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Нагородження Президента
24 вересня 2011 р. в м. Дніпропетровську відбулася зустріч стипендіатів Фонду Л.Д.
Кучми.
Студенти і викладачі розмовляли за круглим столом з Л.Д. Кучмою, а також з його
послідовниками на посаді директора ПІВДЕНМАШУ. Нинішній керівник заводу Віктор
Щеголь, а також й інші учасники зустрічі говорили про необхідність і важливість якісної
освіти в нашій державі, що є основою виживання в складній економічній ситуації, що
склалася на сьогодні. Також за круглим столом були присутні і козаки - засновники
першої народно-козацької нагороди Орден «І. Сірко» - Миргородський Юрій
Миколайович (м. Дніпропетровськ), Засядьвовк Юрій Іванович (м. Кривий Ріг), Полоз
Юрій Іванович (м. Нікополь), Немикін Юрій Миколайович (м. Дніпропетровськ) та інші.
Представники козацтва нагородили Президента України Л.Д. Кучму Орденом «І. Сірко» I
ступеню. Леонід Данилович був зворушений такою увагою. «Мені дуже приємно, що мене
не забули», - такими словами Леонід Данилович Кучма закінчив своє звернення до
козаків і запросив засновників Ордену «І. Сірко» до себе у гості в м. Києві.
Також Леонід Данилович відмітив, що підписуючи Закон України про День козацтва, в
Положенні про відродження козацтва, він сприяв організації того руху, який сьогодні з
гідністю продовжує ціла армія козаків.
Круглий стіл відбувся. Усі присутні затвердилися в тому, що кожний на своєму місці
своїми справами повинен зміцнювати і будувати сучасну Україну - незалежну і
процвітаючу.
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Нагородження Л.Д. Кучми Орденом «І. Сірко» I ступеню. м. Дніпропетровськ. 2011 р.

Козаки та степендіати фонду Л.Д. Кучми. м. Дніпропетровськ. 2011 р.

Козаки з Л.Д. Кучмою. м. Дніпропетровськ. 2011 р.
Переклад в електронний вигляд: Бутенко О.П.
На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про історію Нікопольщини:
-

Історія Нікопольщини

На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про козацтво:
-

Козацтво
Козацька доба

У разі використання матеріалів цього сайту активне посилання на сайт обов'язкове
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