
«Путін ніколи не грав на акор-
деоні! Це не він», — відзна-

чив один із високопоставлених 
чиновників Кремля у зв’язку з по-
дією, що сталася в Аргентині, де 
глава РФ раптово зіграв на акорде-
оні президенту Аргентини. 

Російська армія вже не під-
контрольна Путіну і самостійно 

постачає сепаратистів на Донбасі 
зброєю та інструкторами, вважа-
ють окремі аналітики. Цим по-
яснюється дуже дивна ситуація 
з поведінкою РФ на міжнародній 
арені. 

Відправка Путіна в міжнарод-
ний вояж може свідчити про ба-
жання переворотників показати 
міжнародній спільноті, що Путін 
усе-таки існує, але в той же час за-
вершити операцію зі зсуву ключо-
вих осіб у Кремлі. Ймовірно, Путін 
вже відсторонений від влади й ізо-
льований російськими спецслуж-
бами. Про це пише політичний 
аналітик видання nuina.net Антон 
Курсина в матеріалі «Армія Росії 
вже не підконтрольна Путіну». 

«А для проведення перегово-
рів і публічних виступів росій-
ська військова хунта Кремля ви-
користовує накопичений арсенал 
двійників Путіна, про яких уже 
неодноразово повідомляли спо-
стерігачі мережі Інтернет. Напри-
клад, під час останньої зустрічі з 
Ангелою Меркель, можливо, і був 
використаний один із таких двій-
ників», — вважає він. 

Кримінальне провадження, від-
крите стосовно екс-міністра 

охорони здоров’я Раїси Богатирьо-
вої, наближається до завершення. 
МВС, яке здійснює розслідування, 
отримало докази, що підтверджу-
ють привласнення і розтрату екс-
очільницею відомства бюджетних 
коштів на суму 348,6 млн грн. Про 
це повідомило джерело в слідчому 
управлінні міністерства, інформу-
ють УНН із посиланням на «Обо-
зреватель». 

«Слідчі шоковані тим, на-
скільки брудно працювали Бо-
гатирьова та її команда. За час 
пошуку доказів слідство наштов-
хнулося на речі, які дають підста-
ву припустити, що Богатирьова 
та її оточення були впевнені в 
тому, що прийшли у владу наза-
вжди і що їхні дії ніколи не потра-
плять у поле зору правоохорон-
них органів. 348 мільйонів — це 
тільки очевидні речі, пов’язані з 
бюджетними коштами», — каже 
джерело. 

У Генпрокуратурі повідо-
мили, що, оскільки Богатирьова 
створила навколо себе злочинне 
угруповання, а заподіяний зби-
ток підпадає під поняття «в осо-
бливо великих розмірах», для 
екс-міністра та її спільників ви-
магатимуть жорстке покарання. 

Очолював угруповання, на 
думку слідства, син Раїси Бога-
тирьової — Олександр. Він у кра-
щих традиціях «Сім’ї» курирував 
фінансові потоки, що виділяють-
ся на МОЗ, і вже не раз потрапляв 
у центр скандалів, пов’язаних із 
державними закупівлями мед-
препаратів та медобладнання. 

«Дії Богатирьової підпадають 
під ч. 5 ст. 191 Кримінального ко-

дексу України — привласнення, 
розтрата і заволодіння кошта-
ми, вчинені службовою особою 
зі створенням злочинного угру-
повання. Санкція статті перед-
бачає позбавлення волі на строк 
від 7 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади на 
строк до 3 років, а також конфіс-
кації», — повідомили в прокура-
турі. 

У МВС стверджують, що 
практично всі слідчі дії завер-
шені, а сама справа готова до 
передання в суд. Єдина перешко-
да — небажання Богатирьової 
співпрацювати зі слідством. 

Раїса Богатирьова 
запам’яталася тим, що в розпал 
масових убивств на Майдані в 
січні цього року відвідувала в ро-
бочий час один із найдорожчих і 
модних бутиків на Хрещатику. 

Крім того, під час перебуван-
ня Богатирьової міністром охо-
рони здоров’я підприємства, що 
належали її родині, отримували 
величезні замовлення на неякісні 
та небезпечні вакцини для укра-
їнських дітей. 
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Солдатам і офіцерам регулярних 
військ Росії пропонують звіль-

нятися і за великі гроші йти воювати 
на Донбас. 

Про це на брифінгу повідомив 
радник міністра внутрішніх справ 
України Антон Геращенко. «Фактич-
но Росія веде з нами справжнісіньку 
війну, яка просто не оголошується і 
не ведеться силами регулярної ро-
сійської армії, хоча останнім часом 
з’являється інформація про те, що 
російським солдатам і офіцерам ре-
гулярних військ пропонується по-
кинути свою роботу за підвищену 
заробітну плату і йти воювати на 
Донбас», — повідомив він. 

Радник зазначив, що, на дум-
ку експертів, ударів по українських 
силовиках завдають досвідчені й 
навчені бойовики, а не прості на-
йманці. «Це не можуть бути просто 
найманці, яких узяли, зібрали за 
тиждень і кинули користуватися та-
кою складною зброєю, як реактивна 
артилерія», — додав Антон Геращен-
ко. 

Майданівці досі утримують 12 
адмінбудівель 
На 15 липня 7 адміністративних будівель у центрі Києва 
звільнено від представників Самооборони та «Правого 
сектора», повідомляє прес-служба прокуратури. «Силу 
ніхто не застосовував. Правоохоронці переконували, 
пояснювали активістам, що необхідно ці приміщен-
ня звільняти, необхідно надати доступ працівникам 
установ до їхніх робочих місць», — зазначив прокурор. 
Водночас 12 адмінбудівель і досі перебувають під 
контролем самооборонівців. Серед них — Жовтневий 
палац та Український дім. 

8%
такий рівень безробіття 
прогнозують в Україні за 
підсумками цього року. 
Цифра може збільшитися 
через військові події на 
Сході, дії Росії та залежати-
ме від економічної ситуації. 

Протягом останніх днів терористи 
спробували взяти реванш після 
успішних дій сил АТО. Триває актив-
не перекидання найманців і важких 
озброєнь через держкордон із 
російської території. Йде повноцін-
не російське військове вторгнення 
на Донбас. 

Зокрема, за узгодженням із ро-
сійською стороною впродовж остан-
нього тижня терористи здійснюють 
планові артилерійські обстріли те-
риторії РФ із прикордонних районів 
України. Це дає можливість Москві 
заявляти про те, що територію Ро-
сії обстрілюють українські Збройні 
сили. Немає жодних сумнівів у тому, 
що це ретельно спланована спецопе-

рація. 
Російська сторона реагує на ці 

обстріли моментально, висловлюю-
чи свої протести і погрози без жод-
них розслідувань обставин таких 
подій. 

Відволікальним маневром від 
операції ЗС РФ на Донбасі стало 
активне перекидання підрозді-
лів російських військ, починаючи 
з 30 червня, також і в прикордонні 
райони навпроти українських Сум-
ської та Харківської областей, де не 
ведуться бойові дії. 

На відміну від перекидання ро-
сійських підрозділів у Ростовську 
область РФ (навпроти Донецької 
та Луганської областей України), ця 
передислокація проводиться демон-

стративно, без проведення заходів 
щодо маскування. 

Частина техніки й озброєнь 
підрозділів російських військ має 
розпізнавальні знаки російських 
«Миротворчих сил». Паралельно 
російська сторона знову почала му-
сувати питання про введення своїх 
«миротворців» в Україні. 

Не викликає сумнівів, що ця 
операція проводиться для того, щоб 
відвернути ресурси українських си-
ловиків із зони АТО для прикриття 
держкордону з РФ у цих областях. 

Паралельно Росія проводить по-
тужну зовнішньополітичну опера-
цію з активізації тиску на Україну з 
боку ЄС із метою змусити її припи-
нити активні дії на Донбасі. При цьо-
му «першим ешелоном» російського 
лобі в ЄС виступає Німеччина. 

Таким чином, після короткої 
паузи, яку взяв Путін у конфлікті з 
Україною, Росія знову демонструє 
рішучість у продовженні своєї агре-
сії. 

Протистояти цьому задуму 
може тільки активне продовження 
антитерористичної операції на Дон-
басі (насамперед — із відсіканням 
сил терористів і російської армії в 
Луганській і Донецькій областях від 
держкордону з 
РФ, зі створен-
ням «буферної 
зони») та різка 
реакція міжна-
родного співто-
вариства з метою 
змусити Кремль 
припинити вій-
ськову агресію 
проти України. 
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Доведено: Богатирьова 
крала по-крупному 

Солдатам і офіцерам 
регулярних військ 
РФ пропонують 
за великі гроші йти 
воювати на Донбас 

Актрису-гастролерку Марію Ципко 
заарештували разом із іконою терористів 

У засуджених за підтримку сепаратистів 
будуть конфісковувати майно 

Події

Дмитро Тимчук

На вищих чинів Міноборони 
готують кримінальні справи 
В Адміністрації Президента анонсували відкриття кримі-
нальних справ щодо вищих чинів Міністерства оборони. 
Про це повідомляє Insider, посилаючись на своє джере-
ло, передає «Онлайн-преса». «Там же жах, що твориться. 
У найближчі тижні мають з’явитися кримінальні справи, 
тому що вони там стільки вкрали!» — повідомляє 
джерело. «Там така корупція! В них тільки в прес-службі 
Міноборони числиться 300 осіб, а повідомити новини 
по АТО ніхто нормально не може», — додав інформатор. 

У Росії армія не підконтрольна Путіну — 
все дуже схоже на переворот 

Президент України Петро По-
рошенко підписав Закон 

України № 1533-VII «Про внесен-
ня змін до Кримінального кодексу 
України щодо кримінальної від-
повідальності за фінансування 
сепаратизму». Про це повідомляє 
прес-служба глави держави. 

Згідно з новим законом, фі-
нансування дій, скоєних із метою 
зміни меж території або державно-
го кордону України на порушення 
порядку, встановленого Консти-
туцією, карається позбавленням 

волі на строк від 3 до 5 років із по-
збавленням права обіймати певні 
посади чи провадити певну діяль-
ність на термін до двох років і з 
конфіскацією майна. 

Фінансування дій, вчинених 
з метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу, 
захоплення державної влади, кара-
ється позбавленням волі на 5–7 ро-
ків із позбавленням права обіймати 
певні посади чи провадити певну 
діяльність на термін до двох років 
і з конфіскацією майна. 

Українська влада заарештувала 
героїню численних відеоро-

ликів антиукраїнського характеру 
Марію Ципко. 

Про її арешт повідомив у со-
цмережах відомий прихильник 
«традиційних цінностей» і так зва-
ної Новоросії Кирило Фролов. 

Ципко брала участь в акції те-
рористів «із підняття військового 
духу» за допомогою привезеної 
прем’єром самопроголошеної До-
нецької народної республіки Бо-
родаєм Тихвінської ікони. 

Саме з цим образом, за твер-
дженням Фролова, й заарештува-
ли Ципко. 

Зазначимо, Тихвінська ікона, 
яку з Росії привезли для бойовиків 
у Донецьк і яка нібито врятувала 
Москву, насправді всю війну слу-
жила німецьким солдатам. 

«Після того, як у Донецьку свя-
тиня обійшла бойові укріплення 
та пройшла з хресним ходом по 
Донецьку, армія ДНР відправила її 
в Луганськ — піднімати дух і пра-
вославну віру землі донських ко-
заків. Ікону супроводжували бійці 
Російської православної армії — 
член Корпорації православної дії 
Максим Марков і Марія Ципко... 
По дорозі з Донецька до Луганська 
чудотворна ікона та православні 
ревнителі Новоросії, Святої Русі, 
що супроводжували її, опинили-
ся під арештом СБУ», — написав 
Фролов. 

Раніше Ципко представлялася 
журналістам мешканкою Донба-
су, яка виступає проти Майдану, 
та біженкою з Києва, що виїхала 
через переслідування так званих 
бандерівців. 

Серед її ролей також біженка 

з Одеси та співробітниця придо-
рожнього кафе з Луганська, що 
постраждала від дій антитерорис-
тичної операції. Хоча насправді 
Ципко родом із Кривого Рогу Дні-
пропетровської області. 

Вона часто давала антиукраїн-
ські інтерв’ю російським телекана-
лам і стала настільки знаменитою, 
що шахрайку впізнавали навіть 
москвичі під посольством України 
в Росії. 

Нагадаємо, в травні актриса-
сепаратистка Марія Ципко попра-
цювала представником комісії на 
голосуванні під час псевдорефе-
рендуму в Луганську. 

Також повідомлялося, що Мо-
сква передала терористам у До-
нецьк ікону, перед якою молилися 
за Гітлера.

Дмитро ТИМЧУК: 

Йде повноцінне російське 
вторгнення на Донбас 


