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Уніфікований паспорт музею 
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Уніфікований паспорт музею 

 

Код музею                  

I. Повна назва музею: Історико – краєзнавчий музей Берецького навчально-

виховного комплексу Первомайської районної державної адміністрації Харківської 

області       

ІІ. Профіль музею:  Історико-краєзнавчий                

ІІІ. Форма власності: Державна         

IV. Засновник, власник:   Берецький навчально-виховний комплекс 

   Первомайської районної державної адміністрації 

Харківської області      

V. Підпорядкування: Відділ освіти первомайської районної державної адміністрації 

харківської області          

VI. Заклад, що здійснює методичне керівництво: 

Комунальний заклад «Харківська обласна  

станція юних туристів»  

Харківської обласної ради 

VІI.  Місцезнаходження музею, телефон, факс,e-mail, веб-сайт навчального заклад : 

Адреса: 64110 Харківська область, 

Первомайський район, с.Берека, 

вул.Старооскольська, 28а,  

Телефон: тел.. (248)72-2-40 

Факс:  

e-mail bereka_72@ukr.net 

Веб-сайт навчального заклад 
 
http://bereka-prvo-rda.jimdo.com/ 

 
 

 

VІІI.   Короткі історичні відомості (дата заснування з посиланням на наказ про 

заснування): Дата заснування музею – 01.09.2015 р. 

ІX. Тематична будова музею (тематичні розділи):    

«Народні традиції та ремесло» 

«Трудова слава» 

«Історія школи» 

mailto:bereka_72@ukr.net


«Куточок бойової слави» 

X. Нерухомі пам 'ятки історії та культури у складі музею:    відсутні 

XI. Характеристика музейного приміщення:          Кількість будівель –  

Спеціально побудоване –  

Пристосоване +  

Кількість кімнат 1  

XІІ. Технічний стан приміщення (будівлі): Потребує часткової реставрації та 

ремонту 

ХІІІ.  .  Площа музею:      Загальна – 25,5 кв.м.  

                          Експозиційна площа – 25,5 кв.м.  

ХІV.  Охорона музею:           сторожова охорона навчального закладу 

ХV.  . Технічне оснащення музею:  

ХVІ. Фонди музею:    Загальна кількість одиниць збереження – 295 

                         Кількість музейних предметів основного фонду – 295  

                         Кількість предметів, що входять до Державного реєстру  

національного культурного обладнання - немає  

ХVIІ. Характеристика експозиційних розділів: 

Назва розділу Дата останньої 

реекспозиції 

Кількість експонатів 

основного фонду на час 

реєстрації музею 

«Народні традиції та 

ремесло» 

2015 р.  

«Трудова слава» 2015 р.  

«Історія школи» 2015 р.  

«Куточок бойової слави» 2015 р.  

 

ХVIІІ. Графік роботи музею: П’ятниця з 08.30 до 14.00 

XІX. Дата складання паспорту: 01.09.2015 р. 

ХХ.   Керівник музею Комір Світлана Миколаївна 

 

 

Директор НВК                                                      Н.О. Никоненко 


