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30 травня – Свято
останнього дзвоника
Дорогі учні,
вчителі та батьки!
Сердечно вітаємо вас зі Святом останнього дзвоника!
Для випускників – це прощання зі школою, початок дорослого життя. Ви – юні, енергійні, цілеспрямовані. Від вас
залежить європейське майбутнє України і Миколаївщини. Переконані, що ви виправдаєте
сподівання батьків та вчителів
– виберете правильний шлях,
повністю розкриєте свій науковий та творчий потенціали.
Успішного вам складання іспитів та нехай збудуться заповітні
бажання!
Молодшим школярам бажаємо добре відпочити на літніх
канікулах, щоб восени зі свіжими силами повернутися за парти й далі опановувати науку.
Щиро дякуємо вчителям і
батькам за професіоналізм, за
самовіддану працю, за ті знання, любов і тепло, які ви даруєте дітям.
Бажаємо всім міцного здоров’я, творчої наснаги та успіхів,
побільше оптимізму, а головне мирного неба над головою!

ВЕРНИТЕ НАМ
ДЕТСКИЙ САД!
Чтобы устроить ребенка даже в не самый престижный детский сад,
а где-нибудь в глухом, отдаленном от центра районе, нужно заплатить!
И заплатить немалые деньги – от двух и больше тысяч гривен...
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1 червня –
Міжнародний
день захисту дітей
Дорогі маленькі
миколаївці та їх батьки!
Прийміть наші вітання з Міжнародним днем захисту дітей!
Це не тільки веселе дитяче
свято, це ще одне нагадування
про те, що дорослі – від батьків
до представників влади – несуть відповідальність за повноцінне щасливе дитинство.
Особливої уваги та турботи
вимагають ті дітлахи, які в першу чергу потребують допомоги та підтримки – сироти, діти
з особливими потребами, діти
з малозабезпечених сімей. Ми
хочемо бачити всіх дітей здоровими і щасливими. Хочемо,
щоб юні миколаївці продовжували радувати нас своїми успіхами в навчанні, спорті, художній творчості.
У цей день хочеться висловити особливі слова подяки батькам, бабусям, дідусям, педагогам, усім, хто вкладає свої сили,
мудрість і любов у дітей.
Нехай у кожній миколаївській
сім’ї пануватимуть злагода, затишок, добробут і взаємна повага. Бажаємо всім дорослим
у святковий день згадати своє
дитинство і розділити радість
з дітьми, а всім дітлахам – подальших перемог та втілення в
життя всіх мрій!
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МИР НОВОСТЕЙ
J Для защиты независимости
Украина должна
укреплять свои Вооруженные силы и на данном этапе
нуждается в прямой военной помощи от США наподобие программы
ленд-лиз времен Второй мировой
войны. Об этом победитель Президентской гонки Петр Порошенко
сказал в интервью The Washington
Post.
По его мнению, в отношении Украины возможна большая агрессия. В
таком случае не помогут санкции,
которые и так не производят впечатления, отметил без пяти минут Президент Украины.
В то же время, по словам Порошенко, прямая американская военная помощь наподобие программы
ленд-лиз может оказаться действительно эффективной. При этом он
вспомнил слова тогдашнего президента США Франклина Рузвельта о
том, что «когда дом вашего соседа
горит, вы должны одолжить ему свой
садовый шланг».

J Дефицит Государственного бюджета Украины за январь –
апрель 2014 года составил 6 млрд.
930,4 млн. грн., что соответствует 10,1 % годового показателя в
68 млрд. 564,3 млн. грн., утвержденного Верховной Радой Украины
с изменениями от 27 марта 2014 г.
Об этом сообщает пресс-служба
Министерства финансов Украины.
За соответствующий период 2013 г.
этот показатель составил 16 млрд.
145,4 млн. грн. Таким образом, дефицит Госбюджета Украины сократился
в 2,33 раза в годовом исчислении.
J На данный момент идет процесс отвода российских войск от
границы с Украиной, однако без отвода основной техники. Об этом в
среду сообщил председатель Государственной пограничной службы
Украины Николай Литвин.
Он также подчеркнул, что в любое время инфраструктура, которая
остается близ границы, дает возможность вернуться. «Полного отхода сейчас нет», – добавил он.

J По официальным данным, средняя зарплата в Украине увеличилась
на 40 грн. и составила 3,626 тыс.
гривен. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Традиционно наиболее высокие
зарплаты в апреле зафиксировали в
сфере авиатранспорта (11 422 грн.).
Наиболее низкие зарплаты в почтовой сфере и сфере курьерской деятельности (2 331 грн.).
Что касается регионального разреза, то наиболее высокий уровень средней зарплаты – в Киеве
(5 382 грн.), а также в Донецкой области (4 074 грн.). Наиболее низкий
уровень средней заработной платы –
в Черновицкой области (2 448 грн.).
J Майдан не собирается расходиться, но его территория будет
реорганизована. Об этом на прессконференции заявили представители общественных организаций
Майдана.
«Власть заявляет о том, что Майдан достиг своих целей. Но это не
так. Ни одно из требований Майдана не было выполнено», – сказала

член гражданской платформы «Новая страна» Ксения Мацкевич.
Общественные организации Майдана предлагают провести архитектурный конкурс по реорганизации территории Майдана. Сама же
территория Майдана, по их словам,
должна быть ограничена территорией первых четырех баррикад.
J Один з лідер кримських татар
Мустафа Джемілєв переконаний, що
повернення Криму займе від двохтрьох місяців до 2-3 років.
«Ця анексія суперечить усім
міжнародним нормам. Так, ми маємо
справу з державою, яка не рахується
з міжнародними нормами, але є
реальність, від якої жодна держава
не може піти», - заявив він у ефірі
«Радіо Свобода».
За його словами, вже зріє серйозне невдоволення навколо самого президента Росії Володимира
Путіна і його авторитарного режиму,
що призведе до швидкої розв'язки
ситуації навколо Криму.
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