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6 грудня – День
Збройних Сил України
6 грудня відзначається
День Збройних Сил України. Ми вшановуємо тих, хто
мужньо захищає територіальну цілісність нашої держави. Наші військовослужбовці, які знаходяться зараз
на передовій, – приклад
відчайдушного служіння
Батьківщині, вірності присязі українському народові. Це – наші захисники, які
боронять нашу рідну землю
від російської агресії.
Захист незалежності рідної землі в усі часи був покликанням та обов'язком
справжніх чоловіків. Збройні
Сили України мають славні
традиції та історію. Звитяга

козацтва, стійкість наших
дідів та прадідів, які здобули
перемогу над фашизмом, –
усе це втілилось у нащадках
тих, для кого честь та свобода є понад усе.
Ми пишаємось тими, хто
став на захист Вітчизни.
Ваша мужність та сила здатні подолати будь-які перешкоди. Ми вдячні вам за подвиг, який буде жити вічно у
наших серцях.
Бажаю вам міцного
здоров’я, незламного духу,
віри у перемогу, добра та
злагоди вашим родинам.
 Голова
облдержадміністрації
Вадим МЕРІКОВ

ВОНИ ВИСТОЯЛИ
І ПОВЕРНУЛИСЯ
Миколаївці зустріли бійців, які прибули із зони АТО

Стор. 3

7 грудня – День місцевого
самоврядування
Шановні депутати
місцевих рад,
очільники і працівники
органів місцевого
самоврядування!
Напередодні нашого
професійного свята хочеться побажати всім життєвої снаги, невичерпного
оптимізму і душевних сил,
адже ви є найближчою до
людей владою із впізнаваним обличчям. Щодня вам
випадає попри усі наявні
труднощі шукати шляхи вирішення найболючіших питань місцевих громад.
Сьогодні не варто сподіватись на посмішку долі
або винятково на державні чи міжнародні ресурси.
Згуртованість, соціальна
небайдужість, дієвість –
це ті важливі вихідні точки,

без яких будь-який поступ
і регіональний розвиток є
неможливими.
Прийміть найщиріші привітання із Днем місцевого
самоврядування, побажання міцного здоров'я, щастя і добра, благополуччя і
достатку, побільше теплих
слів і щирих посмішок! Сподіваюсь, що цей святковий
день додасть вам віри у
власні сили, впевненості у
важливості вашої щоденної праці, гарного настрою
і надихне на нові здобутки
задля розвитку рідної Миколаївщини у складі єдиної
України!
 Заступник голови
обласної ради
Олександр СМИРНОВ

МИР НОВОСТЕЙ
 Премьер-министр Украины
Арсений Яценюк заявил, что государственный бюджет Украины на 2015 год
будет жестким. Об этом он сказал во время первого заседания нового Кабинета
Министров.
Новоназначенная глава Минфина Наталья
Яресько ожидает предложений по проекту госбюджета-2015 до 20 декабря текущего года.
По словам Яресько, первым и ключевым
заданием является принятие бюджета на
2015 год и изменений в Налоговый кодекс.
При этом она хочет увеличить поступления в
бюджет без давления на бизнес.

 3 декабря Европейская комиссия
перечислила Украине второй транш кредита от Европейского Союза в размере
500 миллионов евро.
Такую информацию распространяет
пресс-служба Еврокомиссии.
«Европейская комиссия от имени Европейского Союза сегодня выплатила
500 млн. евро Украине. Это второй и последний транш кредита от ЕС в 1 млрд.
евро макрофинансовой помощи», – говорится в сообщении.
Комиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и

таможенному союзу ЕС Пьер Московичи
заявил, что Брюссель предоставляет финансовую помощь в период чрезвычайных
экономических и социальных проблем,
которые потрясли Украину.
«Жизненно необходимо, чтобы страна
сохраняла темпы проведения реформ, с
тем, чтобы создать условия для устойчивого процветания для всех украинцев», –
отметил Московичи.
 Отключения электроэнергии уже начались по всей Украине. Так, ГП «НЭК
«Укрэнерго» 2 декабря 2014 года в
7.39 применило графики аварийных отключений в объеме 2800 МВт – на величину дисбаланса мощности в ОЭС Украины.
Об этом сообщил журналистам на брифинге и. о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.
По его словам, дисбаланс образовался
в результате аварийного ремонта энергоблока № 3 Запорожской АЭС, а также
недостаточных запасов угля на складах
теплоэлектростанций.
Министр также отметил, что ситуация осложнилась в связи со значительным снижением в Украине температуры
воздуха.
При этом Продан сказал, что ситуация находится под контролем, энергоблок Запорожской АЭС будет в ремонте

до 5 декабря, и, соответственно, к пятнице проблема с энергоснабжением будет
урегулирована.
 Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для удовлетворения спроса
пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период Новогодних и
Рождественских праздников назначила два
дополнительных поезда, соединяющих Николаев с Киевом и Одессу с Ужгородом.
В пресс-службе ведомства сообщили,
что открыта продажа билетов на поезд
№ 210/209 по маршруту Николаев – Киев,
который будет отправляться из Николаева
с 25 по 29 декабря 2014 года и 4, 7, 11 января 2015 года в 21.47 и прибывать в столицу в 12.09. В обратном направлении поезд будет отправляться с 26 по 30 декабря
и 5, 8, 12 января в 15.45 и прибывать в Николаев в 06.22.
Поезд № 242/241 по маршруту Одесса –
Ужгород будет отправляться из Одессы
с 26 по 30 декабря и со 2 по 10 января в
10.49 и прибывать в 05.00. «Продажа билетов на этот поезд открыта пока в одну
сторону», – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, ведомство открыло продажу на дополнительные поезда из Киева в
Ужгород, Ивано-Франковск и КаменецПодольский.
 По сообщениям информагентств

