
Депутат Верховної Ради, голо-
ва тимчасової слідчої комісії 

з розслідування подій під Іловай-
ськом Андрій Сенченко заявив, 
що Міноборони і Генштаб блоку-
ють роботу комісії з розслідуван-
ня цієї трагедії. Про це він сказав 
у ефірі телеканалу «112 Україна». 
«Наше завдання — хоча б до 14 
числа, до засідання уряду, підго-

тувати хоча б проміжний звіт. Я 
кажу «хоча б», тому що змушений 
говорити про блокування роботи 
нашої комісії з боку передусім Мі-
ноборони та Генштабу. Річ у тому, 
що ми маємо 10 днів, це макси-
мальний термін, коли нам пови-
нні були відповісти на запитання. 
Близько 60 питань було поставле-
но міністру оборони і начальнику 
Генштабу, ми отримали відписку 
в один абзац на 11-й день. Усі від-
повіді засекречені, при тому, що 
парламент публічний орган і роз-
слідування публічне», — заявив 
Сенченко. 

Нагадаємо, наприкінці серпня 
в Іловайську Донецької області 
сили АТО потрапили в оточен-
ня російських військ. У ході боїв 
українські війська понесли великі 
втрати. 

Сенченко: «Міноборони і Генштаб блокують 
розслідування подій під Іловайськом» 

Прем’єр-міністр Великобрита-
нії Девід Кемерон заявив, що 

він готовий запустити громадську 
кампанію з виходу своєї країни зі 
складу Євросоюзу. 

За словами прем’єра, він має 
намір ініціювати референдум про 
припинення членства країни в ЄС 
в тому разі, якщо йому не вдасть-
ся домовитися з Брюсселем про 
перегляд умов членства Велико-
британії. Зокрема, Кемерон хоче 

домогтися права обмежувати мі-
грацію до Великобританії з країн 
ЄС, пише «Інтерфакс». 

На сьогодні всі громадяни кра-
їн-членів ЄС мають право працю-
вати у Великобританії. 

У разі провалу переговорів 
про перегляд прав Великобританії 
референдум про збереження член-
ства країни в ЄС може пройти в 
2017 році. 

Німецька влада має намір наді-
слати в Україну 200 озброє-

них десантників для охорони місії 
ОБСЄ. Про це повідомляє видан-
ня Bild із посиланням на свої дже-
рела. 

За даними газети, солдати вже 
проходять підготовку в Нижній 
Саксонії. Планується, що 150 із 
них патрулюватимуть зону кон-
флікту за допомогою німецьких 
безпілотників, решта 50 безпо-
середньо охоронятимуть членів 
ОБСЄ. 

Німецькі військові не перебу-
ватимуть на передовій і не втру-
чатимуться в протистояння між 
українськими військовими та 
проросійськими бойовиками. 

Bild стверджує, що така до-
мовленість була досягнута в 
середині вересня після візиту 
німецько-французької розвід-
увальної місії на схід України. На 
думку експертів, спостерігати за 
дотримуванням перемир’я за до-
помогою безпілотників можна 
лиш у тому разі, якщо відповід-
ний персонал перебуватиме під 

охороною озброєних солдатів. 
Ще раніше, на саміті НАТО в 

Уельсі на початку вересня, лідери 
Німеччини і Франції Ангела Мер-
кель і Франсуа Олланд домовили-
ся допомогти місії ОБСЄ в Украї-
ні, повідомляє видання. 

«Спільна заява Німеччини 
і Франції щодо допомоги місії 
днями буде направлена в ОБСЄ. 
Наша спільна ціль — стабілізува-
ти ситуацію в Україні та перевес-
ти її у мирний процес», — сказала 
виданню міністр оборони Німеч-
чини Урсула фон дер Ляйен. 

Затвердити направлення 
озброєних німецьких військових 
в Україну повинен Бундестаг. 
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Німеччина направить в Україну 200 
озброєних військових 

Нафта подешевшала до 89 доларів 
за барель 
Як передає «РБК-Україна», посилаючись на прогноз Управлін-
ня з енергетичної інформації, в 2015 році видобуток нафти 
в США зросте на 14%. При цьому експерти з Morgan Stanley 
впевнені, що члени Організації країн-експортерів нафти не 
налаштовані скорочувати обсяги видобутку навіть в умовах 
надлишкової пропозиції на ринку. Загальновідомо, що ціни 
на нафту падають третій місяць поспіль. За прогнозами екс-
пертів із Bloomberg, економіка РФ може зіткнутися з рецесі-
єю, якщо вартість нафти марки Urals буде становити менше 
100 доларів за барель. 

18,6 
на стільки відсотків у вересні 
збільшилася ціна на хліб по-
рівняно з вереснем 2013 року. 
Про це повідомляє Державна 
служба статистики. У порів-
нянні із серпнем цього року 
вартість хліба зросла на 3,6%.

До 1 жовтня право на отримання 
субсидії мали громадяни, які є влас-
никами житлового приміщення.  З 
1 жовтня по субсидію може зверну-
тися будь-яка особа, яка зареєстро-
вана в житловому приміщенні та на 
яку відкрито особові рахунки. 

Крім цього, змінюється принцип 
розрахунку обов’язкового відсотка 
платежу сім’ї за житлово-комуналь-
ні послуги при призначенні житло-
вих субсидій. Відтепер він залежати-
ме виключно від доходів сім’ї. 

Новий механізм передбачає ін-
дивідуальний розрахунок відсотка 
обов’язкового платежу сім’ї за жит-
лово-комунальні послуги залежно 
від розміру доходів. Для його об-
рахунку необхідно буде: визначи-
ти середньомісячний дохід сім’ї на 
одного члена за попередні 6 місяців 
(сукупний дохід домогосподарства 
за попередні 6 місяців розділити 
на кількість осіб, які входять до до-
могосподарства, та на 6 місяців) і 
розрахувати обов’язковий відсо-
ток платежу за встановленою фор-
мулою (середньомісячний дохід на 
одну особу за попередні 6 місяців ді-
литься на прожитковий мінімум на 
одну особу (у 2014 році — 1176 грн) 
і на базовий коефіцієнт 2, після чого 
множиться на базовий коефіцієнт 
15%). 

Порядок звернення за житловою 
субсидією залишився незмінним. Як 
і раніше, для її призначення необхід-
но звернутися до органу соціально-
го захисту населення за місцем реє-
страції. При цьому потрібно надати 
довідку про доходи осіб, зареєстро-
ваних у житловому приміщенні, а 

також заповнити бланки заяви та 
декларації про доходи і майновий 
стан. Пенсіонери мають заповнити 
лише заяву та декларацію. Інші до-

кументи, що необхідні для надання 
субсидії, збираються безпосередньо 
спеціалістами управління. 
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Події

В Адміністрації Президента 
звільнять 400 чиновників 
400 чиновників Адміністрації Президента України 
отримали попередження про скорочення і до 
середини жовтня будуть звільнені. Це майже всі 
працівники установи. Крім того, будуть ліквідовані 
22 рекомендаційних органи при Президентові. 
Про це під час брифінгу в Києві повідомив за-
ступник голови АП Дмитро Шимків. «Ми плануємо 
до 1 листопада оновити 80% штату Адміністрації 
Президента...» — сказав він. 

Британія готується вийти зі складу 
Євросоюзу 

У західних областях 9 жов-
тня прогнозують мінливу хмар-
ність, опадів не очікується. Тем-
пература повітря вночі +7...+9 °C, 
вдень +19...+21 °C. 10 жовтня буде 
ясно, опадів не прогнозують. Уно-
чі +8...+10 °C, денна температура 
+20...+22 °C. 11 жовтня очікується 
мінлива хмарність, можливий не-
великий дощ. Температура вночі 
+9...+11 °C, вдень +20...+22 °C. 

У північних регіонах 9  жов-
тня буде ясно, без опадів. Тем-
пература вночі +3...+5 °C, вдень 
+15...+17 °C. 10  жовтня мінли-
ва хмарність, буде сухо. Вно-
чі +4...+5 °C, вдень +15...+17 °C. 
11  жовтня малохмарно, дощу 
не очікується. Нічна температу-
ра +5...+7 °C, денна становитиме 
+16...+18 °C. 

У Києві 9 жовтня буде ясний 
погожий день. Нічна температу-

ра +5...+7 °C, денна +16...+18 °C. 
10  жовтня сонячно, без опадів. 
Уночі +4...+6 °C, вдень +17...+18 °C. 
11 жовтня ясно і сухо. Темпе-
ратура вночі +6...+8 °C, вдень 
+17...+19 °C. 

У східних регіонах 9 жов-
тня мінлива хмарність, опадів не 
передбачається. Вночі +3...+5 °C, 
вдень +14...+16 °C. 10 жовтня очі-
кується сонячна погода, опадів 
не прогнозують. Нічна темпера-
тура +3...+5 °C, вдень +14...+16 °C. 
11  жовтня сонячно, без опадів. 
Уночі +4...+6 °C, вдень +17...+19 °C.

У південних областях 9  жов-
тня ясна погода, дощу не очікуєть-
ся. Температура вночі становити-
ме +6...+8 °C, вдень +16...+18 °C. 
10 жовтня мінлива хмарність, 
без опадів. Уночі +5...+7 °C, вдень 
+16...+17 °C. 11 жовтня ясно і сухо. 
Вночі +9...+11 °C, вдень +18...+20 °C. 

 ПОГОДА

В Міноборони пояснили, чому так важливо 
утримати Донецький аеропорт 

Якщо українські військові здадуть 
бойовикам Донецький аеропорт, 

то доведеться відступати по всьо-
му фронту до Києва. Про це в ефірі 
телеканалу ZIK заявив радник мі-
ністра оборони України Олександр 
Данилюк. 

«Захисники аеропорту самі ка-
жуть, що якщо почати відступати, 
то доведеться здати не тільки ті по-
зиції, які у нас є, але урешті-решт за-
хищати Київ», — зазначив Данилюк. 

За його словами, існує чітка по-
зиція: українські Збройні сили не 
здійснюють наступальних операцій, 

але і не здають зайняті позиції. 
«Ті позиції, які ми утримуємо 

сьогодні, повинні бути захищені», — 
підкреслив радник міністра. 

Особливо важливу роль тут, на 
його переконання, відіграє терито-
рія саме аеродрому в Донецьку, так 
як «хто утримуватиме аеродром, той 
і буде господарем території». 

Нагадаємо, напередодні на тере-
нах летовища в Донецьку бойовики 
змогли захопити перший поверх 
термінала, а також вийти до кільце-
вої дороги на північ від спорткомп-
лексу «Спартак». Але вже через го-

дину українські військові не тільки 
вибили їх із території аеропорту, але 
й захопили готель, із якого терорис-
ти вели по ньому вогонь. 

З 1 жовтня в Україні змінено 
порядок надання субсидій 

Нормативи споживання послуг
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 409)

Послуга Норма до 01.10.14 Соціальна норма з 01.10.14

НОРМА ЖИТЛА:

Пільги 21 м2 на особу + 10,5 
м2 на сім’ю

Не змінюється

Субсидії 13,65 м2 на особу + 35,22 м2 на сім’ю

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

На опалення
11 м3 на 1 м2 площі в 
опалювальний період

7 м3 на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в 
опалювальний період)

На газову плиту (приготування їжі) 9,8 м3  на особу 6 м3 на особу

На газову плиту 
(приготування їжі і підігрів води)

18,3 м3 на особу 9 м3 на особу

На газову плиту і водонагрівач 23,6 м3 на особу 18 м3 на особу

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ:

Постачання холодної води
Встановлюється 

органами місцевого 
самоврядування

2,4 м3 на особу (за наявності центра-
ліз. постачання гарячої води), 

4,0 м3 на особу (за відсутності цен-
траліз. постачання гарячої води)

Постачання гарячої води
Встановлюється 

органами місцевого 
самоврядування

1,6 м3 на особу

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:

На опалення
28 кВт.год 1 м2 площі в 
опалювальний період

65 кВт.год на 1 м2 площі * кориг. 
коеф. (в опалювальний період)

У будинках обладнаних стаціонарни-
ми електроплитами

100 кВт.год на сім’ю з 
однієї-двох осіб 

+ 25 кВт.год на іншого 
члена сім’ї

130 кВт. год на сім’ю з однієї особи 
+ 30 кВт. год на іншого члена сім’ї 

(за наявності централізованого по-
стачання гарячої води) 

150 кВт. год на сім’ю з однієї особи 
+ 30 кВт. год на іншого члена сім’ї 
(за відсутності централізованого 

постачання гарячої води)

У будинках, не обладнаних стаціонар-
ними електроплитами

75 кВт.год на сім’ю з 
однієї-двох осіб 

+ 15 кВт.год на іншого 
члена сім’ї

90 кВт. год на сім’ю з однієї  особи + 
30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за 
наявності централізованого поста-

чання гарячої води)
120 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 
30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за 
відсутності централізованого по-

стачання гарячої води)


