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Яценюк доручив звільнити усіх 
митників Закарпаття
Прем’єр Арсеній Яценюк доручив звільнити всіх 
працівників митниці Закарпаття. Про це він написав у 
своєму Facebook. «Доручив голові ДФС звільнити всіх 
працівників Закарпатської митниці — від начальника 
до рядового працівника. Для забезпечення роботи 
митниці — направити в область співробітників із інших 
регіонів», — повідомив Прем’єр. Голові МВС Арсену 
Авакову доручено «провести розслідування фактів 
контрабанди та зловживань на Закарпатській митни-
ці». 

10%
на стільки буде підвищена 
зарплата залізничникам. Таке 
рішення прийнято під час 
наради з питань соцзахисту 
залізничників із участю керів-
ників Міністерства інфра-
структури України. 
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Події

Залізничники накрали у держави 
сотні мільйонів гривень
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної 
служби. Протягом 2011–2014 років одне з підприємств 
оформило операції з придбання за державні кошти 
запчастин до залізничних локомотивів та трамвайних 
моторних вагонів. Загалом воно недоплатило у держбю-
джет 247,5 мільйона гривень податків. Раніше виявлено 
порушення із транспортування брухту і взуття — йдеться 
про мільйонні суми. 

Як функціонуватимуть громади після об’єднання 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

Податки, які йтимуть до місце-
вого бюджету (йдеться про міста об-
ласного значення, до статусу яких бу-
дуть прирівняні об’єднані громади): 
• 60% податку на доходи фізичних 
осіб (нині — 0%); 
• 25% екологічного податку; 
• 5% акцизного податку з реалізації 
підакцизних товарів; 
• 100% єдиного податку; 
• 100% податку на прибуток підпри-
ємств та фінансових установ кому-
нальної власності; 

• 100% податку на майно (нерухо-
мість, земля, транспорт). 

Таку інформацію озвучив ди-
ректор Офісу реформ у Волинській 
області Анатолій Пархом’юк під час 
інтерактивного прес-клубу Волин-
ської обласної ради на тему «Само-
достатні громади: реальні зміни чи 
ілюзія реформ?». 

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ 

Про те, якою має бути структу-
ра об’єднаної громади, розповіла 
начальник відділу інформаційного 

забезпечення обласної ради Оксана 
Лукашук. Умовна структура вико-
навчих органів об’єднаної громади 
виглядає приблизно так: 
• голова об’єднаної громади; 
• 2–3 заступники;
• секретар ради;
• фінуправління;
• відділ комунальної власності та 

земельних ресурсів;
• сектор із юридичних питань;
• відділ житлово-комунального гос-

подарства, благоустрою, охорони 
навколишнього природного серед-
овища та інфраструктури;

• відділ економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій;

• відділ містобудування, архітек-
тури та капітального будівни-
цтва;

• служба містобудівного кадастру;
• загальний відділ;
• сектор організаційно-кадрової ро-

боти;
• відділ ведення державного реєстру 

виборців;
• центр надання адміністративних 

послуг;
• дозвільний центр;
• сектор із питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 
населення і територій;

• архівний відділ;
• відділ освіти, молоді та спорту;
• відділ культури, туризму та з пи-

тань діяльності ЗМІ;
• управління соціального захисту 

населення та праці;
• служба у справах дітей, центр 

сім’ї та молоді, центр обліку без-
домних осіб;

• відділ охорони здоров’я;
• старости територіальної грома-

ди у складі виконавчого комітету.
Офіс реформ у Волинській області

У суботу, 11 липня, в місті Мукаче-
вому Закарпатської області відбула-
ся перестрілка між співробітника-
ми міліції та «Правим сектором», до 
якої причетний Михайло Ланьо. 

Все почалося близько 13:00, коли 
чотири автомобілі з наклейками 
на лобовому склі «Правий сектор» 
під’їхали до спортивного комплексу 
«Антарес», який належить Михайлу 
Ланю. Незрозуміло на цей момент, із 
яких причин і хто вистрілив у голову 
чоловікові, котрий зараз перебуває в 
реанімації у критичному стані (за 
словами Ланя, поранений — це один 
із клієнтів). 

Після цього на місце прибула мі-
ліція й «Правий сектор» поїхав. Мі-
ліціянти заблокували трасу на виїзді 
з міста — там і відбулось основне зі-
ткнення. ПС підірвав дві машини 
правоохоронців, прорвав блокаду і 
сховався в лісі. У перестрілці загинуло 
двоє правосекторівців (за іншою ін-
формацією — троє), ще кілька людей 
у камуфляжі, міліціонерів і мирних 
жителів отримали поранення. До Му-
качевого прибув керівник «Правого 
сектору» Дмитро Ярош. 

Що стало причиною конфлікту? 

ВЕРСІЯ «ПРАВОГО СЕКТОРУ» 

За версією «Правого сектору» — 
контрабанда, яку курує Ланьо, а по-
криває місцева влада та міліція. «Со-
тні ошалілих від безкарності бандитів 
ґвалтівника та наркоторговця регі-
онала Михайла Ланя — депутата ВР 
України — спробували фізично зни-
щити бійців «Правого сектору». В цій 
силовій акції взяли активну участь і 
бандити в міліцейських погонах, що 
перебувають на утриманні одіозно-
го кума головного ворога українців 
— Віктора Медведчука», — заявили 
в ПС і зажадали заарештувати нар-
депа. Михайло Ланьо нібито був не-

задоволений тим, що озброєні люди 
контролювали прикордонні пункти 
і не пускали контрабанду, тому «за-
бив стрілку». «Ми прийшли домов-
лятись, я зайшов до нього в кабінет, 
і він почав розповідати, мовляв, це 
його бізнес, його справи, за ним сто-
їть Медведчук», — пояснює коман-
дир 1-го батальйону ДУК ПС. 

ВЕРСІЯ ЛАНЯ 

Версія Ланя, зрозуміло, зовсім 
інша. «Командир батальйону та його 
помічник зайшли до мене в кабінет. 
Вони сказали, що їм потрібно, аби 
я допоміг влаштувати в санаторій 
бійців АТО. Я сказав, що будемо 
допомагати. У нас була нормальна 
розмова, і раптом ми почули по-
стріл. Зайшов мій помічник і ска-
зав, що у дворі застрелили якогось 
хлопця. Я запитав у командира, що 
там сталось, а він відповів: «Я ж вам 
казав, що люди, які приходять, тро-
хи контужені». Я вийшов разом із 
ним, вони забрали тіло і поклали в 
багажник, а потім повернули на те-
риторію», — пояснив він у інтерв’ю 
каналу «112 Україна». 

НЕ ПОДІЛИЛИ ЗОНУ ВПЛИВУ 

Судячи з усього, перша версія 
ближче до правди, та все набагато 
складніше, ніж намагається пред-
ставити «Правий сектор». Із чуток, 
у цій історії замішаний іще один 
політик — Віктор Балога. У 90-х він 
і Ланьо були бізнес-партнерами, 
а років десять тому останній став 
його головним опонентом. «Балога 
і Ланьо ділять ринок контрабанди. 
Причому за кожним стоять озбро-
єні формування. У Ланя своя гру-
па, за Балогою — формування, які 
«ходять» під прапорами «Правого 
сектору», — цитує «Обозреватель» 
своє джерело в міліції. Частково цю 
інформацію підтвердив і сам Ланьо: 
«Балога фінансував закарпатський 
«Правий сектор». Але я не можу 
сказати, що він до цього причет-
ний». Очевидно, Балога не просто 
так виступив посередником між 
ПС і СБУ. 

Народний депутат і журналіст 
Мустафа Найєм на своїй сторін-
ці в Facebook пояснив масштаби 
проблеми: «Основний продукт не-
легального експорту — цигарки. 
Возять найдешевші в Німеччину та 
Італію. Прибутковість зашкалює. 
Наприклад, фура сигарет, що ви-

їхала з України і змогла доїхати до 
Італії, приносить 470 тисяч євро 
«чистими», з вирахуванням хабарів 
на всіх митницях. У тиждень через 
«зеленку» виїжджає від 3 до 5 фур. 
За інформацією місцевих жителів, 
до контрабанди цигарок в області 
причетні всі сторони сьогоднішньо-
го конфлікту. Одні опікувались ор-
ганізацією, інші знімали данину за 
«дах», треті — його забезпечували. 
Причиною збройного протистояння 
стало банальне небажання однієї зі 
сторін платити данину». 

ХТО ТАКИЙ МИХАЙЛО ЛАНЬО 

Офіційно Михайло Ланьо — на-
родний депутат, далеко не найвідо-
міший і не надто активний. У ми-
нулому парламенті він представляв 
«Партію регіонів» (голосував, до 
речі, за диктаторські закони 16 січ-

ня), а минулої осені обраний як 
самовисуванець. Зараз входить до 
групи Єремеєва «Воля народу», де 
зібралися люди Ахметова і Льовоч-
кіна. Цього скликання він прогуляв 
майже половину засідань — 34 з 80. 
Виступав тільки раз, і то з місця. Ла-
ньо постійно входив у якийсь комі-
тет або групу при Верховній Раді. В 

основному з міжнародних відносин. 
А зараз, тільки не смійтеся, він... член 
комітету з питань запобігання та 
протидії корупції. 

Згідно з деклараціями про до-
ходи, Ланьо ще й дуже скромний 
депутат за українськими мірками. 
За 2014-й він заробив лише 157 ти-
сяч гривень (тобто 13 000 у місяць), 
а його сім’я — дружина та дві до-
чки — 272 тисячі на всіх. Ще 32 500 
Ланьо зберігає на рахунках. Володіє 
Михайло Іванович двома земельни-
ми ділянками (на 1000 і 2000 кв. м) і 
двома будинками (250 і 1024 кв. м). 
А ось родині належить відразу чо-
тири великих ділянки та ще один 
котедж на 1500 «квадратів». У його 
власності тільки один автомобіль 
— Mersedes-Benz S-500. Жінка та 
доньки їздять на BMW X-6, двох 
Mersedes-Benz і Volkswagen Caddy. 

У відкритих джерелах інфор-
мації про минуле Михайла Ланя 
достатньо, але джерела ці не ви-
кликають довіри. Подейкують, він у 
кінці 90-х став кримінальним авто-
ритетом на Закарпатті. Навіть мав 
кличку — «Блюк». Усе почалося з 
убивства його бізнес-партнера Івана 
Вінера (один із авторитетних банди-
тів Мукачевого на кличку «Козі»). 
Ланьо навіть потрапив під підозру, 
але засуджений не був. Пишуть та-
кож, що Ланя судили за зґвалтуван-
ня, хоча в офіційних документах су-
димості у нього немає. 

У 2012 році Михайло Ланьо 
очолює найпотужніше організо-
ване злочинне угруповання на За-
карпатті, яке здійснює незаконне 
перекидання за кордон нелегальних 
мігрантів, контрабанду наркотиків, 
спиртних напоїв і так далі. Наркоін-
дустрія також нібито перебуває під 
контролем Ланя. Більше того, за ін-
формацією інших джерел, Ланьо ще 
й вивозить повій до Туреччини та в 
Австрію. Втім, офіційних підтвер-
джень цих відомостей немає. 

Стінка на стінку: що не поділили 
«Правий сектор» та депутат Ланьо 

Депутат Ланьо

Структура управління, фінанси, обов’язки


