
У селищі Рокитне, що на Рівнен-
щині, 22 вересня мобільна опе-

ративна група у складі працівників 
роти міліції громадської безпеки 
особливого призначення, ДАІ, СБУ, 
фіскальної служби затримала ав-
томобіль «Джип Ліберті», в якому 
знаходилися два мішки та десять 
поліетиленових пакетів, наповнених 
камінням бурого кольору, зовні схо-
жого на бурштин-сирець. Загальна 
вага його становить 131 кілограм, 
а орієнтовна вартість — понад два 
мільйони гривень.

Позашляховиком керував 
47-річний житель Волинської об-
ласті, посвідчення водія у якого було 
відсутнє, а реєстраційні документи 
на транспортний засіб виклика-
ли підозру в правоохоронців. Піс-
ля перевірки авто за базами даних 
з’ясувалося, що «Джип Ліберті» в 
червні цього року ввезений на тери-
торію України з порушенням митно-
го законодавства, а номерні знаки 
належать іншому транспортному 
засобу.

Під час огляду авто правоохо-
ронці, крім бурштину-сирцю, ви-
явили рушницю «Форт 207», трав-
матичний пістолет, п’ятнадцять і сім 
патронів до них відповідно.

Відомості за цим фактом внесені 
до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань та відкрито кримінальне 
провадження за статтею 198 Кри-
мінального кодексу України (при-
дбання, отримання, зберігання або 
збут майна, завідомо здобутого зло-

чинним шляхом). Каміння буршти-
ну-сирцю відправлено на експер-
тизу, зброю вилучено, а автомобіль 
доставлено на територію Рокитнів-
ського РВ УМВС. Триває досудове 
розслідування.

Зокрема, у цей час у 8 селах та 
селищах Ковельського та Рат-

нівського районів триває реалі-
зація проекту «Відновлення ме-
ліоративної мережі для сприяння 
економічного зростання сільських 
територій Волинської області». Це 
стало можливим завдяки гранту 
Європейського Союзу у розмірі 
1,17 млн євро, який виборола об-
ласна державна адміністрація в 
рамках Програми «Підтримка по-
літики регіонального розвитку в 
Україні».

Генеральним підрядником 
виступає товариство з обмеже-
ною відповідальністю «ПМК-77» 
(м. Івано-Франківськ). До ренова-
ції меліоративних систем залучено 
також персонал і техніку Ковель-
ського, Ратнівського, Камінь-Ка-

ширського, Любешівського та 
Луцького районних управлінь вод-
ного господарства. Вирубку дерев, 
кущів та чагарників у меліоратив-
них каналах здійснюють місцеві 
жителі з числа незайнятого насе-
лення.

У цей час відновлювальні ро-
боти здійснюються на територіях 
Заболоттівської селищної ради, 
Заліської  сільської ради Ратнів-
ського району та Новомосирської 
сільської ради Ковельського райо-
ну.

За першу половину місяця 
очищено майже 10 км каналів, а 
загалом за рік, протягом якого 
триватимуть відновлювані робо-
ти, до належного стану буде при-
ведено 240 кілометрів меліоратив-
них каналів.

«Наказ Генштабу ЗС РФ на 
відведення в РФ з Донба-

су деяких підрозділів регулярних 
російських військ і окремих най-
більш боєздатних формувань ро-
сійських найманців для подаль-
шого перекидання в Сирію став 
причиною для паніки в «ДНР» і 
«ЛНР». Керівництво місцевих те-
рористів вважає, що Москва від-
мовляється від планів подальшої 
ескалації конфлікту на Донбасі 
та кидає місцевих терористів на-
призволяще», — про це на своїй 
сторінці в Facebook повідомив ко-
ординатор групи «Інформаційний 
спротив» Дмитро Тимчук.

Також, як зазначає експерт, 
паніку підсилюють чутки про під-
готовку до посилення охорони 
прикордонними військами ФСБ 
держкордону Росії з Україною на 
ділянках, які межують з окупова-
ними районами, щоб запобігти 
потраплянню на територію Росії 

«небажаних елементів» з числа 
власних найманців і місцевих бо-
йовиків.

«У багатьох бандформуваннях 
і «органах управління» 1-го і 2-го 
«армійських корпусів» («ДНР» і 
«ЛНР») спостерігається виїзд ро-
сійських «радників» з числа кадро-
вих офіцерів ЗС РФ на територію 
Росії. Проте на сьогодні немає ін-
формації, чи йде мова про ротації, 
чи Генштаб ЗС РФ дійсно скорочує 
формат військової «допомоги» 
місцевим бойовикам», — додав 
Тимчук.

Також він повідомив, що в усі 
комендатури «ДНР» надійшов 
циркуляр про підготовку до «ви-
борів», що заплановані на 18 жов-
тня.

Раніше повідомлялося, що 
майже 200 російських найманців 
відкликали з Донбасу для переве-
дення до Сирії.

Мінімальна вартість пропус-
ку «фури» з контрабандою 

в зону АТО становить сто тисяч 
гривень. Військовий прокурор 
Анатолій Матіос оприлюднив ау-
діозапис деяких телефонних пере-
говорів затриманого за підозрою 
в отриманні хабара комбата 28-ї 
окремої механізованої бригади. 
Запис опубліковано в Facebook. Як 
наголошується, слідчі дії здійсню-
вала військова контррозвідка СБУ. 
За словами Матіоса, затриманий 

комбат підтвердив факт такої роз-
мови з сепаратистами.

Так, під час телефонної розмови 
комбат оприлюднив суму хабара за 
перетин вантажівкою з продуктами 
лінії розмежування в зоні «А». Зо-
крема, за відомостями військового 
прокурора, за пропуск двох машин 
називається сума в 120 000 гривень: 
комбат мав отримати 110 000 гри-
вень, а співучасник 10 000. «Фура» з 
цукром, у свою чергу, оцінювалася 
в мінімум 200 000 гривень.
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Субсидії на оплату за 
опалення отримали вже 
майже 9 млн українців
Про це заявив голова українського уряду Арсеній 
Яценюк. «У нас було 450 тисяч домогосподарств 
у минулому році, які отримали субсидію… Уже 
сьогодні 2,7 млн домогосподарств, а це близько 
9 млн громадян країни, отримали субсидії. Ми 
очікуємо на те, що додатково ще близько 2 млн 
громадян звернуться», — повідомив Прем’єр-
міністр.

До кінця року «Нафтогаз» 
зазнає 6 мільярдів гривень 
збитків
Загальний збиток «Нафтогазу» за підсумками 2015 
року становитиме близько 6 млрд грн. Про це 
повідомив голова наглядової ради «Нафтогазу» 
Андрій Коболєв. Також зазначив, що за підсумками 
минулого року, збиток всіх компаній НАК становив 
88 млрд грн. Основна причина збитку — завище-
на вартість імпортного газу, який «Нафтогаз» був 
змушений купувати в Росії.

5,7%
на такому рівні прогнозує Мінеконом-
розвитку падіння аграрного сектору. 
Сільське господарство має шанси 
завершити цей рік у мінусах. Згідно з 
прогнозом, падіння тваринництва за 
підсумками року може становити 5%, а 
рослинництва — 6,4%.
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Опубліковано аудіозапис про тарифи на 
пропуск контрабанди в зону АТО

Правоохоронці затримали чоловіка зі 
130 кілограмами бурштину, рушницею та 
пістолетом 

Події

Все більше волинян 
оформляють 
субсидію

Надія Савченко 
готова давати 
свідчення на 
детекторі брехні

Як повідомила директор депар-
таменту соціального захисту 

населення Волинської облдержад-
міністрації Оксана Гобод, в області 
85 тисяч громадян охоплено про-
грамою житлових субсидій, до того 
ж 8,8 тис. — протягом двох останніх 
тижнів. Разом із тим, органами со-
ціального захисту населення  вжито 
додаткових заходів щодо залучення 
до програми житлових субсидій, 
окрім працівників «Укрпошти» та 
безробітних, які перебувають на об-
ліку у центрі зайнятості, низки соці-
альних служб.

Оксана Михайлівна заува-
жила, що особлива увага Ковель-
ському, Володимир-Волинському, 
Любешівському, Любомльському, 
Маневицькому, Камінь-Каширсько-
му районам, де відсоток громадян, 
які звернулися за наданням субси-
дій, не досягає середньообласного. 
З огляду на те, що з 1 вересня під-
вищилися ціни на житлово-кому-
нальні послуги, 71,4 тис. домогос-
подарств потребує перерахунку 
житлових субсидій. А перерахунку 
соціальних виплат у зв’язку з підви-
щення прожиткового мінімуму — 83 
тис. домогосподарств.

Надія Савченко під час засі-
дання суду назвала брехнею 

пред’явлені їй звинувачення та ви-
словила готовність давати свідчення 
на детекторі брехні. Вона підкресли-
ла, що була викрадена російськими 
спецслужбами. «Я знову готова по-
вторити свої свідчення. Мене викра-
ли з території України та силою при-
везли в Росію. У моєму викраденні 
задіяні слідчі органи. Я не бачила, 
де перебували журналісти, я їх не 
знала, як і не знала тих цивільних. Я 
ніколи в житті не стріляла по людях 
без зброї. Навідником я ніколи не 
була. Я — авіація, а не артилерист, 
це різні речі», — сказала вона в суді.

Терористи в паніці, бо Росія може кинути 
їх напризволяще

На Волині проводять очищення 
меліоративних каналів

Постанова НКРЕКУ щодо вста-
новлення тарифів населенню 

на електроенергію визнана недій-
сною.

Окружний адміністративний 
суд міста Києва визнав незакон-
ною та недійсною з моменту при-
йняття постанову НКРЕКУ від 26 
лютого 2015 року № 220 «Про вста-
новлення тарифів на електроенер-
гію, що відпускається населенню». 
Таке рішення було прийнято 8 
вересня в справі № 26/6876/15 за 
позовом Володимира Блащука, по-
відомляють «Патріоти України» з 
посиланням на видання «ЮРЛИ-
ГА». Суд задовольнив заявлені по-
зовні вимоги частково. Постанова 
НКРЕКУ незаконна, оскільки згід-
но з чинною на момент його при-
йняття редакцією частини 2 ст. 12 
Закону «Про електроенергетику» 
виняткові повноваження щодо 

встановлення тарифів на електро-
енергію були тільки в Національ-
ної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики 
(НКРЕ). При цьому такі повнова-
ження були надані НКРЕКУ тільки 
Законом № 514-VIII від 4 червня 
2015 року, який набув юридичної 
сили 16 липня 2015. Також суд за-
значив, що владні повноваження, 
надані суб’єкту саме законом, мо-
жуть бути змінені в бік зменшення 
або можуть бути надані іншій осо-
бі тільки законом, а не підзакон-
ним нормативно-правовим актом. 
Таким чином, оскаржувана поста-
нова НКРЕКУ про поетапне під-
вищення тарифів прийнята з пере-
вищенням владних повноважень, 
встановлених законом, а саме, ч. 2 
ст. 12 Закону «Про електроенерге-
тику» та ст. 3 Закону «Про природ-
ні монополії».

Підвищення тарифів на електроенергію 
визнано незаконним

Військова контррозвідка СБУ, 
«Альфа» та слідчі військової 

прокуратури Південного регіону 
затримали військового за підо-
зрою в отриманні від перевізників 
хабара в розмірі 1 млн 100 тис. грн.

Про це повідомляє заступник 
Генерального прокурора України, 
головний військовий прокурор 
Анатолій Матіос на своїй сторінці 
у Facebook. Він зазначив, що за-
тримано командира батальйону 
28-ї окремої механізованої брига-
ди ЗСУ.

«Військова контррозвідка СБУ, 
«Альфа» та слідчі військової про-
куратури Південного регіону за-

тримали командира батальйону 
28-ї окремої механізованої бри-
гади українських Збройних сил 
за підозрою в отриманні від пе-
ревізників хабара (один мільйон 
сто тисяч гривень) за сприяння 
у фінансуванні тероризму та спі-
вучасті в організації незаконного 
в’їзду 10 транспортних засобів з 
вантажем на тимчасово окуповані 
території Донецької області», — 
йдеться в повідомленні. «Прикро 
та сумно. Удень захищав Україну, 
а вночі «набивав» свою власну ки-
шеню», — додав прокурор.

Комбата 28-ї окремої механізованої 
бригади затримали за мільйонний хабар

У західних областях 24 ве-
ресня мінлива хмарність, мож-
ливий дощ. Температура вночі 
+15...+17 °C, вдень +25...+27 °C. 
25 вересня змінна хмарність, до-
щитиме. Вночі +14...+16 °C, вдень 
+23...+25 °C. 26 вересня хмарна 
погода з проясненнями, дощ. Вно-
чі +12...+14 °C, вдень +19...+21 °C. 

У північних регіонах 24 ве-
ресня невелика хмарність, без 
опадів. Температура вночі +15... 
+17 °C, вдень +26...+28 °C. 25 ве-
ресня буде ясно, без опадів. Вночі 
+12...+14 °C, вдень +25...+27 °C. 26 
вересня прогнозують сонячну по-
году, без опадів. Нічна температу-
ра +13...+15 °C, денна +23...+25 °C.

У Києві 24 вересня обіцяють 
ясну погоду, без опадів. Нічна 
температура +15...+17 °C, денна 

+26...+28 °C. 25 вересня соняч-
но, без опадів. Вночі +13...+15 °C, 
вдень +25...+27 °C. 26 вересня 
ясно і сухо. Вночі +14...+16 °C, 
вдень +24...+26 °C. 

У східних регіонах 24 верес-
ня сонячно, без опадів. Вночі 
+15...+17 °C, вдень +26...+28 °C. 
25 вересня ясно, опадів не очі-
кується. Вночі +13...+15 °C, вдень 
+24...+26 °C. 26 вересня соняч-
но, без опадів. Вночі +12...+14 °C, 
вдень +25...+27 °C.

У південних областях 24 ве-
ресня хмарно, без опадів. Вночі 
+17...+19 °C, вдень +27...+29 °C. 25 
вересня перемінна хмарність, без 
опадів. Вночі +17...+19 °C, вдень 
+26...+28 °C. 26 вересня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Вночі 
+17...+19 °C, вдень +28...+30 °C.
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