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Моя родина – вся Україна!
У квітні Єланецький районний
Будинок культури став осередком
сімейної творчості. Сюди завітали
більш ніж два десятки родин із усієї Миколаївщини, щоб продемонструвати свої різнобічні таланти,
репрезентувати власні реліквії та
традиції, які передаються із покоління у покоління.
Обласний огляд колективів родинної творчості «Сімейне коло»,
організатором якого вже вкотре
виступив Миколаївський обласний центр народної творчості та
культурно-освітньої роботи, проводиться один раз на два роки. До
участі у ньому долучаються звичайні українські родини, об’єднані
спільними хобі, талантами та
прагненням дарувати оточуючим

свою самобутню творчість. Цього року охочих заявити про себе
виявилося чимало, до райцентру
з’їхалася 21 родина з 12 районів
області, а також Вознесенська та
Миколаєва.
Огляд проходив у два етапи. Перший відбувся у приміщенні районної бібліотеки, де
була презентована виставка робіт декоративно-прикладного та
ужиткового мистецтва, виготовлених руками талановитих родин. Її відвідувачі мали можливість
удосталь помилуватися вишиванками, тканими рушниками, саморобними іграшками, картинами,
іконами.
Свято продовжила концертна
програма в районному Будинку

культури. Лейтмотивом дійства
став вітальний виступ родини Слободніченків – переможців огляду
2012 року. Учасників заходу привітали депутат облради, заслужена
артистка України Наталія Баштова,
голова Єланецької райдержадміністрації Ольга Гуліна, Єланецький
селищний голова Любов Баденко.
Після цього на сцену були запрошені родини, що займаються
вокальним, музичним, театральним та хореографічним мистецтвом. У кожному з жанрів учасники
огляду показали свою програму,
яка включала музично-літературну
композицію «Хліб на нашому столі», гумористичну картинку з життя
та побуту родини, а також конкурс
творчих здібностей.

Переможці обласного огляду колективів родинної творчості «Сімейне коло».

Конкуренція серед родин виявилася досить серйозною, адже
учасники заходу намагалися репрезентувати себе з найкращого
боку. Безперечно, перемоги були
гідні всі творчі сім’ї, однак почесних місць удостоїлися лише декілька. Гран-прі серед майстрів,
які займаються декоративноприкладним мистецтвом, здобула родина Вербів (Баштанський
район). Перше місце в номінації дісталося родині Заблоцьких
(Жовтневий район). Серед творчих родин журі відзначило родину
Бордіяну (Казанківський район),
якій присудили Гран-прі. Сім’ї
Сливків (Миколаївський район),
Співаків (Вознесенський район)
та Негрецьких (Веселинівський
район) були удостоєні I місця.
Окрім того, почесне журі вручило родинам Прокопенків (Первомайський район), ДяченкоРостовецьких (Жовтневий район),
Ланових (Березнегуватський район) нагороди за збереження родинної творчості.
Подібні культурні заходи є дуже
важливими для талановитих родин Миколаївщини, кількість яких
зростає з кожним роком. Вони
дають можливість обдарованим
дітям, їх батькам, представникам старшого покоління не лише
продемонструвати свої вміння та
таланти, а й опанувати нові види
мистецтва, зміцнюють родинні
зв’язки, виховують повагу до сімейних традицій та Батьківщини.
 Анна НІКУЛІНА
Фото ОЦНТ та КОР

Ніч після
Страсної
п’ятниці

Струмені з Неба лили.
Може, то сльози Господні?
А може, і сльози Марії?
А крашанки Великодні
Яскравіше почервоніли
На тлі мерехтіння свічі,
Котра теж сльози лила,
Палаючи уночі.

P.S. Цей вірш я написав
13 років тому у Велику суботу і
до друку не пропонував. А нещодавно у журналі «Спасите наши
души» я прочитав, що саме в ту
ніч 2001 року, коли у Миколаєві
йшов дощ, у Храмі Гроба Господнього в Єрусалимі мироточила
ікона «Покладання тернового
вінця на голову Спасителя».
 Юрій ОЛІЙНИКОВ

Інформація
державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
в особі Миколаївської філії ДП «АМПУ» (адміністрація Миколаївського морського порту)
про вивчення попиту на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного рухомого державного
майна у кількості 27 найменувань, як об’єкта в цілому, що обліковується на її відокремленому балансі
Миколаївська філія ДП «АМПУ» (адміністрація
Миколаївського морського порту) інформує, що за
результатами вивчення попиту на оренду окремого

індивідуально визначеного рухомого державного майна у кількості 27 найменувань, як об’єкта в цілому, що
обліковується на її відокремленому балансі (надалі –
рухоме майно), подано одну заяву про оренду зазначеного вище рухомого майна товариством з обмеженою відповідальністю «МАРКОНІ», код ЄДРПОУ
31883013.

ПРОДАЖА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Комбикорма, кормовые добавки,
зерновые и масличные культуры
Цыплята бройлерные, мясо-яичного,
яичного направления.
Утята Star 53, гусята Итальянские
белые, Горьковские
Тел.: +38 (067) 904-63-31,
38 (095) 805-89-16 Игорь
+38 (098) 034-62-52 Людмила

54050, г. Николаев,
ул. Ольшанцев, 284/1
lu-senka.proskura@yandex.ua

ПТИЦА
бройлер,
адлер,
утка,
перепёлка
ИНКУБАЦИОННОЕ
ЯЙЦО:

перепёлки, утки,
адлер серебристый
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