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Николаевским десантникам передали в зону АТО

бронированную «скорую помощь»
ГП «Николаевский бронетанковый завод» торжественно передало свое уникальное изделие – бронереанимобиль «Святой Николай» николаевским десатникам.
По словам и. о. директора
предприятия Сергея Швеца,
технику изготовили ещё пять
лет назад, консультируясь с во-

Фотовиставка газети
«День» – у Миколаєві

Высокие гости пообещали, что
оказывали и будут оказывать
всемерную поддержку военным, которые выполняют сейчас задачи в зоне АТО.
 Центр
журналистских
расследований

Пансіонат «Миколаїв» запрошує
всіх охочих відпочити на узбережжі
Чорного моря у Коблевому
Пансіонат розташований у 100 метрах від лінії моря.
Неподалік працюють аквапарк та дельфінарій.
Пансіонат знаходиться у центрі курортної зони, навколо безліч магазинів з фруктами, солодощами, різними товарами
широкого попиту для туристів.
До ваших послуг – комфортабельні номери зі всіма зручностями (душ, умивальник, туалет).
Номери укомплектовані телевізорами, холодильниками.

Вартість проживання від 60100 грн. (без харчування), додатково можливе харчування
триразове – 100 грн. В асортименті – смачні страви української кухні: борщ з пампушками,
вареники, сирники та інші.
На території пансіонату є дитячий ігровий майданчик, батут,
атракціон дитячої рибалочки, де

вдалим рибакам дарують призи.
До ваших послуг працюють
два бари, які пропонують асортимент охолоджувальних напоїв, морозива, а також смачний
шашлик.
Чекаємо Вас з нетерпінням!
Наша адреса: пансіонат
«Миколаїв», проспект Курортний, 16, зона відпочинку Коблеве.
Тел.: 097-298-50-16,
097-24-23-871,
067-918-63-05.

му колективу краєзнавчого музею «Старофлотські казарми».
– Усі ми зараз знаходимося
на казарменому становищі – і
виставка, і Миколаївська область, і країна в цілому. Однак
завдяки цій експозиції Миколаїв став ще яскравіше виглядати
на мапі України. Я закликаю всіх
нас об’єднуватися, журналістів
у цей складний відрізок часу не
провокувати, а військових показувати шлях до перемоги, – наголосив голова обласної ради.
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У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» офіційно
закрилася фотовиставка газети «День». За місяць її відвідали майже 800 миколаївців та
гостей міста. Під час урочистого закриття організатори
проекту піднесли ще один подарунок, представивши ілюстрований додаток до газети
«День» – «Маршрут № 1. Ольвія», повідомляє прес-служба
обласної ради.
Голова обласної ради Тарас
Кремінь двічі підходив до мікрофона. Спочатку він відразу ж передав слово спеціальному гостю виставки – прославленому
Герою України полковнику Юлію
Мамчуру, який заявив, що герої
Криму вже в минулому, а зараз
всю увагу потрібно приділяти
нашим бійцям на Сході країни.
Вклонившись їм, він викликав
овацію залу.
Тарас Дмитрович у своєму виступі подякував редакції газети
«День» і всім, хто взяв участь в
організації фотовиставки. У першу чергу – керівництву та всьо-

На торжественную церемонию передачи реанимобиля,
кроме десантников 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады, приехали
новый губернатор Вадим Мериков со своим предшественником Николаем Романчуком.

РОЗКЛАД МАГНІТНИХ БУР
НА ТИЖДЕНЬ (31.07-06.08)

Бронированная медицинская машина, как она официально называется, представляет собой модернизированный
БТР-70 ДИ, в котором убрали
башню пулеметчика, а вместо
неё установили дополнительную
металлическую секцию. Благодаря этому внутренний объем
салона значительно увеличился,
что позволило обустроить место
для раненых бойцов: четырёх
тяжелораненых и восемь – легкораненых воинов. При необходимости внутри машины можно
делать простые операции. Тяжелораненых бойцов в машину
доставляют специальным приспособлением, установленным
в задней части над силовой
установкой.
Двигателей в новой машине
два от итальянской фирмы
«IVEKO». Каждый – мощностью
150 л. с., поэтому общая мощность машины – 300 л. с.

енными медиками, но военным
она так и не понадобилась. Теперь они тоже не очень спешили
её выкупить. Помогли спонсоры – два частных предприятия,
а также ПАО «Николаевоблэнерго», которые в сумме и заплатили порядка 650 тысяч грн.
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