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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 у 

вересні 2016 року за формою. Заходи за участі громадськості не проводились. 

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 
про виконання плану заходів, у яких передбачена участь засобів масової інформації 

у вересні 2016 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. 07 вересня,  
телеканал  

«ТАК-ТV», 
програма 

«Відкрита студія» 

Інтерв’ю з директором ДАМО 
Левченко Л.Л. «Присвячується 

Дню міста» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією                      
м. Миколаїв; пропагування 

документів, що зберігаються в 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2. 08 вересня,  
радіоканал 

«Бузька хвиля», 
програма 

«Дискусійний 
клуб» 

«Історія і сьогодення міста 
Миколаїв» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією                      
м. Миколаїв; пропагування 

документів, що зберігаються в 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

3. 22 вересня,  
веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Фотодокументальна он-лайнова  
виставка «Трагедія Голокосту на 

Миколаївщині» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією  
Голокосту на Миколаївщині; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

4. 22 вересня,  
веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Публікація «Документальні 
свідчення про знищення 

єврейського населення під час 
Голокосту на Миколаївщині» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією  
Голокосту на Миколаївщині; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

5. 26 вересня,  
веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Фотодокументальна он-лайнова  
виставка «Документи з історії 
Миколаївської водолікарні» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією                      
м. Миколаїв; пропагування 

документів, що зберігаються в 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 



держархіві Миколаївської області 
6. 29 вересня,  

веб-сайт ДАМО  
mk.archives.gov.ua 

Публікація «Огляд фондів 
«Миколаївське міщанське 

товариство» (ф. 324, 199 од. зб., 
1828-1880 рр.) та «Миколаївська  
міщанська управа» (ф. 218, 296 

од. зб., 1857-1919 рр.) як 
документальних джерел при 
виконанні генеалогічних та 

біографічних запитів» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією                      
м. Миколаїв; пропагування 

документів, що зберігаються в 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

7.  30 вересня,  
веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Фотодокументальна он-лайнова 
виставка «До 125-річчя від дня 
народження А.М.Топорова, 

педагога, письменника, 
публіциста» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з видатними 
особистостями Миколаївщини; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

 


