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«СЛАВА ШЕВЧЕНКА – СЛАВА УКРАЇНИ» Люди

Тих, хто найкраще вміє орієнтуватися в екстремальних ситуаціях, визначали на черговому обласному етапі Всеукраїнського збору-змагання
юних рятувальників «Школи безпеки».
У Вознесенську минулими вихідними
зібралися команди з усіх куточків Миколаївщини. Змагання проходили на
базі спортивно-оздоровчого комплексу аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Головного
управління ДСНС України у Миколаївській області.
Юні рятувальники демонстрували свої навички у пошуковорятувальних роботах у зоні хімічного
забруднення, рятували постраждалих
з висотної будівлі, надавали долікарську допомогу, змагалися у пожежноприкладній естафеті та орієнтувалися
в надзвичайних ситуаціях, використовуючи при цьому альпіністське та
спеціальне рятувальне спорядження.
Варто зазначити, що усі труднощі
змагань учасники пройшли, виявляючи неабияку витримку та незламний дух.
Після закінчення останнього етапу
змагань суддівська колегія оголосила переможців. Перше місце виборола команда із міста Вознесенська,
друге посіла команда Жовтневого
району, бронзу отримала команда
міста Миколаєва. Усіх переможців
було нагороджено кубками, медалями, грамотами та заохочено цінними
призами.

 Наталія КЛИМЕНКО

безсмертні рядки його поем, віршів, пісень!
Неможливо сказати, які номери свята можна назвати кращими, бо школярам вдалося
продемонструвати високий рівень майстерності та багатогранність знання творчості
Тараса Шевченка.
Нагороди переможцям конкурсів вручали шановні громадяни нашого міста – голова спілки письменників Миколаївщини, лауреат національної премії України
ім. Т. Шевченка Дмитро Кремінь, кандидат
педагогічних наук, доцент Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти В. І. Шуляр, голова Миколаївського відділення Всеукраїнського товари-

ства «Просвіта», відомий шевченкознавець
Миколаївщини І. Б. Марцінковський, директор Миколаївського науково-методичного
центру О. О. Удовиченко.
Учасники концерту і всі глядачі залишали
Палац творчості з упевненістю, що слово
великого пророка, генія нашої рідної землі Тараса Шевченка дійсно невмируще, що
є в нашій країні молодь, яка і сьогодні чує
його голос, серцем сприймає все, про що
він нам говорив два століття тому.
Доля нашої рідної України в надійних і вірних руках. У руках тих, хто сьогодні зі сцени
промовляв рядками великого Кобзаря.

72 жителя селища Комсомольське Миколаївського району отримали накази про
надання у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Спеціально для вручення земельних наділів до селища завітали голова обласної
ради Тарас Кремінь, начальник Головного
управління Держземагентства України Сергій Рудик та начальник обласного управління Держземагентства Андрій Мальований.
У своєму виступі голова обласної ради
зазначив, що 72 документи, які сьогодні
отримали працівники соціальної сфери, це
визначна подія не лише для селища, але
й для Миколаївщини, тому що люди чекали на документи 3 роки, і, проживаючи на
власній землі, вони дотепер не могли нею
користуватися.
 Прес-служба
обласної ради

 Лариса ПЕСЧАНСЬКА

ПАМ’ЯТІ
СОЛОВ’Я
ПОЕЗІЇ

Поддержите «Водолей»!
На сайте николаевского
«Водолея» появилось сообщение о том, что скачки цен
на энергоносители выбили
заведение из колеи, и если
не удастся вовремя произвести оплату за газ и электроэнергию, то уже в июне
бассейн придется закрыть.
«Люди! Спортивные и
неспортивные! Живущие в
Николаеве и за его пределами! Дети и родители! Бабушки и дедушки! После
многочисленных обращений
за помощью к тем, кто наделен властью, понимаем,
что вы – наша последняя
надежда!

Помогите спасти «Водолей»! Наш замечательный,
знаменитый, любимый всеми
Николаевский комплекс плавательных бассейнов! Место,
где приятно отдохнуть, эффективно оздоровиться, научиться плавать, стать олимпийской
звездой!
Мы не просим у вас денег,
мы просим прийти и покупаться в бассейне в самое ближайшее время. На этот период мы
даже снизили цены до максимально возможного уровня!
Это доказывает, что мы не
ищем сверхприбыли – мы хотим сохранить бассейн!», – говорится в обращении.

В связи с проведением
акции «Друзей за деньги не
купишь» с 14 мая цена на
билеты снизилась на 30 процентов. Теперь покупаться в
бассейне два часа для детей
стоит 20 гривен в будние дни
и 25 гривен – в выходные,
для взрослых, соответственно, 30 и 40 гривен. Для тех
же, кто хочет не просто плескаться в воде и кататься с
горки, а заниматься с тренером, проводятся занятия
водными видами спорта за
40 гривен для детей до 14 лет
и за 50 гривен для взрослых.
Поддержите «Водолей» –
Вас там ждут!

18 травня не
стало знаменитого поета, нашого земляка,
уродженця Новоодещини і миколаївця за духом
Анатолія
ПОПЕРЕЧНОГО.
Він помер у Москві, де здобув і
всесоюзну, і всеросійську славу, та в його знаменитих
пісенних шлягерах – рідне Прибужжя,
неозорий степ і скромна хвіртка в саду,
і не десь, а в Малинівці, де й пташка в
солов’їному гаю – не змовкає…
І не змовкне!
Згадаймо пісні на слова А. Поперечного, які принесли йому славу класика
жанру. Ці шедеври, відомі серед усіх народів колишнього СРСР і за його межами, звучать і в Україні – «Соловьиная
роща», «Малиновка», «Аист на крыше»,
«Трава у дома», «Почему не ведаю»,
«Малиновый звон», «Свадебные кони»,
«Девушка из Полесья»… Все це – визнана народом пісенна класика.
Члени Національної спілки письменників України глибоко сумують з приводу смерті уславленого поета-земляка
і висловлюють глибокі співчуття не
тільки рідним і близьким небіжчика, а
й усім, хто всім серцем любив пісенні шедеври Анатолія Григоровича Поперечного, читав його численні збірки
поезій і поем.

ГАИ информирует: розыск свидетелей
угонов транспортных средств!
В период с 18 часов 12 мая до
6 часов 30 минут 13 мая в г. Николаеве возле дома № 90 по
ул. Фрунзе неизвестные лица
незаконно завладели автомобилем ВАЗ-2107, государственный номер ВЕ 2714ВІ.
Подобный случай произошел и в ночь с 15 на 16 мая по
ул. Артема, где неизвестные
лица незаконно завладели
автомобилем ВАЗ-2105, государственный номер 36173ОК.
Госавтоинспекция просит
граждан, которые владеют

какой-либо информацией по
данным фактам, позвонить по
телефонам: (0512) 21-20-91
или 102. Конфиденциальность гарантируется.
Уважаемые автовладельцы! Чтобы избежать похищения, не используйте для хранения вашего транспортного
средства в ночное время суток неосвещенные, недоступные для осмотра места
(двор многоэтажных домов),
не оставляйте на длительное

время без присмотра автомобили в местах большого
скопления транспорта и посторонних граждан (парковки у магазинов, торговых
центров, рынков, театров,
стадионов…). Обязательно оборудуйте автомобиль
охранной автосигнализацией, никогда не оставляйте в
салоне личные документы и
документы на автомобиль.

 Госавтоинспекция
Николаевской области
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Змагалися юні
рятувальники

отримали
землю
у власність

РОЗКЛАД МАГНІТНИХ БУР
НА ТИЖДЕНЬ (22.05-28.05)

Пам’ятайте, що на цій планеті,
Відколи сотворив її пан Бог,
Ще не було епохи для поетів,
Але були поети для епох…
Ліна Костенко
Саме цими поетичними рядками всесвітньовідомої української поетеси розпочалося свято за підсумками міського проекту «Поет духовної свободи» – «Слава Шевченка – слава України». Йому передувала
копітка організаційна та конкурсна робота
серед навчальних закладів міста, яка проводилася в рамках святкування двохсотрічного ювілею Т. Г. Шевченка.
Проект було започатковано ще у 2009 році
Миколаївським науково-методичним центром у співавторстві з кандидатом педагогічних наук, доцентом Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Василем Шуляром, Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Т. Шевченка та Миколаївським Будинком учителя.
У рамках проекту пройшли конкурси, які
були спрямовані на вивчення життя і творчості митця. Багатьом переможцям головною нагородою стала участь у заключному
концерті.
З якою гордістю школярі виходили на
сцену, щоб ще і ще раз звернутися до творів великого Кобзаря і подарувати глядачам
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