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Актуально

У Москві затримали пенсіонера
з Білорусі, який облив фарбою
Мавзолей
Перебуваючи на Красній площі, 78-річний громадянин
Білорусі дістав зі свого пакета скляну пляшку, в якій була
зелена фарба, і кинув її у відому будівлю, повідомляє
Informing. Все сталося в неділю, 14 лютого. Звичайно,
буквально через кілька хвилин пенсіонер був затриманий.
Свій вчинок він пояснити відмовився. При цьому білорус
вимагав викликати журналістів і співробітників Адміністрації Президента РФ.

Водій «Лексуса» намагався завезти в
Україну медичне обладнання на мільйон
гривень

П

рикордонники
Мостиського загону в пункті пропуску
«Краковець» запобігли незаконному перевезенню через державний
рубіж медичного обладнання.
Прямуючи через пункт пропуску «Краковець» на в’їзд в Україну, чоловік вибрав смугу руху «зелений коридор». Та, враховуючи
всі ризики, інспектор прикордонної служби вирішив відправити
авто на поглиблений огляд.

1,7

На стільки відсотків збільшилися запаси вугілля на
складах теплових електростанцій енергогенеруючих
компаній України, інформує
«Укренерго».

Двох поліцейських затримали на
хабарі
Співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області затримали старшого лейтенанта та капітана
під час отримання частини хабара — 8 тисяч гривень. Здирники вимагали від мешканця Обухівського району 10 тисяч
гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності через нібито крадіжку. У рамках відкритого провадження
за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають
оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих
фактів отримання хабарів правоохоронцями.

Хто в НБУ контролює діяльність
російських банків в Україні

Під час перевірки спільно з
інспектором фіскальної служби в
автомобілі було виявлено понад
30 найменувань медичної техніки.
Зокрема, кісткові дрелі, ендоскопи, голки для спинномозкової
пункції, затискачі, контейнери для
інструментів. Усього в автівці виявилося 62 одиниці обладнання на
суму понад 940 тисяч гривень.
Наразі товар вилучено та передано працівникам митниці.

Депутатам і чиновникам дозволили ще
рік брехати в деклараціях

Д

ержавним чиновникам та політикам на рік відстрочили
кримінальну відповідальність за
подання неправдивих відомостей
у деклараціях про доходи.
Про це пише на своїй сторінці
в соціальній мережі Facebook депутат від БПП Сергій Лещенко.
Нардеп вказує на суттєве коригування антикорупційного закону в редакції, за яку Рада проголосувала у вівторок.
«Верховна Рада під проводом
виконання євроінтеграційних законів знову пошила всіх у дурні.
Державні чиновники та політики
отримали право брехати в деклараціях. Законом на рік відкладено
настання кримінальної відповідальності за неправдиві відомості
в деклараціях», — зазначає Лещенко.
«З голосу депутат Вадим Денисенко (БПП) зачитав поправки
до закону про електронне декларування. Їх було проголосовано
за основу та в цілому! У підсумку,
чиновники отримали право брехати в деклараціях весь 2016 рік. І
жодних проваджень по незадекларованих віллах на Лазурці, квартирах у Лондоні та фірмах у Панамі

не буде цілий рік», — зазначає депутат.
Крім того, закон також послаблює антикорупційні практики,
наголошує Лещенко.
Він обмежив кількість родичів,
чиє майно треба декларувати, та
підвищив поріг декларування коштовностей та подарунків втричі
— з 50 до 150 мінімальних зарплат
(тобто можна не декларувати «подарунки» ціною 200 тисяч гривень)
Депутат закликав керівника
представництва Євросоюзу Яна
Томбінського не визнавати ухвалення цього закону виконанням
вимог безвізового режиму та наполягати на запровадженні кримінальної відповідальності вже за
підсумками декларування в 2016
році.
Депутат від фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв, у свою чергу,
закликав до мобілізації громадськості та європейських партнерів
задля вето Президента.
За його словами, парламент
зробив крок назад в антикорупційному законодавстві. Ті, хто
збреше в деклараціях, ще мінімум
два роки не будуть відповідати перед законом.

У Маневичах поліцейські вилучили
арсенал зброї

З

а місцем проживання 55-річного жителя селища Маневичі
правоохоронці вилучили вісім
патронів калібру 7,62 мм, ствол до
нарізної зброї, незареєстровану
рушницю та два штик-ножі.
Вилучений арсенал направили

на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Слідчі відкрили кримінальне
провадження за ст. 263 (Незаконне
поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу
України.
Правоохоронці нагадують, що
особу, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси,
вибухові речовини або вибухові
пристрої, звільняють від кримінальної відповідальності, яка настає за ст. 263 Кримінального кодексу України.

У Ковелі затримали чоловіка, який вбив
23-річну жінку

У

суботу, 13 лютого, о 23 годині
в реанімацію Ковельської центральної райлікарні госпіталізували 23-річну мешканку райцентру.
У неї медики виявили множинні
колото-різані рани черевної порожнини. Лікарі одразу ж повідомили про інцидент поліцію.
Слідчо-оперативна група встановила, що пригода трапилася в
помешканні постраждалої. Вона
знімала житло разом із 29-річним
чоловіком.
Увечері між нею та співмешканцем виникла сварка. Під час
суперечки чоловік декілька разів
кухонним ножем вдарив жінку в
живіт. Через добу від отриманих
тілесних ушкоджень вона померла.

«Зловмисника затримали в
порядку статті 208 КПК України.
Зараз він знаходиться в ізоляторі
тимчасового тримання. До слова,
чоловік уже мав проблеми із законом за скоєння крадіжки. Нині
вирішується питання про обрання
міри запобіжного заходу», — повідомив Іван Тусь, начальник Ковельського відділу поліції.
Відомості внесено до Єдиного
реєстру досудових розслідувань
за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умисне
вбивство) Кримінального кодексу
України. Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення
волі на строк до п’ятнадцяти років,
інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

На відміну від російських фур,
російські банки в Україні поки
почуваються безпечно. Офіційна позиція НБУ нині — не чіпати
російський бізнес у фінансовому
секторі. Стало цікаво, чому так?
Хто ж ці люди, котрі, на відміну від
своїх співгромадян, так бережно
ставляться до банківських структур
країни-агресора?
Виявляється, це — Рожкова Катерина Вікторівна, директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України (на фото).
Зараз вона — член правління
НБУ, заступниця Гонтарєвої, очолювала найбільш «солодкий» департамент у НБУ, один із найбільш
грізних для банків та найбільш корупціогенний — банківського нагляду. Випадкових людей на такі посади не призначають, Рожкова — це
особливо наближена до Гонтарєвої
особа. Більше того, саме цей департамент є однією з ключових ланок
у процесі запровадження санкцій
до російських банків (якщо НБУ на
такі наважиться). По суті, наявність
чи відсутність санкцій — це робота
Рожкової.
Хто вона? Відкриваємо матеріали кримінального провадження
№ 12015100000000334, порушеного
за ч. 4 ст. 190 КК України. Стаття —
шахрайство у великих розмірах, від
5 до 12 років.
Вирував майдан, а в той час в. о.
голови правління «Платінум Банку»

Рожкова К. В., за матеріалами провадження, уклала сумнівні кредитні договори з компаніями, посадові
особи яких підконтрольні цій банківській установі і мають ознаки
фіктивності, а саме з:
ТОВ «Титан-Південь» на 3 млн
доларів США;
TOB «Кодос Інвест» на 15 млн
доларів США;
ПП «Логістик Транс» на 15 млн
доларів США;
TOB «Стратагема–Інвест» на 12
млн доларів США;
TOB «Ошер» на 15 млн доларів
США;
TOB «ФК «Реал-Інвест» на 12
млн доларів США;
TOB «ФК «Бізнесфінанс» на
58 820 000 грн.
Всього, на той час це близько 87
млн доларів.
Виведені кошти, м’яко кажучи,
не посприяли стабільності «Платінум Банку». Держава була змушена
надати йому стабілізаційних кредитів на 240 млн грн, щоб порятувати
фінустанову. Надалі, у 2015 році,
«Платинум Банк» отримав стабілізаційний кредит від НБУ в три транші
— 100 млн гривень, 200 млн гривень
і 100 млн гривень.
При цьому «лікуванням» проблемного банку, по суті, займається
та ж таки Рожкова, оскільки саме
вона очолювала профільний департамент.
На зазначеній посаді Рожкова
К. В. здійснила весь перелік вичерп-

них заходів з метою зняття проблемності ПАТ «Платинум Банк», що їй
і вдалося:
1) валюта, що виведена без повернення товару, пішла на офшор,
а звідти на підтримку «Фідобанку»,
але вже як кредит від офшорних
компаній;
2) щоб уникнути формального
банківського контролю, була завищена переоцінка активів, а шляхом
введення в вечірню касу значних
сум, які зранку вже звідти зникали,
була фальсифікована звітність щодо
неплатоспроможності банку.
Здавалося до чого тут Росія?
Неофіційним керівником ПАТ
«Платинум Банк» був (і є?) Гуртовий
Григорій Аркадійович — російський
підприємець, банкір, мільйонер.
Володіє 50% Голландської фінансово-промислової групи Gilward
Investments BV, до якої входять
близько 100 компаній. Її найбільшими активами є 28,5% акцій компанії «Аерофлот», більше 3% — РАО
«ЄЕС», 36% — авіалізингової компанії «Іллюшін фінанс». До речі, авіація в Росії — галузь особливої уваги
ФСБшної верхівки, туди випадкових
людей намагаються не пускати.
Я думаю, саме багаторічними
бізнес-зв’язками керівництва НБУ з
російським придворним капіталом
ми завдячуємо такій лояльності головної фінансової установи до російського бізнесу. Бо за російськими
банками спостерігає їхня добра знайома Рожкова, у котрої — величезний досвід роботи під керівництвом
особливо впливових представників
російського бізнесу. І шлейф серйозних підозр щодо участі в шахрайських схемах — від правоохоронців.
Поки українці не пускають російські вантажівки, бурхливе минуле
об’єднує фінансових шахраїв із Росії
та України, тому грошам Путіна у
нас — стабільно «зелене світло».
P.S. Написав відповідне депутатське звернення у правоохоронні органи, чекаю на реакцію. Зараз
стан справ такий: кримінальне провадження кудись ділося, Рожкова
робить стрімку кар’єру в НБУ, ніби
нічого не сталося, НБУ публічно
усувається від санкцій щодо «Сбєрбанку» та інших фінансових агентів
країни-агресора.
Ігор ЛУЦЕНКО

Володимир Гунчик пропонує створити обласний дорожній фонд

М

инулого року на потреби дорожнього господарства області з усіх джерел фінансування
надійшло 126,6 мільйонів гривень.
263 тис. грн від цієї суми становили
видатки спеціального фонду обласного бюджету, спрямовані на виготовлення проектно-кошторисної
документації, необхідної, аби здійснити поточний ремонт автодороги
державного значення Н-17 Львів–
Радехів–Луцьк.
Левову частку всіх надходжень, а
саме 90,5 млн грн, спрямували на ремонти автомобільних доріг загального користування. Решту ж — на
погашення кредиторської заборгованості. Про це під час оперативної
наради повідомив начальник Служби автомобільних доріг в області
Анатолій Посполітак.
Найбільша ж біда дорожників
— недостатнє фінансування. Аналізуючи роботу в 2015-му, Анатолій Посполітак зауважив: завдяки
втручанню в ситуацію керівництва
області рахунки волинського дорожнього відомства таки було розблоковано. На цей час сума заборгованості перед підрядниками складає
трохи менше 1,5 млн грн.
У 2016 році для потреб Служби
автомобільних доріг у Волинській
області передбачено виділити 58
млн грн із Державного бюджету для

поточного утримання доріг, 108 млн
грн кредитних коштів — на проведення реконструкції та ремонтів
автошляхів, а також 138,5 млн грн
із загального фонду Державного
бюджету для виконання робіт із експлуатаційного утримання доріг загального користування.
Окрім цього, Волинь — у так
званому дорожньому експерименті.
Мова йде про фінансове забезпечення реконструкції та проведення
поточного ремонту автодоріг загального користування державного
значення в чотирьох областях України — Волинській, Львівській, Одеській та Чернівецькій — залучивши
50% коштів, отриманих від перевиконання митних платежів. Частину
тендерних процедур на Волині вже
проведено. Відтак, після оголошення
наприкінці тижня результатів, організації-переможці нарешті зможуть

розпочати ремонтні роботи на дорозі Львів–Радехів–Луцьк.
Володимир Гунчик наголосив,
що через проблеми з фінансуванням
дорожнього господарства області
є потреба створити обласний дорожній фонд й, звісно, забезпечити
його прозору роботу. У такий спосіб вдасться закумулювати фінансовий ресурс для потреб дорожньої
галузі регіону із залученням коштів
бюджетів усіх рівнів. До речі, вже є
певні напрацювання щодо забезпечення діяльності такого фонду, зокрема нині розробляється необхідна
документація. До кінця лютого цей
процес мають завершити остаточно.
У подальшому ж працюватимуть із
бізнес-структурами та неурядовими
організаціями, аби наповнити фонд
й, відповідно, ремонтувати волинські шляхи.
Світлана ГОЛОВАЧУК

