Жителі Луганська
закликають терористів
«валити в смердючу
Росію»
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Жителі Луганська розповсюджують по місту
листівки з гнівним зверненням до «громадян
бандитів, сепаратистів і загарбників», у якому
закликають їх «валити в свою смердючу Росію». «Не покинете Луганськ — нас озброюють, будемо стріляти вам у спину!»

За корупцію звільнили більше 2000
співробітників Міністерства доходів

стільки мільйонів гривень податків не заплатив державі холдинг
«МАКО», власником якого є син
колишнього президента Олександр Янукович. Про це розповіли у Генпрокуратурі.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет Міністрів
України створив Державну фіскальну службу в результаті реорганізації Міністерства доходів і зборів. Нове керівництво замінило
у складі Міндоходів 20 начальників департаментів, звільнили
160 осіб у центральному апараті та близько 2000 — у територіальних представництвах. «Із тими людьми, які мають стосунок до
корупційних схем і так далі, ми намагаємося прощатися, — повідомив заступник міністра. — Звичайно, є багато людей із минулої
команди, які продовжують працювати у відомстві. Ми намагаємося відстежувати їхню діяльність».

Які з волинських підприємств
готові до конкуренції в Європі

— Уже сьогодні країни-члени ЄС
є основними торговими партнерами
Волині. Обсяги зовнішньої торгівлі
товарами області з цими державами
становлять понад 70% від сукупних
комерційних операцій, здійснених
місцевими підприємствами як у
2013 році (1,2 млрд дол. США), так
і протягом січня–квітня поточного
року (147,6 млн дол. США). Майже
70% волинських товарів експортується до ЄС. Відміна мита передусім
позитивно вплине на виробництво
зернових, оскільки сільгоспвиробники зможуть більше експортувати
цієї продукції. Для такого ж успішного виходу на європейський ринок
виробників м’ясної та молочної продукції необхідно прийняти низку
законопроектів, які гарантують безпеку харчових продуктів, а також

тарший лейтенант із 51-ї окремої механізованої бригади,
заступник командира батареї Андрій Виговський намагається довести факт крадіжки палива для
військової техніки. Про це «Цензор.нет» повідомило джерело.
Після розстрілу 10-го блокпоста бригади під Волновахою 51-у
бригаду відправили на навчання/
переформування на Широколанівський полігон у Миколаївську
область.
У підпорядкуванні Андрія Виговського перебуває 17 одиниць
техніки (колісна та гусенична).
Офіцер зауважив, що машини,
які не використовувалися, за документами проїхали сотні кілометрів. За два місяці в його підрозділі
(17 машин із 600) недостача 1300 л
бензину А-76 і 800 л дизельного
палива.
Офіцер доповів про зникнення
пального командиру 51-ї бригади
полковнику Пивоваренку, після

пройти перевірки підприємств інспекторами Єврокомісії.
Після скасування країнами ЄС
митних зборів і підготовки до впровадження режиму вільної торгівлі
з європейськими країнами відкрилися нові можливості для експорту.
Відвантажують же свою продукцію
на Європу в основному ті підприємства, які робили це досі. Це й «Модерн-Експо», і «Кромберг», і «СКФ
Україна». Декому вдалося наростити обсяги експортованої продукції.
Так, швейцарська компанія «Нестле» відзначає підвищення попиту
на продукцію її українських підприємств завдяки скасуванню в травні
цього року мит при імпорті в країни ЄС. Зокрема, фабрика «Торчин»
(ПрАТ «Волиньхолдинг»), окрім Російської Федерації, на яку припадає

майже половина її експортних продажів, поставляє соуси в Болгарію,
Молдову, Латвію, Румунію, Білорусь,
Казахстан, Ізраїль, США, Грузію. У
2014 році почався експорт соусів до
Польщі.
— Яку продукцію волинські
підприємства постачають на ринки ЄС?
— Це здебільшого продукція
лісового господарства та деревообробної промисловості, зокрема лісоматеріали, деревостружкові плити, столярні вироби, а також інша
продукція сировинного характеру.
Існують також реальні передумови
для збільшення поставок до Євросоюзу продукції машинобудування,
а також харчової і легкої промисловості.
Розмовляла Наталка СЛЮСАР

Даішники зупиняли авто стріляниною по колесах

В

ночі 22 червня у селі Грем’яче
Ківерцівського району працівники ДАІ переслідували авто, яке не
зупинилося на їхню вимогу. Правоохоронці застосували зброю, одного
з пасажирів поранили.
Як виявилося, четверо юнаків
поверталися з дискотеки на незареєстрованому автомобілі. Мама
17-річного Богдана, який був за
кермом, звинувачує працівників
ДАІ у перевищенні службових
обов’язків. Вона каже, що хлопчаки просто злякались і через це не
зупинилися. Коли ж усе-таки через неможливість рухатися (шини
прострелили) машина зупинилася,
співробітники Державтоінспекції
при затриманні застосували газовий балончик і побили хлопців.
В управлінні ДАІ повідомили,
що близько 1-ї ночі наряд ВДАІ з

обслуговування м. Ківерці та району помітив автомобіль «Опель
Вектра», який рухався по зустрічній смузі з перевищеною швидкістю без увімкненого ближнього
світла фар. Увімкнувши проблискові маячки на патрульному авто
й освітлювальні жезли, працівники ДАІ подали водієві сигнал про
зупинку. Незважаючи на це, водій
транспортного засобу продовжив
рух. Правоохоронці розпочали
переслідування
правопорушника. Після неодноразових вимог до
керманича легковика за допомогою
гучномовця зупинитися (правопорушник рухався зі швидкістю
200 км/год і наражав на небезпеку
інших учасників дорожнього руху)
працівник ДАІ застосував табельну вогнепальну зброю: здійснив
два постріли вгору, а в подальшому

кілька пострілів у колеса машини.
У результаті пасажир отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований у Цуманську лікарню, а
до водія було застосовано заходи
фізичного впливу, сльозогінний газ
«Терен-4М» і наручники.
У салоні автомобіля «Опель Вектра», крім неповнолітнього водія,
перебувало троє пасажирів. Згідно
з проведеним працівниками ДАІ
дослідженням, водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Відомості про цей
факт внесено до Єдиного реєстру
досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за
ст. 342 (Опір працівнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Проводиться службове розслідування. Транспортний
засіб затриманий і доставлений на
арештмайданчик.
Наразі прокуратура з’ясовує,
чи правомірно правоохоронці застосували табельну зброю.
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Події

У 51-ї окремої механізованої бригади,
обстріляної під Волновахою, пропало 2,1 т
палива

C

Президент Петро Порошенко
27 червня у Брюсселі має підписати Угоду про асоціацію України
з Євросоюзом. Вона передбачає
реформи в ключових сферах, зокрема в державному управлінні,
правоохоронних органах, економіці, захисті прав споживачів,
енергетиці, транспорті, охороні
навколишнього середовища, промисловому розвитку, соціальному
розвитку та захисті, освіті, культурі.
У ЄС обіцяють, що нові ринкові
можливості й більш високі стандарти виробництва стимулюватимуть
інвестиції, модернізацію сільського
господарства і поліпшення умов
праці в нашій державі. Загалом
же додаткові доходи українських
підприємств мають сягнути 1,2 мільярда євро. Разом із тим уже з
23 квітня в Україні діють автономні
торговельні преференції, надані європейським співтовариством українським товарам у вигляді «бонуса».
Як користуються цим волинські
підприємства, «Відомості» запитали
у першого заступника голови ОДА
Сергія Кудрявцева.
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чого вийшов указ про його переведення в Ужгород.
Перебуваючи в штабі Широколанівського полігону, перед відправленням в Ужгород, Андрій
доповів про зникнення палива командувачу ОК «Північ», генераллейтенанту Колеснику І. І. 5 червня генерал запропонував написати
заяву в миколаївську військову
прокуратуру і залишив Андрія в
розташуванні частини до закінчення розслідування.
11 червня в частину прибула
перевірка з військової прокуратури й особливого відділу. Висновок
ревізії — факт пропажі 2,1 т палива підтверджений.
17 червня, коли Андрій Виговський поїхав у миколаївську військову прокуратуру, щоб зробити
копію своєї заяви, тому що почав
розуміти, що розслідування не
буде, у нього відібрали оригінали
всіх маршрутних листів, які є доказом крадіжки палива.

Актор канадського цирку «Дю Солей»
передав українській армії $60 тис.
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-річний актор цирку «Дю
Солей» (канадська компанія
розваг) Віктор Кі передав на потреби української армії 60 тисяч
доларів. Чоловік їздив по США,
перед глядачами розказував про
Україну та її біди. Там же, на виступах, і збирав гроші на потреби
армії.
Віктор Кі родом із Прилук. У
дитинстві мав прізвище Кіктєв.
Виступав у дитячому цирковому
колективі «Удай» Палацу культури заводу «Будмаш». Мати хлопця
була танцівницею, батько — музикантом. У 1989 році Віктор вступив до Київської академії естрадного та циркового мистецтва,
опісля виїхав у Францію, зараз
мешкає у Флориді (США). Курсує
світом із цирковими номерами.
Про Україну не забуває. Навіть
свій автомобіль «Порше» розмалював у жовто-блакитні кольори,
а на капоті розмістив зображення
тризуба. На автівці напис: «Неlр
Ukraine» («Допоможіть Україні»).
— Спочатку син збирав гроші
на допомогу сім’ям, рідні котрих
загинули на Майдані, — написала
повідомлення у соцмережі мама
Віктора 67-річна Лариса Цибульська (жінка зараз мешкає в США,
у місті Орландо). — Збирав кошти
від Сан-Франциско до Нью-Йорка,
а це 4000 миль (більше 6000 кілометрів). У першу чергу гроші да-

вали тим родинам героїв Небесної
сотні, які, на нашу думку, більше
потребують фінансової допомоги.
Хоча це не поверне їм втрачених
рідних, але хоч якась допомога.
Віктор Кі продовжує збирати
гроші для армії, хоча в Прилуках
був дуже давно.
— Хотілося б, щоб і наша країна (має на увазі Україну. — Авт.)
думала про це, а не лише громадяни, котрі живуть далеко від
Батьківщини, — переконана мама
циркача.
Роман ДАВИДЕНКО
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У західних областях 26 червня хмарно, дощитиме. Температура повітря вночі +12...+14 °C,
вдень +15...+17 °C. 27 червня
хмарно з проясненнями, йтиме
дощ. Вночі +10...+11 °C, вдень
+15…+18 °C. 28 червня переважно хмарно, опади не передбачаються. Вночі термометр покаже
+10...+14 °C, вдень +17...+18 °C.
У
північних
регіонах
26 червня хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура
повітря вночі +8...+11 °C, вдень
+14...+19 °C. 27 червня похмуро,
дощитиме. Нічна температура
+11...+13 °C, денна +13...+14 °C.
28 червня змінна хмарність,
опади не очікуються. Температура повітря вночі становитиме
+9...+16 °C, вдень +17...+21 °C.
У Києві 26 червня похмуро,
йтиме дощ. Температура повітря
вночі становитиме +13…+14 °C,
вдень +15...+18 °C. 27 червня
змінна хмарність, прогнозують
опади. Вночі термометр показуватиме +12...+13 °C, вдень

+13...+14 °C. 28 червня переважно ясно, сухо. Нічна температура
+11…+16 °C, денна +18...+21 °C.
У східних регіонах 26 червня очікується змінна хмарність,
дощитиме. Температура повітря
вночі становитиме +15...+14 °C,
вдень +19...+22 °C. 27 червня
хмарно з проясненнями, опади
не передбачаються. Вночі температура становитиме +17...+20 °C,
вдень +21...+27 °C. 28 червня
змінна хмарність, сухо. Температура повітря вночі +15...+16 °C,
вдень +16...+21 °C.
У
південних
областях
26 червня перемінна хмарність,
прогнозують грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме +17...+18 °C, вдень +21...+25 °C.
27 червня змінна хмарність, сухо.
Вночі позначка термометра досягне +17...+20 °C, вдень +22...+25 °C.
28 червня переважно ясно, без
опадів. Нічна температура повітря становитиме +15...+18 °C, денна +21...+22 °C.

