
Міністр промисловості, рудни-
ків і торгівлі Ірану Мохаммед 

Реза Наматзаде заявив, що Тегеран 
готовий забезпечувати потреби 
Європи в газі. 

За словами міністра, в майбут-
ньому Іран хотів би відігравати 
важливу роль на світовому газово-
му ринку, передає Еспресо.TV. 

Як пише Handelsblatt, при 
цьому Наматзаде підкреслив, що 
Іран не хоче складати конкурен-
цію Росії, але, як відомо, «потреби 
Європи в газі постійно зростають, 
і Іран може внести свою лепту в за-

безпечення цих потреб». При цьо-
му Іран «може стати для Європи 
надійним партнером на тривалий 
період», оскільки має великі за-
паси енергоносіїв. Що стосуєть-
ся Росії, то в будь-якому разі, за 
словами Наматзаде, остаточне рі-
шення буде приймати тільки сама 
Європа. 

Крім того, міністр закликав 
автомобілебудівні компанії Німеч-
чини до розширення діяльності в 
Ірані та запросив їх до участі в бу-
дівництві автозаводів на іранській 
території. 

Донецькі гірники, бачачи не-
рішучість влади, готові самі 

захищати свій регіон від терорис-
тів. Разом із ветеранами Чорно-
биля вони звернулися до голови 
Верховної Ради, в. о. президента 
України Олександра Турчинова та 
Прем’єр-міністра Арсенія Яценю-
ка зі зверненням, в якому заявили, 
що сепаратисти перейшли остан-
ню межу, передають «Новини Дон-
басу» в понеділок, 14 квітня. 

«Події останніх днів явно по-
казують, що сепаратисти, які є в 
реальності терористами, пере-
йшли останню межу, після якої 
починається громадянська війна», 
— йдеться у зверненні Незалеж-
ної профспілки гірників Донбасу 
та Донецької обласної організації 
ВГО «Всеукраїнське об’єднання 
ветеранів Чорнобиля». 

Крім того, вони вважають, що 
влада і правоохоронні органи про-

демонстрували свою повну безпо-
радність і злочинну халатність. 

«Розперезались екстремісти, 
почали захоплювати адміністра-
тивні будівлі, викрадати і викорис-
товувати зброю, зокрема, роздаючи 
її простим мітингувальникам. Її ви-
користання вже призвело до жертв, 
— підкреслюється в повідомленні. 
— Ми відповідально заявляємо, що 
центральна влада, яка фактично 
кинула Донбас напризволяще, не 
захистить наш регіон. Це зробимо 
ми. Ми готові стати на захист сво-
єї Батьківщини, свого краю, своїх 
рідних і близьких заради нашого 
спільного майбутнього». 

Під цим зверненням підпи-
салися голова Незалежної проф-
спілки гірників Донбасу Микола 
Волинко та голова Донецької об-
ласної організації ВГО «Всеукраїн-
ське об’єднання ветеранів Чорно-
биля» Володимир Деркач. 
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Одесити створюють 
спецпідрозділ 
«Шторм» 
і вимагають 
відставки в. о. мера-
сепаратиста 

Шахтарі Донбасу готові самостійно 
захищати свій край від сепаратистів 

Бізнес стане відкрити легше 
Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Ним 
скасовується сплата реєстраційного збору, а також 
встановлюється механізм реєстрації юросіб і фізич-
них осіб — підприємців шляхом подання електро-
нних документів без обов’язкового використання 
електронного цифрового підпису. Крім того, 
законом скасовується обов’язковість виготовлення 
та використання печатки. У пояснювальній записці 
цей крок пояснюється тим, що обладнання для 
виготовлення печаток уже не є ексклюзивним і їх 
легко підробити. 

Спецмита на імпортні авто 
знижені на третину 
З 15 квітня Україна на третину знизить спецмита на імпортні 
автомобілі. За повідомленням Міністерства фінансів України, 
нові ставки зменшені на машини з двигуном об’ємом 1000–
1500 куб. см — із 6,46 до 4,31%; 1500–2200 куб. см — із 12,95 
до 8,63%. Ще через рік ставки спецмита будуть знижені від-
повідно до 2,15% і 4,31%. У той же час, відповідно до Закону 
«Про попередження фінансової катастрофи», передбачено 
підвищення ставки акцизного податку на нові легковики. 
Податок на автомобілі, що були у вжитку, не зростає. 

Кандидат у Президенти України Петро ПОРОШЕНКО:

Закінчення. Початок на стор. 1 
Політик так про це говорить: 
— Жити по-новому означає 

жити безпечно. Це по-іншому фор-
мувати обороноздатність держави, 
посилювати боєздатність наших 
збройних сил, які були знищені за 
останніх 10 років. Фактично нам ли-
шилися збройні сили без збройних 
сил. У той же час я був просто вра-
жений рівнем сили духу і патріотиз-
му, які продемонструвала величезна 
кількість українських військових, 
особливо у Криму. 

Жити по-новому — це жити без-
бідно. Українська економіка сьогод-
ні має величезні можливості й по-
тенціал. Вони розкриються сповна 
одразу після зняття з українського 
підприємництва корупційного тя-
гаря, після перебудови судової сис-
теми та після суттєвого скорочення 
і прозорості роботи контролюючих 
органів. Я впевнений, ми різко змі-
нимо інвестиційний клімат в Украї-
ні. Нульову толерантність до коруп-
ції та рішучі дії влади люди мають 
відчути вже першого тижня після її 
обрання. На жаль, зараз ми цього 
ще не бачимо. Паростки корупції 
все ще залишаються. Значна частина 
фінансових потоків, які були за по-
передньої влади, ще не знищені. 

Жити по-новому — жити віль-
но. Люди без будь-якого впливу 
зможуть обирати собі нову владу, 
жодного адміністративного ресур-
су на виборах використовуватися 
не буде. Зробимо все можливе, щоб 
захистити кожен голос і не допус-
тити жодних технологій, аби гроші 
знову увійшли в українську політи-
ку. Жити вільно — це мати свободу 
слова. Це мати можливість вільно 
подорожувати Європою. Думаю, що 
цього можна домогтися вже з 1 січня 
2015 року. 

Жити по-новому означає жити 
чесно. Політики мають чесно роз-
мовляти з власним народом, трима-
ти своє слово і працювати на людей, 

які їх обирали. А судові, право-
охоронні, податкові й митні органи 
мусять пройти антикорупційну лю-
страцію. 

ВСЯ ВЛАДА — ГРОМАДАМ 

Петро Порошенко зазначив, що 
Україні треба змінювати Консти-
туцію. Але писати її має виключно 
український народ, і ніхто ззовні не 
може вказувати, яку державу нам бу-
дувати. 

— На сьогодні треба робити 
дуже рішучі кроки з децентралізації 
влади. Це в жодному разі не озна-
чає федералізації. Україна є і буде 
унітарною державою, — наголосив 
політик. 

Кандидат у Президенти вважає, 
що нова редакція Основного зако-
ну має ліквідувати будь-які супер-
ечності у частині владних повнова-

жень. На його думку, левова частка 
таких повноважень має бути переда-
на місцевим громадам. Паралельно 
з владними повноваженнями треба 
залишати на місцях і більше коштів.  

— Ключовою базою української 
влади має бути територіальна гро-
мада. Вона повинна вирішувати, 
як їй жити далі. Чого на сьогодні 
центральна влада визначає, скільки 
має бути соціальних працівників? У 
якійсь області їх може бути більше, в 
якійсь — менше. Це має вирішувати 
громада. Як і те, що будувати: школу, 
лікарню чи дорогу, — сказав Петро 
Порошенко. 

Щоб місцеві керівники не пере-
творювалися на таких собі князьків 
у вотчинах, Президента на місцях 
мають представляти префекти. Й у 
разі якщо депутати прийняли неза-
конне або корупційне рішення, він 
матиме право через рішення суду 

зупинити його. Коли ж місцева рада 
системно порушуватиме закон, Пре-
зидент матиме право розпустити її і 
призначити дострокові вибори. 

Щодо виборів депутатів до Вер-
ховної Ради, то Петро Порошенко 
однозначно за те, щоб проводити їх 
на пропорційній основі за відкрити-
ми списками. 

— Відкриті списки — коли люди 
вирішують, хто їх представлятиме у 
парламенті. Закриті ж списки фор-
муються лідерами партій. Це ство-
рення таких собі своєрідних полі-
тичних акціонерних товариств, коли 
кілька осіб вирішує, як має жити 
країна. Таке треба припиняти. 

ЗА РЕФОРМИ МАЮТЬ 
ПЛАТИТИ ЗАМОЖНІ 

Петро Порошенко впевнений, 
якщо реформи робляться прозо-
ро, влада їх починає з себе, якщо 
основний тягар лягає на заможних 
людей, то тоді реформи матимуть 
підтримку. Люди повинні знати, на 
скільки запроваджується режим 
економії. На жаль, сьогодні ми ма-
ємо приклади, як не треба робити. 
Зокрема, це стосується курсової по-
літики: 

— На сьогодні Нацбанк видає 
рефінансування банкам за низь-
кою ставкою. Кажуть, для того, щоб 
підтримувати виробництво. Осно-
вний тягар же девальвації лягає на 
простих людей. Вони заплатять із 
власної кишені за подорожчання 
продуктів, бензину і т. д. А переваги 
отримують ті, хто володіє заводами, 
фабриками. Оскільки для них ціна 
на гроші значно менша, ніж зне-
цінення валюти. Вважаю це непра-
вильним. 

РОДИНАМ МАЮТЬ 
ПОВЕРНУТИ «ДИТЯЧІ» ГРОШІ 

— Я хочу вибачитися перед усіма 
багатодітними сім’ями. Прийняття 

норми про зменшення нарахування 
при народженні дитини — це зло-
чин. Можна економити на всьому, 
я підкажу, де взяти гроші, та еконо-
мити на дітях — не можна, — зазна-
чив Петро Порошенко і повідомив, 
що народні депутати Павло Розенко 
й Ірина Геращенко готують законо-
проект, яким повернуть раніше за-
тверджені суми державних допомог 
при народженні дітей. 

ПРЕЗИДЕНТА ОБИРАТИ 
ПОТРІБНО ВЖЕ В ПЕРШОМУ 
ТУРІ 

Кандидат на пост Президента 
України Петро Порошенко заявив, 
що не вважає Юлію Тимошенко сво-
їм політичним опонентом. Більше 
того, у разі обрання Президентом 
запропонує їй працювати у своїй 
команді. Він переконаний, що всі 
політики мають об’єднатися заради 
майбутнього країни. 

— Після виборів треба зшивати 
країну, робити соборність, забез-
печити єдність країни, спільно пра-
цювати на нашу перемогу... Єдність 
означає, що для кожного, хто бажає 
працювати на Україну, буде знайдене 
достойне місце. Юлія Володимирів-
на Тимошенко абсолютно заслуговує 
достойного місця у владній команді. 

Петро Порошенко аргументо-
вано пояснив, чому вважає, що від 
демократичних сил на вибори має 
йти один кандидат, який має шанси 
перемогти вже у першому турі. 

— Ми не маємо втрачати час на 
другий тур. Три тижні на другий 
тур, потім оскарження, інавгурація, 
Рада піде у відпустку... Поки депу-
тати прийдуть, розкачаються, буде 
жовтень. Чи може зараз Україна до-
зволити собі таку розкіш? Ні, — по-
яснив він. 

Кандидат у Президенти подяку-
вав усім волинянам за їх готовність 
працювати на єднання країни. 

Наталка СЛЮСАР 

40
у стільки мільярдів доларів 
Україна оцінила шельф Чорного 
моря, який опинився під контр-
олем Росії. Про це заявив міністр 
енергетики Юрій Продан. 

3

У структурі Головного управління 
МВС України в Одеській облас-

ті створюється підрозділ патрульної 
служби міліції особливого призна-
чення «Шторм». 

Як повідомили в одеському глав-
ку міліції, створення цього спецпі-
дрозділу відбуватиметься в найко-
ротший термін, без зайвих зволікань 
і процедур, в умовах цілковитої від-
критості. 

«Я звертаюся до всіх, хто відчу-
ває свою цілковиту та всебічну го-
товність бути корисним Україні, го-
товий стати на захист її державності 
і цілісності, правопорядку та безпеки 
громадян, закликаю вступати до лав 
новоствореного спеціального підроз-
ділу міліції», — зазначив начальник 
ГУ МВС України в Одеській області 
полковник міліції Петро Луць. 

А тим часом під Верховною Ра-
дою одесити вимагають відставки 
в. о. міського голови Одеси Олега 
Бриндака за сепаратистські вислов-
лювання. Вони запевняють, що бу-
дуть звертатися до ВР, РНБО та Каб-
міну з вимогою відправити Бриндака 
у відставку за підтримку сепаратиз-
му. 

Нагадаємо, Бриндак став в. о. 
мера після відставки очільника 
міста Олексія Костусєва в жовтні 
2013 року. 

Іран готовий замінити Росію і забезпечити 
Євросоюз газом 

Політика

 ПОГОДА

У західних областях 17 квіт-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Температура вночі +4...+6 °C, 
вдень +9...+12 °C. 18 квітня по-
хмуро, дощитиме. Температура 
повітря вночі +8...+10 °C, вдень 
+13…+18 °C. 19 квітня хмарно, 
передбачаються опади. Вночі 
+10...+12 °C, вдень +12...+18 °C. 

У північних регіонах 17 квіт-
ня переважно ясно, сухо. Темпе-
ратура повітря вночі +4...+8 °C, 
вдень +8...+15 °C. 18 квітня со-
нячно, без опадів. Уночі +4...+9 °C, 
вдень +12...+19 °C. 19 квітня змін-
на хмарність, опади не очікують-
ся. Температура повітря вночі 
+8...+12 °C, вдень +13...+19 °C. 

У Києві 17 квітня змін-
на хмарність, дощу не прогно-
зують. Уночі +7…+9 °C, вдень 
+10...+14 °C. 18 квітня хмарно з 
проясненнями, сухо. Температу-
ра повітря вночі +6...+11 °C, вдень 

+13...+18 °C. 19 квітня змінна 
хмарність, дощитиме. Темпера-
тура вночі +10…+13 °C, вдень 
+13...+18 °C. 

У східних регіонах 17 квіт-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Уночі +9...+12 °C, вдень 
+14...+18 °C. 18 квітня змінна 
хмарність, сухо. Вночі +10...+13 °C, 
вдень +14...+19 °C. 19 квітня со-
нячно, без опадів. Температура 
повітря вночі +10...+14 °C, вдень 
+14...+22 °C. 

У південних областях 
17 квітня переважно ясно, без 
опадів. Температура повітря 
вночі становитиме +8...+13 °C, 
вдень +13...+21 °C. 18 квітня 
змінна хмарність, сухо. Темпера-
тура повітря вночі +10...+14 °C, 
вдень +17...+22 °C. 19 квітня по-
хмуро, очікується гроза. Нічна 
температура +10...+13 °C, денна 
+14...+17 °C. 

Політики мають об’єднатися заради майбутнього країни


