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Полтавська обласна рада з глибоким сумом повідомляє, що 17 травня на 63 році, після
тяжкої хвороби пішов із життя голова постійної комісії обласної ради з питань аграрної
політики та земельних відносин Несен Володимир Григорович.

Володимир Григорович народився 3 січня 1952 року у селі Несено-Іржавець Оржицького
району Полтавської області.

У 1979 році закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут та здобув
кваліфікацію зооінженера.

Трудову діяльність розпочав у 1971 році головним зоотехніком колгоспу ім. 60-річчя
Жовтня Оржицького району.

З вересня 1982 року – на партійній роботі (секретар парткому колгоспу ім. 60-річчя
Жовтня; голова парткомісії, завідуючий організаційним відділом, другий секретар
Оржицького райкому КПУ).

З серпня 1991 року по лютий 1992 року – завідуючий відділом Оржицького
райвиконкому.

У лютому 1992 року призначений першим заступником голови Оржицької
райдержадміністрації.

З серпня 1994 року – директор агрофірми «Оржицька».
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Щирість, відвертість і порядність, професіоналізм і компетентність, активна
громадянська позиція, турбота про оржиччан - ці риси характеру завжди були
притаманні Володимиру Григоровичу.

Володимир Григорович Несен – заслужений працівник сільського господарства України.

Виборці висловили високу довіру Володимиру Григоровичу, обравши його депутатом
шести скликань Оржицької районної ради, п’ятого і шостого скликань Полтавської
обласної ради.

Як депутат вищого представницького органу області та голова профільної комісії
обласної ради, Володимир Григорович брав активну участь у становленні вітчизняного
сільгосптоваровиробника, розв’язанні важливих питань розвитку агропромислового
комплексу області.

Перестало битися серце справжньої людини, яка свої досвід, силу, енергію та завзяття
щедро віддавала іншим.

Талант керівника, що вмів згуртувати людей навколо важливих завдань
державотворення, бачення перспектив, наполеглива копітка праця, особиста скромність
здобули Володимиру Григоровичу Несену беззаперечну повагу та шану колег, підлеглих,
земляків.

Передчасно згасла зірка Володимира Григоровича Несена, але залишився його добрий
слід на землі.

Світлий спомин про Володимира Григоровича Несена назавжди збережеться у пам'яті
усіх, кому пощастило знати цю мудру і справедливу людину.
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