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Управління інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

Миколаївської облдержадміністрації 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Надаємо інформацію про виконання запланованих держархівом 

Миколаївської області заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за 

участі громадськості у жовтні 2017 року за формою.  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 

 

 

Директор держархіву        Л.Л.Левченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мельник 76 65 64

 
   

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Московська,1, м. Миколаїв, 54001, тел./факс: (0512) 37-00-65, тел. 37-44-55 

 вул. Театральна, 43, м. Миколаїв, 54044, тел./факс: (0512) 21-40-31 

E-mail: mail@mk.arсhives.gov.ua, www.mk.archives.gov.ua  Код ЄДРПОУ 03494362  

http://www.mk.archives.gov.ua/


ЗВІТ 

заходів, у яких передбачена участь засобів масової інформації 

на жовтень 2017 року 
№ 

з/п 

Дата, місце 

проведення, 

адреса 

Зміст заходу та форма його 

проведення 

Категорія 

учасників, що 

запрошуються до 

участі у заходах 

Очікуваний результат П.І.Б., телефон, електронна 

адреса контактної особи 

1 2 3 4 5 6 

  Взаємодія із засобами масової інформації  

1. 09 жовтня,  

веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Документальна он-лайнова 

виставка «Діяльність 

Миколаївських обласної та 

міської комісій з поліпшення 

життя дітей (1936-1939 рр.)» 

Широкі кола 

громадськості 

Ознайомлення з історією 

Миколаївщини; пропагування 

документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 

76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

 

2. 16 жовтня,  

веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Документальна он-лайнова 

виставка «Консульські установи у 

Миколаєві (дорадянський 

період)» 

Широкі кола 

громадськості 

Ознайомлення з історією 

Миколаївщини; пропагування 

документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 

76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

3. 27 жовтня,  

корпус № 2 

ДАМО,  

м. Миколаїв,  

вул. Московська, 1 

Відкриття фотодокументальної 

стендової виставки «Іноземні 

консульства в Миколаєві   

(1869-1917 рр.)» 

Народний депутат 

України  

Кремінь Т.Д., 

заступник голови 

Миколаївської ОДА 

Гайдаржи В.В.,  

радник голови 

Миколаївської ОДА  

Шульмейстр В.Ю.,  

представник 

Посольства Бельгії в 

Україні Вінсент 

Пірот, представники 

профспілок, 

науковці, краєзнавці, 

студенти 

Ознайомлення з історією 

дипломатії у м. Миколаїв; 

пропагування документів, що 

зберігаються в держархіві 

Миколаївської області 

Мельник М.О. 

76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

4. 27-28 жовтня, 

телеканали 

Сюжети у новинах про відкриття 

фотодокументальної стендової 

Широкі кола 

громадськості 

Ознайомлення з історією 

дипломатії у м. Миколаїв; 

Мельник М.О. 

76-65-64 



«Миколаїв», 

«ТАК-TV», 

радіоканал 

«Миколаїв FM»,  

інтернет-ресурси 

«Свідок.info», 

«Известия 

николаевские», 

«Миколаївська 

правда», 

«Newseek» 

виставки «Іноземні консульства в 

Миколаєві  (1869-1917 рр.)» 

пропагування документів, що 

зберігаються в держархіві 

Миколаївської області 

melnik_marina@ukr.net 

Заходи за участі громадськості 

1. 11-14 жовтня, 

корпус № 1 

Державного 

архіву Одеської 

області, 

м. Одеса,  

вул. Жуковського, 18 

Участь у третій міжнародній 

науково-практичній конференції 

«Архів. Історія. Сучасність» 

 Ознайомлення з результатами 

діяльності державного архіву 

Миколаївської області; 

пропагування документів, що 

зберігаються в держархіві 

Миколаївської області 

Мельник М.О. 

76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2.  27 жовтня,  

корпус № 2 

ДАМО,  

м. Миколаїв,  

вул. Московська, 1 

Відкриття фотодокументальної 

стендової виставки «Іноземні 

консульства в Миколаєві  (1869-

1917 рр.)» 

Народний депутат 

України  

Кремінь Т.Д., 

заступник голови 

Миколаївської ОДА 

Гайдаржи В.В.,  

радник голови 

Миколаївської ОДА  

Шульмейстр В.Ю.,  

представник 

Посольства Бельгії в 

Україні Вінсент 

Пірот, представники 

профспілок, 

науковці, краєзнавці, 

студенти 

Ознайомлення з історією 

дипломатії у м. Миколаїв; 

пропагування документів, що 

зберігаються в держархіві 

Миколаївської області 

Мельник М.О. 

76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

 


