
Люди отримають платіжки вже 
з урахуванням субсидій на 

опалювальний сезон.
Про це заявив міністр соці-

альної політики Павло Розенко. За 
його підрахунками, субсидію нині 
вже отримують 3,5 мільйона укра-
їнців.

«Усі перерахунки роблять на 
основі виключно тих документів, 
які є в управліннях місцевих орга-
нів влади, що дає підстави розумі-
ти, що до кінця жовтня всі перера-

хунки субсидій за опалювальний 
сезон будуть зроблені в повному 
обсязі, а люди, які оформили суб-
сидії до того, не відчують ніяких 
незручностей і в листопаді всі 
платіжки з урахуванням субсидій 
отримають», — повідомив міністр.

Нагадаємо, за словами 
Прем’єр-міністра України Арсенія 
Яценюка, станом на першу поло-
вину вересня субсидії отримали 
вже майже 9 мільйонів українців.
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Розслідування кримінального 
провадження у справі народно-

го депутата від Радикальної партії 
Ігоря Мосійчука завершено. Про це 
повідомляє УНН з посиланням на 
власні джерела. Незабаром матеріа-
ли провадження можуть бути пере-
дані до суду.

Згідно з обвинуваченнями, йому 
може загрожувати до 12 років по-
збавлення волі. Про це на брифінгу 
повідомив прокурор Генеральної 
прокуратури України Владислав Ку-
ценко.

«Вчора правоохоронці передали 
Мосійчукові матеріали розслідуван-
ня для ознайомлення. При передачі 
документів він порвав їх та вики-
нув. Як тільки він та його адвокат 
ознайомляться з матеріалами роз-
слідування, справа буде передана до 
суду», — додав Куценко.

Міністр енергетики не бачить 
підстав для перегляду тарифів 
на газ
Підстав для перегляду тарифів на газ немає. Про це 
повідомив міністр енергетики та вугільної промис-
ловості Володимир Демчишин на прес-конференції в 
Києві.«Щодо перегляду тарифів, я думаю, що найголо-
вніше — це наявність ресурсу. Оплата не повинна бути 
причиною перегляду тарифів. Хто не може заплатити, 
повинні звернутися за субсидіями, і держава повинна 
компенсувати різницю відповідно до законодавства».
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на стільки мільйонів гривень кредитів 
було видано українцям в жовтні для 
утеплення будинків. Про це повідо-
мив голова Держенергоефективності 
Сергій Савчук.
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У Москві відбулася нарада ро-
сійських «кураторів» з числа 

представників адміністрації Воло-
димира Путіна та ФСБ РФ, у ході 
якої обговорювали шляхи врегу-
лювання «політичної та управлін-
ської кризи» в «ЛНР». 

Про це на своїй сторінці у 
Facebook повідомляє нардеп, ке-
рівник групи «Інформаційний 
спротив» Дмитро Тимчук.

За його відомостями, керівни-
цтво ФСБ РФ наполягає на спіль-
ному з АП РФ «кураторстві» в усіх 

сферах діяльності «ЛНР» та ініці-
ює питання усунення Плотниць-
кого через ряд компрометуючих 
факторів, зокрема — участь ва-
тажка псевдореспубліки в коруп-
ційних схемах, розкрадання «дер-
жавних» коштів і «допомоги» з РФ. 

Водночас Тимчук зазначає, 
що представники АП РФ висту-
пили проти усунення Плотниць-
кого, щоб «уникнути загострення 
управлінської кризи в республіці 
та спекуляцій у рамках Мінських 
домовленостей». 

Тим часом на окупованій Лу-
ганщині «МГБ» та «народна мілі-
ція ЛНР» здійснили серію арештів 
серед «посадових осіб держструк-
тур ЛНР», що підтримують Плот-
ницького. Одночасно «МГБ ЛНР» 
ініціювало інформаційну кампа-
нію проти ряду «народних мерів», 
а також бойовиків та козаків. 

Нагадаємо, що раніше Плот-
ницький заявив про перенесення 
псевдовиборів у «ЛНР». За його 
словами, «місцеві вибори» в псев-
дореспубліці перенесли на 2016 
рік.

Події

США нададуть Україні третю 
кредитну гарантію на 1 млрд 
доларів
США мають намір надати Україні третю мільярдну 
кредитну гарантію. Про це заявила міністр торгівлі США 
Пенні Пріцкер після зустрічі з Президентом України Пе-
тром Порошенком у Києві в понеділок. «Я рада оголоси-
ти, що Президент із Конгресом мають наміри здійснити 
кроки щодо третьої одномільярдної кредитної гарантії 
для України в наступні місяці», — відзначила вона.

До кінця жовтня українцям перерахують 
усі субсидії

Ігорю Мосійчукові 
«світить» 12 років 
позбавлення волі

Українцям стало 
важче потрапити до 
Словаччини

Канада виділить 30 мільйонів на розвиток 
бізнесу в Україні

Канада має намір виділити 30 
млн канадських доларів на 

розвиток малого та середнього 
бізнесу в Україні.

Про це сказав посол Канади в 
Україні Роман Ващук на зустрічі 
«Україна — Канада: погляд у май-
бутнє — зона вільної торгівлі».

«У нас буде задіяно 30 млн 
канадських доларів на підтримку 
малого та середнього бізнесу», — 
сказав він.

Ващук також повідомив, що 
Канада готує ще й проект локаль-
но-економічного розвитку в ряді 
областей України.

Як повідомлялося, Канада ви-
рішила виділити Україні грант у 
розмірі 200 тис. євро на підтримку 

Національної ради реформ.
Нагадаємо, у липні Україна за-

вершила переговори про створен-
ня зони вільної торгівлі з Канадою.

Як відомо, Україна веде пере-
говори з Канадою про створення 
зони вільної торгівлі ще з 2009 
року, але в у 2012 році вони замо-
рожені за ініціативою Оттави.

Офіційною причиною стала 
заявка України на перегляд умов 
свого членства у Світовій органі-
зації торгівлі. Сторони повернули-
ся до переговорів лише в 2014 році.

Однак для остаточного підпи-
сання угоди сторонам необхідно 
виконати ще низку формальнос-
тей, зокрема — узгодити принци-
пи захисту взаємних інвестицій.

В Україні планують масштабну 
«чистку» суддів

Служителі Феміди, які не пройдуть 
процедуру оцінювання, будуть 
звільнені.

В Адміністрації Президента 
анонсували масштабну «чистку» 
серед українських суддів. За слова-
ми заступника голови АП Олексія 

Філатова, всі судді пройдуть проце-
дуру оцінювання, повідомляє прес-
служба АП у Twitter.

Він також зазначив, що судді, 
які не відповідатимуть критеріям 
професіоналізму, етичності та до-
брочесності, будуть звільнені.

Тим часом в АП додали, що Ве-
неціанська комісія не підтримала 
ідею про звільнення всіх суддів, од-
нак схвалює реорганізацію судів, 
відзначив Олексій Філатов.

Він підкреслив, що, на дум-
ку членів комісії, звільнення всіх 
суддів не відповідає європейським 
стандартам.

Натомість, як зазначив чинов-
ник, комісія підтримала зміни до 
Конституції щодо реформи судової 
влади, розроблені Конституційною 
комісією.

Філатов уточнив, що стратегія 
оновлення судової влади передба-
чає і реорганізацію окремих судів.

«Венеціанська комісія допускає 
реорганізацію окремих судів, де це 
необхідно», — заявив він.

Нагадаємо, раніше глава Кабмі-
ну Арсеній Яценюк заявив, що уряд 
виступає за повне очищення суд-
дівського корпусу. Кадрова заміна 
суддівського корпусу передбачає 
звільнення 9 тисяч чинних суддів.

«Нечистих на руку» військо-
вослужбовців співробітни-

ки ВВБ та оперативного підрозді-
лу затримали на адміністративній 
межі з АР Крим. Зокрема, спочатку 
правоохоронці отримали інфор-
мацію про можливе сприяння в 
переміщенні до тимчасово оку-
пованої території Криму товарів 
народного споживання, при цьо-
му також мав використовуватися 
службовий автомобіль. Реалізува-
ти та перевірити інформацію вирі-
шили в момент можливих проти-
правних дій.

За деякий час у контрольний 
пункт «Чонгар» заїхав автомобіль 
з прикордонним нарядом. Його 
відразу затримали. Під час огляду 
транспортного засобу в ньому ви-
явили 7 сумок із речами. У подаль-

шому оперативники встановили, 
що товар належить громадянці 
України, яка невдовзі прибула в 
контрольний пункт. Як пояснила 
жінка, вона намагалася доправи-
ти придбаний у Харкові товар у 
Крим і за допомогою звернулася 
до затриманих прикордонників. 
За кожну сумку з товаром вона за-
пропонувала їм по 1500 рублів РФ.

У цей час матеріали щодо вчи-
нення протиправних дій з боку 
військовослужбовців готуються 
для направлення до військової 
прокуратури Херсонського гар-
нізону. Крім того, відносно укра-
їнки співробітниками МВС здій-
снюється документування ознак 
злочину передбаченого ст. 369 КК 
України за пропозицію або даван-
ня хабара.

Російська ФСБ вимагає відставки ватажка 
бойовиків «ЛНР» Плотницького

Співробітники внутрішньої безпеки 
Держприкордонслужби затримали 
«нечистих на руку» прикордонників

В Одесі мера обрали за один тур

У Польщі змінилася влада

Чинний керманич Геннадій Тру-
ханов набирає майже 52 відсо-

тки голосів одеситів.
Районні виборчі комісії опра-

цювали сто відсотків протоколів і 
визначили, що чинний керманич 
набирає майже 52 відсотки голосів 
одеситів. Тож другого туру в місті 
не буде.

Майже вдвічі менше голосів 
набрав його найближчий кон-
курент Олександр Боровик. До 
останнього моменту команда кан-
дидата, який зайняв друге місце, 
повідомляла інформацію, що згід-
но деяких екзит-полів жоден із 
кандидатів не набрав більше 50% 
голосів і готувалася до боротьби в 
другому турі.

Ще в день голосування чинний 
мер Геннадій Труханов виявився 
справжнім пророком, коли повідо-
мив — відчуває свою беззаперечну 
перемогу одразу в першому турі.

«Мої відчуття після зустрічей, 
а я їх провів десятки, сотні, про 
те, що вибори пройдуть в один 

тур. Усі дані за соцопитуваннями, 
соцдослідженнями, які проводи-
лися в місті, підтверджували ці 
відчуття. Тому сподіваюся, що ми 
заощадимо час, нерви… Жителі 
Одеси хочуть стабільності, хочуть 
конкретних справ, вчинків, хочуть 
конкретної роботи міської влади 
з благоустрою міста, наведення 
порядку в господарстві. Ось чого 
хочуть одесити», — запевнив місь-
кий голова Одеси Геннадій Труха-
нов.

Екзит-поли на парламентських 
виборах в Польщі показали, що 

опозиційна партія «Право та спра-
ведливість» здобуває переконливу 
перемогу і, скоріше за все, матиме 
одноосібну більшість у парламен-
ті. Про це повідомляє польська 
«Газета виборча».

За даними екзит-полу, про-
веденого IPSOS на замовлення те-
леканалів, «ПіС» отримав 39,9%, 
тобто — 242 місця в парламенті 
країни. Усього в сеймі 460 депута-
тів.

Таким чином, представники 
партії Ярослава Качинського змо-

жуть сформувати власний уряд, 
не утворюючи коаліції з іншими 
партіями.

Також до парламенту по-
трапляють чинна партія вла-
ди, «Громадянська платформа», 
рух «Кукіз-15», заснований рок-
музикантом Кукизом, новоство-
рена партія «Новочесна» та цен-
тристська Польська селянська 
партія.

Результат «ПіС» виявився зна-
чно вищим за прогнози соціологів, 
які ґрунтувалися на опитуваннях 
тижневої давнини. Водночас пар-
тія влади отримала результат, мен-
ший за прогнозований.

Не виключено, що перемо-
гу опозиції посилив п’ятничний 
скандал — у Вроцлаві затримали 
заступницю міністра юстиції, яка 
сіла за кермо п’яною та чинила 
опір поліції.

Прем’єр-міністр Польщі Ева 
Копач, виступаючи в штабі після 
завершення виборів, визнала по-
разку та привітала опонентів із 
перемогою.

Кількість віз українцям, які ви-
дали дипломатичні установи 

Словацької Республіки в першо-
му півріччі цього року порівняно 
з аналогічним періодом минулого 
року, зменшилася. Якщо минулоріч 
українцям було видано 24 758 віз, то 
цього року вже 23 517, повідомляє 
Mukachevo.net. Водночас зросла й 
кількість відмов у видачі шенген-
ських віз — із 254 до 513. Цього року 
збільшилася кількість українців, які 
отримали дозвіл на проживання 
в Словацькій Республіці. Якщо за 
перше півріччя 2014 року українці 
отримали 7137 дозволів, то цьогоріч 
— вже 9 тисяч.


