
Прем’єр міністр Великобрита-
нії Девід Камерон закликає до 

введення жорстких економічних 
санкцій проти РФ, мотивуючи це 
тим, що «серйозні економічні за-
ходи — це єдина мова, яку розуміє 
Росія». Про це він написав у статті 
для газети New York Daily News. 

Британський лідер виступає за 
заборону Європейського Союзу на 
майбутні продажі військового об-
ладнання Москві. 

«Заподіяння економічного 
збитку Росії спричинить еконо-
мічні наслідки й для наших еко-
номік, — пише Камерон. — Проте 
серйозні економічні заходи — це 
єдина мова, яку розуміє Росія. Час 
зробити так, щоб наша сила, вплив 
і ресурси стали відчутними. Разом 
із Америкою Європа повинна зро-
бити все, що потрібно, аби висту-
пити проти Росії та покласти край 
конфлікту в Україні, перш ніж він 

призведе до нових випадків заги-
белі ні в чому не винних людей», — 
наголосив британський прем’єр. 

Як стало відомо, Євросоюз уже 
запровадив санкції проти глави 
ФСБ Роcії Олександра Бортникова 
та секретаря Радбезу РФ Миколи 
Патрушева. Відповідна інформа-
ція міститься у рішенні Ради ЄС, 
яке оприлюднене в офіційному 
журналі Євросоюзу. 

Окрім цих осіб, санкції за-
проваджено проти глави Служби 
зовнішньої розвідки Росії, екс-
прем’єр-міністра Михайла Фрад-
кова. 

Також у «чорному списку» — 
заступник секретаря Радбезу Ро-
сії Рашид Нургалієв, екс-спікер 
Думи, голова вищої ради правля-
чої партії «Единая Россия»  Борис 
Гризлов, очільник Чечні Рамзан 
Кадиров, генерал ФСБ Сергій Бе-
сєда, депутат Державної думи від 
Ліберально-демократичної партії 
Росії (ЛДПР) Михайло Дегтярьов, 
губернатор Краснодарського краю 
Олександр Ткачов. 

Санкції також уведено проти 
одного з лідерів ДНР Павла Губа-
рєва та його дружини Катерини, 
«деенерівців» Федора Березіна, 
Володимира Антюфєєва та Сергія 
Здрилюка («Абвера»). 

У списку й глава Спілки пра-
вославних  громадян  України, 
колишній очільник одеської об-
лорганізації забороненої в Україні 
партії «Руський блок» Валерій Ка-
уров. 
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Два дні матері та дружини вій-
ськових перекривали міжнарод-

ну трасу Брест–Ковель на в’їзді до 
Ратного. Жінки страйкували, щоб 
їхніх дітей, чоловіків не забирали на 
війну, пише ІА «Волинські новини». 

Частина автомобілів, зокрема 
вантажівки-рефрижератори, що по-
трапляли в затори, шукали будь-які 
шляхи об’їзду. Перекритою дорога 
лишалася навіть уночі. Декотрі водії 
намагалися прорватись через «обо-
рону» протестувальників. 

«Зі слів кількох очевидців, місце-
ві мешканці одразу прибули на місце 
«прориву», дбайливо захопивши із 
собою бензопили. Одне слово, фури 
так і не пропустили. Однак, на мою 
думку, як не буде, кому воювати, то 
й не буде України», — повідомив ви-
данню місцевий громадський акти-
віст. 

Варто зазначити, що «каменем 
спотикання» між владою і місцевим 
населенням виявився підписаний 
Президентом Петром Порошенком 
указ про третій етап мобілізації, а 
пізніше прийняття Верховною Ра-
дою Закону «Про часткову мобіліза-
цію» 23 липня цього року. 

Також причиною хвилі протес-
ту з боку місцевого населення стала 
загибель у зоні АТО мешканця села 
Велимче Ратнівського району Ми-
коли Повха. Серед місцевих ходять 
чутки, що батькам загиблого сказа-
ли приїздити по тіло сина власним 
транспортом і з труною. Саме це, на 
думку багатьох, і стало поштовхом, 
що люди повстали. Мовляв, «що ж це 
за держава, яка не може забезпечити 

поховання своїм героям». 
Також один із «бунтівників» за-

певняє, що підлила олії у вогонь ко-
рупція на місцевій митниці. «Моло-
дих хлопців, які не є призовниками, 
зобов’язують давати хабарі митни-
кам, аби їх пропустили через кордон. 
До речі, призовників на Ратнівщині 
майже не залишилося, бо чи не всі, 
кому вручили повістку, повиїжджа-
ли до сусідньої Білорусі», — каже 
чоловік. 

Прокоментувала ситуацію й ке-
рівник апарату Ратнівської районної 
державної адміністрації Світлана 
Юзепчук. Із її слів, серед обурених 
протестувальників — матері та дру-
жини мобілізованих у зону АТО. 
Вони вимагають, аби районна рада 
долучилася до їхніх вимог і зверну-
лась до Кабінету Міністрів із про-

ханням «повернути їхніх чоловіків 
додому». 

«Ми надіслали це звернення до 
Кабміну, однак поки відповіді не-
має. Учора, 28 липня, під стінами 
РДА був мітинг, участь у якому взя-
ли більше тисячі волинян. Із учо-
рашнього дня перекрили й трасу. В 
певний момент спостерігався сплеск 
емоцій із боку окремих жінок. Так, 
голові райради Миколі Макаруку ві-
дірвали ґудзики від сорочки, однак 
він абсолютно не постраждав і сьо-
годні проводив чергову сесію. Єди-
ний, хто перебуває у лікарні, — це 
військовий комісар Ратнівсько-Ста-
ровижівського об’єднаного район-
ного військового комісаріату Василь 
Шинкарук, у якого на тлі цих подій 
піднявся рівень цукру в крові», — 
запевняє посадовець. 

Олігархи платитимуть 
за надприбутки 
Уряд збирається запровадити оподаткування надпри-
буткових бізнесів олігархів. Про це повідомив Прем’єр 
Арсеній Яценюк. За його словами, насамперед ідеться 
про збільшення рентних ставок на газ і нафту. «Всі, хто 
заробляє надприбутки в сучасних воєнних умовах, 
повинні чесно та справедливо поділитися», — заявив 
глава уряду. Крім того, Яценюк підтвердив, що КМУ 
збирається ввести спеціальний воєнний податок для 
громадян у розмірі 1,5% від зарплати до кінця поточно-
го року. 

23,6 
стільки тонн збіжжя станом 
на 28 липня вже намолотила 
Україна, повідомляє Мініс-
терство аграрної політики та 
продовольства. Намолот пше-
ниці на цей момент становить 
16,286 млн т із 4,477 млн га. 

Перша група американських вій-
ськових днями вирушає в Україну. 
Відповідний наказ керівництву 
Пентагону віддав президент 
США Барак Обама. Як зазначили 
в американському військовому 
відомстві, йдеться про «групу 
серйозних фахівців, завдання яких 
— допомогти українським колегам 
у відновленні їхньої армії», передає 
The Washington Times. 

В основному, як розповів жур-
налістам видання полковник амери-
канської армії Стів Воррен, у першу 
групу військових США увійдуть фа-
хівці зі стратегії та аналітики. Вони 
повинні на місці визначитися з тим, 
яка саме військова допомога потріб-
на Україні від Сполучених Штатів у 
боротьбі проти російських терорис-
тів, підтримуваних Володимиром 
Путіним. Ця місія, підкреслили в 
Міністерстві оборони США, особли-
во актуальна на тлі глобального обу-
рення, викликаного терористичним 

актом російських бойовиків проти 
мирного малайзійського літака, що 
стало причиною страшної загибелі 
298 осіб. 

Як уточнили в Пентагоні, місія 
американських військових в Україні, 
ймовірно, видасться довгостроко-
вою. США зацікавлені в тому, щоб 
ця центральноєвропейська країна 
якомога ефективніше зміцнювала 
свою оборону, враховуючи агре-
сивність її сусіда. Зокрема, першо-
черговим завданням американські 
консультанти бачать якнайшвидше 
перерізання комунікацій, за якими 
місцеві сепаратисти в південно-схід-
них регіонах країни отримують під-
тримку зброєю, грошима, бойовою 
технікою і свіжими групами росій-
ських найманців. 

У так звані «мирні ініціативи 
Москви» у Вашингтоні в принципі 
не вірять. Причому не тільки по-
літики й експерти, але й військові 
аналітики. 

— Я думаю, що пан Путін зараз 

шукає спосіб, щоб зберегти обличчя 
і максимально уникнути міжнарод-
ного розслідування терористично-
го акту відносно малайзійського 
«Боїнга», — розповів у інтерв’ю The 
Washington Post президент експерт-
ного центру Avascent International 
Стів Ган’ярд. — Найімовірніше, він 
зараз запропонує режим припи-
нення вогню, припустимо, на шість 
місяців або ще на якийсь термін. За 
цей час громадська думка у всьому 
світі заспокоїться, а через півроку 
Путін наново ініціює збройне про-
тистояння. 

Низка американських експертів, 
навіть не чекаючи коментарів рад-
ників, які днями вирушають до Ки-
єва, вже робить висновки про те, яка 
саме військова допомога з боку США 
необхідна Україні. Зокрема, керівник 
Інституту Брукінгса Стівен Пайфер, 
який спеціалізується на контролі 
за озброєннями, підкреслив, що ін-
цидент із малайзійським «Боїнгом» 
свідчить про те, що для адміністрації 
Барака Обами настав час, щоб від-
правити для української армії дійсно 
найсучаснішу, високоточну і смерто-
носну американську зброю. Зокрема, 
як зауважив аналітик, «щоб тримати 
росіян у страху, наша сторона пови-
нна передати українським збройним 
силам легку бронебійну зброю і ке-
ровані ракетні комплекси». 

Нагадаємо, що в Сполучених 
Штатах заздалегідь подбали про 
юридичне забезпечення прямої вій-
ськової допомоги Україні. Зокрема, 
парламентом уже прийнятий у двох 
читаннях законопроект про ви-
знання України союзником США, 
що дозволить захищати її точно 
так само, як якби вона була членом 
НАТО. Аналогічні угоди у Штатів 
діють із Тайванем і Південною Ко-
реєю, завдяки чому останні успіш-
но уникають атак із боку Китаю та 
КНДР. Для набрання новим законом 
сили залишилося прийняти його в 
третьому, останньому, читанні, піс-
ля чого документ має підписати пре-
зидент США Барак Обама. 
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Німецька розвідка: Путіна можуть змести 
свої ж 

Депутатів і чиновників Кабміну планують 
лишити на «голому окладі» 

Події

США збільшили військову 
допомогу Україні до $33 млн 
Офіційний Вашингтон має намір продовжувати 
надавати її для посилення обороноздатності на-
шої країни. Про це повідомив посол Сполучених 
Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт. «Наша 
військова допомога українським силовим струк-
турам суттєво зросла — до 33 млн дол.», — сказав 
він на брифінгу в Києві. 

Камерон: «Санкції — це єдина мова, 
яку розуміє Росія» 

Про це заявив Прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк. «Усі народ-

ні депутати і члени Кабінету Мі-
ністрів будуть сидіти на голому 
окладі. Можете назвати це рішен-
ня популістським, але я вважаю 
його правильним», — сказав він. 
«Тобто у нас буде мінус 400 міль-
йонів гривень (видатків) по всіх 
органах державної влади», — за-
явив Яценюк. 

Як стало відомо раніше, 
120 депутатів ВР у ІІ кварталі цьо-
го року отримали з держбюджету 
компенсацію для оренди житла 
або винайму готельного номера. 
Серед них чимало заможних лю-
дей, зокрема: голова фракції Пар-
тії регіонів Олександр Єфремов, 
його соратник мультимільйонер 

Володимир Продивус, регіонал 
Артем Щербань, зять «вугільного 
короля» Юхима Звягільського Во-
лодимир Вечерко, екс-мер Одеси 
Едуард Гурвіц, секретар РНБО Ан-
дрій Парубій. 

Федеральна розвідувальна 
служба (ФРС) бачить ознаки 

того, що у вищому керівництві Ро-
сії йде боротьба між прихильника-
ми жорсткого політичного курсу 
та бізнес-елітою за вплив на гла-
ву держави. Про це пише Spiegel 
Online. 

Владний блок російського пре-
зидента Володимира Путіна під 
час початку кризи в Україні зда-

вався західним спецслужбам мо-
нолітним, пише видання. Зараз, на 
думку розвідки, в оточенні Путіна 
з’явилася тріщина, заявив глава 
BND Герхард Шиндлер на засідан-
ні зовнішньополітичного комітету 
бундестагу. 

За даними Spiegel Online, про 
це ж Шиндлер говорив у відомстві 
федерального канцлера на тижне-
вій доповіді спецслужб про ситуа-
цію у світі. 

На думку BND, цілком імо-
вірно, що економічні інтереси ро-
сійських олігархів, стурбованих 
санкціями ЄС, незабаром можуть 
узяти гору над політичними, і біз-
нес-еліта спробує зупинити прези-
дента, повідомляє видання. 

Раніше міністр економіки та 
віце-канцлер ФРН Зігмар Габріель 
заявив, що штрафні заходи пови-
нні торкнутися насамперед олігар-
хів, і закликав ЄС заморозити їхні 
рахунки й анулювати видані рані-
ше в’їзні візи. 

У Ратному родичі мобілізованих блокували міжнародну трасу 

Обама відправляє в Україну 
американських військових 

У Кремлі назріває ситуація, коли Путін виявиться непотрібним 
російським елітам і буде повалений 


