
Місто героїв – 
Миколаїв

Пам’ятна медаль

Окрім Леонтовича, у Миколаєві народилися 
і проживали багато видатних українців: 
відомий композитор, засновник і меценат 
"Просвіти" Микола Аркас; діячка "Просвіти" 
та "Пласту" Ганна Чмельова; провідник 
ОУН, згодом – професор Мюнхенського 
університету Юрій Бойко-Блохін. Серед 
найвідоміших провідників півдня України, 
який організував діяльність ОУН, був 
молодший брат Степана Бандери Богдан.

З перших днів повномасштабного 
вторгнення росіяни намагалися захопити 
місто, яке стало справжньою неприступною 
фортецею на шляху російських загарбників 
із Криму на захід до Одеси та до центру 
України. 

Миколаїв сьогодні – це місто на "вибуховій 
хвилі", яке переосмислює свою історію, 
знайомить з нею містян та гостей з інших 
регіонів, проводячи онлайн-екскурсії. 

Згуртувавшись, підтримуючи одне одного, 
кожен мешканець міста наближає славетне 
миколаївське "Доброго ранку! Ми з України", 
яке розпочне день без війни.

Миколаїв – місто на хвилі,  
місто кораблів, назване  
на честь святого Миколая, ім’я 
якого отримав також перший 
вітрильний фрегат, збудований  

у ХVІІІ ст. на території міста. 

Цікаво, що у ХІІІ–Х ст. до нашої ери на березі 
Південного Бугу, на місці майбутнього 
Миколаєва, вже існувало місто-порт, 
збудоване кочовим плем’ям кімерійців.

Миколаїв – центр яхтового вітрильного 
спорту, а яхта "Ікар", створена в місті  
з багатовіковою морською історією, стала 
першим українським вітрильником, який 
обійшов навколо земної кулі.

Миколаївська астрономічна обсерваторія 
– одна із найстаріших у Східній Європі, 
збудована для навігації кораблів, має власний 
меридіан у міжнародних астрономічних 
атласах! Колекція ї ї астрономічних приладів, 
годинників, книг, фотографій та карт 
збереглася до наших днів.

Родзинками міста є Інгульський розвідний міст 
і унікальний Варварівський (Південнобузький) 
міст, розведення якого виконується 
горизонтально з поворотом на 90 градусів.  

Миколаївський зоопарк, заснований  
у 1901 році Миколою Леонтовичем (тезкою 
відомого композитора), має найбільшу 
колекцію тварин різних видів в Україні.

Місто Миколаїв є не тільки в Україні, 
на його честь названо малу планету, 
що обертається між Марсом  
і Юпітером.
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Дата випуску Метал Діаметр Категорія якості карбування Гурт Тираж

28 березня 2023 нейзильбер 35,0 мм спеціальний анциркулейтед гладкий до 100 000 шт.


