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Звернення Президента
України П. Порошенка
з нагоди Дня Конституції

Амброзія: у полоні

недбальства та байдужості
Дорогі співвітчизники!
Сьогодні ми відзначаємо вісімнадцяту річницю від дня ухвалення Конституції України – головного документа, який окреслює
основні права і свободи людини,
визначає найважливіші суспільні
відносини, територіальний устрій
держави, демократичні засади її
розвитку.
Нині Україна проходить чи не
найважче за часи своєї незалежності випробування – випробування на єдність та територіальну
цілісність.
Усвідомлюючи величезне значення Конституції та її вплив на
суспільний розвиток, я запропонував Верховній Раді України
зміни до Основного Закону.
Після їх прийняття ми докорінно змінимо принципи організації місцевої влади, яка не знала
реформування від початку 90-х
років.
Повноваження та функції державних адміністрацій, які будуть
ліквідовані, перейдуть до виконавчих комітетів районних та
обласних рад. Відбудеться бюджетна децентралізація, значна
частина зібраних податків залишатиметься на місцях.
Завдяки змінам до Конституції
вперше більше прав отримає не
Президент чи парламент, а носій
влади – народ та органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські, районні та обласні
ради.
Децентралізація, яка буде закладена в Конституції, передбачає розширення повноважень
місцевих громад, зокрема й у
питаннях історичної пам’яті, культурних традицій та мовної політики. Але єдиною державною
мовою України була, є і буде
українська мова.
Оновлена Конституція України
зміцнить підвалини єдності суспільства та закладе основу для
формування сучасної політичної
нації.
Водночас єдине бачення усіма
політичними та громадськими силами спільної мети і відповідальне
ставлення до вирішення актуальних завдань державотворення
стане запорукою подальшого поступу та процвітання України.
Як Глава держави звертаюся до усіх громадян із закликом
об'єднати зусилля задля порозуміння у суспільстві, успішного
розвитку країни, щасливого майбутнього нинішнього та прийдешніх поколінь.
Вітаю усіх із Днем Конституції
України. Бажаю миру, добра та
злагоди.
Слава Україні!
 Петро ПОРОШЕНКО
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 Європейський Союз
розуміє рішення Президента України Петра Порошенка припинити односторонній
режим припинення вогню,
заявляє президент Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу.
«Ми розуміємо його рішення і право захищати територіальну цілісність і суверенітет країни»,
– сказав Баррозу, виступаючи в середу на сесії
Європарламенту в Страсбурзі.
Разом з тим президент Єврокомісії закликав
усі сторони намагатися уникати насильства. Він
підкреслив, що в цьому контексті було б важливим
побачити реальні дії Росії з припинення постачання
зброї та проникнення бойовиків через кордон з Україною,
а також допомогу РФ у тиску на сепаратистів на сході
України з метою згортання ними своєї діяльності.
 Население городов и поселков в зоне АТО изменило свое отношение к украинским силовикам.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
«Если сравнивать с первыми днями АТО, когда
местные жители не давали проходить силам АТО
и не пропускали технику ВСУ, то сейчас ситуация
совершенно иная. Сейчас местные жители встречают украинских военных как освободителей и сообщают о месторасположении и действиях террористов. Это очень ценная информация и думаю,
что вскоре силы АТО освободят еще несколько населенных пунктов от террористов», – сказал он.
 Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в статью
1058 Гражданского кодекса Украины (относительно
ответственности банка за нарушения условий договора банковского вклада – депозита).
Законопроектом (регистр. № 2202) предлагается предусмотреть ответственность банков за
нарушение условий договора банковского вкла-

да (депозита) по своевременному возвращению
вкладов (депозитов) в виде уплаты банком вкладчику пени в размере одного процента от суммы
вклада (депозита) за каждый день просрочки исполнения обязательства, сообщили на официальном сайте ВР.
 Европейский Союз отменяет ограничения на
импорт подсолнечного масла из Украины. Такое
решение Еврокомиссия приняла 1 июля.
Данное решение вступит в силу через 20 дней
после его официального опубликования.
Напомним, Украина является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечника. Как
сообщали «Комментарии», страна обеспечивает
25 % мировой добычи и 55 % мирового экспорта
этой культуры.
 Депутаты парламента Молдовы в ходе специального заседания в среду, 2 июля, проголосовали за ратификацию соглашения об ассоциации
с Евросоюзом. «За» высказались 59 депутатов,
«против» – четверо.

Участники многотысячного митинга перед зданием законодательного органа встретили сообщение о ратификации соглашения продолжительными аплодисментами и возгласами «Молдова –
за Европу!».
Вслед за ратификацией соглашения в парламенте документ должен подписать президент Тимофти, после чего он будет опубликован в специальном выпуске официального печатного органа.
 Временно исполняющий обязанности руководителя Ростуризма Олег Сафонов заявил, что
туристический сезон 2014 года для Крыма будет
успешным.
«Сезон в Крыму начался успешно. По нашим
данным и по данным коллег из Крыма, миллион россиян уже посетило Крым», – сказал он на
пресс-конференции.
Как известно, оккупированный Россией Крым
переживает самый провальный туристический сезон за много лет. Это подтверждает трансляция
веб-камер с крымских пляжей.
 По сообщениям информагентств

