
 
№ ________________ 
від «30» липня 2019 р. 

 Управління інформаційної 
  діяльності та комунікацій 
  з громадськістю Миколаївської 
  облдержадміністрації 

на № ______________  
від «_____»__________20____р. 

  

 
 

Надаємо інформацію про виконання запланованих держархівом 

Миколаївської області заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за 

участі громадськості у липні 2019 року за формою.  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 
 
 
Директор держархіву        Л. ЛЕВЧЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мельник 76 65 64

 

   

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 липні 2019 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. 12 липня, 
телеканали  

«UA:Суспільне», 
«UA:Миколаїв», 

«Сатурн-TV» 

Телесюжет «У державному архіві 
Миколаївської області 

презентували новий проект» про 
результати роботи за першою 
частиною проекту «Історія 

Миколаївської області 60-70-х 
років ХХ ст. у кіно- та 

фотодокументах. Цифровізація 
візуальних документів у ДАМО» 

Представники ЗМІ, 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю ДАМО 
з цифровізації фото- і 

кінодокументів; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2. 12-13 липня, 
інтернет-видання 

NikLife, 
Преступности.Нет, 

INSHE.TV, 
0512.com.ua 

Публікації про акцію-
презентацію оцифрованого 
архівного кіно «До кіна – без 

квитка» 

Представники ЗМІ, 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю ДАМО 
з цифровізації фото- і 

кінодокументів; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

3. 16 липня, 
«Українське 

радіо: Миколаїв» 

«Співпраця Україна – Греція». 
Інтерв’ю з директором 

державного архіву Миколаївської 
області  

Л. Левченко. 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з документами 
ДАМО з історії грецького 

населення на Миколаївщині та 
Української кампанії грецької 

армії 1919 року 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

4. 30 липня, 
веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Фотодокументальна он-лайнова 
виставка «Миколаївська преса» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією преси 
Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

5. 31 липня, 
веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Фотодокументальна он-лайнова 
виставка «Миколаїв. 1919 рік.» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини під час Української 

революції 1917-1921 рр.; 
пропагування документів, що 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 



зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Заходи за участі громадськості 
1. 12 липня, 

читальна зала 
ДАМО,  

м. Миколаїв,  
вул. Московська,1 

Акція-презентація оцифрованого 
архівного кіно «До кіна – без 

квитка» 

Представники ЗМІ, 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю ДАМО 
щодо цифровізації фото- і 

кінодокументів; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2. 26 липня, 
бібліотека-філіал 
для дорослих  
№ 18 ЦБС для 
дорослих м. 
Миколаєва, 
м. Миколаїв,  

вул. Корабелів, 12 

Зустріч з представниками 
громадськості, на якій архівісти 

представили результати роботи за 
першою частиною проекту 

«Історія Миколаївської області 
60-70-х років ХХ ст. у кіно- та 
фотодокументах. Цифровізація 

візуальних документів у 
Державному архіві Миколаївської 
області», фінансову підтримку 
якого здійснює Український 

культурний фонд. 

Представники 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю ДАМО 
щодо цифровізації фото- і 

кінодокументів; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

 


