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У ПОШУКАХ КОНСЕНСУСУ

ТА ПОРОЗУМІННЯ

11 липня відбулася XXIV сесія обласної
ради шостого скликання. 60 депутатів
зібралися у сесійній
залі, аби обговорити
та прийняти рішення
з десяти пунктів порядку денного. Вів
сесію голова обласної
ради Тарас КРЕМІНЬ,
а місця в президії також зайняли голова
облдержадміністрації
Микола РОМАНЧУК
та заступник голови
облради Олександр
СМИРНОВ. Але перед
початком сесійної роботи присутні, схиливши чола, вшанували
хвилиною мовчання
пам’ять героїв, котрі
загинули на Донбасі у
боротьбі за єдину та
соборну Україну. На
жаль, у горнилі неоголошеної війни проти України загинули й
наші земляки – світла
їм пам’ять та вічна
шана.

Стор. 4
МИР НОВОСТЕЙ
М
В день 24-летия со дня
провозглашения Декларации о государственном
суверенитете Украины
Президент Украины Петр Порошенко высказал убеждение, что Украина достойно
переживет все испытания и станет современным европейским государством.
«Наша страна переживает суровые испытания. Но я твердо убежден: украинский народ даст достойный ответ на все
вызовы нынешнего времени. Мы обязательно победим. Суверенная и соборная
Украина станет современным европейским государством – богатым и сильным», – говорится в опубликованном на
официальном сайте главы государства
обращении к украинскому народу.
«Желаю всем мира, добра и согласия», – говорится в обращении
П. Порошенко.
***
Россия начала новый виток войны
против Украины, активно снабжая террористов Донбасса современной боевой техникой. Дипломатические методы
разрешения конфликта – исчерпаны. Об
этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый.

Он отметил, что Украина ждет более
решительной оценки ЕС и США в отношении России.
При этом Чалый признал, что Россия
начала новый этап войны против Украины. Теперь систематически применяются
провокации, как это было с обстрелом
Снежного. Россия продолжает поставлять
на территорию Украины боевую технику.
***
По состоянию на 15 июля фактические
объемы экспорта аграрной продукции составляют 672 тыс. тонн, из которых пшеницы – 111 тыс. тонн; кукурузы – 259 тыс.
тонн; ячменя – 293 тыс. тонн и других
зерновых – 9 тыс. тонн. Загружено на корабли – 236 тыс. тонн. Об этом сообщает
Минагрополитики.
Цены спроса на зерновые в настоящее
время колеблются в зависимости от региона: на пшеницу 3-го класса – от 1790 до
2700 грн./т, на фуражную пшеницу 6-го
класса – от 1659 до 2650 грн. за тонну.
Средние цены на ячмень составляют
1956 грн./т, на кукурузу – 2004 грн./т.
***
Глава уряду Арсеній Яценюк зауважив,
що 17 липня він презентує проект змін
до держбюджету, де передбачатимуться

кошти для фінансування відновлювальних
робіт на Донбасі.
У відновленні пошкодженої інфраструктури Донецької та Луганської областей повинні взяти участь і так звані
олігархи. Таку думку під час брифінгу
на горі Карачун у Слов’янську висловив
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. «Переконаний, що в таких умовах усі
повинні скинутись, усі повинні дати гроші
для того, щоб відновити мережі, відновити
інфраструктуру і відновити життя на
Донбасі», – сказав Яценюк, відповідаючи
на запитання про можливість і необхідність
залучення так званих олігархів до процесу
відновлення Донбасу.
***
На министра внутренних дел Арсена
Авакова совершено покушение. Об этом
сообщил источник в правоохранительных органах. «Известно только то, что
убить министра пытались в зоне антитеррористической операции», – сказал
информатор.
Позже в пресс-службе МВД подтвердили, что на Авакова было совершено
покушение.
«Было совершено покушение... С Арсеном Борисовичем все в порядке», – сообщили там.

***
Співдоповідач ПАРЄ з моніторингу
України Марієтта де Пурбе-Лундін
закликає Президента Петра Порошенка
переглянути запропоновані ним зміни до
Конституції.
«Пропозиція Президента Порошенка щодо конституційних поправок лише
частково вирішує зміни, яких терміново
потребує країна. Вона закликала Порошенка подати в парламент переглянуті
пропозиції, які носитимуть комплексний
характер і врахують усі питання.
Водночас вона привітала пропозицію
Петра Порошенка стосовно «справжньої
децентралізації влади на місцевому та
регіональному рівнях».
***
Министерство иностранных дел Польши заявляет о похищении польского католического священника Виктора Вонсовича террористами в Донецкой области.
Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Марцин Войцеховский.
Священник Виктор Вонсович – украинец, который имеет польское происхождение, был похищен на одном из
контролируемых пунктов террористами
возле Горловки.
 По сообщениям информагентств

