1968 г., 65 арк. 
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1.43. Спр. 528. Переписка с Советом Министров УССР об увеличении 

продуктивности труда на животноводческих фермах, об улучшении 

практики применения новой системы планирования и экономического 

стимулирования и по другим вопросам, 2 января – 19 июня 1969 г., 

404 арк. 

1.44. Спр. 529. Переписка с Советом Министров УССР о ходе строительства 

и введении в эксплуатацию детских дошкольных учреждений, о 

трудоустройстве и дальнейшем обучении выпускников 8 и 10 классов 

общеобразовательных школ и по другим вопросам, 5 мая – 22 сентября 

1969 г., 341 арк. 

1.45. Спр. 530. Переписка с Советом Министров УССР о улучшении работы 

исполкомов местных Советов по введению в жизнь новых обрядов и 

праздников, о подготовке и повышении квалификации руководящих 

кадров колхозов и совхозов и по другим вопросам, 22 сентября – 

30 декабря 1969 г., 340 арк. 

1.46. Спр. 531. Переписка с Министерствами УССР о дальнейшем развитии 

орошаемого земледелия и борьбе с эрозией почв на юге области, об 

улучшении водоснабжения г. Николаева и по другим вопросам, 6 января 

– 30 мая 1969 г., 266 арк. 

1.47. Спр. 532. Переписка с Министерствами УССР о борьбе с эрозией почв, 

об улучшении облуживания населения области пассажирским 

транспортом, о создании в г. Николаеве межбольничных аптек и по 

другим вопросам, 2 июня – 22 сентября 1969 г., 222 арк. 

1.48. Спр. 540. Переписка с райисполкомами области о руководстве 

культурным строительством, об улучшении организации отдыха 

трудящихся и по другим вопросам, 3 января – 31 декабря 1969 г., 

111 арк. 

1.49. Спр. 543. Переписка с Николаевским облпотребсоюзом о выполнении 

планов продажи мяса, яиц, об улучшении обслуживания отдыхающих в 
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зонах отдыха Николаевской области и по другим вопросам, 2 февраля – 

25 ноября 1969 г., 36 арк. 

1.50. Спр. 544. Переписка с областным статистическим управлением об 

итогах выполнения государственного плана развития народного 

хозяйства области в 1968 г., о работе народных университетов, о 

торговом обслуживании тружеников полей и ферм и по другим 

вопросам, 18 января – 29 декабря 1969 г., 109 акр. 

1.51. Спр. 676. Переписка с Президиумом Верховного Света УССР об 

изменении в территориальном делении области, о предприятиях, 

организациях и учреждениях, которые награждены орденом Ленина или 

присвоено имя В.И. Ленина и другим вопросам, 6 января – 18 мая 

1970 г., 144 арк. 

1.52. Спр. 678. Переписка с Советом Министров СССР и Советом Министров 

УССР о трудоустройстве и дальнейшем обучении выпускников 

общеобразовательных школ, об улучшении водоснабжении населения 

области и другим вопросам, 6 января – 27 февраля 1970 г., 184 арк. 

1.53. Спр. 679. Переписка с Советом Министров СССР и Советом Министров 

УССР об улучшении использования грузового автотранспорта, о 

внедрении новых обрядов и праздников и другим вопросам, 2 марта – 

30 апреля 1970 г., 176 арк. 

1.54. Спр. 680. Переписка с Советом Министров СССР и Советом Министров 

УССР о рассмотрении жалоб граждан, о работе аптечной сети области и 

другим вопросам, 2 мая – 23 июля 1970 г., 196 арк. 

1.55. Спр. 685. Переписка с министерствами СССР и УССР о расширении 

Николаевской теплоэлектроцентрали, о строительстве автоматической 

телефонной станции в г. Николаеве, об обеспечении материальными 

ресурсами программы по механизации животноводческих ферм и по 

другим вопросам, 2 июня – 30 сентября 1970 г., 186 арк. 

1.56. Спр. 686. Переписка с Министерствами СССР и УССР об увеличении 

ресурсов мясопродуктов в области, о строительстве авторемонтного 
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завода в г. Вознесенске, об открытии в г. Очакове филиала 

Николаевского краеведческого музея и по другим вопросам, 1 октября – 

31 декабря 1970 г., 151 арк. 

1.57. Спр. 687. Переписка с Министерствами СССР и УССР о строительстве 

хлебозавода в г. Николаеве и животноводческих помещений в совхозах, 

об улучшении технического состояния Ингулецкой оросительной 

системы и по другим вопросам, 5 января – 31 декабря 1970 г., 180 арк. 

1.58. Спр. 688. Переписка с Госпланом СССР и УССР об организации 

автотранспортного техникума в пгт Новая Одесса, о ходе строительства 

предприятий легкой, пищевой, мясной и молочной промышленности и 

по другим вопросам, 9 января – 28 мая 1970 г., 212 арк. 

1.59. Спр. 689. Переписка с Госпланом СССР и УССР в г. Очакове 

водолечебницы-санатория и дома отдыха для колхозников области, об 

увеличении капиталовложений на жилищное строительство в области и 

по другим вопросам, 1 июня – 31 декабря 1970 г., 189 арк. 

1.60. Спр. 693. Переписка с Николаевским обкомом КПУ об организации 

новых совхозов в Вознесенским районе, о строительстве новой школы в 

Лысогорском районе, об улучшении благоустройства и обслуживания 

жителей поселка Терновка и по другим вопросам, 4 августа – 28 декабря 

1970 г., 102 арк. 

1.61. Спр. 694. Переписка с Николаевским горисполкомом о борьбе с 

инфекционными заболеваниями, о выполнении решений, принятых 3-им 

Всесоюзным съездом колхозников и по другим вопросам, 6 января – 

21 декабря 1970 г., 172 арк. 

1.62. Спр. 695. Переписка с райисполкомами области об улучшении 

материально-технической базы и учебно-воспитательной работы в 

дошкольных учреждениях, о мерах по обеспечению уборки урожая и 

заготовки сельскохозяйственных продуктов и по другим вопросам, 

7 января – 31 декабря 1970 г., 159 арк.  
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1.63. Спр. 696. Переписка с промышленными предприятиями области об 

улучшении обслуживания заводов транспортом, о дополнительных 

мерах по развитию местной промышленности и по другим вопросам, 

4 января – 29 декабря 1970 г., 221 арк. 

1.64. Спр. 698. Переписка с областным управлением сельского хозяйства о 

состоянии птицеводства на специализированных птицефермах, об 

обеспечении успешной уборки урожая и по другим вопросам, 3 августа 

– 31 декабря 1970 г., 222 арк. 

1.65. Спр. 831. Переписка с Президиумом Верховного Совета СССР и 

Президиумом Верховного Совета УССР о работе исполкомов местных 

Советов о строительстве промышленных предприятий, институтов, 

школ и по другим вопросам, 8 января – 31 декабря 1971 г., 69 арк. 

1.66. Спр. 834. Переписка с Советом Министров СССР и Советом Министров 

УССР об улучшении работы колхозных рынков, о развитии 

физкультуры и спорта, о трудоустройстве молодёжи, 1 июля – 

30 сентября 1971 г., 187 арк. 

1.67. Спр. 835. Переписка с Советом Министров СССР и Советом Министров 

УССР об увеличении заготовок картофеля, овощей и фруктов, о 

строительстве жилищно-гражданских объектов, о строительстве 

водохранилищ, 1 октября – 24 декабря 1971 г., 203 арк. 

1.68. Спр. 836. Переписка с Советом Министров СССР и Советом Министров 

УССР о механизации и электрификации сельскохозяйственного 

производства, о строительстве домов для переселенцев, 1 января – 

3 февраля 1971 г., 193 арк. 

1.69. Спр. 838. Переписка с Советом Министров СССР и Советом Министров 

УССР о строительстве общеобразовательных школ на средства колхозов 

и совхозов, о строительстве колхозного рынка «Колос», 1 июня – 

31 июля 1971 г., 159 арк. 

1.70. Спр. 839. Переписка с Министерствами СССР и УССР о внедрении 

научной системы управления производством, об организации в 
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г. Николаеве культурно-просветительного факультета Киевского 

института культуры, 3 августа – 30 декабря 1971 г., 343 арк. 

1.71. Спр. 841. Переписка с Госпланом СССР, Госпланом УССР и 

Николаевской областной плановой комиссией о выполнении 

государственных планов, о выделении дополнительных 

капиталовложений, 6 января – 28 июля 1971 г., 255 арк. 

1.72. Спр. 846. Переписка с Николаевским горисполкомом о шефской 

помощи промышленных предприятий колхозам и совхозам области, 

4 января – 30 декабря 1971 г., 136 арк. 

1.73. Спр. 849. Переписка с промышленными предприятиями области о 

строительстве зон отдыха для трудящихся, об увеличении выпуска 

товаров народного потребления, 7 января – 31 декабря 1971 г., 289 арк. 

1.74. Спр. 853. Переписка с предприятиями и организациями области об 

обсуждении пятилетнего плана народного хозяйства СССР на 1971-

1975 гг., 2 августа – 31 декабря 1971 г., 191 арк. 

1.75. Спр. 1049. Переписка с Президиумом Верховного Совета УССР и 

Советом Министров УССР об организации семеноводческого совхоза 

«Воскресенский», о мерах по комплексному развитию местной 

промышленности и по другим вопросам, 3 января – 29 декабря 1972 г., 

146 арк. 

1.76. Спр. 1053. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР о результатах строительства школ и детских 

дошкольных учреждений в 1972 г., о трудоустройстве выпускников 

школ и по другим вопросам, 4 сентября – 17 октября 1972 г., 153 арк. 

1.77. Спр. 1056. Переписка с Министерствами СССР и УССР о 

производственной деятельности Березанской межколхозной 

строительной организации, об улучшении водоснабжения и канализации 

в г. Николаеве и по другим вопросам, 2 марта – 31 мая 1972 г., 188 арк. 

1.78. Спр. 1057. Переписка с Министерствами СССР и УССР об укреплении 

материально-технической базы Николаевского облмежколхозстроя, об 
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улучшении финансового состояния совхозов и по другим вопросам, 

1 июня – 31 июля 1972 г., 158 арк. 

1.79. Спр. 1060. Переписка с Госпланом СССР и Госпланом УССР о 

результатах рассмотрения и мерах по выполнению предложений 

планово-бюджетных комиссий Совета Союза и Совета Национальностей 

Верховного Совета СССР по Государственному плану развития 

народного хозяйства СССР на 1971-1975 и на 1972 гг. и по другим 

вопросам, 5 января – 30 апреля 1972 г., 167 арк. 

1.80. Спр. 1062. Переписка с Госпланом СССР и Госпланом УССР о развитии 

сети учебных заведений по подготовке квалифицированного 

вспомогательного технического персонала, о неудовлетворительном 

обеспечении жителей г. Николаева больничными койками и по другим 

вопросам, 1 сентября – 26 декабря 1972 г., 99 арк. 

1.81. Спр. 1066. Переписка с Николаевским горисполкомом о выполнении 

народнохозяйственных планов, работе учреждений и организаций 

здравоохранения, культуры, народного образования и бытового 

обслуживания населения и по другим вопросам, 5 января – 29 декабря 

1972 г., 78 арк. 

1.82. Спр. 1207. Переписка с Министерствами УССР о строительстве 

экспериментально-показательного с. Себино, о реконструкции 

областной глазной больницы и по другим вопросам, 3 апреля – 29 июня 

1973 г., 368 арк. 

1.83. Спр. 1211. Переписка с Николаевским обкомом КПУ о создании 

жилищных кооперативов, о мерах по улучшению работы сельских школ 

и по другим вопросам, 5 января 1973 г. – 24 января 1974 г., 234 арк. 

1.84. Спр. 1485. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР об увеличении выпуска товаров народного 

потребления, развития материально-технической базы радиовещания и 

телевидения в Николаевской области, строительстве жилья для учителей 

сельских школ, 4 января – 19 марта 1974 г., 361 арк. 
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1.85. Спр. 1486. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР о состоянии строительства объектов здравоохранения, 

строительстве водопровода технической воды Днепр-Николаев, ходе 

заготовок сахарной свеклы и кормов для скота и другим вопросам, 

1 июля – 27 сентября 1974 г., 306 арк. 

1.86. Спр. 1490. Переписка с Министерствами СССР и УССР о серьёзных 

недостатках в подготовке и использовании поливной техники и 

оросительных систем области, о строительстве Вознесенского глюкозно-

крахмального комбината, об увеличении прудовой рыбы и другим 

вопросам, 1 июля – 30 сентября 1974 г., 207 арк. 

1.87. Спр. 1491. Переписка с Министерствами СССР и УССР о строительстве 

Южно-Украинской атомной электростанции, об улучшении торгового 

обслуживания населения, о внедрении прогрессивных методов 

строительства и другим вопросам, 1 октября – 31 декабря 1974 г., 

212 арк. 

1.88. Спр. 1492. Переписка с Николаевским обкомом КПУ о развитии 

курортной зоны г. Очакова, об улучшении работы организаций 

государственной и кооперативной торговли, о состоянии посевов 

зерновых культур, строительстве энергетических объектов в области и 

другим вопросам, 4 января – 31 декабря 1974 г., 292 арк. 

1.89. Спр. 1921. Переписка с Президиумом Верховного Совета СССР и 

Президиумом Верховного Совета УССР, Советом Министров СССР и 

ЦК КПУ и Советом Министров Украины, союзными и 

республиканскими министерствами и ведомствами о планировании и 

выполнении народно-хозяйственных планов, выделении 

капиталовложений, оборудования и материалов для реконструкции 

предприятий, строительства и другим вопросам, 7 января – 30 декабря 

1976 г., 183 арк. 

1.90. Спр. 1922. Переписка с Госпланом ССР и Госпланом УССР о 

планировании, выделении капиталовложений, оборудования и 
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материалов для реконструкции предприятий, строительства объектов 

здравоохранения, бытового обслуживания и другим вопросам, 7 января 

– 25 мая 1976 г., 167 арк. 

1.91. Спр. 1928. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими Министерствами и 

ведомствами о работе предприятий судостроительной, 

машиностроительной и энергетической промышленности области, 

20 января – 24 августа 1976 г., 13 арк. 

1.92. Спр. 1929. Переписка с Советом Министров СССР, ЦК КПУ и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о работе предприятий промышленности строительных 

материалов, лёгкой и пищевой промышленности и другим вопросам, 

21 января – 14 октября 1976 г., 166 арк. 

1.93. Спр. 1930. Переписка с Советом Министров СССР, ЦК КПУ и Советом 

Министров УССР о состоянии промышленного, гражданского и 

дорожного строительства на территории области, 4 января – 26 июля 

1976 г., 239 арк. 

1.94. Спр. 1933. Переписка с Советом Министров СССР об урожайности 

зерновых, технических и овощных культур, о состоянии заготовок и 

закупок сельскохозяйственной продукции, развитии садоводства и 

виноградарства в области, 15 января – 16 декабря 1976 г., 190 арк. 

1.95. Спр. 1934. Переписка о состоянии и развитии животноводства, 

птицеводства и кормопроизводства в области, организации новых 

совхозов и другим вопросам, 9 января – 28 декабря 1976 г., 152 арк. 

1.96. Спр. 1940 . Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами, о работе организации связи, телевидения и радиовещания 

и другим вопросам, 15 января – 13 декабря 1976 г., 79 арк. 

1.97. Спр. 1945. Переписка с Советом Министров СССР, Советом Министров 

УССР, союзными и республиканскими министерствами и ведомствами о 
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деятельности культурно-просветительных учреждений, о развитии 

туризма и спорта в области, 19 января – 28 декабря 1976 г., 145 арк. 

1.98. Спр. 1947. Переписка с Советом Министров СССР, Советом Министров 

УССР, союзными и республиканскими министерствами и ведомствами о 

состоянии и развитии здравоохранения и социального обеспечения в 

области, 7 января – 28 декабря 1976 г., 157 арк.  

1.99. Спр. 1949. Переписка с Советом Министров СССР, Советом Министров 

УССР, союзными и республиканскими министерствами и ведомствами о 

состоянии и развитии физкультуры и спорта в области и другим 

вопросам, 1 марта – 8 октября 1976 г., 15 арк. 

1.100. Спр. 2193. Переписка с Президиумом Верховного Совета СССР и 

Президиумом Верховного Совета УССР, Советом Министров СССР, ЦК 

КПУ и Советом Министров УССР, союзными и республиканскими 

министерствами и ведомствами о планировании и выполнении народно-

хозяйственных планов, выделении капиталовложений, оборудования и 

материалов для реконструкции предприятий, строительства новых 

объектов и другим вопросам, 5 января – 27 декабря 1977 г., 174 арк. 

1.101. Спр. 2204. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами об урожайности зерновых, технических и овощных 

культур, о состоянии заготовок и закупок сельскохозяйственных 

продуктов, развитии садоводства и виноградарства в области, 31 января 

– 22 декабря 1977 г., 230 арк. 

1.102. Спр. 2208. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о снабжении колхозов и совхозов области 

сельскохозяйственной техникой, подготовке техники к посевной и 

уборочной кампаниям, о работе районных объединений 

«Сельхозтехника», подготовке кадров специалистов для сельского 

хозяйства и другим вопросам, 13 января – 23 ноября 1977 г., 48 арк. 
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1.103. Спр. 2210. Переписка с Советом Министров СССР, Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о работе железнодорожного, автомобильного, водного и 

воздушного транспорта, 20 января – 30 ноября 1977 г., 78 арк. 

1.104. Спр. 2216. Переписка с Советом Министров СССР, Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о деятельности культурно-просветительных учреждений, о 

развитии туризма и спорта в области, 26 января – 18 ноября 1977 г., 

133 арк. 

1.105. Спр. 2217. Переписка с Советом Министров СССР, Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о состоянии и развитии здравоохранения и социального 

обеспечения в области, 4 января – 27 декабря 1977 г., 93 арк. 

1.106. Спр. 2458. Переписка с Президиумом Верховного Совета СССР и 

Президиумом Верховного Совета УССР, Советом Министров СССР, ЦК 

КПУ и Советом Министров УССР, союзными и республиканскими 

министерствами и ведомствами о планировании и выполнении 

капиталовложений, оборудования и материалов для реконструкции 

предприятий и другим вопросам, 5 января – 25 декабря 1977 г., 232 арк. 

1.107. Спр. 2465. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о работе предприятий судостроительной, 

машиностроительной и энергетической промышленности области, 

20 января – 24 августа 1978 г., 130 арк. 

1.108. Спр. 2466. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о работе предприятий промышленности строительных 

материалов, легкой и пищевой промышленности, мясной и 

мясомолочной промышленности, о производстве товаров народного 

потребления и другим вопросам, 20 января – 28 декабря 1978 г., 147 арк. 
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1.109. Спр. 2471. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о работе электростанций и состоянии электрификации в 

области, об использовании топливно-энергетических ресурсов на 

территории области, 1 января – 15 декабря 1980 г., 233 арк. 

1.110. Спр. 2472. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами об урожайности зерновых, технических и овощных 

культур, о состоянии заготовок и закупок сельскохозяйственной 

продукции, развитии садоводства и виноградарства в области, 9 января – 

27 декабря 1978 г., 299 арк. 

1.111. Спр. 2473. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о состоянии и развитии животноводства и птицеводства в 

области, организации новых совхозов, 3 января – 13 октября 1978 г., 

266 арк. 

1.112. Спр. 2709. Переписка с Госпланом СССР и Госпланом УССР о 

строительстве газопровода, расширения водоснабжения г. Николаева из 

Верхне-Ингулецкой оросительной системы, 4 января – 29 июня 1979 г., 

262 арк. 

1.113. Спр. 2733. Переписка с Советом Министров СССР, Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о состоянии и развитии культурно-просветительного 

образования, работе кинофикации и комиссии по внедрению обрядов, 

4 января – 12 декабря 1979 г., 155 арк. 

1.114. Спр. 2735. Переписка с Советом Министров СССР, Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о состоянии и развитии здравоохранения, социального 

обеспечения в области, работе комиссии по борьбе с пьянством, 9 января 

– 28 декабря 1979 г., 202 арк. 
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1.115. Спр. 2977. Переписка с Советом Министров СССР, Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о состоянии и развитии животноводства, птицеводства и 

кормопроизводства, создании новых совхозов, 3 января – 21 июля 

1980 г., 184 арк. 

1.116. Спр. 2979. Переписка с Советом Министров СССР, Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о состоянии и развитии мелиорации и водоснабжения в 

области, о борьбе с паводками, 19 февраля – 30 декабря 1980 г., 83 арк. 

1.117. Спр. 3223. Переписка с Президиумом Верховного Совета УССР, с 

Советом Министров СССР, ЦК КПУ и Советом Министров УССР, 

союзными и республиканскими министерствами и ведомствами о 

планировании и выполнении народнохозяйственных планов, выделении 

капиталовложений и другим вопросам, 12 января – 30 июня 1981 г., 

159 арк. 

1.118. Спр. 3229. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о снабжении заводов и предприятий сырьём, 

распределении продукции и стройматериалов и по другим вопросам, 

7 января – 22 июля 1981 г., 217 арк. 

1.119. Спр. 3236. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о состоянии промышленного, гражданского и дорожного 

строительства в области, 13 ноября – 31 декабря 1981 г., 184 арк. 

1.120. Спр. 3243. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о состоянии и развитии мелиорации и водоснабжения в 

области, о борьбе с паводками, 28 января – 29 декабря 1981 г., 71 арк. 

1.121. Спр. 3244. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 
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ведомствами о снабжении колхозов и совхозов области 

сельскохозяйственной техникой, подготовке её к посевной и уборочной 

кампаниям, 5 января – 12 ноября 1981 г., 87 арк. 

1.122. Спр. 3711. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о работе агропромышленного комплекса, 1 февраля – 

28 декабря 1983 г., 265 арк. 

1.123. Спр. 4067. Переписка с Президиумом Верховного Совета УССР, 

Советом Министров УССР, ЦК КПУ, союзными и республиканскими 

министерствами и ведомствами о планировании и выполнении народно-

хозяйственных планов, выделении капиталовложений, оборудования и 

материалов для реконструкции предприятий и на строительство, 

9 января – 20 декабря 1985 г., 131 арк. 

1.124. Спр. 4095. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о работе предприятий судостроительной, 

машиностроительной и энергетической промышленности области, 

1 апреля – 29 декабря 1985 г., 117 арк. 

1.125. Спр. 4105. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о работе агропромышленного комплекса, 13 мая – 

8 октября 1985 г., 23 арк. 

1.126. Спр. 4116. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 

ведомствами о состоянии и развитии народного, профессионально-

технического образования, работе детских дошкольных учреждений, 

18 апреля – 11 декабря 1985 г., 94 арк. 

1.127. Спр. 4117. Переписка с Советом Министров СССР и Советом 

Министров УССР, союзными и республиканскими министерствами и 
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ведомствами о состоянии культурно-просветительной работы и работе 

комиссии по внедрению обрядов, 8 января – 26 декабря 1985 г., 103 арк. 

1.128. Спр. 4443. Переписка с Советом Министров УССР, Николаевским 

обкомом КПУ о планировании и выполнении народнохозяйственных 

планов, выделении капиталовложений и другим вопросам, 20 февраля – 

27 октября 1987 г., 23 арк. 

1.129. Спр. 4585. Переписка с Советом Министров УССР о рассмотрении 

основных показателей бюджета области, о размере фонда оплаты труда 

работников аппарата исполкома, о финансировании Южно-Украинского 

энергокомплекса, 4 января – 25 июля 1988 г., 96 арк. 

1.130. Спр. 4702. Переписка с Госпланом СССР и Госпланом УССР о 

строительстве объектов Южно-Украинского энергокомплекса, отводе 

земель под коллективные сады и индивидуальное жилищное 

строительство, 6 февраля – 28 декабря 1989 г., 26 арк. 

1.131. Спр. 4792. Переписка с Советом Министров УССР, Госпланом УССР о 

выполнении программы развития производства товаров народного 

потребления, о строительстве жилых домов и другим вопросам, 

12 февраля – 19 июня 1990 г., 21 арк. 

1.132. Спр. 4909. Протокол окружной комиссии референдума СССР о 

результатах голосования, 17 марта 1991 г., 1 арк. 

 

Ф. П-7. Миколаївський обласний комітет Комуністичної партії України, 

1936-1962, 1964-1991 рр. 

Оп. 5. 

1.133. Спр. 937. Постанови ЦК КПУ, довідки та інформації 

адміністративного відділу обкому партії про заходи щодо зміцнення 

соціалістичної законності і правопорядку, боротьби з розкраданням і 

розтратами державного майна, спекуляцією, злочинністю, зловживанням 

службовим становищем, про роботу обласної прокуратури і обласного 

управління юстиції, 2 січня 1964 р. – 30 серпня 1991 р., 289 арк. 
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1.134. Спр. 939. Звіти обласного відділу охорони здоров'я про стан медичного 

обслуговування населення області, заходи по ліквідації масових 

захворювань дітей; списки лікарів, фармацевтів, представлених до 

урядових нагород, 3 січня 1964 р. – 26 серпня 1991 р., 175 арк. 

1.135. Спр. 940. Довідки, листування обкому, райкомів КПУ, установ і 

організацій з питань роботи органів соціального забезпечення 

населення, діяльності добровільних товариств сприяння армії, авіації і 

флоту, товариства Червоного Хреста, 4 січня 1964 р. – 28 серпня 1991 р., 

183 арк. 

1.136. Спр. 944. Доповідні записки, інформації, звітні доповіді, статистичні 

зведення обкомів, райкомів партії, господарських органів про виконання 

підприємствами виробничих планів, здійснення капітального 

будівництва в промисловості, прискорення науково-технічного 

прогресу, удосконалення планування і економічного стимулювання у 

виробництві, підвищення ролі раціоналізаторського руху, 

винахідництва, розвиток підсобних господарств заводів, шефську 

допомогу колгоспам і радгоспам, забезпечення промисловості 

кваліфікованими кадрами, покращання умов праці на підприємствах, 

2 січня 1964 р. – 13 серпня 1991 р., 279 арк. 

1.137. Спр. 945. Директиви ЦК КПУ, доповідні записки, інформації, 

листування транспортного відділу обкому, райкомів партії про розвиток 

транспортних підприємств області, служб і господарств залізничного, 

водного, автомобільного транспорту, морського і річкового портів, 

трамвайного парку у м. Миколаїв; про вантажоперевезення, стан портів і 

пристаней, 5 січня 1964 р. – 21 серпня 1991 р., 210 арк. 

1.138. Спр. 946. Стенограми нарад в обкомах КПУ, звіти, інформації, довідки, 

листування з обласним управлінням сільського господарства, райкомами 

партії про розвиток сільського господарства в області, зокрема 

розширення посівних площ в колгоспах і радгоспах, проведення 

сільськогосподарських кампаній, впровадження травопільних і рисових 
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сівозмін, вирощування бавовнику в колгоспах, розвиток овочівництва, 

садівництва, виноградарства, високопородного тваринництва, конярства, 

бджільництва, шовківництва; про хід звітно-виборних кампаній у 

колгоспах, заходи щодо усунення порушень статутів 

сільськогосподарських артілей (колгоспів), укрупнення колгоспів і їх 

організаційно-господарське зміцнення, роботу первинних партійних 

організацій колгоспів, підготовку і перепідготовку керівних кадрів, голів 

колгоспів, механізаторів, перевірку результатів соціалістичного 

змагання між Миколаївською і Херсонською областями; листування з 

питань ефективного використання зрошувальних земель; доповідні 

записки до ЦК КПУ про хід будівництва Верхньоінгулецької 

зрошувальної системи, роботу комісії сприяння будівництву Каховської 

ГЕС, Південно-Українського і Північно-Кримського каналів, 3 січня 

1964 р. – 17 серпня 1991 р., 389 арк. 

1.139. Спр. 948. Доповідні записки, інформації, довідки, листування відділу 

шкіл і вузів обкому, звіти обласного і районних відділів народної освіти 

про стан дитячих будинків, боротьбу з дитячою безпритульністю, 

ліквідацію неписьменності серед дорослого ‘населення, матеріальне 

забезпечення вчителів, покращання позашкільної роботи з учнями, 

3 січня 1964 р. – 19 серпня 1991 р., 257 арк. 

 

Ф. Р-2813. Миколаївський обласний відділ у справах будівництва і 

архітектури, 1944-1988 рр. 

Оп. 3. 

1.140. Спр. 118. Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів УРСР, листування з 

Держкомітетом Ради Міністрів УРСР і облвиконкомом, обкомом КПУ, 

3 січня – 28 грудня 1988 р., 284 арк. 

 

Ф. Р-2935. Управління капітального будівництва, 1958-1992 рр. 

Оп. 5. 
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1.141. Спр. 98. Накази начальника управління, плани фінансування, 

проектно-дослідницькі роботи, зведені річні звіти, листування про стан 

капітального будівництва, 4 січня – 28 грудня 1975 р., 286 арк. 

 

Ф. Р-5198. Миколаївський будівельно-монтажний трест 

«Миколаївжитлобуд», 1965-1985 рр. 

Оп. 8. 

1.142. Спр. 18. Накази Міністерства промислового будівництва УРСР, 

рішення Миколаївського облвиконкому, плани будівельно-монтажний 

робіт, листування з організаціями про будівельно-монтажні роботи, 

документи профспілкового комітету, 3 січня – 28 грудня 1980 р., 

193 арк. 

 

Ф. Р-3171. Миколаївська обласна спілка споживчих товариств 

(облспоживспілка), 1944-1980 рр. 

Оп. 2. 

1.143. Спр. 38. Постанови правління облспоживспілки, плани і звіти про 

господарську діяльність і організаційно-масову роботу облспоживспілки 

і райспоживспілок, листування про організаційно-господарське 

зміцнення кооперативів, про виконання плану кооперування населення, 

реалізації товарів народного споживання, 5 січня – 30 грудня 1975 р., 

214 арк. 

 

Ф. Р-2794. Управління місцевої промисловості виконкому 

Миколаївської обласної Ради народних депутатів. 

Оп. 4. 

1.144. Спр. 202. Положення про управління місцевої промисловості, 

виробничо-фінансові плани облмісцевпрому і підпорядкованих йому 

підприємств, плани виробництва і собівартості продукції, випуску 
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товарної продукції по підприємствах, 2 січня – 30 грудня 1975 р., 

211 арк. 

1.145. Спр. 248. Аналізи продуктивності праці і фонду зарплати по 

підприємствах облмісцевпрому, звіти про впровадження нової техніки, 

3 січня –29 грудня 1975 р., 196 арк. 

1.146. Спр. 261. Листування з Міністерством місцевої промисловості УРСР 

щодо поліпшення якості, розширення асортименту, реалізації продукції, 

впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських 

пропозицій, капітального будівництва на підприємствах, 2 січня – 

30 грудня 1991 р., 134 арк. 

 

Ф. Р-577. Державне підприємство «Суднобудівний завод 61 Комунара», 

1916-1924, 1944-1996 рр. 

Оп. 10. 

1.147. Спр. 785. Накази міністерства суднобудівної промисловості СРСР, 

листування з Міністерством суднобудівної промисловості СРСР, звіти 

про виконання плану розвитку та впровадження нової техніки, акти про 

здачу в експлуатацію закінчених об’єктів, 3 січня – 29 грудня 1975 р., 

212 арк. 

 

Ф. Р-578. Двічі ордена Леніна, ордена Жовтневої Революції, ордена 

Трудового Червоного Прапора УРСР Чорноморський суднобудівний 

завод, 1917-1942 рр., 1944-1991 рр. 

Оп. 14. 

1.148. Спр. 37. Накази директора заводу з основної діяльності та особового 

складу, накази заводоуправління з виробничих питань, договори з 

трестами, організаціями, фірмами на виконання замовлень, звіти з 

виробничо-фінансової діяльності, 2 січня – 30 грудня 1967 р., 126 арк. 

1.149. Спр. 37. Накази директора заводу з основної діяльності та особового 

складу, накази заводоуправління з виробничих питань, договори з 
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трестами, організаціями, фірмами на виконання замовлень, звіти з 

виробничо-фінансової діяльності, 4 січня – 30 грудня 1975 р., 110 арк. 

1.150. Спр. 37. Накази директора заводу з основної діяльності та особового 

складу, накази заводоуправління з виробничих питань, договори з 

трестами, організаціями, фірмами на виконання замовлень, звіти з 

виробничо-фінансової діяльності, 3 січня – 28 грудня 1989 р., 172 арк. 

1.151. Спр. 37. Накази директора заводу з основної діяльності та особового 

складу, накази заводоуправління з виробничих питань, договори з 

трестами, організаціями, фірмами на виконання замовлень, звіти з 

виробничо-фінансової діяльності, 2 січня – 29 грудня 1985 р., 161 арк. 

1.152. Спр. 37. Накази директора заводу з основної діяльності та особового 

складу, накази заводоуправління з виробничих питань, договори з 

трестами, організаціями, фірмами на виконання замовлень, звіти з 

виробничо-фінансової діяльності, 4 січня – 27 грудня 1987 р., 89 арк. 

1.153. Спр. 37. Накази директора заводу з основної діяльності та особового 

складу, накази заводоуправління з виробничих питань, договори з 

трестами, організаціями, фірмами на виконання замовлень, звіти з 

виробничо-фінансової діяльності, 3 січня – 25 грудня 1991 р., 146 арк. 

 

Ф. Р-2088. Виробниче об'єднання «Екватор», 1938-1990 рр. 

Оп. 4. 

1.154. Спр. 65. Накази Міністерства суднобудівної промисловості, книги 

наказів з виробничих, адміністративно-господарських питань та 

особового складу, 3 січня – 27 жовтня 1970 р., 276 арк. 

1.155. Спр. 89. Листування з Міністерством суднобудівної промисловості, з 

Електромортрестом, виробничі програми підприємства, плани 

організаційно-технічних заходів, звіти з основної діяльності, 10 січня – 

28 грудня 1984 р., 189 арк. 

 

Ф. Р-4706. Суднобудівний завод «Океан», 1947-1987 рр. 
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Оп. 3. 

1.156. Спр. 273. Листування з Міністерством суднобудівної промисловості 

СРСР, з науково-дослідницькими організаціями і підприємствами про 

впровадження нової техніки та нових видів продукції, звіти з основної 

діяльності заводу, 15 березня – 29 грудня 1976 р., 217 арк. 

 

Ф. Р-4689. Виробниче об'єднання «Зоря», 1950-1997 рр. 

Оп. 4. 

1.157. Спр. 73. Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, 

накази генерального директора з основної діяльності, протоколи 

випробувань виготовлення продукції серійного виробництва, 5 січня – 

20 жовтня 1970 р., 197 арк. 

 

Ф. Р-5843. Машинобудівний завод ім. 60-річчя СРСР, 1969-1986 рр. 

Оп. 2. 

1.158. Спр. 58. Накази Міністра суднобудівної промисловості СРСР, накази 

директора заводу з основної діяльності, протоколи засідань 

координаційної технічної групи, технічної ради, виробничих нарад, 

плани з праці, звіти про впровадження раціоналізаторських пропозицій, 

5 лютого – 25 грудня 1970 р., 210 арк. 

 

Ф. Р-3170. Чорноморський судномеханічний завод, 1940-1986 рр. 

Оп. 6. 

1.159. Спр. 79. Накази директора з адміністративно-господарських питань та 

з основної діяльності, промислово-фінансові плани і звіти, 3 січня – 

27 грудня 1987 р., 96 арк. 

 

Ф. Р-3194. Миколаївський завод сільськогосподарського 

машинобудування, 1956-1993 рр. 

Оп. 1. 
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1.160. Спр. 27. Накази та розпорядження Укрремтресту Українського 

об’єднання «Укрсільгосптехніка», Всесоюзного промислового 

об’єднання по створенню і виробництву машин для тваринницьких 

комплексів та ферм «Союзживмаш», накази директора з основної 

діяльності, протоколи виробничих і технічних нарад плани з 

виробництва продукції, 2 січня – 25 грудня 1965 р., 231 арк. 

 

Ф. Р-3771. Миколаївський завод «Дормашина» ім. 50-річчя Великого 

Жовтня, 1931-1941 рр., 1944-1990 рр. 

Оп. 10. 

1.161. Спр 118. Постанови і розпорядження Міністерства будівного, 

дорожнього і комунального машинобудування СРСР, накази директора з 

адміністративно-господарських питань, плани з праці, з виробництва 

продукції, 4 січня – 27 грудня 1970 р., 208 арк. 

 

Ф. Р-5672. Ольшанський цементний завод ім. ХХV з'їзду КПРС, 1959-

1993 рр. 

Оп. 8. 

1.162. Спр. 106. Накази Міністерства промисловості будівельних матеріалів 

УРСР, розпорядження та накази директора з адміністративно-

господарських питань, листування з Міністерством промисловості 

будівельних матеріалів УРСР, звіти про виробничу та фінансово-

господарську діяльність, 4 січня – 27 грудня 1970 р., 176 арк. 

 

Ф. Р-5199. Виробниче об’єднання «Ніконд», 1959-1990 рр. 

Оп. 7. 

1.163. Спр. 118. Листування з Міністерством електронної промисловості 

СРСР, накази директора з основної діяльності, звіти з виробництва 

продукції, з впровадження нової техніки, 3 січня – 25 грудня 1988 р., 

241 арк. 
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Ф. Р-5884. Миколаївський глиноземний завод, 1973-2002 рр. 

Оп. 1. 

1.164. Спр. 57. Накази Міністерства кольорової металургії СРСР, накази 

директора заводу з адміністративно-господарських питань, звіти з 

виробництва промислової продукції, звіти з основної діяльності, 4 січня 

– 20 грудня 1976 р., 194 арк. 

 

Ф. Р-1015. Миколаївський парфумерно-косметичний комбінат «Алые 

паруса», 1927-1941, 1944-1993 рр. 

Оп. 4. 

1.165. Спр. 128. Накази і розпорядження директора, звіти з виробництва і 

собівартості продукції, 4 січня – 28 грудня 1967 р., 117 арк.  

 

Ф. Р-2764. Миколаївське обласне управління сільського господарства, 

1937-1941, 1944-1985 рр. 

Оп. 14. 

1.166. Спр. 792. Акти, звіти, листування про проведення землевпорядних 

робіт, землеустрій колгоспів і радгоспів області, про укрупнення і 

розукрупнення колгоспів, 11 лютого – 25 грудня 1984 р., 118 арк. 

 

Ф. Р-6064. Рада агропромислових формувань Миколаївської області 

«Миколаївагропромрада», 1986-1991 рр. 

Оп. 1. 

1.167. Спр. 12. Накази голови облагропрому та розпорядження 

облагропромради, звіти з основної діяльності облагропрому та 

підвідомчих господарств, підприємств, 11 січня – 25 грудня 1988 р., 

117 арк. 
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Ф. Р-3937. Миколаївське обласне виробниче об'єднання з виробничо-

технічного забезпечення сільського господарства «Сільгосптехніка», 

1961-1984 рр. 

Оп. 5. 

1.168. Спр. 78. Накази по обласному об'єднанню, листування про розподіл 

сільськогосподарської техніки, покращення якості її ремонту і 

використання, концентрацію і поглиблення спеціалізації ремонтних 

підприємств, 10 січня – 25 грудня 1980 р., 183 арк. 

 

Ф. Р-2884. Миколаївське обласне виробниче управління меліорації і 

водного господарства, 1954-1986 рр. 

Оп. 5. 

1.169. Спр. 57. Звіти про водогосподарське будівництво, експлуатацію 

Інгулецької зрошувальної системи, використання зрошувальних земель 

у колгоспах і радгоспах області, 2 січня – 28 грудня 1965 р., 216 арк. 

 

Ф. Р-5680. Управління експлуатації Інгулецької обводнювально-

зрошувальної системи, 1958–1966 рр. 

Оп. 3. 

1.170. Спр. 84. Листування про приймання в експлуатацію зрошувальної 

системи, використання зрошувальних земель, експлуатацію, 

реконструкцію каналів, очищення зрошувальної системи, проведення 

заходів по роботі з заболоченням та засоленістю магістрального каналу, 

3 січня – 29 грудня 1965 р., 195 арк. 

 

Ф. Р-6082. Відділ народної освіти виконавчого комітету Миколаївської 

обласної ради народних депутатів (облвно), 1944-1988 рр. 

Оп. 11. 

1.171. Спр. 216. Постанови Ради Міністрів УРСР, що стосуються діяльності 

установ народної освіти, накази, положення, інструкції Міністерства 
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освіти УРСР, звіти капітального будівництва шкіл, шкіл-інтернатів, 

дитячих садків та гуртожитків, накази заввідділом з основної діяльності, 

звіти про будівництво закладів народної освіти, 4 січня – 25 грудня 

1984 р., 285 арк. 

 

Ф. Р-881. Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора 

кораблебудівний інститут ім. адмірала С.Й. Макарова, 1918-1990 рр. 

Оп. 4. 

1.172. Спр. 28. Накази директора інституту з адміністративно-господарської 

діяльності та особового складу, особові справи студентів, Накази 

Міністерства освіти СРСР, листування З Міністерством щодо діяльності 

інституту, 4 січня – 28 грудня 1968 р., 197 арк. 

 

Ф. Р-993. Миколаївський державний педагогічний інститут 

ім. В.Г. Бєлінського Міністерства освіти УРСР, 1920-1941, 1944-1985 рр. 

Оп. 7. 

1.173. Спр. 75. Накази Міністерства освіти УРСР щодо діяльності інституту, 

листування з Міністерством освіти УРСР про покращання навчально-

виховної, науково-дослідної роботи, 3 січня – 27 грудня 1978 р., 189 арк. 

 

Ф. Р-5650. Науково-виробниче підприємство «Машпроект», 1961-1996 рр. 

Оп. 7. 

1.174. Спр. 168. Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, 

розпорядження і накази з основної діяльності, звіти з капітальних 

вкладень і з фінансово-господарської діяльності, листування з 

Міністерством суднобудівної промисловості СРСР, 3 січня – 28 грудня 

1988 р., 235 арк. 

 

Ф. Р-2795. Відділ охорони здоров’я виконкому Миколаївської обласної 

Ради народних депутатів, 1940-1981 рр. 
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Оп. 8. 

1.175. Спр. 173. Накази Міністерства охорони здоров'я УРСР, звіти про 

діяльність обласного відділу і лікувальних установ області, листування 

про розширення медичної мережі, роботу лікувальних установ області, 

3 січня – 28 грудня 1980 р., 127 арк. 

 

2. Збірники документів та матеріалів, довідники 

2.176. В труде, как в бою (из истории социалистического соревнования на 

николаевских судостроительных заводах 1920–1972 гг.). Сборник 

документов и материалов / Сост.: И.А. Быченков, З.Д. Каткова, 

И.И. Лебедева, М.С. Людковский; отв.ред.: В.А. Васляев. – Одесса: 

Маяк, 1972. – 362 с. 

2.177. Миколаївська область. Адміністративно-територіальний поділ на 

1 січня 1969 р. / Упоряд. М.Т. Бондарчук. – Одеса: Маяк, 1969. – 117 с. 

2.178. Народне господарство Української РСР в 1966 році. Статистичний 

щорічник. – К., 1966. – 715 с. 

2.179. Народное хозяйство Николаевской области за годы восьмой и девятой 

пятилеток. Статистический сборник / Н.С. Ганиченко, Л.А. Гуторова, 

Н.Ф. Иванова; отв. ред. В.М. Мельникова. – Одесса: Маяк, 1977. – 128 с. 

2.180. Народное хозяйство Николаевской области. Статистический сборник / 

Ф.П. Смоленкова, П.А. Баженова, Р.С. Шепель; отв. ред. 

В.М. Мельникова. – Одесса: Маяк, 1967. – 182 с. 

2.181. Николаеву 200 лет. 1789–1989: Сборник документов и материалов / 

Сост.: И.А.Быченков и др. – К.: Наукова думка, 1989. – 400 с. 

2.182. Николаевщина в цифрах: Крат. стат. сб. – Николаев: Б.и., 1971. – 150 с. 

2.183. Николаевщина в цифрах: Крат. стат. сб. / Сост. Ф.П. Смоленкова и др. 

– Николаев: Б.и., 1980. – 161 с. 

2.184. Николаевщина социалистическая: Документы и материалы (1946–

1980) / Сост.: И.А. Быченков и др. – Одесса: Маяк, 1990. – 248 с. 
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2.185. Основные показатели развития народного хозяйства Николаевской 

области / сост. Ф.П. Смоленкова. – Николаев, 1966. – 66 с. 

2.186. Радгоспи Української РСР в цифрах. Статистичний збірник. – К.: 

Статистика, 1973. – 322 с. 

2.187. Узбереги Божої ріки: Історичний календар Миколаївщини 1703–

2003 рр. / Авт. проекту, упоряд. В.О. Жадько. – К.: Вид-во СПД 

Жадько В.О., 2003. – 748 с. 

2.188. Українська РСР у цифрах у 1975 році. Короткий статистичний 

довідник / Упоряд. В.В. Самченко, Є.О. Пенто. – К.: Техніка, 1976. – 

223 с. 

2.189. Чудесный сплав: Документы и материалы из истории дружественных 
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