
Кулю у вікно Генерального 
прокурора випустили із ви-

користанням тепловізора. Під час 
обстрілу кабінету очільника ГПУ 
Віктора Шокіна від смерті генпро-
курора врятувало лише броньова-
не скло. Про це під час брифінгу 
заявив головний військовий про-
курор України Анатолій Матіос. 
За його словами, у вікна кабінету 
стріляв снайпер. У цей час Шокін 
проводив нараду.

«У 21.52, перебуваючи на сво-
єму службовому місці, генпроку-
рор, а також люди, ті співробітни-
ки, які перебували за цим столом 
під час проведення наради, потра-
пили під обстріл фактично снай-
пера, було випущено три кулі», — 
заявив Матіос.

Він додав, що постріл був здій-
снений із розрахунком на те, що 
куля влучить у тулуб або голову. 

При цьому стрілець і замовник 
знали, як розташовані предмети в 
кабінеті.

«Достовірно слідство пере-
конане в тому, що стрілець і його 
замовник знали про розміщення 
речей і предметів, у тому числі 
про місце перебування Генпроку-
рора, бо постріл був здійснений 
фактично впритул, з розрахунком 
на потрапляння в область тулуба 
або голови. Пострілів було кілька, 
і тільки наявність броньованого 
щита зі скла дали можливість уник-
нути фактично смертельної дії цих 
пострілів», — пояснив Матіос, до-
давши, що постріли здійснювалися 
за допомогою телевізора.

Нагадаємо, 2 листопада неві-
домі обстріляли кабінет Віктора 
Шокіна. У момент обстрілу в ка-
бінеті йшла нарада Шокіна з його 
підлеглими.
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У Херсоні Служба безпеки затри-
мала на хабарі заступника на-

чальника штабу однієї з військових 
частин Національної гвардії. Про це 
інформує прес-центр СБУ.

Посадовець, який відповідав за 
комплектування військової части-
ни, налагодив протиправну схему 
отримання хабарів за проходження 
призовниками військової служби в 
підрозділі, що дислокується в центрі 
Херсона.

За свої послуги майор-хабарник 
вимагав 200 доларів. Лише за тиж-
день через його руки пройшло се-
меро призовників. Зазначається, що 
співробітники СБУ затримали вій-
ськовослужбовця під час отриман-
ня частини неправомірної вигоди в 
розмірі дві тисячі гривень.

Україна купуватиме газ 
у «Газпрому» тільки за 
привабливою ціною
Про це заявив глава правління Національної акціонер-
ної компанії (НАК) «Нафтогаз України» Андрій Коболєв 
у вівторок. «Ми очікуємо та сподіваємося на те, що 
наші російські продавці газу будуть розсудливими, і за-
пропонують нам конкурентну ціну. Якщо цього не буде 
— це буде означати, що ми весь газ будемо купувати 
в Європі», — сказав голова «Нафтогазу України». «На-
фтогаз» очікує сильного зниження ціни на газ.

230
стільки тисяч доларів (близько 5,2 
млн грн) виділить Польща на роз-
виток бізнесу на постраждалому 
від бойових дій Донбасі. Про це 
повідомив заступник міністра за-
кордонних справ Польщі Конрад 
Павлік.
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Пакунок з наркотиками ви-
явили в пункті пропуску для 

автомобільного сполучення «Нові 
Яриловичі» прикордонники Чер-
нігівського загону спільно з пра-
цівниками фіскальної служби. Під 
час перевірки рейсового автобуса 
сполученням «Київ — Мінськ» на 
одного з пасажирів спрацювала 
натренована на пошук наркотич-
них засобів спеціальна прикор-

донна службова собака. У ході 
подальшого особистого огляду в 
28-річного громадянина Білору-
сі під одягом, на тілі, працівники 
пункту пропуску виявили паперо-
вий пакунок із речовиною рослин-
ного походження сіро-зеленого 
кольору, попередньо — марихуа-
ною. Загальна вага наркотичного 
«зілля» склала близько 100 грам. 

Події

В Україні стартував осінній 
призов
В Україні стартував осінній призов, який Президент Пе-
тро Порошенко своїм указом переніс через проведення 
місцевих виборів. Протягом листопада на строкову 
службу планують призвати 11 тис. осіб у віці від 20 до 
27 років, повідомляють  «Патріоти України». В армії 
служитимуть 6 тис. українців, ще 5000 — в Національній 
гвардії. Призовники з вищою освітою служитимуть рік, 
без вищої освіти — півтора року. Строковиків обіцяють 
не залучати до бойових дій у зоні АТО. 

Стали відомі деталі замаху на 
генпрокурора Шокіна

За систематичні 
хабарі СБУ 
затримала майора 
Нацгвардії

Президент дозволив іноземцям служити в 
українській армії

Президент України Петро По-
рошенко підписав Закон «Про 

внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо про-
ходження військової служби в 
Збройних силах України іноземця-
ми та особами без громадянства».

Як повідомляє прес-служба 
Президента, законом № 716-VIII, 
який був ухвалений Верховною 
Радою 6 жовтня, іноземцям та осо-
бам без громадянства надається 
легальна можливість служби за 
контрактом у ЗСУ та інших вій-
ськових формуваннях.

«У такий спосіб буде підви-
щено боєздатність ЗСУ та інших 
військових формувань, країна 
отримає кілька боєздатних, до-
свідчених та вмотивованих під-
розділів рівня батальйону загаль-
ною кількістю до тисячі осіб», 
— йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за рахунок 
іноземців, які увійдуть до лав ЗСУ 
та інших військових формувань, 
також зменшиться потреба призо-
ву на військову службу під час мо-
білізації на особливий період гро-
мадян України.

Українцям встановили нову 
норму споживання газу 

Соціальну норму в споживанні газу 
змінено: відтепер виділяється не 
200 кубічних метрів газу на місяць, 
а 1200 кубометрів на весь опалю-
вальний сезон.

Про це в «10 хвилинах з Прем’єр-
міністром» 1 листопада заявив глава 
уряду Арсеній Яценюк.

«Уряд ухвалив рішення щодо за-
провадження так званої соціальної 
норми: кожна сім’я, яка викорис-
товує природний газ для опалення 
власної оселі, отримує соціальну 
норму 200 кубічних метрів газу на 
місяць за ціною, яка вдвічі менша, 
ніж ринкова ціна газу — 3600 гри-
вень, а не 7188», — зазначив Яценюк.

«Ми провели аналіз обсягів 
споживання природного газу в бу-
динках, які в середньому опалюють 
76 м2 площі. Це складає протягом 
опалювального сезону 1218 м3 газу», 
— додав Яценюк.

За результатами аналізу уряд 
ухвалив рішення змінити систему 
надання соціальної норми.

«Раніше ви отримували 200 ку-
бометрів газу на місяць. Якщо зеко-
номили та спожили в жовтні не 200, 

а 100 кубічних метрів, то зекономле-
них 100 кубічних метрів газу у вас 
просто згорало, і ви не мали мож-
ливості їх перенести на листопад чи 
інший місяць. Зараз ми виділяємо не 
200 кубічних метрів газу на місяць, 
а на кожну домівку виділяємо 1200 
кубічних метрів газу на весь опалю-
вальний сезон — на 6 місяців», — 
пояснив Яценюк.

«Це дає можливість у місяці, 
коли споживання газу буде мен-
ше, зекономити необхідний обсяг, 
і  коли температура буде нижча, ви-
користати за найдешевшою ціною 
обсяг газу, зекономлений у попере-
дньому місяці протягом опалюваль-
ного сезону», — додав Прем’єр.

Також Яценюк повідомив, що 
наразі в газосховищах накопичено 
17 млрд кубометрів газу, що «дещо 
більше, ніж у минулому році». При 
цьому він зазначив, що для опа-
лювального сезону необхідно до-
датково закупити ще майже 5 млрд 
кубометрів газу та підкреслив важ-
ливість економного використання 
енергоресурсів.

Крім того, 28 жовтня під час зу-
стрічі Прем’єр-міністра та членів 

Уряду з представниками пікетуваль-
ників під Будинком Уряду, зокрема, 
народним депутатом України Оле-
гом Ляшком, Арсеній Яценюк пові-
домив про те, що прийнято рішення, 
що в лютому 2016 року буде здійсне-
но контроль реальних витрат насе-
ленням газу для опалення та оцінено 
необхідність збільшення соціальної 
норми у випадку холодної зими.

Глава Уряду також підписав по-
станову, якою спрощує перераху-
вання субсидій за житлово-кому-
нальні послуги на зимовий період. 
Воно буде здійснюватися в авто-
матичному режимі без подання по-
вторних заявок.

Вносяться зміни й до порядку 
перерахунку вартості опалення під-
приємств ЖКГ, який буде проводи-
тися в щомісячному режимі залежно 
від зовнішніх температур, а не раз на 
півроку, як було раніше.

Прийнято також рішення, згід-
но з яким за результатами першого 
кварталу наступного року залежно 
від ціни імпортованого газу та курсу 
національної валюти буде здійснено 
коригування ринкової ціни природ-
ного газу.

За інформацією сайту Кабміну, 
Прем’єр-міністр України підписав 
зміни до постанови про встанов-
лення державних соціальних стан-
дартів у сфері житло-комунального 
обслуговування, яка передбачає 
встановлення коригувальних ко-
ефіцієнтів для розрахунку витрат 
газу, електричної та теплової енергії 
на потреби опалення залежно від 
кількості поверхів будинків, норма-
тиви користування послугами для 
централізованого опалення за умо-
ви обладнання житлових будинків 
приладами обліку теплової енергії, 
газопостачання за наявності та за 
відсутності газових лічильників, 
електричною енергією для індивіду-
ального опалення, диференційовано 
за періодами часу.

Арсеній Яценюк наголосив, що у 
Верховній Раді вже знаходяться два 
законопроекти — про прозорість 
нарахування тарифів і про НКРЕКП, 
який передбачає незалежність цього 
органу.

Прем’єр Арсеній Яценюк анон-
сував зміну кадрів у Кабміні в 

найближчі два тижні. Про це він 
сказав в інтерв’ю виданню Politico.

«Яценюк пообіцяв оновити 
Кабмін після поразки прозахідної 
коаліції партіям олігархів та сим-
патикам Росії на місцевих виборах 
минулого тижня», — пише видан-
ня.

За словами Прем’єра, були до-
пущені помилки, які він планує 
виправляти з новими людьми, які 
прийдуть до Кабміну. Яценюк по-
відомив, що протягом двох тиж-

нів планується заміна міністрів 
енергетики, охорони здоров’я та 
освіти. Крім того, глава уряду хоче 
сам запропонувати кандидатуру 
на посаду віце-прем’єра з питань 
європейської інтеграції, яка буде 
створена. Конкретних імен Яце-
нюк не назвав.

«Занадто рано говорити, хто це 
буде, бо це може зруйнувати коалі-
цію», — пояснив він.

«Ми ведемо переговори з Пре-
зидентом, і чим швидше ми їх 
оголосимо, тим краще», — додав 
Прем’єр.

Білорус намагався переправити 
наркотики через кордон, приховавши їх 
на тілі

Яценюк розповів, кого з міністрів 
незабаром звільнять

«ДНР» масово покидають «перевертні
 у погонах»

По Україні закриваються всі переговорні 
пункти «Укртелекому»

Дезертири намагаються знищу-
вати «документи обліків «МВС 

ДНР». Співробітники так званого 
«МВС ДНР», які раніше втекли зі 
служби в правоохоронних органах 
України, тепер масово дезертиру-
ють із так званої республіки. Про 
це на своїй сторінці у Facebook по-
відомив нардеп, керівник групи 
«Інформаційний спротив» Дми-
тро Тимчук.

За його відомостями, одразу 
в кількох населених пунктах Дон-
басу, які окуповані проросійськи-
ми бойовиками, спостерігається 
масова втеча «правоохоронців». 

Окрім дезертирства, зрадники на-
магаються знищити «документи 
обліку органів «МВД ДНР».

«Одразу в декількох населе-
них пунктах, що перебувають 
під контролем «ДНР», відзнача-
ють масові випадки дезертирства 
«співробітників МВС ДНР» із чис-
ла колишніх співробітників МВС 
України, які перейшли на службу 
до бойовиків. У декількох випад-
ках їм вдалося при цьому знищи-
ти «документи обліків» в «органах 
МВС ДНР», де вони проходили 
службу», — повідомив на своїй 
сторінці Тимчук. 

Через три місяці, із 1 лютого 
2016 року, в Україні припинять 

роботу всі телефонні переговорні 

пункти «Укртелекому», де можна 
було замовити місцеві, міжміські 
та міжнародні дзвінки.

Також у цих пунктах компанія 
перестане надавати послуги з пе-
редавання та прийому факсиміль-
них повідомлень (факсів). Про це 
йдеться в оголошенні «Укртелеко-
му», опублікованому в газеті «Уря-
довий кур’єр».

Крім того, припиняється на-
дання послуг із використанням 
обчислювальної техніки та до-
даткових разових послуг, які на-
даються в пунктах колективного 
користування та в центрах обслу-
говування абонентів.


