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22 червня –
День скорботи
та вшанування пам’яті
жертв війни в Україні
Шановні жителі
Миколаївської області!
22 червня 1941 року перед українським народом відкрилась одна з
найстрашніших сторінок його історії. В боротьбі за свою землю загинули мільйони людей, і пам’ять про
це назавжди залишиться у кожній
українській родині.
Згадаємо усіх, хто загинув на
фронтах, в тилу, під час бомбардувань, тих, кого закатували в концтаборах і в’язницях. Помолимося за
кожного, хто так і не повернувся з
тієї війни, хто поклав своє життя заради Перемоги. Низько вклоняємося ветеранам, захисникам, вдовам,
дітям війни. Пишаємося патріотизмом, мужністю, героїзмом та самовідданістю українського народу.
Мабуть, сьогодні ми, як ніколи,
можемо уявити увесь той біль та
горе, що випало на долю українців.
В Україні не оголошено війну, але
наші солдати ціною власних життів відстоюють цілісність країни.
Наш народ вистояв та переміг у тій
страшній війні. Переконані, що і зараз, об’єднавши зусилля, ми переможемо, захистимо та відновимо
мир на нашій рідній землі. Українці
– терплячий народ, однак вони ніколи не дозволять ворогу керувати на
їх землі, і події Другої світової війни це довели.
Ті, хто зараз бажають розбрату і
ворожнечі, мають пам’ятати про трагічні наслідки будь-якої війни та протистоянь. Ми маємо бути гідними
подвигів наших дідів заради мирного
неба та спокою в нашій державі!
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СВЯТО НОВООДЕСЬКИХ ЕСКУЛАПІВ

Новоодеська районна центральна лікарня – один із найстаріших лікувальних закладів на теренах Миколаївщини. Цьогоріч місцева громадськість відзначатиме 105-ту річницю із дня заснування райлікарні. Мажорний тон святкуванням було задано 13 червня, коли відбулися урочисті
заходи, присвячені Дню медичного працівника. А до свята працівники медичного закладу отримали конче потрібні подарунки.
Стор. 6

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Національна академія внутрішніх справ –
один із провідних вищих навчальних юридичних
закладів у державі та системі МВС України, який
має 92-річний досвід підготовки правознавців.
З 2003 року в м. Миколаєві функціонує відділення навчально-наукового інституту заочного навчання Національної академії внутрішніх
справ. Відділення здійснює підготовку юристів
за спеціальністю «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти.
Навчальний процес у відділенні забезпечують
науково-педагогічні працівники Національної
академії внутрішніх справ та провідні фахівці вищих навчальних закладів, прокуратури, суду, міліції та інших державних установ м. Миколаєва.

ВСТУПНИКИ ОСОБИСТО ПОДАЮТЬ:

X заяву про вступ;
X медичну довідку за формою 086-о;
X документ державного зразка про
освіту (атестат, диплом) і додаток до
нього – в оригіналі або його завірена
копія;
X шість фотокарток розміром 3х4 см;
X копію паспорта (стор.1, 2, 11);
X копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

X документи, які підтверджують право
на пільги при зарахуванні – в оригіналі
або їх завірені копії;
X сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти (оригінали
або їх завірені копії) з предметів:
1. Історія України – профільна
дисципліна;
2. Українська мова та література;
3. Іноземна мова або математика.

Відбір кандидатів на навчання із числа працівників органів внутрішніх справ і оформлення
їх навчальних справ здійснюють підрозділи кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ.
Випускники НАВС працюють в усіх сферах законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронних та правозахисних органах, державних і комерційних структурах, вищих навчальних закладах України.

Чекаємо на Вас за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 2.
Довідки за телефонами: (0512)58-04-68, 59-14-99.

МИР НОВОСТЕЙ
М
Государственная служба
по чрезвычайным ситуациям
Украины обнаружила признаки воздействия взрывчатых
веществ на поврежденном
17 июня в Лохвицком районе Полтавской области
участке магистрального газопровода «УренгойПомары-Ужгород». Об этом сообщил глава ГосЧС
Сергей Бочковский.
– В ходе изучения обстоятельств происшествия
установлено, что причиной взрыва является внешнее вмешательство. По результатам осмотров элементов газопровода обнаружено, что следы износа
и коррозии отсутствуют, а остатки имеют признаки
бризантного действия взрывчатых веществ.
Народні депутати України мають прийняти
рішення про саморозпуск Верховної Ради. Такого
кроку від них чекає Президент Петро Порошенко.
– Я чекаю цього рішення від самого парламенту, –
підкреслив глава держави, перебуваючи на урочистостях у Національному університеті оборони в
Києві.
Однак дострокові парламентські вибори ініціює
український народ, зауважив П. Порошенко.
– За соціологічними опитуваннями, 70 відсотків
українців вимагають перезавантаження влади, –
наголосив Президент. Він додав, що ігнорувати
думку народу ніхто не має права.
Украина больше не будет сотрудничать с
Россией в военной сфере. Об этом заявил первый
вице-премьер Виталий Ярема.

– С этого дня мы практически прекратили любое
сотрудничество в сфере ВПК с Российской Федерацией, – сказал он.
Отныне Россия не сможет покупать у нас компоненты топлива для ракет, двигатели для своих
авианосцев и моторы для вертолетов, а мы остаемся без российских запчастей.
Народные депутаты поддержали в первом
чтении законопроект № 4844 «О внесении изменений в статью 28 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». За соответствующее
решение проголосовал 231 нардеп.
Законопроект предлагает увеличить возраст
военнообязанных, пребывающих в запасе второго разряда и имеющих воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, а также младшего и старшего офицерского состава
до 60 лет и высшего офицерского состава – до
65 лет.
Верховная Рада постановила считать недопустимым закрытие общеобразовательных учебных заведений из-за нехватки средств на их
содержание и установила до принятия госбюджета-2015 мораторий на закрытие школ государственной и коммунальной форм собственности.
За принятие проекта постановления № 2922 проголосовали 245 депутатов.
Напомним, правительство Николая Азарова проводило практику закрытия школ, где учится мало
учеников.
 По сообщениям информагентств

