
Додому повернулися військові, 
призвані у третю хвилю мобі-

лізації.
У Збройних силах України 

завершилася масштабна демобі-
лізація військових, які були при-
звані в третю хвилю мобілізації. 
Про це відзвітувала начальник 
Управління комунікацій та пре-
си Міноборони Оксана Гаври-
люк.

«Наразі на військовій службі 
залишаються лише військовос-
лужбовці, які перебувають на лі-
куванні та реабілітації в медич-
них закладах, а також з інших 
поважних причин», — зазначила 

вона. 
За словами представниці Мі-

ноборони, при звільненні демо-
білізовані отримують виплату 
одноразової грошової допомоги 
в розмірі 4%  місячного грошо-
вого забезпечення за кожний по-
вний календарний місяць служ-
би, але не менш як 25% місячного 
грошового забезпечення. 

Крім того, Гаврилюк нагада-
ла, що всіх військових, призва-
них у зв’язку з частковою мобі-
лізацією, запрошують укласти 
контракт для подальшої служби 
в ЗСУ.
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Представник України в Тристо-
ронній контактній групі з вре-

гулюванню ситуації на сході України 
Леонід Кучма заявляє, що на Дон-
басі не повториться «придністров-
ський сценарій», ситуація може бути 
складнішою.

«Ми на Придністров’я зовсім 
не схожі в цьому плані, абсолютно 
не схожі... Це буде найгірший варі-
ант для нас, абсолютно найгірший. 
Тому потрібно вивести всі військо-
ві формування, які б вони погони 
там не носили («личок» там вже 
немає російських, але звідки вони 
прийшли, ми всі добре знаємо). Ви-
ведення важкої зброї обов’язкове, 
роззброєння також потрібне», — 
сказав він у Чернігові журналістам.

Кучма підкреслив, що в 
Придністров’ї нічого не було зруй-
новано, а «на Донбасі все зруйнова-
но».

«Що, Росія хоче взяти собі цей 
шматок проблем? Ні, вона не хоче, 
вона хоче скинути це на Україну і 
знає, що Україні така ситуація сил 
не буде додавати, навпаки — буде 
допомагати руйнувати всю систе-
му», — вважає екс-Президент.

Росіянам-добровольцям, 
які поїдуть на війну в Сирію, 
зарплату не обіцяють
У мережі з’явилося оголошення для росіян-добро-
вольців, які готові воювати в Сирії. Таке повідомлення 
опублікував росіянин Бондо Доровських. За його 
словами, добровольці повинні добре володіти англій-
ською мовою, бути готовими до участі в бойових діях 
на передньому фронті та мати власні гроші, оскільки 
їм не платитимуть зарплат та будь-яких компенсацій, 
якщо будуть поранені або вбиті.

2,5
стільки мільярдів гривень допомоги 
станом на 12 жовтня виплачено пере-
селенцям з Донбасу та Криму. Взято 
на облік 1 529 848 переселенців.  Про 
це повідомляє прес-служба Міністер-
ства соціальної політики.
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Генеральний секретар НАТО 
Йєнс Столтенберг заявив, що 

альянс у разі потреби надасть до-
помогу своєму союзникові — Ту-
реччині. Таку заяву було зроблено 
в світлі недавніх подій з порушен-
ням Росією повітряного простору 
Туреччини. 

Глава НАТО на запитання, чи 
допоможе альянс Туреччині в разі 
конфлікту з РФ, відповів: «Туреч-
чина є сильним союзником, і вони 
мають другу за величиною армію». 
Він також підкреслив, що: «Вони 

мають боєздатні повітряні сили, 
тому турецькі збройні сили готові 
екстрено реагувати, однак НАТО 
готове допомагати та сприяти 
туркам, якщо вони будуть цього 
потребувати». Нагадаємо, раніше 
повідомлялося, що військово-по-
вітряні сили Туреччини збили ро-
сійський винищувач МіГ-29, який 
порушив турецький повітряний 
простір. На перехоплення росій-
ського літака були підняті в пові-
тря три турецькі винищувачі.

Сирійські повстанці погрожують Росії 
терактами

Події

Саудівське духовенство 
закликало мусульман до 
«священної війни» проти 
Москви
55 представників саудівського духовенства —ваххабітів 
підписалися під закликом до мусульман до джихаду 
проти Росії через її військове вторгнення в Сирію. Росіян, 
«фанатиків хреста», закликають пам’ятати, як афганські 
моджахеди зруйнували Радянський Союз у 1989 році. 
Російську державу очікує та ж доля, пишуть ваххабіти.

Через майже два тижні після 
початку російської військової 

операції в Сирії місцеві повстан-
ці погрожують Кремлю завдати 
удару у відповідь, залучивши по-
двійних агентів і відправляючи 
терористів-смертників, пише аме-
риканське видання.

«Спочатку ми витримаємо по-
тужні повітряні бомбардування, а 
потім почнемо знесилювати Росію 
всіма доступними засобами: на-
приклад, засилаючи агентів до лав 
режиму (імовірно, до лав урядових 
військ режиму Асада), щоб отри-
мати доступ до інформації про 
пересування росіян і військ режи-
му», — заявив виданню капітан 
Рашид аль-Хурані з Визвольного 
руху Хомса (ВРХ).

 «Ми здійснюватимемо опера-
ції за участі мучеників (маються 

на увазі смертники) із числа інако-
мислячих офіцерів», — сказав аль-
Хурані, використовуючи евфемізм 
для атак терористів-смертників.

За його словами, рух перебуває 
в скрутному становищі. Бази ВРХ 
розташовані в контрольованому 
опозиціонерами анклаві між міс-
тами Хама і Хомс на заході Сирії. 
Цей район в щільному оточенні 
сирійської армії є ключовою ме-
тою російських авіаударів і не-
давніх запусків крилатих ракет з 
Каспію.

На початку жовтня 41 озброє-
ний загін сирійців, які провадять 
боротьбу проти президента Баша-
ра Асада, у спільній заяві заклика-
ли держави регіону сформувати 
альянс проти Росії та Ірану в Сирії. 

Демобілізація в Україні добігла до кінця

Кучма: Росія хоче 
скинути на Україну 
зруйнований Донбас

Сестрі Савченко 
заборонили в’їзд до 
Росії 

Україна запасла на зиму достатньо вугілля

Україна тимчасово призупини-
ла закладання вугілля на зиму. 

Через похолодання збільшилося 
його використання для вироблен-
ня електроенергії, яку українці по-
чали споживати на 15–20% більше.

Загалом на складах уже закла-
ли 2,5 млн тонн вугілля. Про це під 
час прес-конференції повідомив 
міністр енергетики та вугільної 
промисловості Володимир Демчи-
шин.

«Протягом останніх кількох 
днів накопичення вугілля припи-
нилося. До цього могли 15–20 ти-

сяч тонн класти на склад (щодня)», 
— сказав міністр.

Демчишин запевнив, що нако-
пичених 2,5 млн тонн цілком до-
статньо, враховуючи порівняння 
з торішнім рівнем і зниження спо-
живання на 8–9%.

З урахуванням очікуваного по-
тепління та дотримання достатніх 
темпів надходження вугілля, мож-
ливе відновлення його накопичен-
ня.

Загалом Україні на зимовий 
період потрібно щонайменше 3 
млн тонн вугілля.

Проти українських військових російські 
найманці використовують стрілецьку 
зброю з глушниками

Після встановлення режиму при-
пинення вогню російські на-

йманці почали використовувати 
стрілецьку зброю з глушниками 
проти українських військових у зоні 
АТО на Донбасі. Про це на брифінгу 

заявив прес-офіцер української сто-
рони СЦКК Володимир Скоростець-
кий із посиланням на прес-службу 
Міноборони. За його словами, ди-
версанти проводять свої обстріли 
з «сірої зони» з порушенням Мін-

ських домовленостей. «За словами 
військовослужбовців, останнім ча-
сом бойовики здійснюють збройні 
провокації з використанням стрі-
лецької зброї, оснащеної глушника-
ми. Диверсійно-розвідувальні групи 
противника намагаються підходити 
впритул до позицій сил АТО і вес-
ти вогонь у бік українських вояків 
з так званої «сірої зони». Також від-
значалися випадки використання 
бойовиками військової техніки для 
провокування бійців АТО в цьому 
районі», — сказав Скоростецький. 
Він зазначив, що військовослужбов-
ці підрозділів сил АТО, які викону-
ють завдання в районі донецького 
аеропорту, «строго дотримуються 
умов Мінських домовленостей і ре-
жиму тиші й вогонь у відповідь на 
провокації бойовиків не відкрива-
ють». Як заявив Скоростецький, 
особовий склад військовослужбов-
ців проводить інженерні роботи з 
обладнання районів оборони, а та-
кож охороняє підступи до позицій.

Син колишнього Президента 
Віктора Януковича Олександр 

просить Європейський суд з прав 
людини зобов’язати Україну ви-
платити йому компенсацію за 
втрату права власності на непла-
тоспроможний «Всеукраїнський 
банк розвитку».

Про це у Facebook написав 
прес-секретар Олександра Януко-
вича Юрій Кірасир, посилаючись 
на реліз англійської адвокатської 
компанії Joseph Hage Aaronson LLP.

Відзначається, що Янукович 
подав позов до Європейського 

суду з прав людини в Страсбурзі 
«у зв’язку з регулярними порушен-
нями Україною прав людини щодо 
нього».

«Підставою для подання позо-
ву стало рішення Національного 
банку України від 27 листопада 
2014 про визнання ВТБ неплато-
спроможним. Це спричинило за 
собою введення в банк тимчасової 
адміністрації та його фактичну 
експропріацію. Внаслідок цього рі-
шення Олександр Янукович втра-
тив право власності на 100% акцій 
ВТБ», — зазначено в повідомленні. 

НАТО готове підтримати Туреччину у 
випадку протистояння з Росією

Син Януковича хоче змусити Україну 
заплатити за його збанкрутілий банк

Абромавичус вважає, що українських 
олігархів потрібно виключити з процесу 
приватизації

Олександр Лукашенко вп’яте переміг на 
президентських виборах у Білорусі

Українських олігархів варто ви-
ключити з процесу масштабної 

приватизації, запланованої на 2016 
рік. Про це заявив міністр еконо-
мічного розвитку та торговлі Ай-
варас Абромавичус після круглого 
столу з реформи державних під-
приємств.

«Хотілося б в ідеалі провести 
таку приватизацію, де не тільки 
росіяни не могли б брати участь, 
а й наші олігархи. Вони вже взяли 
участь», — сказав він.

За словами міністра, метою 
приватизації є залучення інозем-
них стратегічних інвесторів, які 
зможуть принести нову якість 
корпоративного управління та 
створять нову якість конкурент-
ного середовища для українського 
бізнесу.

Як повідомлялося, Кабінет Мі-
ністрів України переніс на 2016 рік 
масштабну приватизацію, оскіль-
ки уповноважені органи управ-
ління держмайном не передали всі 
активи в Фонд державного майна 
України (ФДМУ).

Олександр Лукашенко вкотре 
переміг на виборах Президен-

та Білорусі. Як повідомила голова 
ЦВК Лідія Єрмошина, чинний гла-
ва держави набрав 83,49% голосів 
виборців.

За лідера Ліберально-демокра-
тичної партії Сергія Гайдукевича 
проголосувало 3,32% виборців, 
за представника громадянської 
кампанії «Говори правду» Тетяну 

Короткевич — 4,42%, голову Біло-
руської патріотичної партії Ми-
колу Улаховича підтримало 1,67% 
виборців. 

Проти всіх проголосувало 
6,40%. Явка на виборах склала 
87,2%. Отже, за результатами ви-
борів 61-річний Олександр Лука-
шенко займе пост Президента Бі-
лорусі вп’яте.

Центрвиборчком Білорусі про-
гнозує, що підбиття остаточних 
підсумків виборів глави держави 
відбудеться в п’ятницю, 16 жов-
тня, повідомила голова ЦВК Лідія 
Єрмошина.

«Про остаточні результати 
можна говорити тоді, коли Цен-
тральна комісія підведе підсум-
ки. Ми плануємо це зробити в 
п’ятницю, 16 жовтня», — сказала 
Єрмошина.

Сестрі Надії Савченко, Вірі, яка 
також є єдиним свідком захисту, 

заборонено в’їзд до РФ до 2020 року. 
Про це у своєму Twitter повідомив 
адвокат Савченко Марк Фейгін.

«Щойно дзвонила Віра Савчен-
ко, сестра Надії. Їй заборонили в’їзд 
до Росії до 2020 року!», — написав 
він.

Це сталося на пропускному 
пункті Черково-Мілове, на кордоні 
Росії та України. Фейгін також по-
відомив, що жодного документа 
Вірі Савченко на руки не видали. 
Її супроводжував консул України 
Олександр Ковтун. Таким чином, за 
словами Фейгіна, Надія Савченко 
позбавлена тепер права на захист, 
оскільки сестра Віра була заявлена 
єдиним свідком захисту на процесі. 
Захист має намір оскаржити це рі-
шення органів ФСБ. «Я припускаю, 
що підставою для заборони на в’їзд 
стала ч. 1 ст. 27 закону РФ «Про ви-
їзд і в’їзд»: «за загрозою національ-
ній безпеці», — написав Фейгін.


