(1,1) -1- 01-24.indd 15.05.2014 16:44:26

15 травня 2014 року

24
Наши юбиляры

ЮМОР
в коротких

18 мая депутату областного
совета Анатолию Кравченко
исполняется 65 лет

Ветеранов угощали
и дарили подарки
Руководители
порта
«Октябрьск» Андрей Егоров
и Александр Басюк, а также глава профсоюзной организации Александр Калошин
говорили ветеранам много
теплых слов и добрых пожеланий. Но словами не ограничились – 260 человек, входящих
в ветеранскую организацию
порта, получили к празднику
Победы по 500 грн., сообщает
Korabelov.info.

Народний музей історії Пошуковики готові
міліції відновлено
до активної роботи
Уперше музей був створений
у 1968 році і з того часу не раз
оновлювався. Торік начальник
УМВС в Миколаївській області генерал-майор Юрій Сєднєв
пообіцяв ветеранам органів
внутрішніх справ відновити музейну експозицію і дотримався
свого слова.
Музей налічує понад півтори
тисячі експонатів, багато з яких
подаровано самими ветеранами миколаївської міліції.
Велику дослідницьку допомогу в підготовці експозиції надав
нинішній голова обласної ради
Тарас Кремінь. Він також допоміг вийти у світ першому тому
книги, присвяченої історичним
віхам у становленні органів
правопорядку, починаючи з моменту створення поліції.
За цю роботу Тарас Кремінь
був удостоєний подяки від обласного управління внутрішніх справ. У свою чергу, Тарас
Дмитрович від імені обласної
ради нагородив Почесними
грамотами ветеранів органів

внутрішніх справ. За вагомий
особистий внесок у зміцнення
законності та правопорядку, захист інтересів держави, прав і
свобод громадян, високий професіоналізм грамоти отримали:
Антропов Феоктист Васильович, Захарьєв Геннадій Іванович, Книш Павло Леонтійович,
Пономаренко Олег Іванович та
Шиян Степан Степанович.
Крім цього, Подяки обласної
ради були вручені: генералмайору міліції, керівнику
УМВС України в Миколаївській
області Сєднєву Юрію Володимировичу, полковнику міліції,
заступнику начальника УМВС
України в Миколаївській області Войтенку Артуру Вікторовичу,
генерал-майору міліції Пихтіну
Миколі Порфировичу.
Після завершення урочистого
відкриття музею учасники заходу поклали квіти до Меморіалу
героїв-десантників лейтенанта
К. Ольшанського.
 Прес-служба
обласної ради

Школярі не знають реальної історії Миколаївської області, а цілі історичні пласти в
розвитку регіону не відображені як в історіографії, так і в
краєзнавстві. Про це йшлося
під час зустрічі глави обласної
ради Тараса Креміня з Сергієм
Макарчуком, керівником обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності.
Свого часу силами співробітників центру було підготовлено чимало цінних книг. Серед
них – унікальне видання «Реабілітовані історією» і том Книги
пам’яті України, присвячений
Миколаївській області.
Незважаючи на рішення попередньої влади ліквідувати
загальнонаціональний проект
Книги пам’яті, миколаївцям
вдалося зберегти свої напрацювання, і вони готові активно
включитися в роботу по створенню шкільного підручника з
історії рідного краю.

АЛКОГОЛИЗМ
ИЗЛЕЧИМ!
Единственный
обладатель авторских
прав на лечение
по методу Довженко А. Р.,
кандидат медицинских
наук
ДОКТОР

– Діяльність обласного центру пошукових досліджень,
безумовно, потрібно активізувати. Без цього важко позбутися білих плям, що заважають об’єктивному сприйняттю
нашого минулого. До того ж
пошуковики могли б взяти
участь у професійній дискусії,
результатом якої могло б стати створення концепції історії
Миколаївщини, – підкреслив
Т. Кремінь.
 Прес-служба
обласної ради

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

ДО ВЖЕ Н КО
РОМАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
проводит сеансы лечения
алкогольной
зависимости и
табакокурения.

ДАТЫ СЕАНСОВ –
23 МАЯ И 6 ИЮНЯ
Справки по телефонам:
59-34-39; 41-11-16;
050-195-85-29.
Лиц. АГ № 603844 от 07.11.11
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В специализированном морском порту «Октябрьск» состоялось чествование ветеранов
порта, приуроченное к 69-й годовщине Великой Победы.
Для всеми уважаемых людей,
многие годы своей жизни отдавших труду во имя развития
и процветания как порта, так и
нашего города, на территории
предприятия были организованы концерт, угощения полевой
кухни.

боту. Второй созыв он избирается
депутатом областного совета, член комисоблсовета по вопросам
сии об
социальной
политики, охраны
ал
здоровья, материнства.
С днем рождения, Анатолий
Николаевич! Счастья, здоровья Вам и дальнейших трудовых подвигов!

Воспитатель в саду спрашивает 3-летнего Димулю:
– Кто тебя сегодня заберет?
Тот отвечает:
– Меня заберет папина жена,
ее зовут Настя, она моя мама.
***
2-летний Миша едет в Одессу с дедушкой на автобусе. На
соседнем сиденье едут незнакомые бабушка с внучкой.
Бабушка достаёт пакет с
яблоками, даёт одно внучке и
угощает яблоком Мишу.
Дедушка, желая подчеркнуть
воспитанность и культурность
внука, обращаясь к Мише, напоминает ему:
– Мишенька, что надо
сказать?
Миша (немного подумав):
– Дайте моему дедушке!
***
Ирише 4 года.
Бабушка спрашивает:
– Ириш, у тебя есть в садике
подружки?
– Да.
– А как зовут?
– Никита.
***
Коле 7 лет.
Купаем годовалую сестренку. Коля долго на нее смотрит
и молчит. Потом так задумчиво
спрашивает:
– М о ж е т, э т о в с е - т а к и
мальчик?

РОЗКЛАД МАГНІТНИХ БУР
НА ТИЖДЕНЬ (15.05-21.05)

Анатолий Николаевич уже
много лет работает директором комбината общественного
питания на государственном
предприятии «Зоря»-«Машпроект». Под его руководством
на заводе – комплекс столовых.
ы
Ежедневно их услугами польользуютсяАнатолий
более 5500 работников.
иков.
Николаевич
На предприятии
также
дейуже много лет рабоствует
кондитерский
цех,
ех,
тает
директором
а в летний
период
коммкомбината общебинат
общественного
го
ственного
питапитания
обеспения на госучивает
питание
дарственном
отдыхающих
п р е д п р и на
яатрехтии
базах
отдыы«Зоря»ха и детей в двух
оздоровительельных центрах.
За»Машпроект».
многолетний
ий
труд и значительные
е
достижения Анатолий Кравченко удостоен
почетного звания «Заслуженный работник сферы услуг
Украины».
Несмотря на постоянную
занятость на производстве,
Анатолий Николаевич находит
время и на общественную ра-
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