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НІБУЛОН: НАЙВИЩА ОЦІНКА –

ВІД ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Звернення голови
облдержадміністрації
Вадима Мерікова
до виборців

16 жовтня поточного року в Миколаєві Президент України Петро Порошенко відправив
у перший рейс чергове новозбудоване судно суднобудівно-судноремонтного заводу
«НІБУЛОН» – баржу NBL-026 разом із буксиром «Кременчуцький», у закладенні якого
Петро Олексійович брав участь 21 серпня 2014 року. 16 жовтня Президент взяв участь
у закладенні й наступного нового судна – NBL-027.
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Шановні миколаївців
та жителі області!

25 жовтня ми обиратимемо
депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів.
Ми разом обрали Президента України Петра Порошенка,
восени переобрали народних
депутатів Верховної Ради, і це
дало змогу сформувати проукраїнську коаліцію та новий
уряд.
Переконаний, що місцеві
вибори стануть ключовим етапом перезавантаження влади в
країні.
В рамках децентралізації новообрані місцеві ради матимуть
більше повноважень, а громади – фінансову незалежність.
А отже, наш вибір має бути
відповідальним і виваженим.
Кожен з нас має відповідально
підійти до обрання тих, хто займатиметься вкрай важливими
питаннями: ремонтом доріг та
дахів, будівництвом дитячих
садків та водопроводів.
Від кожного нашого голосу,
від нашої активної громадянської позиції залежить майбутнє
нашого народу.
Закликаю всі політичні сили
прибрати брудні технології, бажання фальсифікувати та розхитувати ситуацію напередодні
виборів.
Запевняю, обласна влада разом з правоохоронними органами та силовими структурами
зробить усе для того, щоб вчасно попередити провокації та
не допустити зриву виборчого
процесу. Ми зробимо все, щоб
кожен громадянин безперешкодно скористався своїм виборчим правом.
Миколаївці!
Прийдіть на вибори 25 жовтня, підтримайте демократичні
сили та кандидатів, які самовіддано працюватимуть на благо
нашої рідної Миколаївщини та
захищатимуть інтереси кожного з вас на місцях.

ПЕРЕДПЛАТА-2016

Поспішіть на пошту та передплатіть
«Рідне Прибужжя» на 2015 рік.
Журналісти «РП» щодня готують для Вас:
гострі журналістські розслідування;
матеріали за листами читачів;
відповіді на нагальні запитання;
цікаву та різноманітну
інформацію на будь-який смак.

Залишаймось разом, адже друзів не міняють!
Передплатний індекс «Рідного Прибужжя» –
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