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Швейцарці подарували
Нечаянській сільській школі
комп’ютерний клас
Стор. 2

Шановні мешканці
Миколаївщини!
Щиро вітаємо вас з величним святом – світлим
Великоднем!
Диво Христового Воскресіння об’єднує нас вірою у
краще, добре та світле.
Великдень нагадує нам
про духовне відродження і
надихає на добрі та праведні
справи.
У цей весняний день бажаємо вам душевної чистоти
і гармонії, миру та спокою у
ваших оселях.
Нехай радість та втіха царюють у ваших серцях, а свято Пасхи стане для кожного
початком нового життя – кращого і добрішого.
Зі світлим святом Воскресіння Христового, дорогі земляки! Нехай всі біди обходять
ваші домівки, а благодать
Божа завжди освітлює ваші
дороги, думки і вчинки.
Божого Вам благословення!
Христос Воскрес! Воістину
Воскрес!
 Голова
облдержадміністрації
Микола
РОМАНЧУК

 Голова
обласної
ради
Тарас
КРЕМІНЬ

МИР НОВОСТЕЙ
J Служба безопасности Украины заявляет, что
диверсионными группами,
действующими в восточных
регионах Украины, руководят российские
спецслужбы, которые отдают команды
открывать огонь на поражение.
«Перехваченные СБУ переговоры между
русскими диверсантами свидетельствуют о
том, что диверсионными акциями на Востоке Украины откровенно руководят кадровые
офицеры российской военной разведки, давая циничные команды «открывать огонь на
поражение» в сторону украинских военных»,
– сообщает пресс-центр СБУ.
J Закон про окуповані території ухвалила
напередодні Верховна Рада. В документі врегулювали юридичні проблеми анексованого
півострова з материковою Україною.
За законом, Росія є окупантом і несе відповідальність за порушення прав і свобод
українських громадян у Криму. Зі свого боку,
Україна – зобов'язується підтримувати та забезпечувати економічні, фінансові, політичні
та соціальні зв'язки з українцями, які проживають на тимчасово окупованій території. Також у закон внесли поправку, згідно з якою
Україна не визнає примусового прийняття
громадянства Росії.
J Жителі Сходу намагаються масово перебратися до Західної України. За словами

очільниці Івано-Франківського координаційного центру з питань надання допомоги людям у надзвичайній ситуації, на «гарячу лінію»
щодня надходить до двохсот запитів від охочих. Здебільшого людей цікавить: як дістатися
та як влаштуватися на тимчасове перебування в області. Наразі волонтери Прикарпаття
підшукують домівки для 228 осіб із Криму, які
поки що не планують повертатися додому.
J Загони самооборони патрулюють міста
вже у 19 областях України. Переважно це місцеве населення. Люди, за словами столичних
правоохоронців, несуть службу разом з міліцією і мають зброю. Записатися до лав самооборони можуть як чоловіки, так і жінки віком
від вісімнадцяти до 50 років. Усі охочі мають
надати правоохоронцям довідку про відсутність судимості і пройти медогляд.
J Донецькі шахтарі збираються самостійно захищати регіон від сепаратистів. Про це
заявив голова незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко. Вони планують
вийти на мітинг, щоб дати зрозуміти і владі,
і проросійськи налаштованим активістам,
що захищатимуть свої родини, народ, свій
край та цілісність країни. Кажуть, зброї, що
мають сепаратисти, не бояться. Більше переймаються бездіяльністю державної влади.
Мовляв, посадовці багато розмовляють і обіцяють, а от реальних дій щодо захисту Сходу
України – немає.

J Українська армія залишається вірною
присязі. На бік ополченців ніхто з військовослужбовців не тікає, заявляють у Міноборони.
Інформацію щодо дезертирства солдатів, яка
шириться в соцмережах, називають не більше
ніж чутками. І наголошують – українські вояки
беруть участь в антитерористичній операції.
Вони продовжують нести службу у частинах і
виконувати свої обов'язки. Також військові наголосили – жодних випадків захоплення спецтехніки та зброї немає.
J НБУ покарав 14 банків за дестабілізацію фінансової ситуації в Україні. Регулятор
ухвалив рішення тимчасово відключити їх від
Системи міжбанківського валютного ринку.
Ці фінустанови спекулювали на курсі гривні і формували щодо нього негативні очікування. Переліку цих банків НБУ поки що не
оприлюднив.
J Україна та Словаччина готуються найближчими днями підписати меморандум про
реверс газу. Про це домовляються міністр
енергетики та вугільної промисловості Юрій
Продан з очільником міністерства економіки
Словаччини Томашем Малатінським. Наразі
сторони опрацьовують один із кількох варіантів реверсних поставок. За словами Малатінського, Словаччина хоче допомогти Україні,
утім необхідно враховувати й інтереси самої
Словаччини та Європи. А ще – розв'язати низку технічних питань.

J Міноборони Росії не віддає Україні військову техніку з Криму. Йдеться про шістдесят
БТРів та майже три десятки бензовозів. Російська сторона свої дії виправдовує міжнародними зобов'язаннями. Мовляв, федерація не
поставляє зброю у гарячі точки, однією з яких
нині є Схід України. Пояснює – повернену військову техніку там можуть використати проти
мирного населення. За даними міноборони
Росії, на сьогодні Україні вже передали майже
чотири сотні одиниць бронетехніки, серед яких
вісім гелікоптерів та три бойові кораблі.
J Верховная Рада расширила права Автономной Республики Крым и города Севастополь в сфере бюджетной политики, а также
повысила финансовую самостоятельность бюджетов АРК, закрепив их самофинансирование.
За соответствующие поправки в Бюджетный кодекс Украины во вторник проголосовало 249 народных депутатов при необходимом
минимуме 226 голосов.
Согласно принятым изменениям, все доходы,
которые платятся (переводятся) на территории
Автономной Республики и Севастополя, будут
зачисляться в их бюджеты в полном объеме.
Закон предоставляет право местной власти
определять расходы и кредитование бюджета
в границах поступлений без применения механизма выравнивания, то есть без вмешательства центрального правительства.
 За повідомленнями інформагентств

