
Виставки архівного відділу

З метою продовження оприлюднення , поваги до історичного минулого серед населення міста та району, на підставі архівних документів , які
на зберіганні в архівному відділі ,та підшивок районної громадсько-політичної газети “Котовські вісті “ були відкриті для експозиції Виставки
архівних документів протягом 2012-2013 років під назвами :» Творці подій державотворення»” Конституція України. Роки і люди.” “ Збережемо
пам»ять про подвиг», ” Найвеличніше кредо- Праця заради загальної справи ” З матеріалами виставки приходили ознайомитись жителі міста , сіл
району .І в тому числі гість з Штату Вірджинія – волонтер Дюарт Діана ,яка взгідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів
Америки про здійснення “Корпусу Миру” ,підписаною Президентом України та Президентом США 06.05.1992 р., З відгуків відвідувачів- матеріали
преси мають історичне значення як для нинішнього так і для прийдешнього покоління . 
Виставка архівних документів “ Збережемо пам»ять про подвиг”, присвячена річниці Перемоги у Великій Вітчизняні експонувала - колекцію
документів «Герої Соціалістичної Праці Котовського району “ та з особового складу 1944-1945 років сільськогосподарських підприємств та
організацій району ,підготовлених архівним відділом райдержадміністрації та трудовим архівом в приміщенні трудового архіву. Документи
розповідають про події воєнних років,в них прізвища наших земляків, орденоносців, Героїв Соціалістичної Праці .Виставкою було представлено
книги наказів ,табелі обліку трудоднів,особові рахунки працівників великих підприємств району ,міста ,архівний матеріал ветерана Великої
Вітчизняної війни Двічі Героя Соціалістичної Праці -Осипенка Івана Федоровича . Це біографічна повість про знатну людину під назвою “Подвиг,
довжиною в життя” про нашого земляка, жителя села Станіславка , написану його онукою Волошиною Л. М. Такий архівний матеріал є прикладом
,надбанням ,навчанням людяності,цілеспрямованості,наполегливості ,працьовитості для нинішнього та прийдешнього покоління Виставку
відвідували учні ,гуртківці станції юних натуралістів «Юні друзі природи» , ознайомились представленими архівними матеріалами, задавали
безліч питань , брали до рук книги . На їх запитання надавали відповіді архівісти.
 Виставка архівних документів під назвою:
” Найвеличніше кредо- Праця заради загальної справи ”(вислів Альберта Швейцара) на підставі архівних документів - підшивок районної
громадсько-політичної газети “Котовські вісті “заснованою 21 січня 1932 року , які передано на зберігання до архівного за період 1947- 2010
роки. На виставці представлено підшивки преси , в яких публікації років ,з початку створення документу “Декларації про державний суверенітет
України ”, з фотографіями авторів ,їх інтерн”ю. 
Виставкою представлено такий матеріал:
серпня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України ,посилаючись на Декларацію про державний
суверенітет від 16 липня 1990 року ,парламент заявив про утворення самостійної української держави. 
Поздоровлення з нагоди пам”ятної дати 24 серпня 1991 року – а саме 7-ї річниці Незалежності нашої держави від міського голови Анатолія
Павловича Іванова, народного депутата України від Партії регіонів Л. М. Климова , голови районної ради – на ті часи- Олега Михайловича
Бордюжі, голови районної адміністрації на ті часи І. Я. Думрави. Також інформаційний матеріал з фотографіями під назвою “Свято Незалежності в
Котовську”,”Світлий і урочистий ювілей села .Напередодні чергової 7-ї річниці незалежності України селу Нестоїта виповнилось 275
років”.Публікації:Рік 1998 – публікація “Незалежність” автор -професор Станіслав Кульчицький ;Рік 1999 – стаття “Конституцією передбачено”
автор Анатолій Мортук;
Рік 2002 –святкові інтерн”ю міського голови А.П.Іванова “ Идем в правильном направлении», голови РДА І.Я.Думбрави “Підсумовуючи зроблене
,намічаємо перспективи”Рік 2004 – публікація “Котовськ : День за днем у поступі незалежності”Котовської міської ради,”широкий спектр
інформації “Мій рідний край,моя земля “автори –Михайло Криворотько, Оксана Субботіна;
З матеріалами виставки ознайомлювались жителі міста , сіл району .

 

 

На фото–під час ознайомлення з матеріалами Виставки документів на підставі газети «Котовські вісті» в архівному відділі . З матеріалами
виставки знайомиться житель Штату Вірджинія – волонтер центру соціальних служб для дітей та молоді Дюарт Діана.

Зліва направо: Дюарт Діана,Войтенко О.М.,Чебан С.В.
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З метою продовження оприлюднення , поваги до історичного минулого серед населення міста та району, на підставі архівних документів , які
на зберіганні в архівному відділі ,за матеріалами підшивок районної громадсько-політичної газети “Котовські вісті “ в січні 2012р.
експоновано виставку архівних документів з рубрики «До 80-річчя ювілею газети» під назвою:” З днем народження ,газето» 

 На виставці представлено підшивки преси , в яких публікації з фотографіями видатних діячів районної газети, їх інтерв”ю. В червні було в ідкрито
для експозиції Виставку архівних документів під назвою:” Конституція України. Роки і люди.” На виставці представлено підшивки преси , в яких
публікації років ,з початку створення документу “Конституція України”, з фотографіями авторів ,їх інтерн” ю. Виставкою представлено такий
матеріал: Поздоровлення з нагоди пам”ятної дати 28 червня 1996 року ,прийняття Конституції України , від міського голови Анатолія Павловича
Іванова, народного депутата України від Партії регіонів Леоніда Михайловича Климова , голови районної ради – на ті часи- Олега Михайловича
Бордюжі, та Володимира Павловича Синько , голови районної адміністрайцції на ті часи І. Я. Думрава ,С. М. Паламарчук. Їхпублікації:

Рік 1998 – “Читаю Конституцію ,як казку” автор - редактор газети В. Мельниченко;

1999 – “Конституцією передбачено” автор Анатолій Мортук;2002 – “Освідчувати народ” автор завідувач міськвно Микола Никифорук;2004
–“Основні статті та Положення Конституції – в дії” інтерн”ю голови райдерадміністрації на той час І. Я. Дум брава ;

Рік 2005 ,2007 “Наш час- це час змін ”“Бути гідним Основного Закону своєї країни ” автор заступник голови районної державної адміністрації на
той час С. І. Дудко ;

З матеріалами виставки прийшли ознайомитись жителі міста , сіл району .І в тому числі гість з Штату Вірджинія – волонтер Дюарт Діана ,яка
взгідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про здійснення “Корпусу Миру” ,підписаною Президентом України та
Президентом США 06.05.1992 р., З відгуків відвідувачів- матеріали преси мають історичне значення як для нинішнього так і для прийдешнього
покоління .

Виставка архівних документів “ Збережемо пам»ять про подвиг”, присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняні ,представлено –
експозицію - колекцію документів «Герої Соціалістичної Праці Котовського району “ та з особового складу 1944-1945 років сільськогосподарських
підприємств та організацій району ,підготовлених архівним відділом райдержадміністрації та трудовим архівом в приміщенні трудового архіву.
Документи розповідають про події воєнних років,в них прізвища наших земляків, орденоносців, Героїв Соціалістичної Праці .

Виставкою представлені книги наказів ,табелі обліку трудоднів,особові рахунки працівників великих підприємств району ,міста ,архівний матеріал
ветерана Великої Вітчизняної війни Двічі Героя Соціалістичної Праці -Осипенка Івана Федоровича . Це біографічна повість про знатну людину під
назвою “Подвиг, довжиною в життя” про нашого земляка, жителя села Станіславка , написану його онукою Волошиною Л. М. Такий архівний
матеріал є прикладом ,надбанням ,навчанням людяності,цілеспрямованості,наполегливості ,працьовитості для нинішнього та прийдешнього
покоління Виставку відвідували учні ,гуртківці станції юних натуралістів «Юні друзі природи» , ознайомились представленими архівними
матеріалами, задавали безліч питань , брали до рук книги . На їх запитання надавали відповіді архівісти.

  Виставка архівних документів під назвою: 

” Найвеличніше кредо- Праця заради загальної справи ”(вислів Альберта Швейцара) на підставі архівних документів - підшивок районної
громадсько-політичної газети “Котовські вісті “заснованою 21 січня 1932 року , які передано на зберігання до архівного за період 1947- 2010
роки. На виставці представлено підшивки преси , в яких публікації років ,з початку створення документу “Декларації про державний суверенітет
України ”, з фотографіями авторів ,їх інтерн”ю.

 Виставкою представлено такий матеріал:

24                  серпня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України ,посилаючись на Декларацію про
державний суверенітет від 16 липня 1990 року ,парламент заявив про утворення самостійної української держави.

Поздоровлення з нагоди пам”ятної дати 24 серпня 1991 року – а саме 7-ї річниці Незалежності нашої держави від міського голови Анатолія
Павловича Іванова, народного депутата України від Партії регіонів Л. М. Климова , голови районної ради – на ті часи- Олега Михайловича
Бордюжі, голови районної адміністрації на ті часи І. Я. Думрави. Також інформаційний матеріал з фотографіями під назвою “Свято Незалежності в
Котовську”,”Світлий і урочистий ювілей села .Напередодні чергової 7-ї річниці незалежності України селу Нестоїта виповнилось 275
років”. Публікації:Рік 1998 – публікація “Незалежність” автор -професор Станіслав Кульчицький ;Рік 1999 – стаття “Конституцією передбачено”
автор Анатолій Мотрук;

Рік 2002 –святкові інтерн”ю міського голови А.П.Іванова “ Идем в правильном направлении», голови РДА І.Я.Думбрави “Підсумовуючи зроблене
,намічаємо перспективи”Рік 2004 – публікація “Котовськ : День за днем у поступі незалежності”Котовської міської ради,”широкий спектр
інформації “Мій рідний край,моя земля “автори –Михайло Криворотько, Оксана Субботіна;

З матеріалами виставки прийшли ознайомитись жителі міста , сіл району .

На фото–під час ознайомлення з матеріалами Виставки документів на підставі газети «Котовські вісті» в архівному відділі. З матеріалами
виставки знайомиться житель Штату Вірджинія – волонтер центру соціальних служб для дітей та молоді Дюарт Діана.

Зліва направо: Дюарт Діана,Войтенко О.М.,Чебан С.В.



____________________________________________________________________________________________________________________________

З метою продовження оприлюднення , поваги до історичного минулого серед населення міста та району, на підставі архівних документів , які
на зберіганні в архівному відділі - підшивки районної громадсько-політичної газети “Котовські вісті “ відкрито для експозиціїВиставку архівних
документів під назвою:” Конституція України. Роки і люди.” На виставці представлено підшивки преси , в яких публікації років ,з початку
створення документу “Конституція України”, з фотографіями авторів ,їх інтерн” ю. Виставкою представлено такий матеріал:

Поздоровлення з нагоди пам”ятної дати 28 червня 1996 року ,прийняття Конституції України , від міського голови Анатолія Павловича Іванова,
народного депутата України від Партії регіонів Леоніда Михайловича Климова , голови районної ради – на ті часи- Олега Михайловича Бордюжі,
та Володимира Павловича Синько , голови районної адміністрайцції на ті часи Івна Яковича Думрава ,С. М. Паламарчук. Їх публікації:

Рік 1998 – “Читаю Конституцію ,як казку” автор - редактор газети Віктор Мельниченко;

1999 – “Конституцією передбачено” автор Анатолій Мортук;2002 – “Освідчувати народ” автор завідувач міськвно Микола Никифору;2004
–“Основні статті та Положення Конституції – в дії” інтерн”ю голови райдерадміністрації на той час І. Я. Дум брава ;

Рік 2005 ,2007 “Наш час- це час змін ”“Бути гідним Основного Закону своєї країни ” автор заступник голови районної державної адміністрації на
той час С. І. Дудко ;

 З матеріалами виставки прийшли ознайомитись жителі міста , сіл району .І в тому числі гість з Штату Вірджинія – волонтер Дюарт Діана ,яка
взгідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про здійснення “Корпусу Миру” ,підписаною Президентом України та
Президентом США 06.05.1992 р., З відгуків відвідувачів- матеріали преси мають історичне значення як для нинішнього так і для прийдешнього
покоління .

 Виставка архівних документів “ Збережемо пам»ять про подвиг”, присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняні

 Виставкою представлено – експозицію - колекцію документів «Герої Соціалістичної Праці Котовського району “ та з особового складу 1944-1945
років сільськогосподарських підприємств та організацій району ,підготовлених архівним відділом райдержадміністрації та трудовим архівом в
приміщенні трудового архіву. Документи розповідають про події воєнних років,в них прізвища наших земляків, орденоносців, Героїв
Соціалістичної Праці .

Виставкою представлені книги наказів ,табелі обліку трудоднів,особові рахунки працівників великих підприємств району ,міста ,архівний матеріал
ветерана Великої Вітчизняної війни Двічі Героя Соціалістичної Праці -Осипенка Івана Федоровича . Це біографічна повість про знатну людину під
назвою “Подвиг, довжиною в життя” про нашого земляка, жителя села Станіславка , написану його онукою Волошиною Л. М. Такий архівний
матеріал є прикладом ,надбанням ,навчанням людяності,цілеспрямованості,наполегливості ,працьовитості для нинішнього та прийдешнього
покоління Виставку відвідували учні ,гуртківці станції юних натуралістів «Юні друзі природи» , ознайомились представленими архівними
матеріалами, задавали безліч питань , брали до рук книги . На їх запитання надавали відповіді архівісти.

  Виставка архівних документів під назвою: 

” Найвеличніше кредо- Праця заради загальної справи ”(вислів Альберта Швейцара) на підставі архівних документів - підшивок районної
громадсько-політичної газети “Котовські вісті “заснованою 21 січня 1932 року , які передано на зберігання до архівного за період 1947- 2010
роки. На виставці представлено підшивки преси , в яких публікації років ,з початку створення документу “Декларації про державний суверенітет
України ”, з фотографіями авторів ,їх інтерн”ю.

 Виставкою представлено такий матеріал:

24                   серпня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України ,посилаючись на Декларацію про
державний суверенітет від 16 липня 1990 року ,парламент заявив про утворення самостійної української держави.

Поздоровлення з нагоди пам”ятної дати 24 серпня 1991 року – а саме 7-ї річниці Незалежності нашої держави від міського голови Анатолія
Павловича Іванова, народного депутата України від Партії регіонів Л. М. Климова , голови районної ради – на ті часи- Олега Михайловича
Бордюжі, голови районної адміністрації на ті часи І. Я. Думрави. Також інформаційний матеріал з фотографіями під назвою “Свято Незалежності в



Котовську”,”Світлий і урочистий ювілей села .Напередодні чергової 7-ї річниці незалежності України селу Нестоїта виповнилось 275
років”. Публікації:Рік 1998 – публікація “Незалежність” автор -професор Станіслав Кульчицький ;Рік 1999 – стаття “Конституцією передбачено”
автор Анатолій Мортук;

Рік 2002 –святкові інтерн”ю міського голови А.П.Іванова “ Идем в правильном направлении», голови РДА І.Я.Думбрави “Підсумовуючи зроблене
,намічаємо перспективи”Рік 2004 – публікація “Котовськ : День за днем у поступі незалежності”Котовської міської ради,”широкий спектр
інформації “Мій рідний край,моя земля “автори –Михайло Криворотько, Оксана Субботіна;

 З матеріалами виставки прийшли ознайомитись жителі міста , сіл району .

 

 На фото–під час ознайомлення з матеріалами Виставки документів на підставі газети «Котовські вісті» в архівному відділі. З матеріалами
виставки знайомиться житель Штату Вірджинія – волонтер центру соціальних служб для дітей та молоді Дюарт Діана.

Зліва направо: Дюарт Діана,Войтенко О.М.,Чебан С.В.


