
Верховна Рада дозволила іно-
земцям служити в Збройних 

силах України. Законопроектом 
передбачено, що іноземці та осо-
би без громадянства, які відпо-
відно до закону вперше прийма-
ються на військову службу до 
Збройних сил України, беруть 
офіційні зобов’язання неухильно 
додержуватися Конституції та за-
конів України, сумлінно викону-
вати обов’язки військової служби. 
При виконанні обов’язків служби 
військовослужбовці носять вій-
ськову форму одягу, їм довічно 
встановлюється військове звання. 

Зазначено, що іноземці проходять 
військову службу в добровільному 
порядку.

Порядок позбавлення вій-
ськового звання визначається 
законом.

При цьому передбачено, що 
на військовослужбовців-іно-
земців не поширюється дія за-
кону «Про соціальний захист 
військовослужбовців та членів 
їхніх сімей». Крім цього, законом 
встановлено кримінальну відпо-
відальність за вербування та на-
йманство у вигляді 10 років по-
збавлення волі.
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А також у погрозах вбити харків-
ських активістів.
5 жовтня меру Харкова Генна-

дію Кернесу та його охоронцям 
офіційно висунули звинувачення 
в катуванні, викраденні, погрозі 
вбивства. 

Під час засідання в Київсько-
му районному суді міста Полтави 
у справі Кернеса та двох його охо-
ронців Віталія Бліннікова та Єв-
генія Смицького після розгляду 
клопотань учасники перейшли до 
розгляду справи по суті. Прокурор 
Олександр Ганілов зачитав обвину-
вальний акт в повному обсязі.

Харківському міському голові 
та його охоронцям офіційно вису-
нуто звинувачення за трьома стат-
тями:

Частиною 2 статті 146 Кримі-
нального кодексу України (Кату-
вання) — карається обмеженням 
волі на строк до п’яти років або 
позбавленням волі на той самий 
строк;

Частиною 2 статті 127 Кримі-
нального кодексу України (Неза-
конне позбавлення волі або ви-
крадення людини) — карається 
позбавленням волі на строк від 
п’яти де десяти років;

Частиною 1 статті 129 Кримі-
нального кодексу України (Погроза 
вбивством) — карається арештом 
на строк до шести місяців або обме-
женням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, ГПУ звинувачує 
очільника Харкова Геннадія Керне-
са у викраденні, тортурах і погрозі 
вбивством активістам харківського 
Євромайдану. Тим часом, раніше 
стало відомо, що Геннадій Кернес 
знову йде в мери Харкова. Його 
кандидатуру висунула партія «Від-
родження».

Бойовиків амністуватимуть 
через суд
Будь-який член незаконних терористичних угруповань 
на Донбасі перед тим, як висунути свою кандидатуру 
на місцеві вибори, має бути амністований згідно з 
українським законодавством, тобто звернутися в 
український суд. Про це заявив міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін. Водночас міністр 
зазначив, що амністія — це юридичний процес, а не 
політичний: «Якщо ти хочеш, щоб тебе амністували, то 
ти пишеш заяву та йдеш в українську прокуратуру, яка 
працює за українськими законами». 

70,6
до стількох мільярдів доларів станом 
на кінець серпня 2015 року зріс 
державний і гарантований державою 
борг України. У гривневому еквіва-
ленті він склав 1 трлн 494 млрд 891 
млн грн. Таку інформацію наводить 
Міністерство фінансів України.
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Серед бойовиків терористичних 
угрупувань на Донбасі росте 

невдоволення через затримки з 
виплати «зарплат» і заборону від-
кривати вогонь під час перемир’я. 
Про це на своїй сторінці у Facebook 
пише народний депутат, коор-
динатор групи «Інформаційний 
спротив» Дмитро Тимчук.

«Посилюється невдоволення 
бойовиків розформованих підроз-
ділів так званої «Республіканської 
гвардії ДНР», обумовлене відмо-
вою ватажків ДНР» виплачува-
ти заборгованості по «зарплаті». 
Після розпуску «Республіканської 
гвардії» частину бойовиків, які 

висловили бажання продовжити 
терористичну діяльність, не при-
ймають на службу в підрозділи так 
званого «1-го АК ДНР» з причи-
ни відмови командирів приймати 
«гвардійців», які себе «дискреди-
тували», — пише Тимчук.

Крім того, бойовики так зва-
ної «ДНР» невдоволені забороною 
відкривати вогонь по силам АТО.

«Невдоволення бойовиків по-
силюється фактами численних 
випадків загибелі їхніх «колег» в 
період відсутності бойових дій (у 
п’яних сварках, ДТП, підриви на 
мінах)», — додав координатор ІС.

Гіркін розповів, скільки отримують 
бойовики з Донбасу в Сирії

Події

Військовим дозволено 
підписувати контракти на 
півроку
Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє україн-
ським військовим підписувати контракт строком на 6 
місяців. Цим законом надається можливість підписан-
ня короткострокових контрактів, щоб бійці, які демо-
білізовуються, могли підписати контракт на 6 місяців з 
правом пролонгації. Вказаним законом не змінюються 
умови розірвання контракту, тобто вони залишаються 
такими, які є нині.

Колишній ватажок бойовиків 
так званої ДНР Ігор Стрєл-

ков-Гіркін в інтерв’ю виданню «Го-
ворит Москва» заявив про те, що 
найманцям з Донбасу в Сирії пла-
тять близько 150 тисяч рублів (50 
тисяч гривень) на місяць. За його 
словами, бойовики з окупованих 
територій Донбасу вже вирушили 
до Сирії.

«По-перше, я повинен під-
твердити те, що особи, які брали 
участь у бойових діях на території 
Донецька та Луганська, у певній 
кількості опинилися на території 
Сирії. Це дійсно так. Але говори-
ти про те, що це добровольці, я б, 
напевно, остерігся. Напевно, тому, 
що з Донецька та Луганська част-
ково відправили до Сирії «при-
ватні військові компанії», які були 
там сформовані. Тобто, грубо ка-

жучи, найманці», — сказав Стрєл-
ков-Гіркін.

Він пояснив, що найманці зі 
Сходу України їдуть до Сирії через 
гроші — там за участь у бойових 
діях платять удесятеро більше.

«Якщо «ополченець-військо-
вослужбовець народної міліції» 
(бойовик) на рядових і сержант-
ських посадах отримує зарплату в 
15 000 рублів російських (близько 
5 тисяч гривень), то для «приват-
них військових компаній» вста-
новлені, я чув, різні цифри, від 
150 до 200 тисяч рублів на місяць 
(50–66 тисяч гривень), плюс три-
мільйонна страховка на випадок 
смерті», — додав колишній вата-
жок бойовиків.

Він додав, що ситуація в Сирії 
відволікає увагу від конфлікту на 
Донбасі.

Рада дозволила іноземцям служити в 
Збройних силах України

Кернеса звинуватили 
в катуванні 
та викраденні 
майданівців

Білоруси мітингували проти появи 
російської авіабази

У Мінську відбувся мітинг про-
ти відкриття російської авіа-

бази. Про це пише білоруське ви-
дання «Наша ніва».

За інформацією видання, на ак-
цію зібралися близько 500 осіб. Ак-
тивісти прийшли з національними 
біло-червоно-білими прапорами, 
плакатами, а також карикатурами 
на Путіна.

«Поява у нас російської авіа-
бази — хибний крок, який може 
призвести до втрати незалежності 
Білорусі. Це зрада нашим націо-
нальним інтересам, зрада народу та 

країні», — сказав один із учасників 
мітингу.

Також видання зазначає, що 
поряд із активістами стояв автобус 
ОМОНу, однак затримань не було. 
Втім, на організаторів акції просто 
на вулиці оформили адмінпрото-
коли.

Нагадаємо, 2 жовтня перший 
заступник міністра транспорту та 
комунікацій Білорусі Євген Рогачов 
заявив, що Білорусь готова забез-
печити авіасполучення між Украї-
ною та Росією.

Українські танки на Луганщині рушили 
від лінії розмежування

Українські танки рушили від лі-
нії розмежування в Луганській 

області. Про це повідомив речник 
Генерального штабу Збройних сил 
України Владислав Селезньов.

«Ми отримали сигнал про від-

ведення озброєння. На Луганщині 
цей процес фізично розпочався. 
Техніка вже рушила від лінії роз-
межування. Найближчі дві доби від-
водяться танки. Наступні дві доби ці 
танки будуть верифікуватися місією 

ОБСЄ», — розповів Селезньов.
За його словами, після танків 

розпочнеться відведення мінометів 
та інших видів озброєння.

Прес-офіцер АТО в цій області 
Руслан Ткачук додав:

«5 жовтня, вранці, до підрозділів 
ЗС України сектора «А» надійшов 
сигнал про відведення бронетехніки 
й озброєння від лінії розмежування 
на 15 км», — заявив він.

«На Луганщині об 11.00 почався 
синхронний відвід з передовою тан-
ків Т-64 і Т-72, а також, в окремих 
місцях, протитанкових гармат Д-48 
і Д-44 калібру 85 міліметрів і 82-мм 
мінометів 2Б-9. Усі дії узгоджені з 
представниками спеціальної моні-
торингової місії ОБСЄ. Працюють 
представники ЗМІ», — додав Тка-
чук, пише ТСН.

Прес-офіцер Генерального шта-
бу Збройних сил Олексій Мазепа 
заявив, що відведення почалося о 9 
ранку та триває з обох сторін.

«Процес контролюють представ-
ники ОБСЄ. У Донецькій області 
відведення техніки розпочнеться 
після 18 жовтня», — додав Мазепа.

Серед найманців шириться невдоволення 
через заборону стріляти та невиплату 
«зарплати»

З 6 жовтня відкритий доступ для наших 
громадян до баз даних, які стосуються 
нерухомості

Росія може втратити Туреччину як 
союзника 

Головне територіальне управлін-
ня юстиції у Волинській області 

доводить до відома, що з 1 жовтня 
2015 року змінився порядок отри-
мання відомостей з Державного 
реєстру речових прав на нерухо-
ме майно та Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців органами 
державної влади та місцевого са-
моврядування, внутрішніх справ, 
прокуратури, Служби безпеки 
України та їх посадовими особами, 
який буде здійснюватися виключ-
но в електронній формі.

З 1 жовтня усі державні органи 
не мають права вимагати від клієн-
тів паперові витяги, виписки та до-
відки з інформацією з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме 
майно та Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців. Мова йде про 
два основні великі реєстри — ре-

єстр нерухомості та реєстр бізнесу. 
Державні службовці повинні мати 
безкоштовний доступ до баз даних 
вищезазначених Реєстрів і відпо-
відно отримувати всю необхідну 
інформацію самостійно.  

30 вересня 2015 року прийня-
то постанову, яка забезпечує від-
криття всіх майнових реєстрів та 
можливість пошуку інформації не 
лише за об’єктом, а й за прізвищем, 
ім’ям та по-батькові власника.

Так, з 6 жовтня повністю від-
критий доступ для наших грома-
дян до баз даних, які стосуються 
нерухомості. Окрім того, буде 
розширено доступ громадян до 
реєстрів, які оперуються Міністер-
ством юстиції. Українці зможуть 
отримувати інформацію щодо 
майна за прізвищем будь-якої осо-
би.

Про це заявив Президент кра-
їни Реджеп Таїп Ердоган під 

час зустрічі з Прем’єр-міністром 
Бельгії Шарлем Мішелем, передає 
Daily Sabah.

Президент Туреччини розкри-

тикував Росію через порушення 
турецького повітряного простору 
та заявив, що будь-яка атака проти 
Туреччини вважатиметься напа-
дом на НАТО.

За його словами, Туреччина не 
прийме порушення РФ та не зали-
шатиметься спокійною та терпля-
чою.

«Будь-яка атака проти нас роз-
глядається як напад на НАТО», 
— сказав Ердоган, додавши, що 
співробітництво з Росією може по-
страждати, якщо такі порушення 
матимуть місце і в майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомля-
лося, що у вівторок Туреччина 
повторно викликала російського 
посла для пояснень з приводу дру-
гого порушення повітряного про-
стору країни, яке сталося в неділю, 
4 жовтня.


