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28 червня – День
Конституції України
Шановні жителі області!
Щиро вітаємо вас із визначним державним святом – Днем
Конституції України. Прийняття
основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення
нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній,
соборній державі.
Конституція наголошує на
абсолютній цінності людини, її
життя і здоров'я, честі й гідності,
недоторканності та безпеки.
Основний Закон є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету України,
консолідації суспільства, створення
належних умов для самореалізації
особистості.
Зі святом вас, дорогі друзі!
 Голова
облдержадміністрації
Микола
РОМАНЧУК
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Шановні жителі
Миколаївщини!
Від президії обласної ради
профспілок прийміть щирі вітання з Днем Конституції України!
Конституція – Основний Закон
для кожної країни, і суспільство
має жити саме за цим непорушним Законом, який утверджує
державність і демократію.
Щиро бажаю всім вам, шановні,
міцного здоров’я, миру, злагоди
та благополуччя! Успіхів, наснаги і плідної праці на благо рідної
Миколаївщини і всієї України!
Нехай не зрадять вас оптимізм
та надія на краще майбутнє!
 Голова облпрофради
Ю. П. ТОЛМАЧОВ

29 червня –
День молоді
Дорогі миколаївці!
29 червня вся країна відзначає
День молоді. За традицією люди
різних поколінь зустрічають це свято з особливим настроєм. У цей
день кожен із нас, забуваючи про
свій вік, відчуває свою причетність
до часу мрій і сподівань, пошуку
свого життєвого шляху, прагнення
діяти і дивувати світ найсміливішими ідеями та досягненнями.
З молоддю ми уособлюємо майбутнє, з нею пов'язані надії на те,
що на зміну старшому поколінню прийдуть енергійні, вмілі, щирі
люди, здатні змінити і поліпшити
своє життя, забезпечити процвітання області. Сьогодні як ніколи
затребувані компетентність, мобільність, здатність приймати нестандартні, конструктивні рішення – все те, чим володіє сучасна
молодь.
Зі святом вас! Бажаємо вам,
щоб ваше життя було насиченим і
різноманітним, нехай у ньому знайдеться місце для всього – навчання та науки, відпочинку та громадської роботи, любові та дружби!
 Голова
облдержадміністрації
Микола
РОМАНЧУК
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МИР НОВОСТЕЙ
М
 24 червня Президент
України Петро Порошенко
провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою
Меркель, під час якої обговорив підготовку до
чотиристоронньої телефонної конференції на
рівні глав держав у форматі, що був започаткований у Нормандії.
Федеральний канцлер висловила співчуття у
зв’язку із загибеллю вертольота із 9-ма українськими військовими.
Ангела Меркель запевнила у підтримці Петра Порошенка щодо його зусиль з реалізації мирного плану. Вона висловила захоплення мужністю українських військових і народу
України, «який, незважаючи на численні втрати, шукає можливості врегулювати конфлікт
саме мирним шляхом».
 Рада Федерації РФ скасувала свій дозвіл
президенту Володимиру Путіну на застосування збройних сил проти України. За відповідне рішення проголосували 153 із 154 членів
Ради, які брали участь у голосуванні.
Глава комітету оборони і безпеки Озеров
заявив, що початок переговорів в Україні дозволив Путіну внести прохання скасувати цей
дозвіл. Він назвав такий крок свого лідера
«актом доброї волі».

Водночас Рада Федерації, якщо Путін знову попросить дозволити йому воювати проти України, «готова оперативно розглянути та
підтримати такі подання президента».

Згідно з повідомленням, із цієї суми
125,4 млн. грн. – грошові перекази на
матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних сил України.

 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена увеличить
количество наблюдателей от организации в
рамках мониторинговой миссии в Украине,
заявил председатель ОБСЕ, действующий
президент Швейцарии Дидье Буркгальтер. Он
также предложил увеличить количество представителей России.
По его мнению, усиление миссии новыми
наблюдателями необходимо в том случае,
если перемирие в Украине будет сохраняться
и в дальнейшем поддерживаться.

 Потери террористов в Славянске настолько велики, что они не знают, куда девать
тела убитых, сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил
Александр Розмазнин.
«В Славянске водолаз, обследуя озеро,
наткнулся на несколько сотен трупов. Это –
непохороненные сыновья российского «отечества». Вот таким образом они прячут тех
боевиков», – отметил Розмазнин.

 На Донецкой железной дороге с 19.00
24 июня до 07.00 25 июня произошло шесть
новых подрывов железнодорожного полотна,
поезда следуют не по графику. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Донецкой
железной дороги Владимир Селиванов.
В. Селиванов описал ситуацию на Донецкой железной дороге как угрожающую.

 За пять месяцев 2014 года Национальная
комиссия по регулированию рынков финансовых услуг аннулировала лицензии 21 украинской страховой компании (СК), 14 компаниям лицензии были приостановлены и 5 СК
были исключены из реестра финучреждений.
Об этом сообщил и. о. главы Нацкомфинуслуг
Максим Поляков.
По словам чиновника, именно этот метод
стабилизации компании позволяет избежать
вывода капитала акционерами. При этом он
отметил, что 18 страховщиков были наказаны
за участие в незаконных схемах.
 По сообщениям информагентств

 У рамках акції «Підтримай Українську армію» на рахунки Міністерства оборони України
в якості допомоги Збройним силам України
від юридичних і фізичних осіб надійшло
133,45 мільйона гривень. Про це повідомили
в Міністерстві оборони України.

