
У вівторок на Локачинське родо-
вище завітав депутат Верхо-

вної Ради від фракції «Об’єднання 
«Самопоміч» Андрій Журжій. 
Головна мета — ознайомитися з 
роботою родовища, поспілкувати-
ся з людьми, обговорити питання 
тарифів на газ. 

Перше, на чому зосередився 
депутат, — це питання децентралі-
зації влади. Зокрема, звернув увагу 
присутніх на те, що сьогодні гро-
мадам на місцях залишається до 40 
відсотків податків, а це дозволить 
при вмілому їх використанні зна-
чно поліпшити інфраструктуру 
територій: збільшити фінансуван-
ня шкіл, медичних закладів, здій-
снити ремонт доріг. Особливо на-
голосив на тому, що важливо, аби 
ці гроші потрапили до рук людей, 
які не будуть їх «розбазарювати», а 
спрямують на конкретне вирішен-
ня важливих питань життєдіяль-
ності регіону. 

Люди цікавились у депутата, 
коли відмінять і чи відмінять 15 
відсотків податку з пенсій. На що 
отримали ствердну відповідь — у 
наступному році. Присутні за-

питували, коли нарешті в країні 
наведуть лад у боротьбі з коруп-
цією. Андрій Журжій пояснив, 
що вся проблема в бездіяльності 
прокуратури, а тому «Об’єднання 
«Самопоміч» вимагає звільнен-
ня Генпрокурора. Верховна Рада 
проголосувала Закон про рефор-
му прокуратури, але її затягують. 
Через це питання реформи на сьо-
годні залишається досить актуаль-
ним і парламент продовжуватиме 
його контролювати. 

Що стосується ціни на газ, то 
Андрій Журжій вважає, що вона 
має бути ринковою, але реальною. 
Є питання про рентні платежі. Не-
щодавно в першому читанні при-
йнято рішення, щоб ренту з 70% 
знизити до 29–14%, залежно від 
глибини буріння, що може впли-
нути на ціну газу. Можна також 
ставити питання щодо того, аби 
якийсь процент, приміром 5% ко-
штів, залишався територіям, де 
ці газові родовища знаходяться. 
Це була б непогана підтримка для 
громад.
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На сьогодні 800 українських вій-
ськовослужбовців вважають 

зниклими безвісти, СБУ працює 
над пошуком і поверненням їх до-
дому. Про це в ефірі «5 каналу» за-
явив радник голови Служби безпеки 
України Юрій Тандіт. «Для нас зараз 
пріоритет у тому числі — це пошук 
800 зниклих безвісти хлопців, для 
нас це теж важливо. Ми не закінчи-
мо цю кампанію, поки не знайдемо 
останнього. І якщо це мертві хлопці, 
вони повинні бути поховані згідно з 
нашими християнським традиціям, 
ми повинні їх передати близьким», 
— заявив Юрій Тандіт.

Разом з цим він повідомив, що 
тіла 400 українських військовос-
лужбовців перебувають на тери-
торії, яку зараз контролюють те-
рористи.

Крім того, радник голови СБУ 
повідомив, що 148 українців за-
лишаються в полоні бойовиків — 
Кремль використовує їх як полі-
тичних заручників.

З початку року Україна 
отримала від міжнародних 
партнерів майже $ 10 
мільярдів
Про це сказала під час брифінгу міністр фінансів Укра-
їни Наталія Яресько. Крім того, до кінця 2015-го року 
Україна може отримати ще 4 мільярди доларів США 
за умови виконання вимог програми розширеного 
фінансування для України з Міжнародним валютним 
фондом, сказала Наталія Яресько. 

779
стільки тисяч гривень на сьогодні 
отримали українські військовослуж-
бовці за знищену військову техніку 
противника. Про це повідомила 
прес-секретар Міністерства оборони 
полковник Вікторія Кушнір.
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Темп проведення в Україні 
необхідних реформ є дуже 

низьким. Про це заявив депутат 
німецького Бундестагу від прав-
лячої партії «Християнсько-демо-
кратичний союз», голова Комітету 
в закордонних справах Норберт 
Реттген на прес-конференції в Ки-
єві.

За його словами, останнім ча-
сом ситуація в Україні стала більш 
спокійною у зв’язку з перемир’ям 
на Донбасі, і зараз фокус уваги пе-
реноситься більше на внутрішній 
розвиток країни. Він зазначив, що 
в Німеччині спостерігають за си-
туацією в Україні, зокрема за тем-
пом проведення реформ.

«Зараз в Німеччині складаєть-
ся таке враження, що темп прове-
дення необхідних Україні реформ 
занадто низький, а їхні результати 
поки не дуже видно. Особливо це 
стосується сфери юстиції та сфери 
судочинства. Структурна коруп-
ція в цих галузях зв’язується з пев-
ними особами. Незважаючи на те, 
що така критика звучить, зміни не 
відбуваються», — сказав Реттген.

За його словами, найбільшу 
увагу сьогодні викликає тема бо-
ротьби з корупцією, зокрема так 
звана чиновницька корупція.

«Це починається як із суддів-
ського корпусу як цілої групи, так і 
стосується окремих особистостей, 
які є в Генеральній прокуратурі 
України, ці особи називаються та-
кож персонально, але, незважаючи 
на все це, якісь зміни тут не відбу-
ваються», — додав Реттген.

За його словами, у Німеччині 
панує думка, що якщо Україна до-

сягне успіху в проведенні реформ 
та боротьбі з корупцією, так це 
буде і європейський успіх, а якщо 
Україні не вдасться нічого досягти, 
так це також буде і загальноєвро-
пейською поразкою, оскільки в 
Європі всі розглядають Україну як 
дуже важливу державу.

«На питання, чи буде успіш-
ною Україна, чи вона програє, від-
повідь можна буде дати з часом, 
але необхідно, щоб шлях реформ 
тривав, щоб тривала боротьба з 
корупцією, бо в іншому випадку 
вся легітимність нової України 
буде поставлена під питання», — 
підкреслив Реттген.

Він зазначив, що під час зустрі-
чей з українськими чиновниками, 
серед іншого, буде обговорювати 
питання проведення місцевих ви-
борів в Україні 25 жовтня.

«В Україні існують партії, які 
не відповідають уявленню в Євро-
пі про політичні партії, скоріше, 
це об’єднання за інтересами, осо-
бливо, коли політична боротьба 
відбувається на тлі погіршення си-
туації з виплатами зарплат, з рів-
нем зарплат, з тривалістю життя», 
— додав Реттген.

Події

Понад 25 тисяч людей 
проголосували за петицію про 
скорочення кількості депутатів

Цього достатньо, щоб це клопотання розглянув 
Президент України Петро Порошенко. 
«Заради економії коштів та зменшення тягаря для 
українців просимо зменшити чисельність найнятих 
менеджерів, депутатів — утриманців платників податків 
— до 100 осіб», — йдеться в документі. Нагадаємо, 4 
жовтня петиція про позбавлення мандата нардепів-
прогульників зібрала понад 25 тис. підписів.

Наступного року 15-відсотковий податок 
на пенсії відмінять

800 українських 
бійців вважають 
зниклими безвісти

У так званій «ЛНР» 
триває путч з 
переворотом

Більшість українців готові протестувати в 
разі значного погіршення життя

Більше половини громадян 
України — 53% — готові вийти 

на акції протесту в разі значного 
погіршення умов життя.

Про це свідчать результати 
опитування, проведеного соціо-
логічною групою «Рейтинг», які 
представив керівник групи Олексій 
Антипович.

У той же час 28% опитаних вва-
жають, що краще терпіти матері-

альні труднощі заради збереження 
в країні порядку.

Крім того, дослідження вияви-
ло, що за останні півроку рівень 
підтримки розпуску парламенту 
та призначення нових виборів до 
Верховної Ради виріс з 34% до 47%, 
а ідея призначення нових виборів 
Президента зросла з 31% до 43%.

Похибка дослідження стано-
вить не більше 1,8%.

«Нафтогаз» хоче знизити температуру в 
помешканнях

НАК «Нафтогаз України» доповіла 
Урядовому енергетичному штабу 
щодо збільшення використання 
природного газу в Україні у зв’язку 
з початком опалювального сезону. 
Так, середньодобове використання 
газу підприємствами ТКЕ за тиж-
день з 12 до 18 жовтня становило 
близько 18,9 млн м3 газу на добу (за 
тиждень з 5 до 11 жовтня — близь-
ко 5,9 млн м3 газу на добу).

При цьому в «Нафтогазі» наго-
лосили, що через підвищення темпе-
ратури повітря в багатьох регіонах 

потреби у використанні таких обся-
гів газу немає.

«Ми отримуємо скарги від гро-
мадян, що температура в квартирі 
зависока і доводиться відкривати 
вікна, — зазначив голова правління 
«Нафтогазу» Андрій Коболєв. — Це 
означає, що громадянам доведеться 
оплачувати обсяги газу, які їм фак-
тично не були потрібні. Крім того, 
ми без потреби витрачаємо дорого-
цінний газ, який знадобиться Укра-
їні в холодні зимові дні». 

Деякі компанії, що виробляють 
тепло (теплокомуненерго та ТЕЦ), 

використовують зараз більше газу, 
ніж у дні з аналогічним рівнем тем-
ператури повітря минулої осені.

«Ми закликаємо місцеві органи 
влади, зокрема губернаторів, мерів, 
міські та сільські ради, вжити на-
лежних заходів щодо зменшення 
використання газу недобросовісни-
ми тепловиками до обґрунтованого 
рівня, щоб громадянам та бюджету 
України не доводилося оплачувати 
обігрів вулиці, — додав очільник 
Нафтогазу. — Це передбачає, зо-
крема, корегування температури 
теплоносія протягом доби, а саме 
— збільшення його температури 
вночі та зменшення вдень відповід-
но до температури повітря. Ми та-
кож звернулися до Прем’єр-міністра 
України з проханням довести до міс-
цевих органів влади завдання щодо 
дотримання оптимального режиму 
використання газу з урахуванням 
реальних температурних умов у 
кожному регіоні».

Теплокомуненерго та ТЕЦ є 
найбільшою категорією боржників 
Нафтогазу. Зокрема, станом на 14 
жовтня 2015 року, сумарна забор-
гованість цих споживачів складала 
19,6 млрд грн, у тому числі, 14,8 млрд 
грн — за газ для виробництва тепла 
та 4,8 млрд грн — за газ для вироб-
ництва електроенергії.

Німеччина сумнівається в легітимності 
нової України через повільні реформи

Найбільше дозволів на проживання в ЄС 
видали українцям

Бойовик розповів про жорстокість, з якою 
«ДНР» тримає в полоні «своїх»

Українці посіли перше місце за 
кількістю отриманих дозволів 

на проживання в ЄС за минулий 
рік. Як повідомляє статистичне 
агентство Євростат, загальна кіль-
кість громадян України, яким на-
дали право проживати на терито-
рії певної держави ЄС, складає 302 
тис. 800 осіб. Це понад 13% від усі-
єї кількості дозволів. На другому 
місці — Сполучені Штати (199 тис. 

200 осіб), треті й четверті — Китай 
та Індія (169 тис. 700 і 134 тис. 900 
осіб відповідно). Як підрахували 
експерти Євростату, більшості 
українців (62%) надали дозволи на 
перебування в ЄС на основі пра-
цевлаштування. Головною держа-
вою ЄС, в якій громадяни України 
отримали дозволи на проживання, 
традиційно залишається Польща 
— 247 тис. 400 осіб.

Один із командирів козацького 
підрозділу в інтерв’ю «Газе-

те.Ru» орозповів, у яких умовах 
бойовики утримували в підвалах 
своїх, навіщо їх морили голодом, 
били та катували. 

Підвали ці діляться на два 
види. У перших, «зовсім нелегаль-
них», сидять комерсанти — «ко-
мерси», яких катують, «розводять» 
на гроші. Другий вид підвалів, 
«легальний», — для місцевих бо-
йовиків.

«Ми військовополонені. Те, що 
нас взяли у полон свої, — нічого не 
змінює. Типові полонені, як «укро-
пи». Тільки є різниця — «укропів» 
тримають за «Женевіою» (згідно 
женевським конвенціям) нор-
мально годують, дають їм телефо-
нувати додому, виводять на прогу-
лянки. До нас ставлення інакше», 
— каже бойовик Микола, який не-
щодавно вийшов із такого підвалу.

«Ми опинилися у підвалі: сто 
тапчанів, нас триста чоловік. Пер-
ші дві доби нас не годували. Взага-
лі. Спати доводилося у три зміни. 
Один спить, інші двоє тупо стоять 
поруч і дивляться в стінку — ні 
лягти, ні сісти нікуди, немає місця. 
Від духоти люди почали втрачати 
свідомість. Спочатку не дали на-

віть води. Тільки коли бійці поча-
ли ламати решітки, принесли дві 
пластикові бочки. Одну одразу ви-
пили, і зробили пісуаром. З іншої 
пили — на всіх дали одну кружку, 
стояла черга. Вода з-під крана (яку 
в місті дозволяли пити тільки піс-
ля кип’ятіння)», — каже бойовик.

«ДНРівець» розповів, що під-
вал був сирий, люди почали хво-
ріти. Лікарів не підпускали до 
полонених, а пігулки давали за 
принципом — здогадайся сам за 
назвою, від чого вони.

«У результаті — два інфарк-
ти, один інсульт. Після цього нас 
перевели в гараж. Там була інша 
проблема — нестерпно холодно: 
биті вікна та протяг. Спали, за-
гортаючись у поліетилен і шматки 
шпалер, руберойд — там була купа 
сміття», — каже бойовик, додаю-
чи, що через тиждень вони вла-
штували бунт.

«Спочатку, зрозуміло, погро-
жували, обіцяли всіх «покришити 
на капусту», але через кілька годин 
прокурори приїхали. Всім виписа-
ли по 30 діб арешту, невідомо за 
що», — заявив Микола.

За його словами, після цього 
незабаром половину бійців від-
пустили.

Після арешту міністра вугільної 
промисловості Дмитра Ляміна 

фактичне керівництво в окуповано-
му Луганську перейшло до органів 
«держбезпеки». Про це пише видан-
ня «Обозреватель». Голова «МГБ» 
Леонід Пасічник відмовився підко-
рятися Плотницькому, на його бік 
перейшли прокуратура, міліція, ряд 
«депутатів» так званої Народної ради 
і «казаки». Спочатку глава «МВС» 
Ігор Корнет і «генпрокурор» Заур 
Ісмаїлов стали на сторону «МГБ» і 
визнали арешт опального «міністра» 
законним, проте потім «прокурату-
ра» скасувала своє рішення і зайняла 
в перевороті нейтральну позицію. У 
самому Луганську сталося кілька пе-
рестрілок, а серед «уряду» почалися 
заяви про недовіру до глави «ЛНР» 
Ігоря Плотницького. Тепер у нього 
тільки два виходи: прийняти умови 
змовників і піти або опинитися за  
ґратами.


