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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 лютому 2020 року за формою.  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 
 
 
Директор          Лариса ЛЕВЧЕНКО 
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Театральна, 43, м. Миколаїв, 54018, тел./факс: (0512) 21-40-31 
вул. Московська,1, м. Миколаїв, 54001, тел./факс: (0512) 37-00-65, тел. 37-44-55 

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



ЗВІТ 
про проведення заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за участі громадськості 

у лютому 2020 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. 10 лютого, ЧНУ 

ім. П.Могили,  
м. Миколаїв, вул. 
68 десантників, 

буд. 10 

Участь у засіданні «круглого 
столу» «Василь Назарович 

Каразін – видатний український 
учений і просвітитель» з 
доповіддю «Каразіни в 

документах Державного архіву 
Миколаївської області» 

Науковці, 
краєзнавці, 
студенти 

Ознайомлення з історією родини 
Каразіних за документами 

держархіву області; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2. 11 лютого, 
телеканал 

«UA:Миколаїв», 
програма 
«Новини» 

Телесюжет про презентацію 
видання «Николаев в Восточной 
(Крымской) войне 1853-1856 гг.: 

неизвестные архивные 
документы = Nikolaev during the 

Eastern (Crimean) War 1853–1856: 
unknown archival documents» / 
сост. Е. Горбуров, Л. Левченко, 

Е. Беляева» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю 
держархіву області щодо 

підготовки видання на підставі 
архівних документів; 

пропагування документів, що 
зберігаються у держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

3. 19 лютого, 
телеканал 

«UA:Миколаїв», 
програма «Новий 

день» 

Інтерв’ю з директором 
держархіву області Л. Левченко 
про підготовку видання видання 

«Николаев в Восточной 
(Крымской) войне 1853-1856 гг.: 

неизвестные архивные 
документы = Nikolaev during the 

Eastern (Crimean) War 1853–1856: 
unknown archival documents» / 
сост. Е. Горбуров, Л. Левченко, 

Е. Беляева» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю 
держархіву області щодо 

підготовки видання на підставі 
архівних документів; 

пропагування документів, що 
зберігаються у держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 



 27 лютого,  
веб-сайт 

держархіву області 
mk.archives.gov.ua 
 

Документальна он-лайнова 
виставка «Миколаївська портова 

митниця (1862-1918 рр.)» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією митної 
справи на Миколаївщині; 

пропагування документів, що 
зберігаються у держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

Заходи за участі громадськості 

1. 21 лютого, 
науково-

педагогічна 
бібліотека  

м. Миколаєва, 
м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 31 

Проведення розширеного 
засідання колегії держархіву 

області 

Працівники 
архівних установ 
області, члени 

науково-
консультативної 

ради при 
держархіві області, 

студенти 
Миколаївської 

філії 
Національного 
університету 
культури і 
мистецтв 

Ознайомлення з підсумками 
діяльності державних архівних 
установ області за 2019 рік та 

пріоритетами на 2020 рік 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2. 26 лютого, 
Миколаївська 

обласна 
універсальна 

наукова 
бібліотека, 

 м. Миколаїв, вул. 
Московська, 9 

Участь директора держархіву 
області Л.Левченко у науковій 

конференції «Провідник 
духовності: життя та громадсько-

просвітницька діяльність 
Г.М.Ге» (до 190-річчя від дня 

народження) з доповіддю 
«Невідомі сторінки історії 

Миколаєва: українська кампанія 
грецької армії 1919 р.» 

Науковці, 
краєзнавці, 

представники 
громадськості 

Ознайомлення з відомостями 
щодо життя та діяльності 

громадського діяча, письменника 
Г.М. Ге; пропагування 

документів, що зберігаються у 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

 


