
Колишніх українських військо-
вих, які після окупації Криму 

Росією залишилися на півострові, 
відправляють до Сирії. Про це по-
відомляє УНН із посиланням на 
власні джерела.

Як повідомив співрозмовник, 
відправлення на Близький Схід 
військових, які прийняли росій-
ське громадянство, стає дедалі 
масовішим. Військові змушені по-
годжуватися або ж звільнятися зі 
служби.

Нагадаємо, раніше повідомля-
лося, що в особових справах вій-
ськових, які перейшли на бік Росії, 
окупаційна влада вписала рядок 
про схильність до зради.

Як відомо, російські повітря-
но-космічні сили завдають авіау-
дарів у Сирії з кінця вересня. Якщо 
вірити звітам Міноборони РФ, 
всього за цей час вони провели 137 
бойових вильотів по 448 об’єктах у 
провінціях Алеппо, Дамаск, Ідліб, 
Латакія, Ракка, Хама та Хомс. 
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Шенгенська зона може при-
пинити своє існування, 

якщо ситуація не покращить-
ся. Про це заявив перший віце-
прем’єр Чехії і міністр фінансів 
Андрій Бабіш, передає «Остров» 
з посиланням на празьку газету 
«Право».

«Ми знаходимося в стані ві-
йни. Під час війни потрібно дія-
ти швидко. Єврокомісія і Євро-
пейський Союз не здатні до дій. 
Якщо після терактів у Парижі 
не буде закрита для нелегаль-
ного перетину зовнішня межа 
Шенгенської зони, відбудеться 
розпад Шенгену», — заявив він.

На думку Бабіша, збулися 
найбільш тривожні прогнози — 
разом із потоком біженців через 
кордони ЄС проникають бойо-
вики терористичної організації 
«Ісламська Держава». Їхня мета 
— «вбити якомога більше на-
ших громадян», упевнений він.

Крім того, він закликав до 
збільшення бюджетного фінан-
сування армії та поліції.

Бойовики «Ісламської 
Держави» взялися 
погрожувати терактами 
Вашингтону
«Ми вразили Францію в її серце — Париж, а потім, ми 
присягаємося, завдамо удару по Америці в її серце, 
Вашингтон», — заявили терористи.  Про це йдеться у 
відеозверненні ісламістів, у якому терористи викорис-
тали кадри терактів у Парижі. 

24,1 
такий середній курс долара за-
кладає в проект Держбюджету 
на 2016 рік Міністерство фінансів 
України. 
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Кілька десятків тисяч мешканців 
Дніпропетровська виявили ба-

жання продати свої голоси в дру-
гому турі виборів міського голови 
обласного центру. Зараз заблоковані 
3 тисячі карток тих громадян, які 
взяли участь в дистанційному під-
купі. Про це на брифінгу в МВС по-
відомив народний депутат України і 
член колегії МВС Антон Геращенко, 
інформує Департамент комунікації 
Нацполіції України.

За словами Геращенка, працівни-
ки поліції виявили факт, що кілька 
десятків тисяч громадян отримали 
повідомлення з пропозиціями одер-
жати гроші в разі згоди продати свій 
голос. Більше 50 тис. місцевих жи-
телів підтвердили бажання продати 
голос та отримали 50 грн. У такий 
спосіб зловмисники сформували до-
віру до себе серед громадян, які були 
не проти продати свій голос.

За день до голосування ці грома-
дяни знову отримали повідомлення. 
Вони мали сфотографувати й від-
правити на електронну пошту зло-
вмисників знімок зі своїм виборчим 
бюлетенем. Незалежно від того, за 

кого вони проголосували, виборці-
порушники повинні були отримати 
по 400 гривень. На таку незаконну 
пропозицію відгукнулося понад 10 
тисяч громадян.

Антон Геращенко зазначив, що 
про вказані факти підкупу жителів 
Дніпропетровська поліції повідомив 
народний депутат Борис Філатов.

Правоохоронці провели перевір-
ку й виявили, що підкуп дніпропе-
тровців здійснювався з допомогою 
технології електронного переказу 
коштів «Bitcoin». Кошти надходили 
з Москви, в Україні їх конвертували 
в гривню та переказували громадя-
нам, які брали участь у підкупі.

«На сьогодні зафіксовано і задо-
кументовано більше 10 тисяч жите-
лів м. Дніпропетровська, які вияви-
ли бажання бути підкупленими. Це 
підтверджується їхнім листуванням, 
а також фактами пересилання влас-
них сфотографованих бюлетенів зло-
вмисникам», — зазначив народний 
депутат України Антон Геращенко.

Він також додав, що технологія 
дистанційного підкупу виборців в 
Україні була застосована вперше.

Події

Росія погодилася 
реструктуризувати борг 
України
Росія погодилася реструктурувати борг України, повідо-
мив Президент РФ Володимир Путін. Платіж перенесе-
ний на 2016–2018 роки, по одному мільярду доларів на 
рік, повідомляє meduza.io. Як зазначив Путін, російська 
сторона сподівається, що питання про реструктуриза-
цію українського боргу буде вирішено до кінця 2015 
року. За його словами, Москва чекає від США та ЄС 
гарантій щодо реструктуризації боргу.

Військових, які лишилися в окупованому 
Криму, відправляють до Сирії

Шенгенська зона 
може розпастися

Російські військові відмовляються 
воювати на Донбасі

За інформацією Головного 
управління розвідки Мінобо-

рони України, військовослужбовці 
ЗС РФ відмовляються добровільно 
їхати на Донбас та брати участь у 
бойових діях проти сил АТО.

Про це під час брифінгу пові-
домив речник АП з питань АТО 
полковник Андрій Лисенко.

«Тому російське командування 
здійснює примусовий набір особо-
вого складу на посаду молодших 
командирів із числа військовос-
лужбовців, які скоїли правопо-
рушення. У них є вибір — кримі-

нальна відповідальність або т. зв. 
«відрядження на Донбас», — по-
відомив він. Згодом після їхнього 
прибуття на окуповану територію 
української держави фіксуються 
порушення військової дисципліни 
та конфліктні ситуації в рядах бо-
йовиків.

«Нагадуємо, раніше Росія вер-
бувала найманців для участі на 
Донбасі серед злочинців або за-
триманих за дрібні правопору-
шення, обіцяючи їм свободу та 
гроші за участь у війні», — нагадав 
Лисенко.

Сьома хвиля мобілізації 
розпочнеться на початку 2016 року

На думку речника Генерального 
штабу Збройних сил України 

Владислава Селезньова, сьому хви-
лю мобілізації слід очікувати на по-

чатку 2016-го року.
«Станом на сьогодні ми очікує-

мо, що сьома хвиля мобілізації буде 
виконуватися на підставі указу Пре-

зидента на початку 2016-го року. 
Відповідним чином ми готуємося до 
цього. Адже ми є виконавцями рі-
шень Верховного Головнокоманду-
вача», — повідомив Селезньов.

За його словами, військові, які 
будуть мобілізовані в сьому хвилю, 
замінять бійців, мобілізованих під 
час четвертої хвилі мобілізації.

«На початку наступного року в 
нас мають звільнятися зі Збройних 
сил військовослужбовці, які призи-
валися під час четвертої хвилі мо-
білізації. Для того, щоб їх замінити, 
буде поставлене питання щодо про-
ведення сьомої хвилі мобілізації», — 
додав Селезньов.

Речник також наголосив, що в 
Генеральному штабі очікують на те, 
що військовослужбовці будуть при-
ходити до лав ЗСУ на професійній 
основі та підписувати контракти.

У Дніпропетровську вперше в Україні було 
використано нову схему підкупу виборців

Франція завдала потужних авіаударів по 
позиціях «Ісламської Держави»

Україна увійшла до першої двадцятки в 
Глобальному рейтингу тероризму

Армія Франції повідомляє про 
знищені командний пункт і 

табір бойовиків. Військово-пові-
тряні сили Франції завдали нового 
удару по позиціях терористичного 
угрупування «Ісламська Держава» 
в сирійському місті Ракка, яке вва-
жають «столицею» радикальних 
ісламістів.

«Вдруге за 24 години фран-
цузька армія провела авіаудар 
проти «Даіши» (арабська назва 
«ІД») у Ер-Ракку в Сирії», — заяви-
ли в генштабі французької армії.

За його відомостями, в резуль-
таті операції був зруйнований ко-
мандний центр і центр підготовки 
бойовиків.

Перший масований удар по по-
зиціях «ІД» у Ер-Ракку французькі 
ВПС завдали в ніч на понеділок. В 
операції взяли участь десять вини-
щувачів, які скинули 20 бомб. За 
повідомленнями міністерства обо-
рони Франції, в результаті удару 
були знищені командний пункт і 
тренувальний табір бойовиків.

Нагадаємо, що 13 листопада в 
Парижі відбулася серія терактів. 
Жертвами нападів стали щонай-
менше 129 осіб. Терористи вла-
штували кілька перестрілок у різ-
них частинах міста, здійснили три 
вибухи біля футбольного стадіону, 
а також захопили заручників у 
концертному залі.

Запрацювала електронна система реєстрації документів для 
субсидій

Кабмін затвердив вихідні дні для 
святкування в наступному році

В області продовжується активна 
робота щодо надання населенню 
державної соціальної допомоги 
на оплату житлово-комунальних 
послуг. Стан охоплення житловими 
субсидіями населення обговорили 
під час оперативної наради голови 
облдержадміністрації Володимира 
Гунчика в понеділок, 16 листопада 
2015 року.

Зокрема, директор департамен-
ту соціального захисту населення 
облдержадміністрації Оксана Гобод 
зазначила:

— Станом на 16 листопада 2015 
року державною соціальною допо-
могою на оплату житлово-кому-
нальних послуг в області охоплено 
130 тисяч домогосподарств. Це скла-
дає третину населення області. В об-
робці перебуває ще 15 тисяч справ. 
Звернулося за оформленням тако-
го виду допомоги 120 тисяч, із них 
більше 26 тисяч — це домогосподар-
ства, субсидія яким була призначена 
за старим порядком та автоматично 
перерахувалася відповідно до нових 
правил, без звернення заявників. 
Робота в цьому напрямку продовжу-
ється. Також варто відзначити, що ті 
райони, які протягом травня–верес-
ня не проводили активної роботи з 
виявлення потенційних одержува-
чів, активізувалися в цьому напрям-

ку протягом жовтня — початку лис-
топада. Тому можна прогнозувати, 
що до кінця 2015 року в області жит-
ловою субсидією зможемо охопити 
більше 150 тисяч домогосподарств.

Крім того, Міністерство соці-
альної політики України з метою 
економії часу на подання докумен-
тів до органів соціального захисту 
в паперовому вигляді переводить 
оформлення субсидій та інших ви-
дів соціальних допомог у електро-
нну форму. Відповідний пілотний 
проект уже протестували в Києві та 
Вінниці. 

Із 16 листопада 2015 року така 
допоміжна система оформлення 
субсидії починає діяти на всій те-
риторії України. Насамперед цей 
проект спрощує систему надання 
житлових субсидій за допомогою 
автоматизованої підготовки та пер-
винної реєстрації документів, які 
подають громадяни в електронному 
чи паперовому вигляді. Тобто, всі 
громадяни, які мають електронну 
поштову скриньку, за допомогою 
електронної адреси можуть отрима-
ти пароль, якісно заповнити заяву та 
декларацію, електронною поштою 
відправити їх управлінню соціаль-
ного захисту населення. Після чого 
органами соціального захисту роз-
починається обробка поданих елек-
тронних документів, не чекаючи 

офіційного звернення заявника та 
паперової версії заяви та декларації. 

Зі свого боку голова облдержад-
міністрації наголосив, що активна 
робота щодо надання житлових 
субсидій населенню повинна про-
довжуватися, позаяк опалювальний 
сезон тільки розпочинається.

Україна посіла 12 місце в Гло-
бальному рейтингу терориз-

му, передає УНН з посиланням на 
інформацію, опубліковану Інсти-
тутом економіки та миру Сідней-
ського університету.

Порівняно з минулим роком 
Україна піднялася в рейтингу на 
39 позицій. У першу десятку рей-
тингу увійшли Ірак, Афганістан, 
Нігерія, Пакистан, Сирія, Індія, 
Ємен, Сомалі, Лівія і Таїланд. На 
11 сходинці — Філіппіни. Росія за-
йняла в рейтингу 23 позицію. На 
останньому, 124 місці, знаходить-
ся Замбія.

За даними, що наведені в звіті, 
на першу п’ятірку лідерів рейтингу 
припадає 78% жертв усіх терактів 
в 2014 році.

Також у звіті опубліковані 50 
найжахливіших катастроф 2014 
року. П’яте місце в рейтингу за-
йняла катастрофа малайзійського 
Boeing 777, який був збитий бо-
йовиками в Донецькій області 17 
липня. Тоді загинули 298 чоловік.

Нагадаємо, за підсумками 2013 
року Україна зайняла 51 місце в 
Глобальному індексі тероризму та 
141 в Глобальному індексі миру.

Кабінет Міністрів України ре-
комендує зробити вихідними 

7–10 січня, 5–8 березня та 25–28 
червня 2016 року для святкування 
Різдва, Міжнародного жіночого 
дня та Дня Конституції.

Згідно з розпорядженням уря-
ду № 1155-р від 11 листопада, Каб-
мін рекомендує керівникам під-
приємств, установ та організацій 
перенести для працівників, яким 
встановлено п’ятиденний робочий 
тиждень, робочі дні з 8 січня — на 

16 січня, з 7 березня — на 12 берез-
ня, з 27 червня — на 2 липня.

Як наголошується, Нацбанк 
визначає спеціальний режим ро-
боти банків у зазначені дні.

Кабмін також рекомендує зро-
бити вихідними 1–3 січня 2016 
року для святкування Нового 
року.

Також робочий час 31 грудня і 
6 січня передбачається скоротити 
на одну годину.


