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ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ У ПЕРВОМАЙСЬКУ

«Повноліття» Конституції у Первомайську святкувалося широко і масштабно, хоча зазвичай тут державні свята ніколи не вирізнялися масовістю та не користувалися
популярністю, чого не скажеш про загальноміські заходи. Причиною тому стали два фактори – відродження й
загострення патріотичних почуттів і меценатська допомога Благодійного фонду Василя Миколайовича Капацини та особисто від його організатора.

Василь Капацина серед юних футболістів.

дуть для нас не черговою «галочкою», а справжнім віддзеркаленням наших патріотичних
почуттів.
Та, напевне, державне свято в
Первомайську так би і лишилося
на рівні чергового, якби не події,
ініційовані Благодійним фондом
Василя Миколайовича Капацини.
Саме за його сприянням цього
дня пройшов ряд заходів, які не
просто підштовхнули людей до
масових гулянь, а й дали можливість відчути свою значимість та
необхідність.
Перше, що цього дня привернуло увагу первомайців, – це футбольний турнір між юнацькими
командами південного регіону
України, зокрема з Кіровограда, Миколаєва, Одеси та Первомайська. Футбольне свято, яке

дійства – Почесний громадянин
Первомайська, Почесний президент Миколаївського морського
порту Василь Миколайович Капацина. Усі вони відзначили важливість проведення даного свята, а
також акцентували увагу на тому,
що саме такі заходи об’єднують
молодь та формують у неї почуття солідарності, що сьогодні є
доволі актуальним.
Сам Василь Миколайович пригадав свої юнацькі роки, коли
йому доводилось теж грати на
цьому ж стадіоні, і як йому тоді
допомагав командний дух, бо,
на його думку, лише в єдності сила. Після привітань та презентації подарунку (від мецената
спортивна школа отримала газонокосарку) право першого м’яча
було надано Василю Капацині.

На центральній площі міста.

Під гучні оплески спортсменів та
глядачів м’яч злетів над полем,
тим самим сповістивши про початок турніру. Далі команди потисли одна одній руки, і стартувала гра, яка, власне, тривала до
пізнього вечора.
Паралельно подіям, що розгорталися на стадіоні, велися
підготовчі роботи на центральній
площі. Тут готувалися до вечірнього концерту: монтували сцену та налагоджували звук. Рівно
о 19.30 розпочалося концертне
дійство за участю місцевих самодіяльних колективів, серед яких –
народний колектив української
народної пісні «Червона калина», лауреат та переможець багатьох всеукраїнських конкурсів
дитячий пісенний колектив «Нерозлучні друзі», народний танцювальний колектив «Підгородняночка», відомі місцеві солісти
та вокалісти. Саме вони більше
години радували своєю творчістю всіх, хто того вечора завітав
на площу. Потрібно зауважити,
що на свято зійшлося близько
п’яти тисячі первомайців.
А вже пізно увечері на сцені
з’явився молодіжний гурт «ТіК»,
який справив справжній фурор.
І молоді, і ті, кому уже далеко
«за», однаково раділи співу талановитих хлопців, більше того,
підтанцьовували та підспівували.
До речі, під час інтерв’ю керівник
гурту Віктор Бронюк сказав, що
гурт є постійним учасником подібних благодійних акцій, і він з
великою повагою ставиться до
тих особистостей, які не шкодують на це зусиль та коштів.
«Якщо хтось думає, що це зробити просто і легко, то він дуже
помиляється. Це насправді дуже
нелегкий труд. Я сам свого часу
займався цим і знаю все це зсе-

редини, тож готовий пожати руку
тим, хто береться за такі справи.
І хай їм Бог допомагає».
У даному випадку йшлося про
Василя Миколайовича Капацину, який відомий у цьому регіоні
як благодійник та меценат. На
його рахунку вже чимало добрих
справ у рідному місті. Та якщо
раніше це була в основному допомога в реалізації соціальних
проектів (йдеться про будівництво храмів, скверів, благодійність
у сфері охорони здоров’я та в
галузі освіти), то сьогодні коло
його діяльності значно розшири-

милися від негативу, то такі масові позитивні заходи є певним
бальзамом для душі.
– До того ж, – ділиться меценат, – Первомайськ – моє рідне
місто, я тут виріс, навчався, тут
пройшли мої юнацькі роки. З ним
пов’язано чимало спогадів, і я
постійно спостерігаю за життям,
яке вирує тут. Сьогодні ж маю нагоду подарувати своїм землякам
ось таку просту земну радість.
Скажу відверто, якщо моя благодійність хоч одній людині принесе користь та радість, то я уже
буду вважати це за честь.

На сцені – гурт «ТіК».

лося – до горизонтів культурномасових проектів. І першою заявкою стали спортивно-культурні
заходи до Дня Конституції та Дня
молоді.
Як каже сам Василь Миколайович, «не хлібом єдиним живе людина», тож має бути і відпочинок
для душі. А враховуючи сьогоднішній неспокій у нашій державі,
коли люди налякані воєнними діями і уже, відверто кажучи, вто-

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

Свято тривало до пізньої ночі.
Людям зовсім не хотілося розходитися. Задоволені від зустрічі
з піснею, талантами та від спілкування один з одним, вони ще
довго гомоніли між собою і уже
близько півночі розійшлися.
Усе вдалося на славу, і так хочеться, щоб і надалі такі свята зігрівали душу нашим людям, бо
ми ж, українці, варті того.
 Наталія КЛИМЕНКО
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зібрало чимало спортсменів,
уболівальників та посадовців,
проходило на центральному стадіоні міста. Потрібно зазначити,
що останнім часом стадіон став
одним із улюблених місць для
відвідування. Не бракувало городян і цього разу. Вони із задоволенням спостерігали за подіями,
що розгорталися на стадіоні.
А почалося все з урочистостей, де презентувалися командиучасниці турніру. Вітальне слово
мовили Первомайський міський
голова Людмила Дромашко, директор дитячо-юнацької спортивної школи Валерій Плохута,
головний тренер первомайської
футбольної команди Костянтин
Доценко та меценат спортивного

РОЗКЛАД МАГНІТНИХ БУР
НА ТИЖДЕНЬ (03.07-09.07)

Такої кількості національної
символіки Первомайськ, напевне,
не бачив з моменту становлення
незалежності. Жовто-блакитні
прапори, стрічки, розфарбовані
дерева, банери та плакати, а ще
люди, одягнені у вишиванки.
Окрім зовнішніх атрибутів, відчувався й високий патріотичний
дух та єдність поглядів. Люди чи
не вперше говорили про державне свято з великою повагою
та як про правову основу незалежності України.
– Ми стали єдиними в своїх
поглядах і бажаннях, – відверто
зізнавалися первомайці, – і, як
ніколи, розуміємо слова суверенітет і мир. І дуже сподіваємося,
що відтепер державні свята бу-

Телефони редакції: приймальня головного редактора – 37-70-52,
Адреса редакції:
54001, м. Миколаїв, відділ реклами та оголошень – 37-69-03, 37-70-52 (телефакс).
вул. Нікольська, 46
Е-mail: rpmk@i.ua, rek@rp.mk.ua (рекламний відділ).

- Газета виходить раз на тиждень – у четвер.

Тираж – 7541. Обсяг – 5 умовних аркушів.

- За достовірність реклами відповідальність несе рекламодавець.

Підписано до друку 02.07.14, о 17.30.

- Гонорар виплачується тільки за замовлені матеріали.
- Точка зору авторів може не збігатися з позицією редакції.

Надруковано у Миколаївській обласній
друкарні (вул. Паризької комуни, 3).
Ціна – договірна. Замовлення – № 1178

