
Військовослужбовці, які беруть 
участь в антитерористичній 

операції (АТО) у східних областях 

України, подали перші 27 заяв на 
отримання земельних ділянок у 
Волинській (14 заяв), Житомир-
ській (5), Львівській (7), Черкась-
кій (1) областях. Про це 15 липня 
повідомила прес-служба Держав-
ного земельного агентства Укра-
їни, зазначивши, що всі ці заяви 
вже прийнято до роботи, інфор-
мує «5 канал». 

Землевпорядники Волині в 
інтересах військовослужбовців 
ухвалили два рішення про надан-
ня земельних наділів для будівни-
цтва й обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і 
споруд. 
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Генпрокуратура виявила на військових 
заводах порушення на десятки мільйонів 

Назвали першу дорогу, яку 
хочуть передати у концесію 
Державне агентство автомобільних доріг Укра-
їни має намір передати автомобільну дорогу 
Львів–Краковець у користування концесіонеру на 
45 років після її будівництва цим же концесіонером, 
повідомила прес-служба «Укравтодору». Загальний 
термін концесії становитиме 49 років, 4 із яких три-
ватиме етап будівництва. За даними прес-служби, 
про це йдеться в конкурсній документації на визна-
чення концесіонера для реалізації першої черги 
пілотного концесійного проекту. 

Митників і податківців 
перевірятимуть на детекторах 
брехні 
Максимум через два місяці Державна фіскальна служба 
(колишнє Міндоходів) закупить поліграфи, аби перевірити 
непричетність митників і податківців до корупційних схем. На 
детекторах брехні спочатку будуть перевіряти нових працівни-
ків відомства, уточнив голова фіскальної служби Ігор Білоус. Він 
наголосив, що рівень правопорушень серед митників на чверть 
вищий, аніж у податківців, а корупційних злочинів — удвічі. Тож 
реформуванню митної структури приділять більше уваги. 

«Діяльність» бандитів у зоні АТО забезпечує 
не лише Путін, а й чиновники у Києві 
Газета «Дзеркало тижня» нещадно 
розкритикувала олігарха Юрія 
Косюка, нещодавно призначеного 
в Адміністрацію Президента Петра 
Порошенка куратором силового 
блоку. Обурення видання виклика-
ло те, що розміщений у Сімферо-
полі магазин агрофірми «Дружба 
народів», яку контролює Косюк, 
розгорнув плакат «Кримчани з 
Росією». 

За два з половиною місяці АТО 
українці переказали армії понад 133 
мільйони гривень. Уряд виділив на 
війну 15 мільярдів. Головний розпо-
рядник цих коштів — Міністерство 
оборони України. Про зловживання 
на закупівлях в армії для армії ми 
чуємо мало не щодня. То дорогий 
бензин, то неякісні бронежилети. 
І нічого не зміниться, доки війною 
керуватимуть люди, призначені за 
часів Януковича. 

Імена «чудесної сімки» агентів 
ФСБ та ГРУ в українській армії фігу-
рують у депутатському запиті Юрія 
Сиротюка та Леонтія Мартинюка на 
ім’я Генпрокурора та голови СБУ. 

Наприклад, Максим Гольдарб. 
Народився у Тульській області Росії, 
працював у прокуратурі міста Де-
бальцеве, дослужився до заступника 
прокурора Донецька. У 2010-му, коли 
Віктор Янукович почав забирати най-
кращих людей Донеччини до столиці, 
Гольдарб став прокурором Деснян-
ського району міста Києва. Сьогодні, 
за нової влади, він контролює гроші, 
які отримує Міноборони, зокрема й 
від українських громадян. Нагадає-
мо, у травні цього року Спілка офіце-
рів України вкотре попереджала ке-
рівництво держави про шпигунську 
діяльність Максима Гольдарба. 

«…У Міністерстві оборони іс-
нує налагоджена, надійно кришова-
на система розкрадання бюджетних 
коштів… «Кришувальниками» є ке-
рівник основного антикорупційного 
та контролюючого органу Мінобо-
рони… Гольдарб М. Ю». 

Генерал-майор Олександр Шу-
тов, начальник Головного оператив-
ного управління Генштабу. Його син 
— чоловік Олени Лебедєвої, дочки 
екс-міністра оборони Павла Лебедє-
ва, людини, вірної Януковичу. Гене-
рал-майора Шутова нібито усунули 

від виконання обов’язків після того, 
як 49 українських військових заги-
нули у збитому терористами літаку 
Іл-76 у Луганську, наводку на який 
він здійснив начебто особисто. 

Однак, за інформацією видання, 
він продовжує ходити на роботу в 
Генштаб, де продовжує свою шпи-
гунську діяльність абсолютно від-
крито під пильним оком СБУ. 

Заступник міністра оборони 
України Петро Мехед на запитання 
«Слідство.Інфо», чи усунуто зараз 
когось від роботи у Генштабі та Мі-
ноборони, пояснив, що тривають 
внутрішні розслідування. 

«Проходять службові розсліду-
вання. За фактами розслідування, 
якщо вони будуть підтверджені, 
інформацію буде передано до про-
куратури і компетентних органів», 
— сухо відповів пан Мехед. Кілька 
років тому, за Януковича, СБУ вже 
розслідувала його особливу при-
хильність до російських військо-
вих… Нова влада, певно, цією ін-
формацією не цікавиться. 

З листа підлеглого Мехеда у 
Департаменті міжнародного обо-

ронного співробітництва Міно-
борони, 2008 рік: «Полковник Ме-
хед М. П. систематично садив за свій 
комп’ютер і допускав до бази даних 
представників Міністерства оборо-
ни Російської Федерації, у тому числі 
представників розвідки». Зрозуміло, 
не безкоштовно. У СБУ тоді відпо-
віли, що їм відома ця інформація і 
вони розслідують наведені дані. 

Відтоді посад у міністерстві він 
не обіймав. Але сьогодні нова влада 
зробила з нього заступника міністра 
оборони! Певно, для того, щоб ін-
формація противнику надавалася в 
ширших масштабах. 

Тепер у СБУ пояснюють, що з 
ним проведено профілактичні за-
ходи і він може бути заступником 
міністра. 

Під час неоголошеної війни з 
Росією Петро Мехед, сміючись, на-
хабно каже, що суд має довести, чи 
причетний він до співпраці з росій-
ською розвідкою. І додає: «Якщо я 
на сьогодні працюю у Міністерстві 
оборони, значить, керівництво дер-
жави мені довіряє». 

Питання тільки — якої держави?

20%
таку частку депозитів протягом 
першого півріччя цього року 
забрали українці з вітчизняних 
банків, із відділень російських 
фінустанов   —  понад  поло-
вину. 
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Генеральна Прокуратура вияви-
ла порушення на 17 військових 

заводах «Укроборонпрому», пові-
домив заступник глави ГПУ Ана-
толій Матіос. 

Так, на Житомирському броне-
танковому заводі розукомплекто-
вано 78 бойових машин, що завда-
ло державі збитків на суму понад 
12 млн грн. 

На Київському бронетанково-
му заводі «не знайшлися» 4 танки 
загальною вартістю 5,6 млн грн, 
розукомплектовано 245 одиниць 
техніки. Проти представників під-
приємства також розпочато кри-
мінальне провадження з приводу 
зловживання службовим станови-
щем, що призвело до збитків у роз-
мірі понад 21 млн грн. 

Крім того, Харківська проку-
ратура почала кримінальне про-
вадження за фактом розтрати дер-
жавних коштів, призначених для 
закупівлі новітніх танків «Оплот», 
на суму 12,5 млн грн. 

Нагадаємо, з 4 липня «Укро-

боронпром» очолює Роман Рома-
нов, депутат Херсонської облради. 
Перед ним стоїть завдання значно 
підвищити прибутковість кон-
церну, забезпечити Збройні сили 
високоякісним озброєнням і про-
демонструвати ефективні кроки у 
боротьбі з корупцією та збільшенні 
надходжень до держбюджету. 

Концерн створив президент Ві-
ктор Янукович у грудні 2010 року 
задля об’єднання вітчизняних під-
приємств оборонно-промислового 
комплексу. Сьогодні до його складу 
входить близько 125 заводів. 

За підсумками останніх ро-
ків «Укроборонпром» входить до 
топ-100 продавців зброї. За оцін-
ками Стокгольмського інституту 
досліджень проблем миру SIPRI, у 
2012-му держконцерн продав зброї 
на $1,44 млрд, що дозволило йому 
посісти 58-е місце в рейтингу. Су-
сідами «Укроборонпрому» вияви-
лися французька Dassault Aviation 
Groupe і британський QinetiQ. 

Волинські учасники АТО одними з перших 
отримали земельні ділянки 

Податкова реформа: за що платитимуть 
українці? 

Мінекономрозвитку налаштова-
не на проведення податкової 

реформи та скорочення кількості 
податків із 22 до 8. 

Планується, що після реформи 
залишаться: 

• податок на прибуток підпри-
ємств; 

• податок на доходи фізосіб; 
• ПДВ; 
• акцизний податок; 
• ресурсний податок; 
• податок на майно; 
• єдиний податок; 
• фіксований сільгоспподаток. 
Інші 14 зборів будуть скасовані. 

Вони сумарно генерують лише 2% 
доходів державного бюджету, але 
вимагають окремого адмініструван-
ня, йдеться в проекті Мінекономіки. 

До податків, які збираються лік-
відувати, входять: 

• збір за першу реєстрацію тран-
спортного засобу; 

• збір за місця для паркування 
транспортних засобів; 

• екологічний податок; 
• рентна плата за транспорту-

вання нафти; 
• плата за землю; 
• збір за користування радіочас-

тотним ресурсом; 
• збір за спецвикористання води; 
• збір за спецвикористання лісо-

вих ресурсів; 
• збір на розвиток виноградар-

ства, садівництва і хмелярства; 
• цільова надбавка до чинного 

тарифу на електричну та теплову 
енергію; 

• цільова надбавка до чинного 
тарифу на природний газ; 

• туристичний збір; 
• збір за провадження деяких ви-

дів підприємницької діяльності; 
• державне мито. 
Як зазначає відомство, у про-

відних країнах кількість податків 
не перевищує 10: Німеччина — 
9 обов’язкових зборів, Китай — 7, Іс-
панія — 8, Нідерланди — 9, Норвегія 
— 4, Португалія — 8, Франція — 7 і 
Швеція — 4. 

Також концепція передбачає 
введення диференційованої ставки 
ПДВ у розмірі 7% між платниками 
цього податку та 17% при реаліза-
ції неплатникам. Очікується, що це 
дозволить залучити 70 млрд грн за 
рахунок ліквідації тіньових схем і 
збільшить обсяг оборотних коштів 
підприємств-виробників. 

Єдиний соцвнесок має бути зни-
жений із середньої позначки 36,77% 
до 18%.

Крім того, усі фонди соцстраху 
— з тимчасової втрати працездат-
ності, на випадок безробіття, від 
нещасних випадків на виробництві, 
інвалідів — планують злити в єди-
ний фонд. 

Солдати оглядають залишки збитого під Луганськом літака Іл-76

На Сході загинув 20-річний житель 
Володимир-Волинського району 

Кримські студенти-
контрактники 
переводяться 
в Україну 
на безкоштовне 
навчання 

Волинь знову в траурі. 10 лип-
ня в зоні АТО загинув уро-

дженець села Дарницьке Володи-
мир-Волинського району Сергій 
Проць. Хлопцеві було лише 20 ро-
ків. Він проживав разом із мамою 
у селі Руснів. Допомагав по госпо-
дарству, робив удома усю чоловічу 
роботу. Односельчани кажуть про 
нього, що був веселим, компаній-
ським, мав багато друзів. У люто-
му він закінчив Оваднівське учи-
лище. Загиблий із березня служив 
за контрактом у 24-й окремій ме-
ханізованій бригаді імені Данила 
Галицького. 

Події

600 студентів контрактної 
форми навчання з не 

визнаної Україною Республіки 
Крим перевелися до вишів ін-
ших регіонів. Про це повідомив 
начальник відділу Департамен-
ту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки Сергій Храпатий. 
«На сьогодні вже 600 студентів-
контрактників із Криму переве-
лися до вузів материкової части-
ни України», — сказав він. 

Храпатий зазначив, що ці 
студенти були переведені на 
бюджетну форму навчання. Ви-
няток становлять лише ті, хто 
отримує другу вищу освіту. Вод-
ночас посадовець не зміг назвати 
точну кількість контрактників, 
які здобувають другу освіту і ба-
жають перевестися з кримських 
вузів. Також, за його словами, 
Міносвіти звернулося до ректо-
рів ВНЗ із проханням приймати 
таких студентів на контрактну 
форму навчання, зберігши плату 
такою, якою вона була в крим-
ських вишах. 

У західних областях 17 лип-
ня прогнозують мінливу хмар-
ність, дощ, можливі грози. Темпе-
ратура повітря вночі +16...+18 °C, 
вдень +22...+25 °C. 18 липня 
буде ясно, без опадів. Уночі 
+17...+19 °C, денна температура 
+24...+26 °C. 19 липня очікується 
мінлива хмарність, можливий не-
великий дощ. Температура вночі 
+14...+16 °C, вдень +22...+24 °C. 

У північних регіонах 17 лип-
ня впродовж дня буде ясно, 
без опадів. Температура вночі 
+16...+18 °C, вдень +27...+29 °C. 
18 липня прогнозують мінли-
ву хмарність, можливі грозові 
дощі. Вночі +17...+19 °C, вдень 
+25...+27 °C. 19 липня синоп-
тики передбачають хмарну по-
году, опади. Нічна температура 
+16...+18 °C, денна становитиме 
+23...+25 °C. 

У Києві 17 липня обіця-
ють ясний погожий день. Нічна 
температура +18...+20 °C, денна 

+27...+29 °C. 18 липня метеоро-
логи прогнозують сонячну пого-
ду, без опадів. Уночі +19...+21 °C, 
вдень +26...+28 °C. 19 липня 
буде мінлива хмарність, неве-
ликий дощ. Температура вночі 
+18...+20 °C, вдень +24...+26 °C. 

У східних регіонах 17 лип-
ня мінлива хмарність, без опа-
дів. Уночі +22...+24 °C, вдень 
+31...+33 °C. 18 липня хмарна по-
года з проясненнями, пройде дощ. 
Нічна температура +19...+21 °C, 
вдень +23...+25 °C. 19 липня 
буде сонячно, без опадів. Уночі 
+18...+20 °C, вдень +28...+30 °C. 

У південних областях 17 лип-
ня хмарно з проясненнями, міс-
цями пройде невеликий дощ. 
Температура вночі становитиме 
+20...+22 °C, вдень +31...+33 °C. 
18 липня мінлива хмарність, очі-
кується дощ. Уночі +18...+20 °C, 
вдень +30...+32 °C. 19 липня буде 
ясно та сухо. Нічна температура 
+21...+23 °C, денна +31...+33 °C. 

 ПОГОДА


