Наступного року дороги
будувати не будуть
У 2015 році в Україні не будуть будувати нові
автомобільні дороги та залізничні шляхи. Про це
на засіданні Верховної Ради заявив віце-прем’єр
із питань інфраструктури Валерій Вощевський. «В
«Укрзалізниці» й «Укравтодору» — складна ситуація.
Ресурсу, щоб щось будувати, немає, й наступного
року, найімовірніше, теж не буде», — заявив він. За
його словами, головне завдання наразі — «пережити
зиму».

Валютний збір підвищать
для населення в чотири рази
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стільки відсотків представників
середнього класу в Україні сьогодні мають стабільний дохід. Про
це йдеться в звіті про результати
досліджень Центру Разумкова й
Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.
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Кабмін вирішив обмежити сплату збору з операцій
купівлі валюти лише угодами з готівковою валютою і
підняти його в чотири рази — до 2%. Це випливає з доопрацьованої редакції правок до Податкового кодексу.
Однак запропоновано звільнити від фіскального навантаження всіх юросіб, які купують валюту, як готівкову, так і безготівкову, для своїх потреб. Платниками
збору залишаться тільки фізособи, які купують готівкову
валюту, і юрособи, які набувають її з метою продажу
населенню.
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Олексій МОЧАНОВ:

Українцям знову хочуть заборонити
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приєднується «Правий сектор»,
про що повідомив на своїй сторінці у «Фейсбуці» народний депутат Борис Філатов.
«Подзвонив Дмитро Ярош.
Просив передати, що «Правий
сектор» «приєднується до блокади» гумконвоїв, «ініційованої» «Дніпром» і «Донбасом».
Так і сказав: «Ми з побратимами завжди поруч. Прошу розглядати як офіційну заяву», —
написав Філатов.
Тепер стало відомо, що батальйон «Спецназ «Кривбас»,
який контролює шість блокпостів, також приєднується до
акції «Дніпра-1», «Донбасу» і
«Правого сектору».

на 2015 рік по місяцях

своїх обіцянок стосовно полонених, панове терористи! Кому
війна, а кому мати рідна? Викуси, панове олігархи. Женіть
свої колони з допомогою терористам назад або роздавайте
на місці населенню», — заявив
комбат, додавши, що народ —
єдине джерело влади в Україні.
Наостанок Семенченко запевнив, що цими днями у складі
спільної групи комітету з безпеки й оборони та комітету
по боротьбі з корупцією вони
щільно візьмуться за це питання на місці. «Кришувальникам»
не рекомендую потрапляти під
руку», — підсумував він.
Також до цієї ініціативи

ф. П-1

ри місяці після Іловайська наші хлопці в полоні, а всі обміни заблоковані
терористами», — так розпочав
свій пост у Facebook нардеп і командир полку «Донбас» Семен
Семенченко.
«У Раді тільки відбили перші позиви «ОППИ» «сісти» на
посади. Тепер треба повернути
хлопців додому. Відповідальні
діють старими методами. Коли
на початку тижня ми збирали комітет із питань безпеки й
оборони та викликали туди всіх
причетних до обміну полонених, медіа розривалися від брифінгів та обіцянок. Завтра, ну
післязавтра. Комітет пройшов
— і тиша», — пише він.
Комбат заявив, що батальйон «Донбас» із завтрашнього
дня розширює зону вилову «незаконно переміщуваних вантажів» і вводить мобільні блокпости в Луганській області.
Крім того, Семенченко повідомив, що вони підтримують
ініціативу своїх товаришів із
полку «Дніпро-1» заблокувати доступ незліченних колон із
фур у Донецькій області.
«Пити, курити і їздити на
авто будете після виконання

АБОНЕМЕНТ
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Жодне з положень Мінських угод не виконане проросійськими бойовиками
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Добровольчі батальйони оголосили про початок «вилову»
«гуманітарних конвоїв»

Державний комітет зв’язку та інформатизації України

Такими маєтки були ще в червні

21769

Нагадаємо, що юридичними
власниками елітних «хонок» є «підставні» особи з Києва, Одещини та
Маріуполя, але фактично вони належать родині комуніста Ігоря Калєтніка.
Вкотре звертаємо увагу правоохоронців зацікавитися питанням
власників земельних ділянок відпочинкового комплексу.

Кількість
комплектів

Приїхавши на територію елітного комплексу, представники «ПС»
побачили, що з шести «хонок» залишилися лише один будинок і паркан.
«Незважаючи на погодні умови, під наглядом і швидким темпом
працює бригада місцевих робітни-

ків. Фактично знищено майже весь
комплекс, особливо той, що не з
дерева, відновленню не підлягає.
Про це говорять самі робітники. Всі
розводять руками, адже це приватна
власність. Будемо моніторити ситуацію, принаймні навколо цієї ділянки
та подальшої долі цього об’єкта», —
розповів керівник «Правого сектору» Павло Данильчук.
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Активісти «Правого сектору» Волині разом із керівником організації
Павлом Данильчуком завітали до
скандальної бази, розташованої
в урочищі Гряда, яку називають
«Волинським «Межигір’ям».

строк від восьми до десяти років».
Показово, що кримчанка-євпаторійка Ірина Фриз починала
продавцем-товарознавцем у кооперативі «Рапана», потім стала
консультантом, директором антикварного магазину, працювала мистецтвознавцем сучасного
християнського мистецтва, після чого отримала освіту за цим
профілем і пішла на роботу...
спочатку помічником нардепа, а
потім прес-секретарем Служби
секретаря РНБО. В 2008-му пані
Ірина перейшла в апарат ради
Національного банку України. З
червня 2014-го працювала в Адміністрації Президента спочатку керівником головного управління, а
потім — головного департаменту.
Після цього пішла на велику
сцену у велику політику й відразу відзначилася законопроектом,
який мені особисто не налазить
на голову. Впевнений, не тільки
мені. Тобто під час двох Майданів,
у 2004-му і 2013-му, хороводи «міліція з народом» і застереження
«не виконувати злочинні накази
злочинної влади» — це в порядку
речей. А тепер спроба вийти на
будь-який маленький майданчик
або великий Майдан закінчиться розгоном, як у ніч із 29-го на
30 листопада 2013-го, тому що заклик зупинитися — це буцегарня і
етап? Я впевнений, що це непорозуміння не пройде непоміченим і
не піде далі першого читання».
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Світязьке «Межигір’я»
майже вщент розібрали

ДОСТАВНА КАРТКА-ДОРУЧЕННЯ

грудня 2014-го депутат від
БПП Ірина Фриз зареєструвала проект закону про внесення
змін до Кримінального кодексу
України стосовно встановлення
відповідальності за заклик до непокори», — пише на своїй сторінці у «Фейсбуку» Олексій Мочанов.
«Ось офіційне посилання з
прямим лінком на текст. Сенс
може вкластися в чотири рядки:
1. Якщо ти закликаєш мента
не бити студентів — отримуєш
три роки.
2. Якщо ми робимо це разом
із кимось — три–сім.
3. А якщо ти сам мент або я —
тоді п’ять–вісім.
4. Якщо ж це трапиться під
час воєнного стану — вісім–десять.
Детальніше?
«Стаття 4021. Заклик до непокори
1. Заклик до непокори, тобто
заклик до відкритої відмови працівника правоохоронних органів,
військовослужбовця Державної
прикордонної служби України,
Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби
безпеки України виконати наказ
начальника у сфері захисту територіальної цілісності України,
державного кордону України,
державного суверенітету України,
протидії збройній агресії, — карається позбавленням волі на строк
до трьох років.
2. Ті самі діяння, якщо вони
вчинені групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від
трьох до семи років.
3. Ті самі діяння, вчинені
працівником
правоохоронних
органів,
військовослужбовцем
Державної прикордонної служби
України, Збройних сил України,
Національної гвардії України,
Служби безпеки України, — караються позбавленням волі на строк
від п’яти до восьми років.
4. Заклик до непокори, вчинений в умовах воєнного стану,
карається позбавленням волі на

