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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

видається
з 1931 року

Всіх вітаємо з Воскресінням Христовим!

Вітання ректора з Великодніми Святами
Шановні науково-педагогічні
працівники, студенти
та співробітники!
Від щирого серця вітаю Вас зі
світлим Христовим Воскресінням!
Свято Великодня нагадує нам про
призначення людини, надихає на щиру
працю, духовне вдосконалення, воно
по особливому допомагає нам збагнути глибокі традиції нашого народу.
Ми живемо у доленосний час,
коли Український народ з усією рішучістю заявив про прагнення до свободи і справедливості та утвердження
у суспільстві істинних цінностей.
Вже третій рік, ми зустрічаємо
Христову Пасху в умовах війни і знущання з боку сил зла, проте цей день
щоразу оновлює нас у радості й надії.
Ми сумуємо, бо тисячі наших найкращих синів і доньок уже ніколи не
сядуть з родиною та друзями за святковий Великодній стіл, не розділять
з ними святкової паски, не прийдуть
до церкви на молитву.

Вклоняємося перед їх патріотизмом, вірою, самопожертвою заради
ближнього свого. Адже саме єдність
та спільна віра допомагають нам рухатися уперед та бути завжди сильними,
долучитися до вічних цінностей!
Направимо наші намагання на добрі справи, світлі помисли, ствердження Української Держави, уславлення
доброго імені нашого Університету.
Як цьогоріч пробивається до втомленої землі весняне сонце, так і ми
об’єднаймося у прагненні побачити
Україну в теплому сонячному промінні воскреслою, щасливою і заможною!
У період випробувань нехай
Всевишній дарує Україні мир і спокій.
Хай ваші серця наповнюються вірою
та світлом. Божих вам благословень.
Нехай
Світло
Воскресіння
Христового надає нам силу перебороти всі труднощі, які випали на нашу
долю та непохитну віру в кращий завтрашній день!
Зичу Вам енергії, наснаги, благодатного початку нових перемог

і звершень на благо процвітання рідної України! Бажаю всім родинам,
колегам і партнерам благодаті і добробуту, чистоти і гармонії, окриленого
настрою та душевної величі. Запашної
Великодньої паски, яскравих та колоритних українських писанок!
Христос Воскрес!
Воскресне Україна!
Ректор НУК Сергій Рижков
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Вітання з Великоднем
Вітання Голови профспілкової
організації співробітників НУК
Щиросердечно вітаю студентів та співробітників Університету
з Воскресінням Христовим!
З настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі
людські надії й сподівання. Тож побажаймо один одному бути гідними цього високого одкровення – жити в мирі
та злагоді. Нехай щастям та радістю
повняться ваші оселі та душі.
Щиросердечно бажаю усім благодаті, добробуту, окриленого настрою,
миру, злагоди та душевної величі.
Веселих свят!
А.М. Тубальцев
Вітання від навчальної частини
Від щирого серця вітаємо всіх
з Воскресінням Христовим!
Нехай ця радісна подія утверджує
наші переконання про те, що достойні
терпіння нагороджуються перемогою,
а чесне життя увінчується славою.
Зробімо все для того, аби цьогорічна
Пасха запам’яталася оновленою писанкою, стала святом для батьків і для
дітей! Бажаємо аби це величне свято
принесло втіху нашим серцям та щастя у кожну родину!
Смачної всім паски і найгарніших
у світі писанок!
А.М. Мозговий
В.В. Івата
А.В. Лабарткава

Вітання від директора Навчальнонаукового гуманітарного інституту
Знову по всій Україні дзвінко і величаво задзвонять Великодні дзвони,
сповіщаючи про день Христового
Воскресіння – найвеличнішого християнського свята. Це свято – невід’ємна часточка українства. Сьогодні, як
ніколи, кожному із нас, незалежно від
віросповідань чи політичних поглядів,
потрібні єдність і сила духу.
Тож нехай цей світлий день додасть нам сили і віри, утвердить вірність обраного шляху, благословить
на добробут, радість, щастя та злагоду
в родинах.
Нехай над нашою Незалежною
Державою буде мирне небо, квітли родючі сади, рясніли золоті ниви та зростали на радість здоровими діти!
О.В. Бобіна

Вітання головного бухгалтера НУК
Прийміть сердечні вітання з нагоди Світлого дня – Христового
Воскресіння!
Від щирого серця бажаю, щоб свято Великодня принесло у кожну родину радість, достаток і любов!
Нехай у ці святкові дні кожен із нас
відчує повноту життя. Миру вашим
оселям, здоров’я родинам, а дітям –
великої світлої долі. Здоров’я, поміркованості кожній родині у поступках
на життєвих перехрестях. Нехай Боже
благословення ніколи не покидає вас
і ваших рідних.
Смачної паски!
І.Г. Яковлева
Вітання голови профспілкової
організації студентів НУК
Найщиріші вітання із Світлим
Днем Воскресіння Христового!
Дозвольте
у
Великоднім
привітанні
У цей чудовий і святковий час,
Зібрати все, що є найкраще в світі,
Із щедрістю душі знести до вас.
Христос Воскрес, за нас
		
терпівши муки,
За те, щоб в мирі жили ми,
Тож посягаймо у Христа науку
Й зерна любові сіймо між людьми.

Веселих свят!
С.О. Тарасенко

Весняна толока – 2016 в НУК

У
рамках
акції
«Зробимо
Україну чистою», 23 квітня 2016 р.
у Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова пройшла загальноуніверситетська толока.
Велика спільна справа – упорядкування території прилеглої до навчального
закладу – об’єднала усіх небайдужих.
Під час весняної толоки, яка в нашому Університеті вже стала традиційною перед Великодніми Святами,
проведено роботи з благоустрою те-

риторій навколо навчальних корпусів
Університету.
Студенти, під керівництвом голови ППОС Сергія Тарасенка, займались
упорядкуванням території прилеглої
до Головного корпусу НУК.
За кілька годин дружньої та продуктивної роботи ділянка навколо
Головного корпусу Університету набула нового обрису, помітно оновилася територія навколо корпусу ННГІ.
Адже колективом було зібрано та
прибрано сміття, позгрібано торішнє

korablebudivnik.nuos.edu.ua

листя, вичищено бордюри: студенти
мітлами і граблями позачищали всі
закутки.
Учасники весняної толоки сповнені прагнення духовного очищення
в очікуванні Великодніх Свят, працювали з добрим настроєм, плідно та
згуртовано!
Сподіваємося, що студенти, які
брали участь у цій благородній акції
переповнені гордістю за виконану надзвичайно корисну справу.
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Засідання Вченої ради НУК

29 квітня 2016 року в актовій залі
Нового корпусу НУК відбулось чергове засідання Вченої Ради НУК, яке
традиційно почалося – з нагородження
найкращих. Ректором НУК урочисто
було вручено атестати, дипломи, грамоти і подяки студентам та науково-педагогічним працівникам Університету.
Серед відзначених – студенти та їх
наукові керівники, які здобули чимало нагород за перемоги в конкурсах,
олімпіадах, успішну участь у конференціях, що відбувалися у навчальних
закладах України.
Ректор НУК, Сергій Сергійович
урочисто вручив:
• диплом
кандидата
наук
–
Гончаровій Наталії Олександрівні;
• грамоти Миколаївського національного аграрного університету, за активну участь у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Взаємозамінність,
стандартизація та технічні вимірювання»
викладачу НУК – Моргун Сергію
Олександровичу і студентам НУК
Степаненку Юрію, за нестандартне розв’язування інженерних задач та Кулеш Олександрі, за високий рівень теоретичних знань.
• дипломи учасників ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових
робіт
2015‑2016 навч. року (який проходив у Харківському політехнічному інституті) з галузі науки
«Прикладна геометрія, інженерна
графіка та ергономіка»: Матвєєву
Артуру, студенту 2 курсу ННІ автоматики та електротехніки, за роботу «Геометричне моделювання
поверхонь лопаток осьових турбін»; Євстигнєєву Юрію, студенту
3 курсу Машинобудівного ННІ,
за роботу «Об’ємне моделювання
одноступінчастого косозубчастого
редуктора в середовищі проектування AutoCAD».
• подяку доценту кафедри екологічної безпеки та охорони праці
Мозговому Андрію Михайловичу
за багаторічну та сумлінну

•

•

•

•

•

•

працю у складі журі ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологія» від
Одеського державного екологічного університету;
грамоти
студентам
НУК
Романову Євгену та Гримаку
Андрію за активну участь у
ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни
«Загальна екологія (та неоекологія)» серед профільних ВНЗ від
Одеського державного екологічного університету;
диплом студенту НУК Недороді
Владиславу, який посів ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни
«Загальна екологія (та неоекологія)» серед профільних ВНЗ від
Одеського державного екологічного університету;
диплом ІІІ ступеня студенту
Колєгову Максиму за перемогу у
Всеукраїнській відкритій студентській олімпіаді (яка проходила
в Національному аерокосмічному
університеті ім.М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний інститут») з галузі знань «Авіаційна та
ракетно-космічна техніка» у секції
«Авіа- та ракетобудування»;
подяки студентам НУК Дьяковій
Ксенії, Погодіній Інні, Шейгус
Марині за активну участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців
«Актуальні проблеми сучасної
прикладної математики»;
подяку старшому викладачу кафедри вищої математики Титову
Сергію Дмитровичу за активну
участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців
«Актуальні проблеми сучасної
прикладної математики»;
подяку старшому викладачу кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Божаткіну
Сергію Михайловичу за зразкове
виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та
участь у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових
korablebudivnik.nuos.edu.ua

робіт з технічних наук, напрям
«Телекомунікації»;
• подяку за участь в акції
«Великодній кошик для воїнів
АТО» Колективам кафедри економіки і організації виробництва
та кафедри обліку та економічного аналізу Факультету економіки
моря НУК;
• подяку за активну громадянську
позицію, допомогу та підтримку
воїнів АТО заступнику директора з розвитку ННІ комп’ютерних та інженерно-технологічних
наук, професору НУК Слободяну
Сергію Олеговичу та заступнику директора Кораблебудівного
ННІ Бондаренку Олександру
Валентиновичу;
• подяку за активну громадянську
позицію та надання неодноразової благодійної допомоги бійцям антитерористичної операції
Колективу Гуманітарного навчально-наукового інституту;
• подяку за активну громадянську
позицію, патріотизм та вагомий
особистий внесок у надання допомоги воїнам АТО, які боронять
наші землі на Східному кордоні
Рижкову Олександру Сергійовичу.
Згідно з планом роботи Вченої
ради університету, з доповіддю про
роботу факультету екологічної та техногенної безпеки виступив декан факультету проф. НУК С.М. Літвак та
співдоповідач – голова комісії, проф.
К.В. Кошкін.
Заслухавши і обговоривши доповіді, Вчена рада відзначила, що колектив факультету продовжує вдосконалювати форми навчально-методичної
роботи, зміцнює матеріально-технічну
базу кафедр, працює над підвищенням
рівня практичної підготовки студентів, вдосконалює навчальний процес,
видає методичну літературу, вдосконалює тематику і методику виконання
дипломних та курсових проектів (робіт), розширює форми та методи профорієнтаційної роботи.
В результаті обговорення данного
питання, Вченою радою НУК, робота
ФЕТБ була оцінена позитивно.
Відповідно до порядку денного
відбулось конкурсне обрання на посади завідувача кафедри будівельної механіки та конструкції корпусу корабля
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(д-р тех. наук, професор Коростильов
Леонтій Іванович); доцента кафедри
теоретичної електротехніки та електронних систем (Іхсанов Шаміль
Мухаметович); доцента кафедри матеріалознавства і технології металів
(Казимиренко Юлія Олексіївна).
Для проведення таємного голосування було обрано лічильну комісію у
складі: проф. НУК Є.Т. Бурдуна, доц.
С.М. Доценка та студетки 4-го курсу
Юлії Гратій. Результати таємного голосування озвучив голова лічильної
комісії доц. Є.Т. Бурдун.
Наступним питанням порядку денного, Вчена рада розглянула питання
про затвердження «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників НУК ім. адмірала
Макарова та укладання з ними трудо-

вих договорів (контрактів). Прийнято
інформацію взяти до відома.
У ході засідання Вченої ради
присутні заслухали доповідь професора В.Н Парсяка про створення навчально-наукової лабораторії
«Студентський бізнес – інкубатор
Факультету економіки моря». Вчена
рада ухвалила інформацію та побажала успіхів колективу ФЕМ в роботі на
благо Університету.
Вчена рада Університету затвердила тему кандидатської дисертації
«Система контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості» здобувачу Цигановій
Олександрі Сергіївні, спеціальність
08.00.04 – економіка та управління
підприємствами, науковий керівник –
канд. екон. наук, доцент Каткова Н.В.
Також
Вченою
радою
Університету рекомендовано до видання монографій:
• «Механика сварки и паяных соединений из разнородных материалов
в пределах упругости», автори:
Квасницький В.В., Єрмолаєв Г.В.,
Матвієнко М.В.
• «Механика сварки и паяных соединений из разнородных материалов
в условиях пластичности», автори:
Квасницький В.В., Єрмолаєв Г.В.,
Матвієнко М.В.
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•

«Криміналістичні аспекти розслідування злочинів у сфері забруднення моря”. Автори: канд. юр.
наук, доцент Дмитриченко І.В.,
головний
судовий
експерт
Миколаївського НДЕКЦ МВС
України Тимченко О.В., заступник
директора Миколаївського НДЕКЦ
МВС України Левицький А.О.
З інформацією про «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора
наук у НУК ім. адмірала Макарова»
виступив професор Блінцов В.С.
На завершення засідання, Ректор
подякував всім присутнім за роботу та
привітав усіх з Великодніми та травневими святами. Сергій Сергійович
побажав колективу НУК міцного здоров’я, щастя, успіхів, невичерпного
життєвого оптимізму та здійснення
всіх задумів і сподівань.

Чорнобиль: не гасне
пам’яті свіча

30-річчя з моменту трагедії

26 квітня 2016 року минає 30 років з дня Чорнобильської катастрофи.
«Мирний атом», що «збунтувався» чорним крилом радіації накрив величезні
території, перетворюючи в зону запустіння благодатні землі, приніс біль
і страждання людям, для яких життя
розділилося на дві частини: до і після
аварії. Наслідки трагедії – не тільки соціально-економічні, екологічні, але й
духовні – відчуваються досі. І відлуння
Чорнобильської катастрофи буде звучати
ще не одне десятиліття.
В результаті аварії на Чорнобильській
АЕС загальна площа радіаційного забруднення в Україні склала 50 тисяч

квадратних кілометрів в 12 областях, від
радіоактивного забруднення постраждали 19 російських регіонів і частина території Білорусії. Протягом перших трьох
місяців після аварії загинула 31 людина.
Променева хвороба вразила 134 людини,
хоча в секретних доповідях йдеться мінімум про 300. Жертвами Чорнобильської
катастрофи за 25 років стали, за різними
даними, від 25 тисяч до 100 тисяч осіб.
На ліквідації наслідків аварії працювали представники різних регіонів тоді ще
Радянського Союзу.
Не дивлячись на минулі роки, аварія
на АЕС продовжує впливати на людей.
Згідно з науковими даними «Грінпісу»,
рівень ізотопного забруднення цезієм-137 і стронцієм-90 дещо впав, але
його концентрація все ще зберігається
у лісах та донних відкладах. Люди в постраждалих районах щодня піддаються
korablebudivnik.nuos.edu.ua

впливу радіації. Небезпека полягає в їжі,
воді, дровах, які використовують для
опалення. Вплив радіації на тварин в зоні
відчуження викликає сліпоту. На думку фахівців Університету Йювяскюля
(Фінляндія), тривалий вплив цезію-137
викликало зникнення з Чорнобиля багатьох тварин і рослин. Пожежа минулої
весни та влітку призвела до погіршення
ситуації як у Зоні відчуження, так і на
прилеглих територіях.
Сьогодні, йдучи до енергетичної незалежності, не варто нехтувати і забувати
уроків Чорнобиля. Світла пам’ять жертвам Чорнобильської катастрофи!
Г.Г. Трохименко
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Гран-прі лідера науково-технічної діяльності знову в НУК!
14-16 квітня 2016 в Києві в приміщенні Центру ділового та культурного
співробітництва «Український дім»
відбулася щорічна виставка «Освіта
та кар’єра – 2016», яка є одним з найбільших заходів освітнього простору
країни.
Захід традиційно зібрав лідерів
вищої освіти і надав можливість відвідувачам ознайомитися з пропозиціями в сфері надання освітніх послуг
в Україні.
Цього року у виставці взяли
участь понад 100 навчальних закладів
України, представники яких розповіли про особливості вступу та отримання вищої освіти на бакалаврських
та магістерських програмах в своїх

навчальних закладах, що дозволило
всім бажаючим отримати інформацію
безпосередньо від представників ВНЗ.
Також, на виставці було представлено
понад 30 навчальних закладів і освітніх організацій з Великобританії,
Чехії, Кіпру, Ізраїлю, Польщі, Австрії,
Німеччини, Канади, Естонії, Греції,
Латвії, Туреччини.
Організатором
виставки
є Товариство України «Знання» за підтримки та участі Міністерства освіти
і науки України, Національної академії
педагогічних наук України.
Знаменною подією на виставці
стало нагородження переможців в
різних номінаціях. Миколаївські ВНЗ
також не залишилися без уваги, так
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова отримав диплом і Гран-прі в номінації
«Ефективність науково-дослідницької
діяльності вузу».
«Мені дуже приємно говорити
про отриману нагороду, оскільки це
не тільки гран-прі в номінації «Наука
і науково-технічна діяльність», університет також отримав диплом
лідера в науці та освіті, в напрямку проведення наукової діяльності.

Ця нагорода відображає наш рівень
в проведенні наукових досліджень.
За останні п’ять років ми отримали
вагому державну премію в галузі науки і техніки за роботу в створенні
універсальних суден і засобів океанотехніки. Також, нашими молодими
вченими було отримано чотири премії, це нагороди президента України
і Верховної Ради України в галузі
фундаментальних і прикладних наук.
Всього в університеті працює дванадцять лауреатів державних премій » –
Сергій Рижков, ректор НУК.
Крім цього, НУК взяв участь
в рейтинговому виставковому конкурсі, за результатами якого отримав
почесне звання – «Лідер наукової та
науково-технічної діяльності».

НУК подписал договор о сотрудничестве с Аджарской Республикой
В
рамках
бизнес-форума
«Николаев – Батуми», 26 апреля 2016 года делегация Республики
Аджария, в лице заместителя Министра
образования, культуры и спорта республики Владимера Мгалоблишвили, посетила Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.
Во время встречи представители
Республики побеседовали с ректором
НУК Сергеем Рыжковым и пообщались со студентами ВУЗа, в том числе
со студентами из Грузии, которые обучаются в НУК.
В ходе визита, были продемонстрированы разработки ВУЗа, его
инфраструктура и достижения, что
произвело исключительно положитель-

ное впечатление на гостей Аджарской
Республики.
«Мне очень понравилась работа проделанная университетом, его
инфраструктура. Я думаю, что университет имеет серьезный потенциал.
Очень понравился ваш ректор и проkorablebudivnik.nuos.edu.ua

граммы, которые осуществляется
университетом. Это очень важно для
достижения поставленной цели», –
Владимер Мгалоблишвили, заместитель Министра образования, культуры
и спорта Аджарии.
На встрече также присутствовал
народный депутат Украины Тарас
Креминь, благодаря которому появилась возможность организовать данное
мероприятие.
«В соответствии с программой
«Horizon 2020» возможно сотрудничество не только с Грузией, а со многими
другими странами, которые присоединились к этой программе обмена студентами. Это программа совместного
финансирования и участия в между-
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народных проектах, которые несут
большую пользу для системы образования многих стран, которые к этому
привлечены. Я думаю, что этот визит
очередное подтверждение высокого
уровня подготовки наших специалистов. Я думаю, что дальше мы сможем
заручиться поддержкой и международным авторитетом, сможем расширить
базу прохождения подготовки, переподготовки высшего уровня и сможем
производить международный обмен,
который так нужен нашим университетам», – Тарас Креминь, народный депутат Украины.
К завершению встречи, мероприятие приняло форму круглого стола,
на котором студенты и преподаватели университета имели возможность
узнать о перспективах дальнейшего
сотрудничества и задать интересующие
вопросы, адресованные как господину
Мгалоблишвили, так и Тарасу Кремню.
Итогом визита делегации, стало
подписание договора о сотрудничестве между Министерством образования, культуры и спорта Автономной

Республики Аджария и Национальным
университетом кораблестроения имени
адмирала Макарова. Договор открывает возможности для осуществления
совместных образовательных научных
проектов, обмена информацией и материалами, содействия академическому обмену научно-педагогическими
кадрами, студентами, аспирантами
и докторантами.
«На сегодняшний день произошло важное историческое событие,
бизнес-форум Республики Аджария
в Николаевской области, в присутствии первых лиц области и города
были осуществлены презентации проектов, как Аджарских, так и проектов
Николаевской области и города.
Это вопрос возобновления сотрудничества в рамках ГУАМ: ГрузияУкраина-Азербайджан-Молдова и наш
университет в этом направлении также
находит свое место. Сотрудничеству
с Батумским Университетом Навигации
уже более 3-х лет, также наш университет имеет грузинскую лицензию на
совместную подготовку специалистов
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по судовой энергетики. В Батуми работают и делятся опытом наши преподаватели. Только что мы подписали
новое соглашения с Министерством
образования, науки и спорта Аджарии
о сотрудничестве, в котором наше взаимодействие будет расширенно на морскую академию и другие университеты
Аджарии.
Мы видели в этом перспективу
и, самое главное, то, что у нас с братским народом, Украиной и Грузией схожие судьбы, мы много чего пережили
и мы очень трудолюбивы», – Сергей
Рыжков, ректор НУК им. адмирала
Макарова.

Презентація книги «Іловайськ»
12 квітня
2016 р. в кабінеті Вченої
ради
НУК
відбулася презентація
роману Євгена
П о л о ж і я
«Іловайськ»,
який став переможцем у номінації “Найкраща книга про війну” на
22‑му Форумі видавців у Львові (2015 р.)
Вийшла книга в річницю трагічних
подій – «Іловайського котла». Євген
Вікторович Положій – український письменник, журналіст, головний редактор
кількох часописів.
На презентації виступили від
Миколаївського
обласного
фонду
«Індиго» Ольга Криницька, координатор ХММГО «Вільне місто» Євгенія

Газета
«Кораблебудівник»
Засновник – Трудовий
колектив НУК

Вірличта, автор книги – відомий український письменник і журналіст Євген
Положій (м. Суми).
Автор книги розповів про саму книгу, історію її написання. Євген наголосив, що в кінцевому варіанті для видавництва текст означений не як роман, а як
«Розповіді про справжніх людей». Він
хотів написати саме художній текст, який
би увібрав у себе розповіді десятків очевидців, з якими він поспілкувався. Роман
«Іловайськ» побудовано автором на розповідях 100 очевидців трагічних подій,
але книга – не результат журналістських
розслідувань. Його мета – вшанувати
загиблих в «Іловайському котлі», подарувати продовження їхнім життям –
у слові і нашій пам’яті. Роман написаний
зі слів самих військових та мінімально
редагований , щоб більш адаптувати її до
читання.
Книжка писалася двома мовами,
українською та російською, в залежності
від того, на історію якого бійця спирався автор, створюючи ту чи іншу главу.
Якщо респондент говорив українською
мовою – глава створювалася українською, якщо респондент говорив російською – то російською. Євген допускає,
що хтось буде нарікати – в «Іловайську»
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багато жахіття, але війна – це не концерт
групи «Queen». Наші бійці мали мужність пережити Іловайський котел, то
невже у нас не вистачить мужності хоча
б прочитати про їх героїзм і гуманізм?
Правда, яку дізнається суспільство, стане найкращим пам’ятником усім нашим
загиблим хлопцям.
Автор також поділився з присутніми
своїми планами на майбутнє.
Всі присутні мали можливість задати питання Євгену, а також придбати
представлену книгу, яку кожному особисто підписав сам автор.
Дякуємо Молодіжній організації «Вільне місто» за організацію зустрічі з талановитим письменником
і журналістом.
Газета видається
з вересня 1931 р.
Виходить українською
та російською мовами
Наклад – 300 прим.

54025,
м. Миколаїв,
просп. Героїв
Сталінграда, 9

