
Президент Росії Володимир Путін 
отримав від Віктора Януковича 
письмове прохання використову-
вати російські збройні сили для за-
хисту населення України. Таку заяву 
екс-президента, датовану 1 бе-
резня, зачитав на засіданні Ради 
Безпеки ООН у понеділок увечері 
представник Росії Віталій Чуркін. 

Він продемонстрував лист Яну-
ковича, якого в Росії вважають ле-
гітимним Президентом України. У 
листі той стверджує, що в Україні 
відбулося захоплення влади і дер-
жава нібито опинилася на порозі 
громадянської війни, а також що в 
Україні панують хаос і анархія. Та-
кож ідеться, що нібито життя і без-
пека, права людей на Півдні, Сході 
й в Криму під загрозою, їх переслі-

дують за політичними та мовними 
ознаками. 

Представник США в РБ ООН 
поставила під сумнів слова пред-
ставника Росії, зазначивши, що вони 
розходяться з дійсністю. 

«Якщо послухати російського 
представника, можна подумати, що 
московська влада є бригадою швид-
кого реагування для ради з прав 
людини, і виступ не ґрунтується 
на реальних фактах», — зазначила 
представник ООН. Януковича вона 
назвала «недійсним», а угоди 21 лю-
того — нічого не вартим папірцем. 
Також закликала РФ повернути свої 
збройні сили на бази. 

Зі схожою позицією виступили 
і представники Франції та Велико-
британії. Представник Великої Бри-
танії, зокрема, підкреслив, що після 

своїх дій, що порушують міжнарод-
не законодавство, Росія не повинна 
дивуватися політичним і економіч-
ним санкціям.

У той же час в українському МЗС 
офіційно заявили, що російська сто-
рона порушила двосторонні угоди з 
Україною про кількісний склад вій-
ськовослужбовців ЧФ РФ. 

За словами Надзвичайного і По-
вноважного Посла України Євгена 
Перебийноса, заява представника 
РФ в ООН Віталія Чуркіна на засі-
данні Радбезу про те, що Росія може 
сконцентрувати до 25 тисяч військо-
вослужбовців у складі ЧФ РФ, не 
відповідає дійсності. 

Український дипломат також по-
яснив, що чинні двосторонні угоди 
передбачають максимальну кіль-
кість російських військовослужбов-
ців на території України до 25 тисяч. 
Однак, за словами Перебийноса, з 
них 1987 осіб — це морська піхота 
та морська авіація наземного базу-
вання. 

«Зараз кількість морської пі-
хоти та морської авіації наземного 
базування суттєво перевищує цю 
цифру», — наголосив Перебийніс. 
Він вказав на той факт, що будь-яке 
збільшення кількості військовос-
лужбовців і будь-яке пересування, 
у тому числі військової техніки ЧФ 
РФ, повинні відбуватися виключно 
за погодженням із українською сто-
роною.

«Це свідчить про те, що військо-
вослужбовці ЧФ РФ ніяк не можуть 
пересуватися де завгодно на тери-
торії Криму, та ще й зі зброєю, без 
узгодження з українською сторо-
ною», — резюмував він. 

Через так звані «податкові май-
данчики» бюджет щороку не-

дораховується 100 млрд грн. Цей 
механізм дає можливість не платити 
державі ПДВ і податок на прибуток, 
але при цьому «обготівковувати» 
гроші. Про це пише Юлія Мостова у 
«Дзеркалі тижня». 

«Майданчик» може продати на 
підприємство що завгодно — від по-
слуг до обладнання. Підприємство 
за «майданчик» і від імені «майдан-
чика» саме оформляє потрібні до-
кументи, «майданчик» їх підписує, 
реєструє в Єдиному реєстрі, відо-
бражає в додатку 5 декларації з ПДВ. 
Після цього підприємство до 20-го 
числа місяця, наступного за звітним, 
сплачує на розрахунковий рахунок 
«майданчика» 11,5% комісії від за-
гальної суми виписаних документів. 
Надалі решту суми підприємство 
може «обготівкувати» перераху-
ванням на розрахунковий рахунок 
«майданчика». Таким чином під-
приємство може створити собі який 
завгодно податковий кредит із ПДВ 
і валові витрати, заплативши при 
цьому 11,5% комісії. При зіставлен-

ні додатка 5 із декларацією з ПДВ і 
під час податкової перевірки в під-
приємства не буде жодних проблем 
із підтвердженням витрат, оскільки 
список усіх «майданчиків» є в кож-
ній податковій (податківці їх нази-
вають «фінансові партнери»).

Приклад. Підприємство, за під-
сумками декларації з ПДВ, має 
сплатити в бюджет 100 тис. грн. За 
підсумками декларації з прибутку, 
підприємство має заплатити в бю-
джет 200 тис. грн. Таку суму підпри-
ємство не готове платити і зверта-
ється до послуг «майданчика».

«Майданчик» виписує на підпри-
ємство акт виконаних робіт із мар-
кетингових послуг на 500 тис. грн, 
у т. ч. ПДВ 83,33 тис. грн. Підпри-
ємство платить на «майданчик» 
57,5 тис. грн (500 тис. × 11,5%). У 
результаті підприємство має за-
платити в бюджет ПДВ уже на суму 
16,67 тис. грн (100 — 83,33), а подат-
ку на прибуток — 120,8 тис. грн (200 
— (500/1,2 × 19%)). Тобто підприєм-
ство заощадило 105,03 тис. грн (100 
+ 200 — 57,5 — 16,67 — 120,8).

Надалі будь-коли підприємство 

може доперерахувати на розрахун-
ковий рахунок «майданчика» решту 
суми й отримати її вже у вигляді го-
тівки.

Окрім цього, минулого року 
втрати бюджету від контрабанди 
бензину і нафтопродуктів станови-
ли 7 млрд грн. без урахування втрат 
через недотриманий податок на при-
буток.

Втрати від контрабанди через 
так звану «зеленку» оцінюються у 
30 млрд грн на рік.

«Якби жителі Придністров’я 
з’їли, випили й викурили все те, що 
оформляється в українських портах 
як транзит через територію України 
з кінцевим пунктом у Придністров’ї, 
то наслідки були б, як після вибу-
ху нейтронної бомби. Однак пере-
важна більшість усіх цих корисних 
і шкідливих товарів повертається в 
Україну й успішно реалізується на 
вітчизняному ринку без сплати жод-
них податків. Російська «діра» і біло-
руська «дірочка», безумовно, теж є в 
розкладах. Але придністровська «су-
пердіра» — завдання № 1», – пише 
Мостова. 

Відомості.інфо

№9 (701) 

6 – 12 березня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Військові в Криму вистояли, фактів 
дезертирства не зафіксовано 

Уряд Швейцарії наказав за-
морозити активи, пов’язані 

з Віктором Януковичем і 19 його 
соратниками, зокрема Азаровим, 
Арбузовим, Клюєвим. Про це 
йдеться у документі фінансового 
регулятора FINMA, передає УНН 
з посиланням на Wall Street Journal.

Також у списку — колишня 
міністр охорони здоров’я Раїса 
Богатирьова, екс-міністр доходів 
і зборів Олександр Клименко, ко-
лишній глава МВС Віталій Захар-
ченко і колишня міністр юстиції 
Олена Лукаш. 

Крім того, в перелік потрапи-
ли імена харківських чиновників 
Михайла Добкіна (нещодавно по-
дав у відставку з поста губернато-
ра Харківської області) та Геннадія 

Кернеса. 
Розпорядження охоплює фі-

нансові активи, у тому числі гро-
шові кошти і страхові контракти, 
що належать Януковичу та колиш-
нім членам його уряду. Також воно 
розповсюджується на активи стар-
шого сина Януковича, Олександра, 
які зберігаються у Швейцарії.

За повідомленням швейцар-
ського уряду, список чиновників 
складається із 20 осіб. Їм забороне-
но отримувати вигоду від нерухо-
мості, ювелірних виробів та іншо-
го майна, яке перебуває у країні.

У повідомленні на сайті уряду 
зазначається, що активи підляга-
ють блокуванню у разі, якщо вони 
будуть виявлені на території дер-
жави. 

США дадуть на українську 
економіку мільярд доларів 
Комітет із закордонних відносин США готується на-
дати Україні кредитні гарантії на суму в один мільярд 
доларів. Про це заявив голова профільного відомства 
Сенату США Роберт Менендез. Це дасть можли-
вість підтримати українську економіку. «Крім того, 
законопроект передбачатиме й технічну допомогу 
Україні на підтримку проведення виборів, боротьбу з 
корупцією та зміцнення громадянського суспільства», 
— повідомив сенатор. 
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стільки мільйонів євро макро-
економічної допомоги може 
виділити Україні Євросоюз. 
Цей меморандум про надання 
нашій країні допомоги днями 
ратифікувала Верховна Рада 
України.

Відтепер народні обранці зали-
шаться без «халявних» путівок, 

державного страхування, а за проїзд 
у громадському транспорті їм дове-
деться платити з власної кишені. 

Верховна Рада скасувала майже 
всі депутатські пільги. Відповідний 
законопроект підтримав 301 парла-
ментар. 

Цим документом, зокрема, ска-
совується право колишніх депутатів 
на виплату матеріальної допомоги 
до працевлаштування. Скасовується 
право на безкоштовний проїзд депу-
тата територією України. 

Водночас запроваджується лі-
міт коштів для нардепів для проїзду 
щодо здійснення повноважень. 

Документ скасовує право депута-
тів на безкоштовні путівки, першо-
чергове поселення в готель. Водночас 
залишає безкоштовне медобслугову-
вання.

При цьому нардепам забезпечу-
ється виплата щомісячної компенса-
ції для оренди житла відповідно до 
кошторису парламенту. Але право 
на таку компенсацію мають депута-
ти, помешкання яких зареєстроване 
на відстані понад 30 км від Києва. 

При цьому список народних обран-
ців, які отримують компенсацію, пу-
блікується в газеті «Голос України».

Нагадаємо, вчора, виступаючи 
у Верховній Раді, Арсеній Яценюк 
підкреслив, що влада йтиме на не-
популярні кроки у боротьбі з еконо-
мічною кризою. Він пояснив це тим, 
що держборг України сягнув 75 мі-
льярдів доларів.

До слова, у Генеральній Проку-
ратурі нині триває розслідування 
економічних злочинів попередньої 
влади. 
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Канцлер Німеччини Ангела 
Меркель у розмові з прези-

дентом США Бараком Обамою за-
явила, що Володимир Путін живе 
в «іншому світі». Меркель зателе-
фонувала Обамі одразу після своєї 
розмови з Путіним. Вона начебто 
сказала американському лідеру, 
що не певна, чи Путін «зберіг кон-
такт із реальністю». За словами 
Меркель, Путін «живе в іншому 
світі», передає «Українська прав-
да». 

Як відомо, в неділю ввечері 
відбулася півторагодинна теле-
фонна розмова Путіна та Меркель. 
Після неї глава РФ начебто пого-
дився створити «групу з розсліду-
вання ситуації в Криму». 

Ультиматум російських вій-
ськових здати зброю і присяг-

нути самопроголошеному «уряду 
Криму» чи покинути службу не 
виконав жоден корабель чи гарні-
зон. Про це повідомили представ-
ники командування ВМС України 
в Севастополі.

Повідомляється лише про зра-
ду колишнього командувача ВМС 
України Дениса Березовського. 
Крім цього випадку, більше не за-

фіксовано фактів дезертирства 
українських військових у Криму.

Водночас фіксується збіль-
шення кількості проросійських 
активістів і членів загонів «само-
оборони» біля штабу ВМС України 
в Севастополі та штабу Берегових 
військ ВМС України в Сімферопо-
лі. Також надійшло повідомлення 
про прибуття кількох автобусів із 
озброєними людьми до бухти Стрі-
лецької у Севастополі. 

При Януковичу бюджет щороку втрачав понад 130 мільярдів 
через контрабанду 

Верховна Рада скасувала низку депутатських пільг

Швейцарія заморозила рахунки 
Януковича та 20 осіб із його оточення 

Роман Безсмертний: «Європейська 
Україна — це катастрофа для Кремля»

Путін боїться Європейської 
України, підписання Угоди з 

ЄС.
Володимир Путін не розрахо-

вував на швидку, скоординовану 
й однозначну реакцію світу щодо 
силового сценарію проти України. 
Більше того, реакція світу шокува-
ла президента РФ. Про це в ефірі 
радіо «Європа-Плюс» заявив пред-
ставник «Третьої Української Рес-
публіки» Роман Безсмертний. 

«Чіткі й однозначні заяви 
Радбезу ООН, заяви очільників 
Європи, відкликання послів про-
відних країн світу з Москви, на-
міри виключити Росію із складу 
G8 зупинили розгортання так зва-
ного «абхазького» сценарію щодо 
України. Наміри світу економічно 
ізолювати РФ призвели до того, 
що «бліцкриг» було провалено», — 
переконаний політик. 

Безсмертний впевнений, що 
Путін, оголосивши Україні війну, 
пішов ва-банк. 

«Європейська Україна для 
Кремля — це катастрофа. Путін 
боїться європейської України, 
підписання Угоди з ЄС. Всі його 
сьогоднішні кроки — це стара гра 
в Митний Союз та імперську Ро-
сію», — зазначив політик.

Проте, на переконання Без-
смертного, оголосивши війну, Пу-
тін увімкнув таймер своєї особис-
тої політичної катастрофи.

«Розіграний у 2008 році в Аб-
хазії сценарій в Україні не спрацю-
вав завдяки витримці української 
влади», — наголосив він.

«Заява Чуркіна в ООН, прес-
конференція Януковича в Ростові, 
загострення ситуації в Криму — 
це російський план повернення 
Януковича як гаранта непідписан-
ня Угоди про асоціацію з ЄС. Про-
те останні події чітко показали, що 
в нас колишній президент нікому 
не потрібен», — наголосив він.

Меркель заявила, що Путін «втратив 
контакт із реальністю» 

Події
Ввести війська в Україну Путіна 
попросив Янукович 

Лондон виділяє 10 мільйонів 
фунтів допомоги Україні 
Велика Британія виділить 10 млн фунтів стерлінгів 
на надання термінової технічної допомоги Україні 
для здійснення економічної та політичної реформи. 
Про це повідомив у понеділок, 3 березня, глава 
британського МЗС Вільям Хейг. Він нині перебуває в 
Києві, де веде переговори з представниками нового 
керівництва України. 


