
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
27.05.2015                               м. Запоріжжя                                   № 1 

 
 

Про заохочення представників засобів масової інформації області за 

найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного 

минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та 

популяризації документів Національного архівного фонду до Дня 

журналіста 
 

Колегія Державного архіву Запорізької області відзначає, що відповідно 

до наказу Державного архіву Запорізької області від 26.04.2010 № 39 «Про 

затвердження Положення про проведення щорічного конкурсу серед 

представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності 

місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької 

області за допомогою оприлюднення та популяризації документів 

Національного архівного фонду», що зареєстровано в Головному управлінні 

юстиції у Запорізькій області 27.04.2010 за № 9/1410, з 5 до 20 травня 2015 року 

був проведений конкурс серед місцевих засобів масової інформації (далі - ЗМІ).  
 Робота із залучення до участі у конкурсі журналістів місцевих ЗМІ 

Запорізької області здійснювалася через оргкомітет Державного архіву 

Запорізької області та архівні відділи районних державних адміністрацій та 

міських рад міст обласного значення.  
 Матеріали на конкурс були надіслані архівними відділами Василівської, 

Веселівської, Гуляйпільської, Запорізької райдержадміністрацій та Запорізької і 

Енергодарської міських рад. 
 Слід відзначити постійну активну участь у конкурсі цих районів і міст 

Запорізької області 
У цьому році представлені на конкурс статті присвячені: 
подіям Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (публікації Лобач С.Б. в 

газеті «Нова Таврія» (Василівський район), Федорова О.О. в газеті «Колос» 

(Веселівський район));  
долям видатних земляків (публікації Лобач С.Б. в газеті «Нова Таврія» 

(Василівський район), Федорова О.О. в газеті «Колос» (Веселівський район), 

Борт Т. В. в газеті «Голос Гуляйпілля» (Гуляйпільський район), Кіри Іванової 

(Крісюк О.О.), Анни Ушакової (Скороспєлова А.Д.), Міллер Л.С. в газеті 

«Время и мы» (м. Енергодар), Ірини Романової (Ємельяненко І.В.) в газеті 

«Энергия» (м. Енергодар)).  
історії окремих населених пунктів та окремих цікавих місць в Запорізькій 

області (публікації Кушніренка І.К. в газеті «Голос Гуляйпілля» 

(Гуляйпільський район), Мухи О.Л. «Запорозька Січ», м. Запоріжжя) 
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В Запорізькій газеті «Червоний промінь» вийшла серія публікацій до       

75 –річного ювілею газети «Жива історія поколінь», підготовлена журналістами 

цієї газети. 
 Уваги заслуговують публікації Кушніренка І.К. в газеті «Голос 

Гуляйпілля»: «Слідами Запорізьких козаків» -  присвячена історії виникнення 

міста Гуляйполе та «Від анархо-комунізму до ... Гуляйпільської республіки» – 
про революційну, громадсько-політичну діяльність і погляди на побудову 

суспільства нестора Махна). особливо хочеться відзначити публікацію 

Мухи О.Л. «Символы Запорожья» до дня пам’яток та історичних місць в газеті 

«Запорозька Січ» - присвячену культурним та архітектурним пам’яткам 

Запорізької області таким, як Історико-культурний комплекс «Запорозька Січ», 

Садиба Попова, «Кам’яна могила». Ця журналістка вже була відзначена, як 

переможець конкурсу у 2011 році. 
 

Враховуючи зазначене, колегія Державного архіву Запорізької області  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Визначити переможцями конкурсу за найкраще висвітлення діяльності 

місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької 

області за допомогою оприлюднення та популяризації документів 

Національного архівного фонду до Дня журналіста: 
1) Муху Олену Леонідівну, члена Національної спілки журналістів 

України, кореспондента Комунального підприємства «Редакція газети 

«Запорозька Січ» Запорізької міської ради за публікацію «Символы Запорожья» 

до дня пам’яток та історичних місць, присвячену культурним та архітектурним 

пам’яткам Запорізької області.  
 2) Кушніренка Івана Кириловича, члена Національної спілки журналістів 

України, за серію публікацій з історії Гуляйпільського краю у газеті «Голос 

Гуляйпілля». 
  

2. Нагородити переможців Почесними грамотами Державного архіву 
Запорізької області. 

3. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 29.05.2015 р. забезпечити 

підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії. 
4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 

директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л. 
 

 
 
Голова колегії        О.С. Тедєєв 
 
Секретар колегії        А.А. Федько 


