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1 травня –
День міжнародної
солідарності трудящих
Шановні миколаївці!
Щиро вітаємо вас з Міжнародним днем солідарності трудящих!
1 травня – це день взаємної підтримки трудящих усього світу у прагненні жити у мирному, демократичному суспільстві. Це свято
тих, хто своєю щоденною працею створює
завтрашній день, процвітання і благополуччя
всієї України та нашого корабельного і хліборобського краю.
У цей день ми вшановуємо представників
усіх професій, згадуємо про наших пращурівтрударів, про багатовікові традиції та про
щирі надії.
Ми повинні зберегти наші традиції, йти
шляхом відродження, шляхом вдосконалення. Нехай чудове свято Весни, Миру та Свободи надихає всіх нас на створення добробуту та щасливого майбутнього. Бажаємо вам
здоров’я і наснаги, успіху та оптимізму!

Миколаївщина ступила

на шлях економії

25 квітня відбулася XXIII сесія обласної ради шостого скликання
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 Голова
 Голова
облдержадміністрації обласної ради
Микола РОМАНЧУК Тарас КРЕМІНЬ
Шановні члени профспілок!
Шановні трудівники Миколаївщини!
Від президії обласної ради профспілок щиро
вітаю вас зі святом Весни, Миру і Праці –
Днем міжнародної солідарності трудящих!
1 Травня – свято трудящих усіх країн світу,
яке згуртовує та єднає їх у відстоюванні своїх соціально-економічних прав. Кожен трудівник своєю щоденною працею забезпечує
життєдіяльність суспільства, створює матеріальні і духовні блага, благополуччя своєї
родини. Саме тому він має право на гідну
зарплату та соціальний захист.
Шановні друзі! Нехай Першотравень принесе у ваші оселі тепло та затишок, наповнить
вас натхненням і оптимізмом, подарує гарний
настрій і додасть сил для нових звершень!
Щиро бажаю вам і вашим родинам доброго здоров’я, благополуччя, впевненості у
власних силах, принциповості у відстоюванні своїх прав на гідну працю!
 Голова облпрофради
Юрій ТОЛМАЧОВ

МИР НОВОСТЕЙ
J Новый вариант Конституции должен ликвидировать
областные и районные государственные администрации, а вместо них создать исполнительные комитеты и передать им властные полномочия.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая с трибуны Верховной
Рады.
По словам Яценюка, государственные администрации – это рудимент советской власти. Он подчеркнул, что именно местные
территориальные общины должны выбирать
соответствующего руководителя области или
районов.
При этом он уточнил, что сейчас «идет широкая дискуссия о том, что надо децентрализовать власть. Чрезмерные полномочия центральной власти должны быть отменены и
значительная часть политического, экономического, финансового, социального и гуманитарного властного ресурса должна быть передана на места».
J Всеукраїнський референдум орієнтовно
може відбутися 15 червня цього року. Про призначення такої дати йшлося на засіданні РНБО,
розповів в. о. лідера фракції «Батьківщина»
Сергій Соболєв.

Разом із тим Радбез дійшов висновку щодо
необхідності ухвалити окремий закон про проведення цього референдуму, оскільки, згідно
з існуючими нормами, референдум не може
призначати в. о. Президента України, це має
робити лише президент.
«Це буде закон разової дії, і вже створено робочу групу щодо його напрацювання.
Скоріше за все, його буде винесено на розгляд
сесійної зали на наступному за календарним
планом пленарному тижні, тобто починаючи з
11 травня», – сказав Соболєв.
J Европейский Союз вводит запрет на выдачу виз и замораживает счета ряда высокопоставленных российских политиков, военных, а
также пророссийских украинских сепаратистов.
В обнародованный в Брюсселе список, в
частности, вошли вице-премьер Дмитрий Козак, шеф ГРУ Игорь Сергун, начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов,
министр по делам Крыма Олег Савельев.
По данным агентства «Интерфакс», в расширенном списке также – постпред президента в
Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, вице-спикеры Госдумы Людмила Швецова
и Сергей Неверов, и. о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло, член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, а также лидеры
ряда сепаратистских организаций Донбасса.

J Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает разработать новую редакцию
Налогового кодекса и внедрить в Украине к
2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая, в первую очередь, будет
предполагать сокращение базовых налогов
до 8.
По мнению премьера, это даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налога, упразднить коррупцию
в налоговой сфере, что поможет предпринимателям работать в прозрачных и понятных
механизмах.
J Україна оцінює збиток від окупації Криму
без урахування упущеної вигоди в 950 млрд.
грн. Про це заявив міністр юстиції України
Павло Петренко в ході брифінгу в Кабінеті
Міністрів.
За словами Петренка, у зв’язку з ухваленням і набуттям чинності Закону про окуповані
території, Україна одержала додаткові
механізми щодо захисту інтересів країни в
спорі з окупаційними силами, зокрема притягнення до відповідальності за військові злочини
і злочину проти цілісності України іноземних
громадян, включаючи високопосадовців. «Крім
того, встановлюються механізми компенсації
втрат через процедуру арешту і конфіскацію
майна», – додав Петренко.

J Госпогранслужба Украины продолжает фиксировать факты выезда жителей Крыма, которые ищут политического убежища за
границей.
Только за минувшие сутки три крымские семьи выехали в Польшу с целью получить статус беженцев. 12 граждан Украины (из них
6 детей) и один гражданин иностранного государства пересекли границу в Мостиске. Они
сообщили, что были вынуждены покинуть дом
из-за угроз преследования от пророссийски
настроенных граждан. Большинство беженцев
ранее жили в Симферополе.
J Украинская железнодорожная скоростная компания во вторник, 29 апреля, пустила в
рейс Киев – Харьков первый отремонтированный поезд Hyundai.
Следующий поезд выйдет на маршрут ориентировочно к 9 мая текущего года. В дальнейшем УЖСК намерена сохранить такие же темпы модернизации и выхода поездов в рейсы.
Напомним, 12 февраля все 10 поездов
Hyundai были сняты с эксплуатации для проведения техосмотра в связи с обнаруженными неисправностями кузова и несущей
конструкции вагонов (включая трещины в
стенах).
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