
Екс-міністр доходів і зборів, со-
ратник Януковича Олександр 

Клименко, який перебуває в роз-
шуку в Україні, заявив про своє 
«повернення».

Про це він заявив у поне-
ділок під час віртуальної прес-
конференції, пише «Українська 
правда».

«Я повертаюся в Україну, і я 
вже в політиці. Я буду викорис-
товувати всі технічні і техноло-
гічні можливості, щоб говорити 

з українцями», — заявив Кли-
менко, анонсувавши вихід своїх 
нових роликів та медійних про-
дуктів.

Екс-регіонал запевняє, що 
він не мав ніякого бізнесу і на-
віть будинку.

«Мені легко зберігати бізнес, 
бо це неправда. Був бізнес сім’ї, 
у мого брата був бізнес, я ним не 
займався. Всі шукали дім пана 
Клименка, а його нема. І зберег-
ти все легко, коли я нічого не 
маю», — сказав Клименко.

Нагадаємо, що скандальний 
колишній міністр доходів та збо-
рів перебуває у розшуку СБУ. 
Розшуковий облік з його даними 
досі розміщений на сайті МВС.

На початку вересня Климен-
ко розпочав свою «передвибор-
чу кампанію»: опублікував на 
YouTube відео про свої надії на 
повернення в Україну і «прими-
рення» з українцями, чим «виніс 
мозок» багатьом патріотам.
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У Німеччині слідство висунуло 
91-річній жінці звинувачення в 

причетності до 260 тисяч вбивств в 
Освенцимі. Про це повідомляє УНН 
з посиланням на The Guardian.

Представник слідчих органів 
Шлезвіг-Гольштейна Хайнц До-
йлель заявив, що обвинувачена 
служила радіооператором у конц-
таборі з квітня до липня 1944 року. 
На думку слідства, жінка, чиє ім’я 
не розголошується, сприяла вбив-
ствам у таборі смерті Аушвіц-Бірке-
нау. Влада теж не виявила причин, 
за якими вона може бути визнана 
нездатною постати перед судом.

Нагадаємо, що суд німецького 
міста Люнебург засудив до чоти-
рьох років ув’язнення колишнього 
офіцера СС Оскара Греніга, який в 
роки Другої світової війни служив 
охоронцем у концентраційному та-
борі Освенцим.

Набув чинності Указ 
Порошенка про введення 
санкцій
У вівторок уночі оприлюднено укази Президента Укра-
їни про рішення РНБО «Про застосування персональ-
них спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)» та про внесення змін до його допо-
внення». Згідно з текстом указу, до списку увійшли 400 
фізичних і 90 юридичних осіб РФ та інших країн, до 
яких застосовуються санкції. Зі списку після набутого 
резонансу вилучено журналістів ВВС.

127
до стількох мільярдів доларів, ще на 
700 мільйонів, зріс за перше пів-
річчя 2015 року валовий зовнішній 
борг України. Про це йдеться в звіті 
Нацбанку. В розрахунках використо-
вуються дані ВВП Держстату з 1 січня 
2014 року без Криму.
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Ціни в магазинах Донецька про-
довжують бити рекорди, тут 

навіть сезонні товари для багатьох 
жителів залишаються не «по ки-
шені».

За словами жителів Донецька, 
ціни стали зростати після того, як 
бойовики ввели плаваючий курс 
рубля, інформує «Сегодня».

Більше того, українську ва-
люту тут приймають за інакшим 
курсом, тобто 1 рубль — 0,5 укра-
їнських гривень. Таким чином, 
розраховуватись гривнями — собі 
ж дорожче.

«Цінники міняють на рублі, але 
при цьому вартість продуктів тут 
же підвищується. Пляшка соняш-
никової олії вже коштує 60 гривень, 
десяток яєць 27 гривень! Де це ба-
чено! Я вже мовчу про «молочку». 
Наприклад, за плавлений сирок 
просять 20 гривень, при цьому в 
тому ж Артемівську точно такий 

же коштує всього 6 гривень. Різни-
ця в ціні більша, ніж у три рази!» — 
обурюється донеччанка Світлана 
Ігнатова.

Ціни, порівняно із мирними те-
риторіями, різняться майже втричі. 
Сезонних продуктів це теж не оми-
нуло. Для прикладу, кілограм яблук 
у Донецьку можна купити за 60 
рублів (30 гривень), а за груші тут 
просять 112 рублів (56 гривень).

Аваков розповів, хто вже сидить за 
злочини під час Майдану

Події

Цього року на контрактну 
службу в армію записалися 10 
тисяч осіб
Про це на брифінгу сказав начальник Головного управ-
ління персоналу Генерального штабу Ігор Воронченко.
«За 2015 рік на контракт прийнято 10 092 особи», — по-
відомив він. Зі слів Воронченка, 479 з них є офіцерами. 
Він наголосив, що керівництво Генштабу має намір фор-
мувати армію на 50–60% зі службовців за контрактом. 
Як повідомлялося, Генштаб заявляє про загибель 1915 
військових із моменту анексії Криму Росією.

За злочини, скоєні проти Май-
дану, покарані вже більше 120 

осіб. Про це заявив глава МВС Ар-
сен Аваков. «Є процедури, які ви-
магають часу. Ви кажете, що ніхто 
не сидить і не покараний за злочи-
ни на Майдані. Це не так. Правда 
тільки в тому, що, напевно, потріб-
но опублікувати такий собі марти-
ролог усіх покараних, заарештова-
них, затриманих і залучених. З тієї 
інформації, що у мене є, їх більше 

120 осіб», — сказав він. Міністр за-
значив, що серед притягнутих до 
відповідальності є ті, хто безпо-
середньо брав участь у вбивствах, 
а також ті, хто видавав зброю зі 
складів МВС «тітушкам» або брав 
участь в організації «тітушок». За 
словами Авакова, це тільки ті ви-
падки, які розслідувало МВС, а 
більш широкою інформацією во-
лодіє Генпрокуратура.

Розшукуваний екс-міністр Клименко 
повертається до України

У Німеччині 
судитимуть 91-річну 
жінку за причетність 
до 260 тисяч вбивств 
в Освенцимі

У Євросоюзі 
домовилися про 
розселення 120 
тисяч біженців

Блокада Криму може тривати 
півроку

 Лідер кримськотатарського на-
роду Мустафа Джемілєв заявив, 
що блокада окупованого РФ Криму 
може тривати півроку.

«Ми готові і на місяць, і на півро-
ку. Крім транспортної блокади Кри-
му, ми маємо намір наполягати ще 
й на відключенні електропостачан-
ня Криму, на скасуванні угоди між 
Україною та Росією про постачання 
електроенергії в окупований Донбас 
і Крим. Росія постачає електроенер-
гію на Донбас, а у відповідь Україна 
постачає до Криму. На наш погляд, 
це суперечить нашим національним 
інтересам», — зазначив Джемілєв.

Нагадаємо, 20 вересня кримські 
татари розпочали безстрокову акцію 
з блокади півострова з боку матери-
кової України.

Початок блокади окупованого 
півострова організатори оцінюють 

як вдалий. За словами представни-
ків Меджлісу, відтоді жодна «фура» 
не перетнула адмінкордон із Кри-
мом. Під завершення другої доби 
блокади Криму на трасах до півост-
рова стояли близько 200 вантажівок. 
З них 114 знаходяться в Чаплинці, 80 
біля Каланчака, а коло Чонгара ма-
шин немає взагалі.

БЛОКАДА РУЙНУЄ МІЛЬЙОННІ 
КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ 
МИТНИКІВ

Мирна громадянська акція 
кримських татар та активістів щодо 
торговельної блокади окупованого 
Криму заблокувала корупційні схе-
ми, які були розгорнуті на митни-
цях.

Про це розповів заступник на-
чальника УМВС України в Херсон-
ській області Ілля Ківа.

«Найголовніше, що ця акція не 
тільки заблокувала Крим, але й за-
блокувала корупційні схеми, які 
були розгорнуті на митницях. Це 
удар насамперед по корупціонерах, 
які заробляли мільйонні статки на 
цих махінаціях. Те, що не змогла зро-
бити держава з цими корупційними 
схемами, не змогла або не хотіла, 
зміг зробити наш український на-
род», — наголосив Ківа.

За його словами, жодна машина 
на Крим не проїхала. Деякі водії за-
лишають свою чергу, розвертаються 
та їдуть назад. Усі три пункти про-
пуску (Каланчак, Чаплинка та Чон-
гар) заблоковані.

Біля них розбили наметові міс-
течка активісти. Розгорнуті мобіль-
ні блокпости, виставлена оборона. 
До активістів кожну годину приєд-
нуються місцеві жителі, активісти з 
різних регіонів України, приїжджа-
ють ветерани АТО.

«На цей момент все під контр-
олем. Усі конфліктні ситуації ми 
вирішили. Це величезна заслуга і 
організаторів акції, величезна заслу-
га «Правого сектору» за дисципліну 
в своїх рядах. Ну й правоохоронці 
виконали з честю свій обов’язок — 
забезпечити правопорядок. Бійці 
батальйону «Херсон» усю ніч про-
стояли на ногах у бойовій викладці», 
— розповів Ківа.

Як відзначив посадовець, із при-
сутніми біля пропускних пунктів 
громадянами та водіями транспорт-
них засобів працівники міліції про-
водять роз’яснювальну роботу щодо 
недопущення порушень громад-
ського порядку.

З переходом на рубль ціни в Донецьку 
побили всі рекорди

Командир-нацгвардієць приховав цілий 
КамАЗ, щоб здати його на металобрухт

Сирійські повстанці пообіцяли Росії 
«новий Афганістан»

Командир однієї з військових 
частин Нацгвардії сфальсифі-

кував документи щодо бойових 
втрат військової техніки та зброї 
з метою їхнього списання й отри-
мання вигоди.

Про це повідомив заступник 
Генерального прокурора України, 
головний військовий прокурор 
Анатолій Матіос.

Броньований автомобіль Ка-
мАЗ, нібито знищений в ході міно-
метного обстрілу під час бойових 
дій, виявився неушкодженим в од-
ній із військових частин Нацгвар-
дії в Одеській області.

Власникам КамАЗу, який на-
дійшов до військової частини з 

народного господарства під час 
мобілізації, виплатили страхо-
ву компенсацію в сумі 150 тисяч 
гривень, а сам автомобіль вагою 
понад 10 тонн планували здати на 
металобрухт.

За цим фактом відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 3 ст. 410 
КК України (викрадення, при-
власнення військовослужбовцем 
військової та спеціальної техніки, 
а також заволодіння ними шля-
хом шахрайства або зловживан-
ня службовим становищем, якщо 
вони вчинені в умовах особливого 
періоду). Порушникові загрожує 
позбавлення волі на термін від 5 
до 12 років.

Сирійські повстанці, що про-
тистоять Дамаску, пообіцяли 

Москві «новий Афганістан». 
Як пише Reuters, посилаючись 

на бойовиків, Росія «ризикує отри-
мати солдатів, яких сюди відправ-
ляє, назад вже в трунах», передає 
Лента.ru.

Повідомляється, що інформа-
генство провело опитування серед 
сирійців, які воюють у рядах по-
встанських груп, що протистоять 
силам Президента Башара Асада 
та «ІД». «За нашими розрахунка-
ми, за участі РФ бої триватимуть 
на кілька років довше», — заявив в 
інтерв’ю один із учасників зброй-
них формувань. «У Росії немає 
зацікавленості в політичному ви-
рішенні конфлікту. Вона хоче лише 
збереження режиму Асада», — роз-
повів представник «Вільної сирій-
ської армії».

У свою чергу в РФ обіцяють су-
дити російських солдатів, які від-
мовилися воювати в Сирії. У най-
ближчі дні стане зрозумілою доля 
декількох військовослужбовців із 
Новоросійська, що відмовилися 
від «відрядження» до Сирії. Про 
це повідомляє Еспресо.TV.

«До мене звернулася група вій-
ськовослужбовців, яких «втемну», 
не надавши їм ніякої інформації, 
намагалися перекинути в одну з 
«гарячих точок». Вони, отримав-

ши непрямі відомості про те, що 
таке відправлення може відбутися, 
звернулися спочатку у військову 
прокуратуру, яка абсолютно не ді-
яла в цій ситуації. І замість того, 
щоб захищати права військовос-
лужбовців, нацькувала на них 
представників ФСБ», — сказав 
адвокат військових Іван Павлов. 
Контрактників можуть звинува-
тити за різними статтями Кримі-
нального Кодексу, аж до державної 
зради.

Адвокат розповідає, що після 
розголосу в ЗМІ ситуація покра-
щилася, військових почали пере-
водити назад, до місця постійної 
дислокації їхніх частини.

«Якщо до цих військовослуж-
бовців будуть застосовувати якісь 
перевірки та допити або накла-
дати на них якісь стягнення, ми 
юридично увійдемо в цей процес 
і будемо відстоювати їхні права 
та інтереси», — говорить Павлов і 
підкреслює, що хлопцям погрожу-
вали кримінальним переслідуван-
ням. Ішлося мало не про звинува-
чення в державній зраді.

Нагадаємо, російські ЗМІ опу-
блікували журналістське розслі-
дування про контрактників із Но-
воросійська, яких без письмового 
наказу та з порушенням закону 
хотіли направити в Сирію.

Рада ЄС з юстиції та внутріш-
ніх справ схвалила переважною 

кількістю голосів рішення про роз-
селення з Італії та Греції 120 000 бі-
женців, повідомило люксембурзьке 
головування ЄС в Twitter. «Рішення 
про переміщення 120 000 людей при-
йняте більшістю держав-членів», — 
говориться в повідомленні. Зазначи-
мо, раніше рішення про розселення 
біженців підтримав Європарламент.


