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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 січні 2018 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  



ЗВІТ 
заходів, у яких передбачена участь засобів масової інформації 

у січні 2018 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. 02 січня, 
радіоканал  

«Миколаїв-FM» 

Радіопередача «К.К.Кнорре, 
астроном і геодезист, перший 

директор Миколаївської 
астрономічної обсерваторії» 

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. 04 січня, 
радіоканал  

«Миколаїв-FM» 

Радіопередача «З історії 
Миколаївської міської 
громадської бібліотеки» 

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. 26 січня, 
телеканал  
«ТАК-TV» 

Участь директора держархіву 
області Левченко Л.Л. у 
«круглому столі» до Дня 
вшанування пам’яті жертв 

Голокосту та Дня соборності 
України 

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 
 

Заходи за участі громадськості 
1. 17 січня, 

Маріупольський 
державний 
університет,  

Донецька обл., 
м. Маріуполь,  

вул.Будівельників, 

буд. 129 

Участь директора держархіву 
області Левченко Л.Л. у 

«круглому столі» за темою: 
«Архівна справа на межі 

тисячоліть» 

Широкі кола 
громадськості 

Висвітлення сучасного стану 
архівної справи в Україні, Ізраїлі, 
США, Польщі та інших країнах 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2.  26 січня, 
телеканал  

Участь директора держархіву 
області Левченко Л.Л. у 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини; пропагування 

Мельник М.О. 
76-65-64 



«ТАК-TV» «круглому столі» до Дня 
вшанування пам’яті жертв 

Голокосту та Дня соборності 
України 

документів, що зберігаються в 
держархіві Миколаївської області 

melnik_marina@ukr.net 
 

3. 27 січня,  
бібліотека-філіал 
№ 18 Центральної 

бібліотеки ім. 
М.Кропивницького, 

м. Миколаїв,  
пр. Корабелів, 12 

Тематична лекція директора 
держархіву області Левченко Л.Л. 
«Миколаїв та український флот за 

часів Української Народної 
Республіки» 

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 
 

 


