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Уряд з 2 грудня готовий внести 
проект бюджету на 2016 рік
Про це під час засідання погоджувальної ради сказав 
віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. «Продовжу-
ються дискусії навколо нової податкової системи. Це 
основний, по суті — єдиний, стримуючий чинник, який 
не дозволяє уряду вже внести державний бюджет на 
наступний рік у парламент. Але ми готові це зробити 
наступного тижня, починаючи з 2 грудня», — зазначив 
Кириленко. Він також відзначив, що необхідно виро-
бити консолідоване бачення нової податкової системи.

52% 
для стількох опитаних росіян 
фраза «Крымнаш» є символом 
урочистості  та гордості. Про це 
свідчать результати соціологіч-
ного опитування, проведеного 
«Левада-Центром». 

2

Про це йдеться у відповіді Генп-
рокуратури. За інформацією 

ГПУ, всього за наслідками запро-
ваджених санкцій встановлено й 
заблоковано закордонні активи та 
грошові кошти колишніх високо-
посадовців на суму понад 104 млн 
дол., 122 млн швейцарських фран-
ків, 22 млн євро. Зокрема, як поін-
формували у відомстві, заблоковані 
кошти екс-прем’єра Миколи Азаро-
ва у Ліхтенштейні на суму 0,5 млн 
доларів, колишнього нардепа Юрія 
Іванющенка — 258 тис. дол.  на Кі-
прі, 30,82 млн дол., 1,8 млн швейцар-
ських франків у Латвії, 72 млн швей-
царських франків у Швейцарії. У 
Ліхтенштейні заблоковано 26,5 млн 
доларів коштів екс-міністра доходів 
і зборів О. Клименка. У колишньо-
го секретаря РНБО Андрія Клюєва 
заблоковано кошти в Австрії — 315 
тис. євро і 9 тис. доларів і Швейца-
рії — 13 млн швейцарських франків. 
У Сергія Клюєва — в Австрії — 461 
тис. євро, у Швейцарії — 13 млн 

швейцарських франків, у Велико-
британії — 675 тис. євро. 

У бізнесмена Сергія Курченка в 
Латвії заблоковано 1,5 тис. доларів, 
на Кіпрі — 40 тис. дол. і 775 євро, 
Швейцарії — 0,2 млн швейцарських 
франків, Австрії — активи на суму 
235 тис. євро. У сина екс-президента 
Віктора Януковича Олександра за-
блоковано активи компанії «Мако» в 
сумі обсягом 2,5 млн швейцарських 
франків тощо. У відомстві також за-
значили, що під час слідства вжива-
ються передбачені законодавством 
заходи з метою арешту коштів ін-
ших високопосадовців. Крім того, 
зазначається, що триває робота із 
залучення міжнародних організацій 
щодо відшкодування та блокування 
їхніх активів.

Нагадаємо, як повідомляла пред-
ставник Центру протидії корупції 
Дарина Каленюк, у першому півріч-
чі 2015 року до державного бюджету 
України повернуто 7,86 тис. грн ак-
тивів екс-високопосадовців.

Події

Україна знову в топ-10 
виробників сталі
Україна в минулому місяці виробила понад 2 млн тонн 
сталі й посіла десяте місце в рейтингу світових виробни-
ків. Про це повідомляє Всесвітня асоціація виробників 
сталі (World Steel Association). Українські металурги, по-
рівняно з жовтнем минулого року, збільшили виробни-
цтво сталі на 6,4%, завдяки чому країна обігнала Італію 
і піднялася з 11-го місця на 10-е. Лідерами в рейтингу 
виробників  стали три країни Азії: Китай з показником 
66,124 млн тонн, Японія —  9 млн тонн, Індія — 7,5 млн 
тонн. Далі США, Південна Корея і Росія.

СБУ ліквідувала 
конвертцентр 
терористів

ЄС готується зняти санкції з Януковича та 
його оточення

Євросоюз має намір скасува-
ти санкції проти колишнього 

Президента України Віктора Яну-
ковича та його оточення в берез-
ні 2016 року, оскільки українські 
правоохоронці не спроможні до-
вести їхньої провини. Про це за-
явив заступник Генерального про-
курора України Віталій Касько.

«Логіка Євросоюзу проста — 
на їхню думку, років два достатньо 
для правоохоронних органів відпо-
відної держави, щоб розібратися, 
що це за гроші, і чи здобуті вони 
злочинним шляхом, і після цього 
в рамках механізмів міжнародної 
правової допомоги накласти арешт 
на рахунки, нерухомість та інші 
об’єкти за кордоном. Якщо два 
роки недостатньо, то правоохорон-
ні органи працюють недостатньо 
ефективно. Тому з того, що я чую 

від західних партнерів, подальшо-
го продовження санкцій чекати не 
варто», — сказав Касько.

Касько зазначив, що україн-
ські правоохоронні органи пови-
нні займатися арештами майна та 
активів колишніх соратників Яну-
ковича, розслідуючи кримінальні 
виробництва проти них.

Він додав, що в країнах ЄС, 
Швейцарії, Ліхтенштейні на під-
ставі санкцій заарештовані майно 
та активи екс-чиновників України, 
і підкреслив, що майно й активи 
необхідно заарештувати в рамках 
українських кримінальних вироб-
ництв, і тоді після зняття санкцій 
всі ці активи продовжать перебу-
вати під арештом до рішення ви-
робництв українськими судами по 
суті.

Через блокаду Криму Путін може перейти 
до повномасштабної війни з Україною

Президент Росії Володимир Путін 
у зв’язку з блокадою Криму може 
розглянути питання проведення 
повномасштабної військової опе-
рації для створення повноцінного 
сухопутного коридору до півост-
рова шляхом захоплення великої 
ділянки території південно-східної 
України. Про це пише агентство 
Bloomberg.

«Анексований Росією півострів 
«поринув у темряву». Якщо ситуа-
ція стане ще більш напруженою, чи 
кине Кремль виклик Заходу допомо-
гою прокладання до нього сухопут-
ного коридору?» — задається питан-
ням автор статті.

Конфлікт між Росією та Украї-
ною прийняв новий зловісний по-
ворот: зараз Крим приймає удар, 
наступним може стати Київ, ідеться 

в статті.
У минулі вихідні контрольо-

ваний Росією півострів поринув у 
темряву — була зупинена більша 
частина поставок електроенергії. 
Серією вибухів на півдні, починаю-
чи з четверга, були виведені з ладу 
лінії електропередач, які забезпечу-
ють 80% електроенергії Криму.

«Таке відчуття, ніби потрапили 
в кам’яний вік», — говорить Воло-
димир Гарначук, колишній крим-
ський чиновник. Також напередод-
ні українська влада оголосила про 
тимчасову зупинку транспортного 
вантажного сполучення з півостро-
вом, який залежний від залізничних 
і вантажних перевезень з України 
— до Криму поставляються про-
дукти харчування та товари першої 
необхідності. На думку берлінського 
аналітика Йорга Форбріга, ця на-

пруженість може також розпалити 
боротьбу в Східній Україні, де спо-
стерігається досить хитке перемир’я 
протягом декількох місяців.

«Президент Росії Володимир 
Путін, можливо, навіть розгляне пи-
тання про проведення повномасш-
табної військової операції для ство-
рення повноцінного сухопутного 
коридору до півострова шляхом за-
хоплення великої ділянки території 
південно-східної України», — сказав 
Отилія Дханд, старший віце-прези-
дент консалтингової компанії Teneo 
в Брюсселі. На думку експерта, досі 
Росія розцінювала політичні витра-
ти такої операції такими, які пере-
вершують переваги.

Нагадаємо, 20 листопада невідо-
мі на адміністративному кордоні з 
Кримом спробували за допомогою 
вибуху знищити дві опори ЛЕП, що 
подають електроенергію на півост-
рів. Сума збитків склала близько 700 
000 гривень. 21 листопада в Чаплин-
ці правоохоронці намагалися відтіс-
нити учасників акції блокади Криму, 
які перешкоджали ремонту пошко-
джених електроопор. Повідомля-
лося, що в результаті зіткнень по-
страждали 7–10 осіб. Потім у МВС 
заявили про врегулювання конфлік-
ту з учасниками блокади Криму в 
Чаплинці. При цьому національний 
лідер кримськотатарського народу 
Мустафа Джемілєв заявив, що при-
чиною конфлікту в районі Чаплинки 
є неузгодженість дій. Потім невідо-
мі все-таки підірвали пошкоджені 
електроопори, у зв’язку з чим Крим 
виявився повністю знеструмленим. 

За кордоном заблоковано близько $ 250 
мільйонів «друзів» Януковича

Як змінилися доходи лідерів Майдану за 
два роки

Порошенко розбагатів у сім ра-
зів. Порівняно з 2013 роком 

Президент Петро Порошенко в 
2014 році примножив свої дохо-
ди в сім разів. У минулому році 
він заробив майже 369 мільйонів 
гривень (у 2013-му — близько 52 
мільйони гривень). У чотири рази 
збільшився й банківський рахунок 
— із 114 000 000 гривень до 452 
мільйонів гривень.

А ось Прем’єр-міністр Арсе-
ній Яценюк дещо збіднів. У 2013-
му йому за рік вдалося заробити 
близько 2 мільйонів гривень, а от 
у 2014-му — тільки 1,1 мільйона 
гривень. У той же час через коли-
вання курсу долара голові уряду 
вдалося подвоїти банківський ра-
хунок — з 6,6 мільйона гривень до 
13,3 мільйона гривень.

Трансформувалися доходи й 
мера Києва Віталія Кличка: заро-
бляти від став менше, але банків-
ський рахунок збільшився. Торік 
Кличко заробив — 107000 гривень 
і 55 000 євро, в позаминулому, до-
революційному 2013-му — 254 000 
гривень і 1,8 мільйона євро. Зазна-
ла змін і сума на банківському ра-
хунку — вона збільшилася вдвічі, 
до 261 мільйона гривень.

Тимошенко потроїла доходи. 
Перебуваючи за ґратами в 2013 
році, Юлія Тимошенко зароби-
ла 180 000 гривень, вийшовши на 
свободу, в 2014 році потроїла до-
ходи — до 592 тисяч гривень. За 
рік після Майдану з декларації 
Тимошенко зникла квартира на 59 
«квадратів», у той же час її чоловік 
Олександр пересів на новенький 
«Мерседес» GL-350 cdi.

Доходи «батька Самооборони» 
Андрія Парубія в 2013 році були 
на рівні майже 290 000 гривень. І 
він зміг собі купити новеньку «Су-
зукі» SX-4. Торік доходи Парубія 
— першого віце-спікера — склали 

лише 170 000 гривень.
Гаврилюк почав заробляти. 

Судячи з декларації про доходи, у 
2013 році Михайло Гаврилюк був 
«голим і босим» — ні копійки до-
ходу, ні житла. Ставши народним 
депутатом, Гаврилюк почав заро-
бляти. У 2014-му він задекларував 
30,5 тисячі гривень.

У Володимира Парасюка міль-
йонерами стали батьки. Невинно 
чистою в 2013-му була його декла-
рація. Депутатство принесло мо-
лодому політикові річний дохід у 
29 000 гривень. А ось його батьки 
зуміли заробити в 2014-му майже 
мільйон — 942 000 895 гривень (у 
позаминулому році в них було «по 
нулях»). Крім того, у них з’явився 
«Мерседес» Vito (2008 р. в.) та бу-
динок на 100 кв. м.

Дмитро Ярош отримав зарпла-
ту. До Майдану в лідера «Правого 
сектору» була лише стара «Шкода» 
(2009 р. в.) — ні копійки доходу, 
ні даху над головою. Депутатство 
внесло корективи в матеріальне 
становище Дмитра Яроша. У 2014 
році він отримав 6000 гривень — 
одну зарплату парламентарія.

Турчинов пропонує збивати російські літаки, 
які вторгнулися в Україну

CБУ попередила контрабанду до Росії 
комплектуючих для шифрувальної 
апаратури

Секретар РНБО Олександр Тур-
чинов повідомив, що у випадку  

порушення повітряного простору 
України наші військові діятимуть 
аналогічно до турецьких.

«Сили турецьких ВВС та ППО 
діяли професійно і так, як повинні 
діяти відповідні підрозділи будь-
якої цивілізованої країни, коли її 
суверенний простір порушують 
військові літаки іншої держави» , — 
сказав Турчинов.

«Перш ніж відкрити вогонь, ту-
рецька сторона неодноразово по-
переджала Росію щодо неприпус-
тимості порушення її повітряного 
простору військовими літаками 
Збройних сил РФ. Перед нанесенням 
ураження було зроблено ще декіль-
ка попереджень і тільки після того 
було атаковано російський літак», 

— повідомив Турчинов, додавши, 
що турецькі військові виконали свій 
обов’язок щодо захисту повітряного 
простору своєї держави та безпеки 
своїх громадян.

Крім того, на  переконання Тур-
чинова, у випадку порушення нашо-
го повітряного простору військови-
ми літаками, «українські військові 
повинні діяти аналогічно, захищаю-
чи нашу країну від агресії з повітря».

Раніше повідомлялося,  що ту-
рецькі винищувачі F16 на кордоні 
з Сирією збили військовий літак, 
який порушив повітряний простір 
країни. Міноборони Росії підтвер-
дило падіння свого літака на кордо-
ні з Туреччиною. За повідомленням 
оборонного відомства, літак, що за-
знав катастрофи — Су-24.

Співробітники Служби без-
пеки України спільно з при-

кордонниками та митниками 
затримали чотирьох кур’єрів на 
пункті пропуску «Журавлівка», які 
намагалися пішки пронести това-
ри військового призначення через 
державний кордон, повідомляє 
прес-центр СБУ.

За попередніми висновками 
фахівців, вилучена апаратура за-
безпечує шифрування телефонних 
переговорів та використовуєть-
ся в радіолокаційних комплексах 
протиповітряної оборони. Тому 
ці комплектуючі відносяться до 

категорії товарів військового при-
значення, міжнародна передача 
яких може здійснюватися лише за 
наявності відповідного дозволу 
Державної служби експортного 
контролю України.

Після отримання офіційних 
висновків експертизи слідчі СБ 
України відкриють кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 333 Кримі-
нального кодексу України.

Тривають оперативні дії для 
встановлення походження комп-
лектуючих та організаторів їхніх 
поставок до Росії.

У Луганській області співро-
бітники Служби безпеки 

України ліквідували конверта-
ційний центр, через який що-
місяця «відмивалося» понад 10 
мільйонів гривень.

Організатором конверту був 
мешканець Сєверодонецька, 
який «обслуговував» низку під-
приємств, у тому числі з тимча-
сово окупованих терористами 
територій. Крім переведення 
грошей у готівку через фіктивні 
безтоварні операції, конверт-
центр штучно формував по-
даткові кредити для ухилення 
від сплати податків, повідомляє 
прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби 
встановили, що кошти, «відми-
ті» для підприємств з т. зв. «ДНР/
ЛНР», йшли на фінансування 
незаконних збройних форму-
вань терористів та утримання 
«урядів» псевдореспублік.

Під час обшуків правоохо-
ронці вилучили значну суму го-
тівки, печатки підприємств із 
різних регіонів України, бухгал-
терські документи, оргтехніку 
та велику кількість пластикових 
банківських карток для отри-
мання готівки. Організатора 
конвертаційного центру затри-
мано. За ухвалами суду накладе-
но арешти на рахунки фіктивних 
підприємств, сума коштів на них 
перевіряється. Відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 
258-5 Кримінального кодексу 
України. Тривають оперативно-
слідчі дії.


