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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 

травні 2017 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 заходів, у яких передбачена участь засобів масової інформації 

у травні 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. 8 травня,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Фотодокументальна он-лайнова 
виставка «Обличчя війни: 
захисники й визволителі» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з учасниками 
Другої світової війни та 

антитерористичної операції; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2. 9 травня,  
радіоканал 

«Миколаїв FM», 
програма 

«Етносвіт» 

Радіопередача «Визволителі 
Миколаївщини: національний 

склад» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією подвига 
десанта під керівництвом 

К.Ф.Ольшанського; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

3. 13 травня,  
Газета «Южная 
правда», № 52 
(23678), стор. 3 

Публікація «Николаев в период 
Украинской Центральной Рады: 
взгляд через призму событий и 

судеб» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини за доби 
Української революції  

(1917-1921 рр.); пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

4 13, 20 травня, 
телеканал 

«Миколаїв», 
програма  

«Справа №» 

Телепередача «Доба Великого 
Терору. Перші очільники 
Миколаївської області» 

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 

5. 18 травня,  
радіоканал 

Радіопередача: інтерв’ю з 
директором ДАМО  

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з документами 
ДАМО, котрі містять інформацію 

Мельник М.О. 
76-65-64 



«Миколаїв FM», 
програма 

«Дискусійний 
клуб» 

Левченко Л.Л. до Дня 
вшанування пам’яті жертв 

політичних репресій 

про політичні репресії; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

melnik_marina@ukr.net 

6. 23 травня,  
радіоканал 

«Миколаїв FM», 
програма 

«Етносвіт» 

Радіопередача «Болгари на 
Миколаївщині (за документами 

ДАМО)» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
болгарського населення на 

Миколаївщині; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

7. 30 травня, 
телеканал 

«Миколаїв», 
програма «Гаряча 

лінія» 

Телепередача щодо поїздки 
делегації працівників державного 
архіву Миколаївської області до 
Республіки Польща для обміну 
досвідом роботи з польськими 

архівістами 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення із результатами 
роботи  державного архіву 
Миколаївської області щодо 
налагодження співпраці з 

державними архівами Республіки 
Польща 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

8. 31 травня, 
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Публікація «Юрій Бойко-Блохін – 
український літературознавець, 

театрознавець, професор 
Українського Вільного 

університету у Мюнхені, член 
проводу ОУН, уродженець  

м. Миколаїв» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з видатними 
особистостями – уродженцями 
Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

 


