
Міністр юстиції України Олена Лу-
каш заявила, що до завершення су-
дових процесів щодо екс-прем’єра 
України Юлії Тимошенко питання її 
помилування не розглядатиметься. 
Про це вона сказала, відповідаючи 
на запитання про роботу комісії 
з помилування, інформує прес-
служба Мін’юсту. 

«Комісія з помилування вже ви-
значилася ще в квітні. Немає під-
став. Передчасно робити висновок 

до завершення судових процедур», 
— укотре наголосила міністр.

При цьому на уточнення, чи 
може це питання ще бути розгляну-
те комісією, Лукаш сказала: «Я пере-
конана, що ні». 

«До завершення судових проце-
сів тяжкі злочини, підозра у тяжких 
злочинах, навіть інші сукупні обста-
вини, на які не хочу зараз витрачати 
час, унеможливлюють розгляд ко-
місією цього питання. Це вирішено 
остаточно», — сказала вона. 

Голова Верховної Ради Володи-
мир Рибак теж переконаний, що де-
путати не підтримають індивідуаль-
не помилування Тимошенко

Законопроект «Батьківщини» 
щодо помилування Юлії Тимошенко 
розглядатиметься у Раді наступного 
тижня, і за нього навряд чи проголо-
сує більшість. 

«Закон про амністію пані Тимо-
шенко внесла партія «Батьківщина». 
Я не бачу на сьогодні, що Верховна 
Рада проголосує за таке рішення», 
— сказав голова парламенту. Одно-
часно додав, що, на його думку, ВР 
підтримає закон про лікування Тим-
ошенко за кордоном. 

«Зараз у Верховній Раді є три за-
кони. Два з них — про лікування за 
кордоном людей, які відбувають по-
карання, важко хворіють і не мають 
можливості в цих установах виліку-
ватися, щоб їх можна було направи-
ти, зокрема, за кордон. Такі закони 
ми будемо розглядати наступного 
тижня... А тоді й стосовно Тимошен-
ко зможемо прийняти рішення», — 
додав спікер. 

Законопроекти щодо лікування 
Юлії Тимошенко за кордоном мали 
розглянути ще 24 жовтня. Проте 
перед розглядом цього питання опо-
зиція заблокувала трибуну Ради, а 
Рибак оголосив перерву. 

Чинний президент Грузії Ми-
хайло Саакашвілі залишив 

країну і полетів у Брюссель. Полі-
тик відбув одразу після прощаль-
ного звернення до нації, і цей факт 
спричинив чутки про те, що в Тбі-
лісі він більше не повернеться. 

«Я вважаю символічним свій 
візит в Євросоюз. Я хочу прояс-

нити позицію з приводу виборів 
президента, які відбулися в країні. 
Буде сумно, якщо Грузія рушить 
у неправильному напрямку, але 
мене гріє думка, що ми програли 
вибори, зробивши багато пра-
вильних речей», — заявив він. 

У своєму зверненні Саакаш-
вілі заявив, що йому не потрібен 
відпочинок, але визнав, що гру-
зинський народ «повинен від ньо-
го відпочити». 

Саакашвілі вважає, що звер-
нути з обраного Грузією шляху 
розвитку тепер неможливо. 

«Ви повинні рухатись у май-
бутнє, і в цій подорожі на шляху 
до розвитку нашої країни я за-
вжди буду поруч із вами», — за-
явив глава держави. 

Нагадаємо, перемогу на пре-
зидентських виборах, які відбули-
ся 27 жовтня, здобув представник 
«Грузинської мрії» 44-річний Геор-
гій Маргвелашвілі. 
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До кінця року Азаров 
пообіцяв ліквідувати 
заборгованість 
із соцвиплат 

Саакашвілі полетів із Грузії у Брюссель 

У 2013 році нардепи виявилися 
дорогим задоволенням. Так, 

один народний обранець кошту-
вав бюджету приблизно 1 мільйон 
850 тисяч гривень. Тобто всі пар-
ламентарі, яких зараз 441, кошту-
вали Україні майже 819 мільйонів 
гривень. 

Попри свою шалену «собівар-

тість», депутати дозволяли собі 
більше відпочивати і бити байди-
ки, ніж працювати. За цей рік вони 
проробили 142 дні. З них: 50 — у 
залі Ради, 57 — у комітетах і 35 — 
із виборцями. 179 днів нардепи 
відпочивали. З них 17 — «грали 
м’язами», блокуючи трибуну, а 162 
— це вихідні та відпустки, йдеться 
в матеріалі «Сегодня». 

За час «плідної» роботи парла-
ментарі прийняли 633 закони та 
постанови. Також народні обранці 
зареєстрували 3864 законопроек-
ти. Таким чином, «собівартість» 
одного закону становить більше 
семи мільйонів гривень. 

Нагадаємо, що з перших 100 
днів роботи Ради депутати пра-
цювали лише вісім. За той час об-
ранці ухвалили 10 законів, двічі 
надовго блокували трибуну і шість 
разів серйозно билися. 

Пенсійний фонд 
за півмільйона зробить 
експертизу своєму сайту 
Пенсійний фонд України 26 жовтня за результатами 
тендера уклав угоду з ТОВ «Науково-виробниче 
підприємство «Медирент» на послуги проведення 
державної експертизи Комплексної системи захисту 
інформації Веб-порталу електронних послуг вартістю 
492 тис. грн. Про це повідомляє «Вісник державних 
закупівель». 

На московському ринку 
затримали тисячу нелегальних 
мігрантів 
У понеділок, 28 жовтня, внаслідок поліцейського рейду 
на московському ринку «Садовод» було затримано 
близько тисячі нелегалів, повідомляє «Лента». За даними 
правоохоронних органів, серед затриманих виявилися 
громадяни Киргизстану, Таджикистану й Узбекистану. 
Поліцейські мали намір перевірити мігрантів на причет-
ність до скоєння злочинів. Більшість затриманих після 
перевірки документів відпустили. 

100
стільки тисяч українців щороку 
уражає інсульт, 40% із яких по-
мирає протягом першого року 
після хвороби. 

Глава фракції «УДАР» Віталій 
Кличко запевняє, що все ще 

готовий обговорювати висування 
єдиного кандидата від опозиції на 
президентських виборах. Про це 
він розповів журналістам, повідо-
мляє «Українська правда». 

«Одне другого не заперечує. 
Ми прийдемо до питання єдиного 
кандидата і вирішимо, хто зможе 
ним стати», — сказав політик. 

Кличко нагадав, що опозиці-
онери підписали угоду про вису-
нення єдиного кандидата у друго-
му турі, та він виступає за те, щоб 
це сталось уже в першому. Крім 
того, політик укотре зазначив, що 
єдиним має стати кандидат із най-
більшим рейтингом. 

Нагадаємо, минулого тижня 
більшість проголосувала за по-
правки про те, що особа, яка має 

право на постійне проживання на 
території іноземної держави, вва-
жається такою, що не проживає в 
Україні. Ці поправки можуть бути 
використані для заборони бало-
тування Кличка на виборах Пре-
зидента. 

Європою «гуляє» шторм «Святий Юда» 

13-річна жителька Козівсько-
го району віддала значну 

суму грошей шахрайці, щоб зняти 
прокльони та врятувати від смер-
тельної недуги маму. Коли рідні 
дізналися про це, звернулися по 
допомогу до правоохоронців. 

Тернопільські міліціонери за 
декілька днів розшукали аферист-
ку з Волинської області, повідоми-
ли у Тернопільському УМВС. 

«Відмолювання гріхів» — тра-

диційний сценарій, який розіграла 
перед школяркою лиходійка. Шах-
райка перестріла дитину на вули-
ці, одразу почала розповідати їй 
про сімейні негаразди, залякувати 
смертю мами. Побачивши страх 
в очах дівчинки, незнайомка по-
обіцяла допомогти врятувати най-
ріднішу людину. Для цього, як по-
яснила, потрібно принести гроші 
з дому та провести на них ритуал 
очищення від усього злого. Шко-
лярка побігла додому та винесла 
шахрайці майже 7 тис. грн. 

Далі незнайомка почала щось 
шепотіти, а дівчинці наказала сто-
яти на місці та не піднімати голо-
ву. Дитина не помітила, як зникла 
«добродійка», а разом із нею — і 
заощадження. Коли повернулася 
додому, розповіла все батькам, а ті, 
не гаючи часу, звернулися до пра-
цівників міліції. 

За словами начальника Козів-
ського райвідділу міліції Михайла 
Пальчика, зловмисницю вдалося 
розшукати. Нею виявилася 26-річ-
на мешканка Волині. Дії лиходій-
ки кваліфікують за частиною 1 
статті 190 Кримінального кодексу 
України (шахрайство). Триває до-
судове розслідування. 
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Щонайменше 15 людей загину-
ло внаслідок шторму «Святий 

Юда» в Європі. Найбільше жертв у 
Німеччині — вісім. Також є загиблі у 
Великобританії, Нідерландах, Фран-
ції та Данії, повідомляє 24tv. 

У Північному морі швидкість ві-

тру сягала понад 190 кілометрів на 
годину. 

У Великобританії через шторм 
зникла електрика в понад 600 тися-
чах будинків. 

Нідерландам, за попередніми 
оцінками, шторм завдав матеріаль-
них збитків на 95 мільйонів євро. У 
головному аеропорту країни «Схіп-
гол» скасували п’ять десятків рейсів.

Є затримки з вильотами в ні-
мецьких Гамбурзі та Дюссельдорфі. 

Данія та Швеція оголосили 
штормові попередження — тут очі-
кують поривів вітру до 160 кіломе-
трів на годину. 

Відлуння європейського урагану 
«Святий Юда» відчули на собі й жи-
телі Москви та Підмосков’я, а також 
Санкт-Петербург і Ленінградська 
область. Через посилення вітру та 
загрозу повені були закриті судно-
пропускні та водопропускні споруди 

на дамбі у Фінській затоці, передає 
«Сегодня». 

Нагадаємо, в ніч на понеділок на 
західну Європу обрушився шторм. 
Найбільше постраждали Велико-
британія, Франція та Нідерланди. 
Пориви вітру досягали 140 км на 
годину. 

Прем’єр-міністр України Микола 
Азаров пообіцяв, що проблеми 

з соціальними виплатами в Україні 
вирішать до кінця року. 

«Ситуація щодо соціальних ви-
плат буде виправлена, і до кінця 
року ми увійдемо у нормальний 
ритм виплати абсолютно всіх наших 
соціальних зобов’язань», — цитує 
Прем’єра урядовий портал. 

За його словами, проблеми з 
соцвиплатами виникли через те, 
що восени Україна здійснила ви-
плати за своїми міжнародними 
зобов’язаннями. 

«Чим були викликані затрим-
ки, які відбулись у вересні–жовтні? 
Насамперед це було пов’язано з ко-
лосальними виплатами за нашими 
зобов’язаннями. Це та стаття, за 
якою ми не можемо допустити жод-
них затримок. Це наша репутація», 
— зазначив глава українського уря-
ду. 

Він також додав, що таке ж став-
лення в Україні має бути і до виплат 
у соціальній сфері, з якими теж не 
повинно бути затримок. 

Події

На Рівненщині правоохоронці 
вирішили розважитись і на 

півдоби закрили чоловіка у со-
бачій буді на території райвідділу 
міліції. 

Служителі закону затягли по-
страждалого до собачого вольє-
ра, що на території Млинівського 
райвідділу, та закрили навісним 
замком. Чоловік просидів у клітці 
півдоби, поки його не звільнили, 
повідомили у прокуратурі Рівнен-
ської області. 

Також він заявив, що міліціо-

нери намагалися притягнути його 
до адміністративної відповідаль-
ності за дії, яких він не вчиняв. 

Прокуратура визнала дії мілі-
ціонерів безпідставними. Наразі 
проводиться досудове розсліду-
вання у справі. Максимальне по-
карання, що загрожує працівни-
кам правоохоронних органів за 
перевищення своїх службових по-
вноважень, яке супроводжувалось 
діями, що ображають особисту 
гідність людини, — вісім років по-
збавлення волі. 

Міліціонери півдоби протримали чоловіка 
у собачій будці 

Мін’юст заперечує швидке 
помилування Тимошенко 

Шахрайка з Волині видурила у підлітка 
сім тисяч гривень за зняття вроків 

Кличко готовий обговорювати висування 
єдиного кандидата на вибори 

За байдикування депутатів у Раді українці 
заплатили понад 819 мільйонів гривень 


