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15 червня – День
медичного працівника
Шановні працівники медичних
закладів Миколаївщини!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня медичного
працівника!
Ви піклуєтесь про найдорожче – життя і
здоров’я людини. Саме ви поряд з кожним
із нас від народження, ви підтримуєте нас
у час хвороби та робите все для нашого
одужання. У ваших руках здоров’я тисяч
миколаївців. Завдяки професіоналізму та
самовідданості ви щодня рятуєте сотні
життів.
Розуміємо, що сьогодні першочергове
завдання – модернізація медичної галузі,
оновлення обладнання та забезпечення
всіма необхідними ліками. Ми разом можемо зробити медичну допомогу якісною
та доступною для кожного жителя регіону.
Миколаївці мають бути здоровими та
щасливими!
У переддень свята дякуємо вам за
вірність клятві Гіппократа, людяність та
чесність, чуйні серця та лагідні руки.
Зичимо вам та вашим сім’ям міцного
здоров’я, достатку, благополуччя та
радості. Щастя вам та добра!

БИЗНЕС НА ОБМАНУТЫХ

СТАРИКАХ
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Микола РОМАНЧУК Тарас КРЕМІНЬ

Шановні медичні працівники!
Від президії обласної ради профспілок
тепло і сердечно вітаю вас з професійним
святом – Днем медичного працівника!
У всі часи ваша професія була і залишається
однією з наймилосердніших, а праця – воістину
героїчною і гуманною. Ви приймаєте на себе
важкий тягар людського болю і страждань,
оберігаєте найцінніше, що є у людини, – її
здоров’я, зцілюєте золотими руками і добрим
словом, рятуєте життя. Ви супроводжуєте кожного з нас із самого народження, переживаєте
разом із нами у часи хвороби, даруєте надію
на одужання. Щира вам вдячність за вірність
благородному покликанню і обов’язку, чуйне
серце, теплоту і людяність.
Напередодні свята щиро бажаю вам та вашим сім’ям міцного здоров’я! Нехай ваша
доброта і щедрість душі, усі ваші зусилля
повертаються до вас сторицею. Щастя, достатку, радості, сімейної злагоди, успіхів, подальших професійних здобутків!
 Голова облпрофради Ю. П. ТОЛМАЧОВ

МИР НОВОСТЕЙ
М
J Інавгурація п’ятого
президента Петра Порошенка обійшлася Україні
майже вчетверо дешевше,
ніж вступ на посаду Віктора Януковича. Про це повідомив тепер уже
колишній керівник Держуправління справами
Геннадій Зубко.
Загалом інавгурація Порошенка обійшлася у
800 тисяч гривень (67 тисяч доларів), розповів
він. Для порівняння, інавгурація Януковича коштувала платникам податків у 3,7 разу (250 тисяч доларів), а Ющенка – майже в 12 разів дорожче (800 тисяч доларів).
J Граница с Россией будет перекрыта. Для
этого сейчас идет поиск всех необходимых
методов и средств. Об этом в эфире «5 канала» заявил советник министра внутренних дел
Украины Антон Геращенко.
Отвечая на вопрос, не рассматривается ли
вариант минирования границы с Россией, Геращенко отметил:
– Минирование собственной территории –
это опасность для граждан Украины. Это непростые вопросы. Хотя национальная безопасность
важнее, но нужно взвесить все «за» и «против».
Есть много методов борьбы и без мин, но они
требуют денег и времени. У нас сейчас нет в
достаточном количестве ни того, ни другого.

J Украина может лишиться мирового лидерства по экспорту подсолнечного масла.
Такое мнение выразил генеральный директор
ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.
По его мнению, этому способствует законопроект № 4858, предполагающий введение пошлин на экспорт нерафинированного подсолнечного масла в размере 3 % его таможенной
стоимости.
Он уверен, что от введения 3 % экспортной
пошлины на сырое масло выиграют российские
производители.
– Сегодня Россия является главным конкурентом на мировом рынке масла Украины. Она
также производит около 4 млн. т и на экспорт
поставляет около 2 млн. т, – отметил Капшук.
Поэтому, если Украина не поставит сырое
масло, эту нишу занимает Россия.
J Украина отказалась от предложения
«Газпрома» снизить цену на российский газ
на 100 долларов за тысячу кубометров – до
385 долл. Об этом на заседании Кабинета Министров заявил Премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
– Россияне сделали нам предложение касательно снижения цены на газ на 100 долларов –
так называемую скидку. Я сразу хочу заявить,
что мы эти российские ловушки знаем. Скидка
устанавливается решением правительства Рос-

сийской Федерации и снимается правительством РФ, – сказал Яценюк.
При этом Премьер-министр сообщил, что
украинская сторона не требует скидок от России на природный газ, а настаивает на изменении газового контракта на принципах рыночной
цены. Украинская сторона считает, что рыночной ценой на газ для нее является 268,5 доллара за тысячу кубометров – это цена, по которой Украина покупала газ в первом квартале
2014 года.
Также Премьер-министр сообщил, что на данный момент в подземных хранилищах Украины накоплено 13,4 млрд. кубометров природного газа.
J Кримчан, які будуть надавати послуги
проживання без отримання дозволу, обіцяють
штрафувати. Зокрема про санкції вже заговорили в Ялті, повідомили в прес-службі Ялтинської міської ради.
– Мова йде про громадян, які надають приміщення для тимчасового розміщення та проживання фізичних осіб з обмеженою кількістю
місць (не більше 30) і не надають додаткові послуги (організація харчування, екскурсійне та
транспортне обслуговування, інші послуги), а
також не здають в оренду належні їм об’єкти
нерухомості під офіси чи магазини, – йдеться
в повідомленні.

У разі здачі житла без сплати податку до
порушників будуть застосовуватися штрафні санкції у п’ятикратному розмірі фіксованої
ставки податку.
J С 1 июля в Украине вырастут тарифы на
водоснабжение в среднем на 84 %, на водоотвод (стоки) – на 105 %, на водопотребление
(вода и стоки) – на 93 %.
Как объяснили в Нацкомисии по госрегулированию в сфере коммунальных услуг, теперь
украинцы будут платить за воду, согласно экономически обоснованному уровню – то есть с
заложенной рентабельностью до 5 %.
– Тарифы на воду повышались в последний
раз в 2008-2012 годах. За это время ее себестоимость выросла существенно – больше
нужно средств на выплату зарплаты, закупку
электроэнергии, реагентов. Водоканалы не могут работать в убыток, ведь им нужно думать о
существовании своих предприятий, чтобы они
вообще не умерли, – рассказал член Нацкомисии Дмитрий Григорьев. – В связи с этим, с
первого июля повышаются тарифы на воду для
26 из 150 предприятий, которые обеспечивают
87 % рынка водоснабжения страны. Остальные
водоканалы, скорее всего, повысят тарифы с
первого августа или осенью.
 По сообщениям информагентств

