
Міністерство внутрішніх справ 
перейшло до практично-

го впровадження реформи. Про 
це повідомив міністр МВС Ар-
сен Аваков на своїй сторінці в 
Facebook. Згідно з проектом, буде 
чітке розмежування політичної 
функції МВС, яку виконуватиме 
міністр, і професійної, яку закрі-
плять за керівниками відповідних 
відомств — Національної поліції, 
Національної гвардії, Прикордон-
ної служби, Міграційної служби та 
Служби з надзвичайних ситуацій. 

Міліцію не буде просто пере-
йменовано в поліцію — органи 
правопорядку реорганізують, 
щось скоротять, щось об’єднають 
(зокрема, не буде УБОЗ). «Напри-
клад, зараз на 100 тисяч душ дово-
диться 376 міліціонерів, а згідно зі 
стандартами ООН має бути 300», 
— пояснює Аваков. 

Щодо компетенції поліції, то 
вона буде приблизно тією ж, що і 
нинішньої міліції. Функції ДАІ та 
патрульної служби об’єднають. 
ДАІ більше не займатиметься ре-
єстрацією транспорту і видачею 

водійських посвідчень. Крім того, 
планується закінчити впрова-
дження автоматичної фіксації по-
рушень, яке застопорилося в 2013 
році. Нововведення будуть про-
тестовані на місті Хмельницькому 
з 1 листопада поточного року по 
28 лютого 2015-го. Буде проведено 
експеримент зі створення єдиної 
патрульної служби на базі підроз-
ділів ППС міліції та ДАІ. 

Реформа МВС: міліція стане поліцією, ДАІ 
буде розформовано 

Колишній співробітник ФСБ в 
інтерв’ю з журналістами «Ки-

їв-онлайн» заявив, що в близькому 
оточенні російського президента 
Володимира Путіна назріває бунт. 
Бізнесмени розуміють, що воюва-
ти зі всім світом за якісь історичні 
принципи сенсу немає. Та й ра-
дянська фобія про те, що США на-
падуть на Росію, теж втрачає своє 
значення. Війна у 21-му столітті 
швидше  направлена  на  економіч-
ні  блокади,  інформаційну  пропа-
ганду, а не на автомати і військо-
ву техніку, передають «Патріоти 
України». 

Російський народ іще вірить 
Путіну, тому народного повстання 
поки можна не чекати, каже «феес-
бешник». А от оточення Путіна, в 
якому багато мільярдерів, що ма-
ють свої активи в тій же Америці, 
звикло більшу частину свого часу 
проводити за кордоном. Санкції ж 
боляче б’ють і по їхніх статках, і 
по ритму життя. До того ж бідні та 
дотаційні регіони України їх абсо-
лютно не цікавлять, тим паче, що і 
самій Росії загрожує глибока еко-
номічна криза. Посилює її агресія 
Кремля щодо України. 

Санкції, які вводять США і 
ЄС, фактично можуть знищити 
російських олігархів, упевнений 
екс-співробітник ФСБ, тому біз-
несмени і задумалися про фізичну 
ліквідацію Путіна, яку, найімовір-
ніше, вже готують. Усього є два 
сценарії — або знищення ВВП, 
або державний переворот, одна-
че друге російських мільярдерів 
не надто цікавить, бо криє в собі 
нові загрози, підсумував «феес-
бешник». При цьому бойовики 
«Ісламської держави» також обі-
цяють захопити Росію й обезгла-
вити Путіна. 
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Екс-співробітник ФСБ: «Готується фізична 
ліквідація Путіна» 

Кабмін планує виділити 
16 мільйонів на компенсацію 
переселенцям 
Про це на прес-конференції повідомив голова Державної 
служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. За його 
словами, Міністерство економічного розвитку і торгівлі підго-
тувало проект розпорядження уряду про забезпечення грома-
дян, які переміщуються з тимчасово окупованих територій для 
тимчасового проживання. Нагадаємо, Міністерство соціальної 
політики поставило на облік 153 116 вимушених переселенців 
із зони проведення АТО й анексованого Росією Криму. 

6,7
стільки мільярдів гривень із 
податків Донецької й Луган-
ської областей недорахувала 
Державна фіскальна служба у 
січні–жовтні 2014 року. Про це 
повідомив на брифінгу голова 
ДФС Ігор Білоус. 
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Кабмін перерахував 3 млрд грн 
підконтрольним бойовикам шахтам 

Українська влада в другому і тре-
тьому кварталах 2014-го пере-

рахувала підприємствам вугільної 
промисловості, які розміщені на 
окупованих бойовиками територіях 
Луганської та Донецької областей, 
майже 3 млрд грн. Про це на своїй 
сторінці в Facebook повідомив жур-
наліст Мустафа Найєм. 

«На сьогодні вдалося з’ясувати, 
що протягом II і III кварталів 2014 р. 
підприємствам тільки вугільної про-

мисловості в зоні «ЛНР» і «ДНР» 
було перераховано 2 832 166 500 грн. 
Нагадаю, весь цей час ми де-факто 
перебували в стані війни з цими 
територіями, не контролювали фіс-
кальні органи, державні адміністра-
ції і не мали доступу до жодного з 
нижчезазначених підприємств. По-
над те, з того боку в нас постійно 
стріляли, змушуючи йти на величез-
ні витрати для підтримки армії», — 
написав Найєм. 

Він зазначає, що куди пішли ці 
гроші та в чиїх кишенях осіли — за-

раз невідомо. 
«Як ці гроші враховувалися, хто їх 

приймав, куди вони насправді пішли 
та яка частина осіла в кишенях мир-
них і не зовсім «шахтарів» по обидва 
боки барикад, буду з’ясовувати вже в 
Раді», — додав Найєм. 

Він також зазначив, що «цих ко-
штів вистачило б для виплати зарп-
лат 450 народним депутатам протя-
гом 80 (!) років». 

Як відомо, раніше Найєм скар-
жився на те, що нардеп не може пра-
цювати за 5 тисяч гривень. 

На Рівненщині «тітушки» екс-міністра Захарченка захопили два 
державні спиртозаводи 

Події

НБУ хоче заборонити 
дострокове зняття депозитів 
Нацбанк хоче провести через ВР зміни до Цивіль-
ного кодексу України, заборонивши дострокове 
зняття строкових депозитів. Про це сказала в 
інтерв’ю «ТСН. Тиждень» глава НБУ Валерія Гонтаре-
ва. Вона зазначила, що вкладник зможе вибирати 
між меншим відсотком, вкладаючи на менший тер-
мін, і великим відсотком за депозитом на тривалий 
термін. «Ми хочемо провести такі зміни в Цивіль-
ному кодексі України. Тоді НБУ не потрібно буде 
закручувати гайки», — сказала Гонтарева. 

«Укроборонпром» зізнався у продажі 27 тисяч автоматів приватній фірмі за ціною дитячих іграшок 
У березні Міністерство оборони 
продало понад 35 тисяч оди-
ниць АКМ калібру 7,62 мм через 
уповноважену державну фірму 
«Укрінмаш». Більшість із них — 
26,9 тисячі автоматів — придбало 
ТОВ «НВК «Техімпекс», ідеться у 
сюжеті телепрограми «Наші гроші». 

Цю інформацію підтвердив Ро-
ман Романов, генеральний директор 
концерну «Укроборонпром». 

«Щодо цих 35 тис. автоматів іде 
з’ясування обставин. Я вам можу 
сказати, що там було. Є така фірма 
«Техімпекс», — зазначив Романов. 
— Частина цих автоматів була при-
дбана цією компанією, які були… 
демілітаризація називається. Знаєте, 
макети зброї виготовляють. Це за 
моєю інформацією. Це не наша ком-
панія. Це компанія, яка не входить у 
наш концерн. Компанія абсолютно 
стороння». 

Фірма «Техімпекс» минулого 
року стала фігурантом гучної кри-
мінальної справи. У жовтні СБУ 
знайшла тут склад кулеметів. Об-
шук проводили через підозру, що 
зброя отримана незаконно. Але піс-
ля скандалу настала повна тиша. За 

даними телепрограми «Наші гроші», 
співробітники Служби безпеки, що 
вели цю справу, зараз відсторонені 
від виконання обов’язків. 

Стосовно автоматів Міноборо-
ни, то їх фірма «Техімпекс» придбала 
трохи більше ніж за 12 млн грн. Тоб-
то середня вартість одного автомата 
становила 460 грн. Гроші, отримані 
від продажу, за винятком власної 
комісії, уповноважений продавець 
— «Укрінмаш» — направляє в дер-
жавний бюджет. Після придбання 
автоматів «Техімпексом» вони пішли 
на «оцивільнення» та перетворення 
у мисливські карабіни. Такі зміни 
здійснюють на заводах ПАТ «Завод 
«Маяк» і НВО «Форт» МВС України. 
Після переробки на цивільні версії 
та подальшого перепродажу армій-
ська зброя вже легально зможе по-
трапити в збройні магазини. У роз-
дріб перероблені на цивільні версії 
«калаші» реалізовуються зараз за 
ціною близько 17 тис. грн/одиниця. 

Валерій Запорожець, технічний 
директор ТОВ «НВК «Техімпекс», 
підтвердив, що на виробничій базі 
компанії (Київська область, с. За-
супоївка) придбані АКМ на мис-
ливські карабіни не перероблялися. 

Тобто компанія «Техімпекс» висту-
пила виключно як посередник, що 
придбав армійську зброю в уповно-
важеного Міноборони продавця та 
перепродав її дорожче. 

50% «Техімпексу» належить Єв-
гену Ващиліну. Раніше він працю-
вав у ДП «Укрінмаш», в якого нині й 
купив майже 27 тисяч АКМ. Батько 
Євгена Ващиліна Віктор у 1990-х 
очолював іншу впливову структу-
ру — Державну службу експортного 
контролю. Через неї проходять усі 
контракти на експорт зброї. Ващи-
лін-старший раніше теж був спів-
власником «Техімпексу». Він ствер-
джує, що створена ним компанія 
працює законно. 

«Там же СБУ все перевіряла. По-
над півроку йшли перевірки. І все 
виявилося нормально. Вони дума-
ли, що це ланцюг такий — генерал 
у відставці й генерали чинні, й ось 
вони дерибанять рідну Батьківщину. 
Але ж це не має абсолютно жодного 
стосунку до дійсності», — зазначив 
Віктор Ващилін. 

Згідно із Законом України «Про 
правовий режим майна у Збройних 
силах», озброєння та бойова техніка 
можуть передаватися лише до за-

конних військових формувань. Це 
означає, що передати таку зброю, 
скажімо, добровольчим батальйо-
нам — можна, а приватній фірмі 
— ні. Разом із тим у країні діє підза-
конний акт — затверджений поста-
новою Кабміну Порядок реалізації 
військового майна, який зазначає, 
що продаж озброєнь «на внутріш-
ньому ринку здійснюється на кон-
курентних засадах». Уповноважені 
Міноборони підприємства керують-
ся у роботі цією постановою і не зва-
жають на статті Закону, якому вона 
суперечить. 

Гендиректор «Укроборонпро-
му» Романов зазначив, що військо-
ве майно, визнане надлишковим 
або таким, що не використовується 
українською армією, уповноваже-
ні державні підприємства, як-от 
«Укрінмаш», повинні реалізовувати 
на експорт. 

«Є кілька уповноважених ком-
паній, які мають ліцензію, які ма-
ють право ці надлишки продати за 
кордон. Усередині країни це не по-
винно продаватись. Оці компанії, 
уповноважені, вони повинні їх про-
дати за кордон… Насправді цим за-
ймаються правоохоронні органи, ті, 

які й дадуть відповідь, законно це 
чи незаконно. Якщо хтось порушу-
вав закон, він буде сидіти в тюрмі», 
— пообіцяв гендиректор «Укробо-
ронпрому». 

Два державні спиртозаводи за-
хопили «тітушки з угруповання 

під керівництвом Олексія Чебота-
рьова — скандально відомого горі-
лочного магната часів Януковича». 

Причиною такого тверджен-
ня є звернення заступника генди-
ректора ДП «Укрспирт» із питань 
безпеки Андрія  Бабяра  до  Прези-
дента  України,  повідомляє  «Екс-
прес-онлайн». 

У ньому Бабяр інформує гаранта, 
що підприємства ДП «Шпанівський 
ЕЗХЕ» і ДП «Зірненський спиртовий 
завод» у Рівненській області захопле-
ні угрупуванням Олексія Чеботарьо-
ва (а той своєю чергою пов’язаний 
із екс-головою МВС Віталієм Захар-
ченком). «Сьогодні ці підприємства 
нелегально виробляють етиловий 
спирт і горілчані вироби на десят-
ки мільйонів гривень. Є підстави 
стверджувати, що ці кошти йдуть на 
фінансування бойовиків самопрого-
лошених «ДНР» і «ЛНР», — ідеться 

у публікації. 
Кількаразові звернення керів-

ництва підприємства «Укрспирт» до 
відповідних силових і правоохорон-

них органів не мали жодної реакції, 
пише у своєму зверненні Бабяр. Усі 
місцеві гілки влади добре поінфор-
мовані про події, що відбуваються 
на території та навколо спиртових 
заводів, але попри це ніяких заходів 
для припинення незаконного вироб-
ництва спирту й алкогольних напоїв 
не вживають. 

Незаконна діяльність рейдерів 
триває навіть незважаючи на роз-
слідування в кримінальному прова-
дженні,  повідомляють  «Наші  гро-
ші». 

Саме провадження, розпоча-
те 27 вересня ц. р. за ч. 2 ст. 204 КК 
проти службових осіб захоплених 
підприємств, мігрує між різними ві-
домствами й управліннями та вже 
встигло побувати і в СБУ, і в Генп-
рокуратурі, закінчивши свій шлях 
у місцевому управлінні фінансових 
розслідувань Міндоходів. 

Андрій Бабяр під час Майдану 
був сотником безпеки Київради. 

Підприємство ІІ квартал ІІІ квартал

ДП «ДУЕК» 273 490 000 152 559 000

ПАТ «Шахтоуправление Донбасе» 32 952 000 0

«Артемуголь» 323 105 000 188 817 000

ДП «Макеевоуголь» 151 351 000 59 239 000

ДП «Орджиникидзеуголь» 156 251 000 92 038 000

ДП "Шахтерскантрацит" 109 688 000 77 254 000

ДП «Торезантрацит» 82 407 000 44 171 000

ДП «Снежноеантрацит» 67 149 000 50 682 000

ДП «Луганскуголь» 250 737 000 0

ПАТ «Шахта Белореченская» 30 055 000 0

ДП «Донбасантрацит» 221 814 000 70 349 000

ДП «Антрацит» 56 593 000 28 641 000

Всього, грн 1 755 592 000 763 750 000

Всього за ІІ та ІІІ квартали 2 832 166 500


