
Російські окупаційні сили загро-
жують усьому регіону Півден-

ного Кавказу, заявив міністр обо-
рони Грузії Іраклій Аласанія. За 
його словами, пропозиція відкри-
ти інфраструктуру НАТО у Грузії 
стане стримувальним фактором 
проти російської агресії. Він за-
явив про те, що Грузія готова від-
крити тренувальну базу Альянсу 
на своїй території. 

«Щодо загроз, то єдиною і 
найбільшою загрозою для регіону 
є російські окупаційні сили, що 
перебувають у Грузії, та поточна 
агресія, яку здійснює Росія сто-
совно України. 6 жовтня 2014 року 
ми переслали в штаб-квартиру 

НАТО свої плани зі створення 
інфраструктури НАТО і протягом 
місяця очікуємо остаточної відпо-
віді з цього питання… Сьогодні 
у нас немає ілюзій щодо цього. У 
2008 році та в нинішніх подіях в 
Україні головна агресивна сторона 
— це Росія. Саме Росія є військо-
вою загрозою для всього регіону», 
— заявив Аласанія. 

Також він висловив сподіван-
ня, що вже з наступного року РФ 
під тиском світових країн припи-
нить агресію та буде змушена ви-
конати взяті на себе зобов’язання. 

Раніше повідомлялося, що 
США допоможуть Грузії вступити 
до НАТО. 

Грузія просить НАТО допомогти 
захиститися від російських окупантів 

З 15 жовтня 2014 року Польща 
змінила правила подачі доку-

ментів на шенгенську візу. Про це 
повідомляє сайт Візового центру 
Республіки Польща. 

Згідно з інформацією, від 
15 жовтня для того, щоб отримати 
короткотермінову шенгенську біз-
нес-візу в консульстві Польщі, за-
явникам необхідно буде подавати 
додаткові документи. 

Йдеться про документи, що 
підтверджують вид діяльності (до-

відка з роботи), засвідчують наяв-
ність фінансових засобів (виписка 
з банку), а також проживання (га-
рантійний лист сторони, що при-
ймає, та бронювання готелю або 
інший документ). 

Нагадаємо, що раніше ці до-
кументи необхідно було подавати 
лише особам, що не є громадяна-
ми України. 

Водночас вказаний перелік є і 
завжди був звичним для більшості 
інших країн Шенгенської зони. 

Як відомо, польське дипло-
матичне представництво раніше 
вважалося одним із найбільш ло-
яльних до українських заявників. 
Через це за останні місяці поляки 
зіткнулися з надвисоким потоком 
українців, які бажали отримати 
візу. Влітку це призвело до колапсу 
чинної візової системи. 

Командувач військами «Іслам-
ської держави» Тархан Баті-

рашвілі, більше відомий як Омар 
Аль-Шишані, погрожує помстою 
Російській Федерації, передає 
агентство Bloomberg. 

Під час телефонної розмови 
зі своїм батьком Тимуром Аль-
Шишані повідомив, що його сили 
розгромили іракську армію і взяли 
місто Мосул, а також пригрозив 
Росії, зазначивши, що «вона буде 
наступною». 

«Він сказав: «Не хвилюйся, 
тату, я прийду додому і покажу 
росіянам. Багато тисяч людей іде 
за мною, але буде ще більше. Ми 
помстимося Росії», — сказав Тим-
ур Батірашвілі. 

Зазначається, що Аль-Шишані є 
тактичним натхненником швидких 
військових завоювань «Ісламської 
держави» в іракській провінції Ан-
бар, на захід від Багдада, де його 
війська знищили 500 іракських вій-
ськових і захопили понад 180 у по-
лон поблизу міста Ель-Фаллуджа.

Крім того, повідомляється, що 

до його групи входять близько 
1000 російськомовних джихадис-
тів, більшість із яких є чеченці. 

Наразі вважається одним із 
найвпливовіших військових керів-
ників сирійських опозиційних сил.

Полк «Дніпро-1» ліквідував ро-
сійську диверсійну групу та 

«Чечена» у Тельмановому. Про це 
йдеться у заяві «Штабу Майдану 
Дніпропетровська» на Facebook. 

Раніше повідомлялося, що у 
Тельмановому в ніч із 8 на 9 жов-
тня, близько 23:00, диверсійна гру-
па батальйону «Дніпро-1» провела 
спецоперацію, у результаті якої 
були ліквідовані терорист Андрій 
Борисов («Чечен») і троє росій-
ських військових. Серед загиблих 
— російський генерал Сергій Ан-
дрейченко. 

Командир полку «Дніпро-1» 
Юрій Береза розповів: «Ліквідація 
«Чечена» та російських найманців 
із генералом — це лише одна з ба-
гатьох операцій, у якої таке завер-
шення. Нічому дивуватись. І так, 
раніше чи пізніше, буде з кожним, 
хто сунеться на нашу землю. Тому 

всі звинувачення у негуманності чи 
аморальності поведінки страшних 
«карателів» «Дніпра-1» — безпід-
ставні. Після такого ставлення до 
українських батальйонів у Іловай-
ську, після тих звірств і катувань, 
яких зазнають наші військові у 
полоні терористів, доцільно зни-
щувати тих, хто навіть під час 
«перемир’я» не припиняє вогонь». 
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Полк «Дніпро-1» знищив групу російських 
диверсантів та «Чечена» 

Росія відвела дві тисячі військових 
від України 
У порівнянні з 1 жовтня чисельність військ Росії біля кордонів 
із Україною скоротилася на 2 тисячі осіб. Про це повідомляє на 
своєму Facebook Дмитро Тимчук. Разом із тим, за словами Тим-
чука, «замість підрозділів інших з’єднань ВС РФ, що відбувають 
із прикордонних територій, прибувають нові підрозділи, тобто 
відбувається ротація військ». За його даними, триває ротація 
98-ї повітряно-десантної дивізії (м. Іваново), 137-го парашутно-
десантного полку (Рязань, 106-а ПДД), підрозділів зі складу час-
тин 106-ї повітряно-десантної дивізії (м. Тула) та 45-го окремого 
полку спецпризначення ВДВ. 

5,5 
на стільки тисяч гривень, 
згідно із законопроектом про 
посилення відповідальності 
за порушення проведення ви-
борів, будуть штрафувати 
за готовність продавати голо-
си. 

Верховна Рада України прийняла у 
другому читанні та в цілому урядо-
вий законопроект щодо антикоруп-
ційної стратегії на 2014–2017 роки. 

Метою Закону «Про засади дер-
жавної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційну стратегію) 
на 2014–2017 роки» є визначення 
комплексу першочергових заходів, 
спрямованих на зменшення рівня 
корупції в Україні та формування 
базису для подальших антикоруп-
ційних реформ. 

Тим часом у Центрі протидії ко-
рупції заявили, що в ніч на вівторок 
члени комітету Ради з боротьби з 
корупцією внесли зміни в законо-
проект про Антикорупційне бюро, 
які позбавлять орган політичної не-

залежності. 
Як заявляють активісти, правки 

до законопроекту про Антикоруп-
ційне бюро, що можуть зробити 
його діяльність непрозорою, внесли 
депутати від «Батьківщини» Сергій 
Пашинський та «УДАРу» Ростислав 
Павленко. 

Зокрема, заявляють у ЦПК, 
правками Пашинського та Павленка 
знищується положення про немож-
ливість працювати в Бюро людям, 
які останні 5 років служили в право-
охоронних органах, які займалися 
«боротьбою з корупцією» в МВС, 
СБУ, прокуратурі, податковій та ін-
ших силових відомствах. 

Це не дозволить, за словами ак-
тивістів, «набрати нових людей». 

Крім того, зникло положення, 

щодо обов’язкового проходження 
поліграфа всіма співробітниками 
Бюро при прийомі на роботу, «що 
дало би додаткову можливість пере-
вірки «ключових» борців із високо-
посадовою корупцією на чесність і 
непричетність до схем». 

Правками Пашинського–Пав-
ленка також суттєво урізали полі-
тичну незалежність Бюро. 

«Якщо раніше звільнити голо-
ву через політичні мотиви було не-
можливо, то відтепер за поданням 
150 народних депутатів, тобто 1 або 
максимум 2 фракцій у парламенті, 
можна підняти питання про усунен-
ня голови. Підтримати це мають 226 
народних депутатів, тобто простою 
більшістю Ради», — йдеться в заяві 
ЦПК. 

Окрім того, внесеними правка-
ми був змінений і порядок оплати 
роботи співробітників Бюро. Рані-
ше законом визначалася мінімальна 
заробітна плата слідчого на рівні не 
менше 18 тисяч гривень, що мало 
забезпечити непідкупність співро-
бітників. 

«Із одного боку, створення спе-
цоргану з боротьби з корупцією 
серед високопосадовців є досяг-
ненням для України, але фактично 
Бюро вже від самого створення буде 
органом-інвалідом, адже не матиме 
політичної незалежності. А працю-
вати в ньому зможуть ті ж самі старі 
кадри», — заявила Дарина Каленюк, 
виконавчий директор ЦПК. 
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Ватажок «Ісламської держави» 
погрожує Росії 

Російських солдатів, 
загиблих 
на Донбасі, видають 
за самогубців 
і ховають уночі 

Події

  ДОВІДКА

Тархан Батірашвілі (відомий під 
своїм псевдонімом Абу Омар Аль-
Шишані, що означає «Омар Чече-
нець»), грузинський джихадист. 
Колишній солдат грузинської 
армії і ветеран російсько-гру-
зинської війни. Служив на різних 
командних посадах у ісламіст-
ських угрупованнях бойовиків, 
які воюють у Сирії.

Рада погодилася створити 
Антикорупційне бюро 
За цей закон у другому читанні та в цілому 
проголосували 278 депутатів. «Цей закон 
визначає систему спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції, право-
ві основи їхньої діяльності, порядок їхньої 
взаємодії з іншими державними органами, а 
також правові основи організації та діяльності 
Національного антикорупційного бюро Украї-
ни», — йдеться в документі. 

Загиблих в Україні російських 
солдатів повертають батькам по-

мерлими «від інфаркту, травм або 
через самогубство». Про це розпові-
ла російська правозахисниця Олена 
Васильєва в ефірі телеканалу «1+1». 
Вона зараз перебуває в Україні, щоб 
шукати поховання російських вій-
ськових. 

«Я листуюся з великою кількіс-
тю мам, які вже втратили дітей. Їхня 
перша реакція, звісно, шок. Їх пере-
конують, що ніякої війни немає, і 
раптом приходить на поріг «вантаж 
200». Вони розповідають, що отри-
мали похоронку, в якій ідеться, що 
син помер від інсульту, травми, від 
інфаркту, суїциду. Написано, що ці 
хлопці померли за 150 км від Рос-
това», — розповіла правозахисниця. 

За її словами, загиблих росіян 
намагаються ховати без почестей. 

Польща ускладнила видачу шенгенських 
віз українцям 

У західних областях 16 жов-
тня буде похмуро, очікується 
дощ. Температура повітря вночі 
+8...+10 °C, вдень +14...+16 °C. 17 
жовтня буде хмарна погода, до-
щитиме. Вночі +6...+8 °C, вдень 
+13...+15 °C. 18 жовтня очікуєть-
ся мінлива хмарність, можливий 
дощ. Температура вночі +7...+9 °C, 
вдень +11...+13 °C. 

У північних регіонах 16 жов-
тня йтиме дощ, хмарно. Темпе-
ратура вночі +8...+10 °C, вдень 
+14...+16 °C. 17  жовтня мінли-
ва хмарність, дощитиме. Вно-
чі +7...+9 °C, вдень +12...+14 °C. 
18  жовтня хмарно, місцями про-
йдуть дощі. Нічна температура 
+4...+6 °C, денна +6...+8 °C. 

У Києві 16  жовтня обіцяють 
похмуру погоду з дощем. Нічна 
температура +8...+10 °C, денна 
+16...+18 °C. 17  жовтня синопти-

ки прогнозують хмарну погоду, 
дощитиме. Вночі +8..+10 °C, вдень 
+14...+16 °C. 18  жовтня буде мін-
лива хмарність, місцями мож-
ливий дощ. Температура вночі 
+6...+8 °C, вдень +8...+10 °C. 

У східних регіонах 16 жов-
тня мінлива хмарність, сильний 
дощ. Уночі +9...+11 °C, вдень 
+20...+22 °C. 17 жовтня похму-
ро, задощить. Нічна температу-
ра +9...+11 °C, вдень +15...+17 °C. 
18  жовтня буде малохмарно, без 
опадів. Уночі +5...+7 °C, вдень 
+8...+10 °C. 

У південних областях 16 жов-
тня хмарно, пройдуть дощі. Тем-
пература вночі +11...+13 °C, вдень 
+22...+24 °C. 17  жовтня буде дощ, 
місцями сильний, похмуро. Вно-
чі +10...+12 °C, вдень +18...+20 °C. 
18 жовтня можливий дощ. Уночі 
+9...+11 °C, вдень +13...+15 °C. 

 ПОГОДА

В Україні новий міністр оборони 

12 жовтня Президент України 
Петро Порошенко звільнив 

Валерія Гелетея з посади міністра 
оборони. А вже у вівторок, 14 жов-
тня, Верховна Рада підтримала по-
станову щодо призначення коман-
дувача Національної гвардії Степана 
Полторака чільником Міністерства 
оборони України. 

За словами Президента, україн-
ська армія перебуває в нових умовах. 
«Ми реалізуємо Мирний план, буду-
ємо потужну, глибоко ешелоновану 
оборону України, перебудовуємо 
системи забезпечення і логістики 
війська. На кардинально іншому рів-
ні ставляться питання міжнародної 
співпраці, включаючи військово-тех-
нічну і військову співпрацю з наши-
ми партнерами з ЄС, США та інших 
країн світу», — зазначив Порошенко.

Степан Полторак народився 

11 лютого 1965 року. На військо-
вій службі — з серпня 1983-го. У 
1987 році закінчив Орджонікідзев-
ське вище військове командне учили-
ще МВС СРСР. У 1997-му — Військо-
ву академію Збройних сил України. 

Службу проходив на посадах: 
командира взводу, роти, начальника 
штабу батальйону, командира ба-
тальйону, полку, бригади. З посади 
начальника управління бойової та 
спеціальної підготовки внутрішніх 
військ МВС України у березні 2002 
року призначений начальником Ака-
демії внутрішніх військ МВС Украї-
ни. 

Указом Президента України від 
28 лютого 2014 року № 171 призна-
чено начальником Головного управ-
ління — командувачем внутрішніх 
військ Міністерства внутрішніх 
справ України. 15 квітня 2014 року 

постановою Верховної Ради України 
призначено на посаду командувача 
Національної гвардії України. 

Як відомо, раніше Президент 
звільнив із посади міністра оборони 
Валерія Гелетея. 

Нардепи схвалили антикорупційну 
стратегію на 2014–2017 роки 


