
Обстановка в зоні АТО зали-
шається гранично складною, 

бойовики продовжують атаку-
вати. Найскладніша ситуація — 
поблизу Донецька, Луганська, 
Краснодона, Авдіївки, Горлівки, 
Попасної, а також у прикордон-
них районах, повідомляє Дмитро 
Тимчук із «Інформаційного спро-
тиву». 

«Терористи чинять відчай-
душний спротив, намагаючись 
контратакувати й за будь-яку 
ціну зірвати наступ силовиків», 
— пише він у Facebook. 

Так, у Луганській області з 
БМ-21 «Град» бойовики обстріля-
ли позиції сил АТО біля н. п. Ве-
села Гора й Камишне, а також на 
території аеропорту в Луганську. 

У Донецькій області з авто-
матичних гранатометів АГС-17 і 
стрілецької зброї обстріляно по-
зиції сил АТО біля Авдіївки. 

Біля н. п. Каменка (Донецька 
обл.) блокпост сил АТО атакува-
ли «за допомогою мікроавтобуса, 
начиненого вибухівкою». 

«За попередніми даними, під-
рив був вчинений смертником, 
який сидів за кермом мікроавто-
буса (інформація перевіряється). 
Подібні випадки раніше в зоні 
АТО не фіксувалися», — зазначає 
Тимчук. 

«Також уперше з моря було 
обстріляно блокпост силовиків. 
Зокрема, з міномета, установле-
ного на катері, було обстріляно 
блокпост біля н. п. Новоазовськ 
(Донецька обл.)», — повідомляє 
він. 

Крім того, за його даними, «з 
території Росії було обстріляно 
позиції сил АТО біля н. п. Кумаче-
во (з мінометів) і КПП «Довжан-
ський» (зі самохідної артилерії)». 

Тим часом сили АТО завер-
шили заходи щодо зачистки від 
бойовиків Дзержинська. «Місто 
повністю перебуває під контр-
олем силовиків», — зазначає Тим-
чук. 

19 липня жителі Нью-Йорка, 
з-поміж яких і українці, біло-

руси, грузини, американці та пред-
ставники інших етнічних громад, 
провели акцію, присвячену пам’яті 
загиблих пасажирів рейсу МН17. 
На Таймс-сквер були зачитані імена 
всіх жертв теракту, повідомляє by24.
org. 

— Таймс-сквер як місце обрано 
не випадково, це сьогодні модель на-
шого світу, — сказала координатор 
організації «Українці за кордоном», 
активісти якої ініціювали акцію, Ва-
лентина Бардакова. — Озирнувшись 
навколо, ви можете бачити туристів 
із десятків країн, це наслідок глоба-
лізації. Проблеми однієї країни або 
регіону неминуче зачіпають увесь 
світ, який не може їх ігнорувати. Те, 
що відбувається в Україні, — це не 
внутрішній конфлікт і навіть не ре-
гіональний. Це проблема всієї пла-
нети. Можна обманювати себе, заяв-
ляючи, що я поза політикою, мовляв, 
те, що відбувається, не стосується 
мене, моєї країни чи нації, але «Бук» 
— це реальність, яку неможливо іг-
норувати. Ми хочемо, щоб політики 
перестали брехати й назвали, наре-

шті, те, що коїться, війною, відповіли 
на запитання, хто її почав, прийняли 
рішення про необхідні дії та поча-
ли їх реалізовувати. Якщо цього не 
відбудеться, пластикових мішків і їх 
вмісту неминуче стане більше. Що-
дня гинуть люди, але доти, доки в ці 
мішки пакували українців, світ волів 
не помічати, що відбувається. Те, що 

сталося, — це сигнал до пробуджен-
ня. 

Організатори повідомили, що 
найближчим часом планують ініці-
ювати петицію на сайті Білого дому 
з вимогою підтримати ініціативу 
сенатора Джона Маккейна про на-
дання Україні допомоги, включаючи 
військову. 

Відомості.інфо

№28 (720) 

24 – 30 липня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Від оподаткування звільнено 
поставки в Україну 
бронежилетів і ліків 
Президент України Петро Порошенко підписав закони 
про внесення змін до Митного та Податкового кодексів. 
Відтепер без оподаткування ПДВ та ввізного мита в 
Україну можуть ввозитися каски, бронежилети, ви-
готовлені у відповідності до військових стандартів або 
технічних умов, та матеріали (нитки, тканини), необхідні 
для їх виготовлення, лікарські та медичні засоби, що 
призначені для використання в зоні АТО. 

6,5 
стільки відсотків стано-
витиме через конфлікт 
на Сході скорочення ВВП, 
прогнозують у МВФ. Про 
це повідомив глава місії 
Міжнародного валютного 
фонду Ніколай Георгієв. 

Колишній голова СБУ й екс-
секретар РНБО Євген Марчук 
розповів, чому терористи не до-
пускають міжнародних експертів 
до місця катастрофи малайзійсько-
го авіалайнера, а також навіщо 
вивозять тіла пасажирів. Про це 
він написав на своїй сторінці у 
«Фейсбуці». 

«Кілька слів для тих, кого цікав-
лять розслідування авіакатастроф. 
Той, хто здійснював розслідування 
авіакатастроф такого роду (а мені 
доводилося двічі), відразу вам ска-
же, що тривале перебування так зва-
них «чорних скриньок», а їх повинно 
бути як мінімум дві, в руках зацікав-
леної сторони може звести до нуля 
цінність їх свідчень або взагалі дати 
помилковий слід. Фахівці це добре 
знають. Не можу і не повинен роз-
кривати деталі. Друге. Насильниць-
ке вилучення бойовиками 28 (?) тіл 
загиблих авіапасажирів може свід-
чити про те, що прибув інструктор і 
вказав, які саме тіла треба вилучити. 
А це тіла, при поверхневому огляді 
яких можна припустити, що в них 
можуть бути осколки ракети або 

боєприпаса, який збив літак, тобто 
неспростовні докази. Металознавча 
і матеріалознавча експертизи дають 
у таких випадках неспростовні до-
кази. 

Крім цього, легко встановлю-
ється місце конкретного пасажира 
за проданими квитками і посадко-
вими талонами, і якщо він був при-
стебнутий до крісла, а таких було 
дуже багато, то за характером (кут 
проникнення осколків) легко вста-
новлюється початкова точка роз-
льоту осколків, тобто точка вибуху. 
А якщо такі проникні поранення 
виявлені у багатьох пасажирів і точ-
но встановлені їхні місця в літаку, а 
це не проблема, то початкова точка 
розльоту осколків (тобто точка ви-
буху) визначається з точністю до 
сантиметра. 

Крім цього, всі частини літака 
повинні бути знайдені, особливо 
частини фюзеляжу. Спеціалісти 
прикріплюють їх на спеціальний 
каркас, який один в один повторює 
фюзеляж літака. Це дуже важлива 
частина роботи. В результаті легко 
й абсолютно точно встановлюєть-
ся місце на корпусі та розмір місця 

ураження літака. Потім зіставля-
ються кути руху літака і кут уражен-
ня (місце на корпусі) та розмова 
екіпажу між собою і з землею (один 
«чорний ящик») і запис телеметрії 
всіх систем літака (другий «чорний 
ящик»), а далі справа техніки. За 
розміром руйнування встановлю-
ється потужність заряду (БЧ), а у 
«Бука» вона відома, визначається 
приблизна траєкторія польоту раке-
ти, з’ясовується вміст цього боєпри-
паса (чи є його осколки або бойова 
начинка в тілах або речах постраж-
далих і в деталях корпусу, особливо 
багато таких осколків залишається в 
кухонному приладді). 

Деякі боєприпаси влаштова-
ні так, що вони потрапляють не в 
корпус, а вибухають поруч із літа-
ком або над ним і уражають (про-
шивають) увесь літак спеціальною 
осколковою начинкою або сталеви-
ми кульками до підшипників (так у 
С-200). Хоча для розслідування це 
не має ніякого значення. 

Я думаю, що терористи не дар-
ма не пускають наших і міжнарод-
них фахівців до місця трагедії (а це 
25 кв. км) і відвезли тіла багатьох за-

гиблих. Найімовірніше, там працю-
ють інші фахівці, які добре знають, 
як розслідуються такі авіакатастро-
фи і що треба забрати, знищити чи 
спалити на місці (мовляв, ну воно 
ж згоріло). Вивезений поспішно 
в Росію «Бук», терміново вивезені 
шістьма автобусами військові спеці-
алісти, блокування доступу фахівців 
із розслідування до місця трагедії, 
маніпуляція з «чорними ящиками» 
(взагалі-то вони не чорного кольо-
ру) — все це очевидні спроби РФ 
перешкодити об’єктивному розслі-
дуванню. 

Тут я виклав тільки десятити-
сячну частку того, що розслідується 
в таких випадках. Росія має вели-
чезний досвід таких розслідувань, 
але міжнародний досвід набагато 
перевершує російський. Причини 
катастрофи встановлюються стовід-
сотково. 

РФ чудово розуміє: якщо між-
народне розслідування отримає все 
необхідне для встановлення істини, 
висновки для неї будуть плачевні. Не 
кажучи вже про те, що Росія як кра-
їна віддала в руки терористам дуже 
небезпечну високоточну зброю». 
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Тисячі ньюйорківців масово вийшли на вулиці, вимагаючи 
покарати Путіна за збитий «Боїнг-777» 

Російські мільярдери з жахом чекають 
нових санкцій 

Події

Терористи в паніці 
Володимир Путін заборонив пускати до Росії ватажків 
терористів із Донбасу, серед бойовиків почалися сер-
йозні протистояння. Про це повідомив радник міністра 
МВС Зорян Шкіряк. «Ватажки російських міжнародних 
терористичних банд «ДНР» та «ЛНР» дуже істерять, 
панікують і сваряться між собою, шантажуючи один 
одного компроматом про їхні ж звірства... Дехто з них 
намагається втекти, але Путін категорично заборонив 
їх приймати у РФ, фактично здав. Почався внутрішній 
злив», — поінформував Шкіряк. 

Бойовики почали 
використовувати 
смертників 

Російські олігархи все більше 
усвідомлюють, що політика 

президента РФ Путіна в Україні 
призведе до нових, набагато по-
тужніших санкцій, але занадто бо-
яться репресій, щоб висловитися 
про це публічно, пише агентство 
Bloomberg, передає newsru.com. 

До мільярдерів і аналітиків у 
Росії почало доходити: те, що від-
бувається, погано і для бізнесу, і 
для країни. Якщо Путін не вживе 
дієвих кроків для завершення ві-
йни, він ризикує стати міжнарод-
ним ізгоєм, як президент Білорусі 
Лукашенко, якого з подачі США 
вже багато років називають остан-
нім диктатором Європи. 

«Економічна та бізнес-еліта на-
жахані», — розповів журналістам 
Ігор Бунін, який очолює Центр по-
літичних технологій у Москві. Але 
ніхто про це не скаже, пояснив Бу-
нін: «Перша ж ознака невдоволен-
ня — і їх поставлять на коліна». 

«Загроза санкцій проти цілих 
галузей економіки дуже реальна, і 
у бізнесу є серйозні підстави їх бо-
ятися, — розповів агентству Ми-
хайло Касьянов, який був прем’єр-

міністром Росії під час першого 
президентського терміну Путіна, з 
2000-го по 2004-й. — Якщо будуть 
санкції проти всього фінансово-
го сектора, економіка впаде через 
півроку». 

США вже ввели санкції про-
ти держкомпаній і найближчого 
оточення Путіна, а також низки 
підприємств та організацій із РФ і 
України. Це, наприклад, «Зовніше-
кономбанк», «Газпромбанк» і ком-
панія «Роснефть», підприємство 
«Базальт», Феодосійська нафтова 
компанія, Концерн радіоелектрон-
них технологій (КРЕТ), компанія 
«Сузір’я», «НВО машинобудуван-
ня», концерни «Алмаз-Антей» і 
«Калашников», КБ приладобуду-
вання, компанія «Уралвагонза-
вод», ВАТ «Новатек», Донецька і 
Луганська «народні республіки». 

Раніше в «чорний список» по-
трапило 17 російських компаній, 
«пов’язаних із найближчим колом 
Путіна». Нові санкції можуть бути 
накладені впродовж наступних 
кількох тижнів, а вже у вересні — 
введені обмежувальні заходи для 
цілих галузей економіки РФ. 

Євген МАРЧУК: 

Результати розслідувань щодо збитого малайзійського 
лайнера можуть виявитися для Росії дуже плачевними 


