
Кабмін пропонує внести зміни 
до держбюджету і збільшити 

на 11,938 млрд грн видатки на про-
ведення антитерористичної опера-
ції, розміщення біженців і віднов-
лення зруйнованих у результаті 
військових дій міст. 

Про це йдеться в доопрацьова-
ному законопроекті про внесення 

змін до Закону «Про Держбюджет 
на 2014 рік» (щодо коригування 
показників), зареєстрованому в 
парламенті 30 липня (№ 4308а). 

«Пропонується збільшити 
видатки на проведення антите-
рористичної операції, ліквідацію 
наслідків можливих надзвичай-
них ситуацій, розміщення грома-
дян України, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території і 
районів проведення АТО, а також 
відновлення об’єктів соціальної 
сфери, зруйнованих під час вій-
ськових дій, на 11,937 мільярда 
гривень», — ідеться в пояснюваль-
ній записці до законопроекту. 

Нагадаємо, що в первинному 
варіанті коригувань до держбю-
джету уряд пропонував збіль-
шити видатки резервного фонду 
держбюджету на 16,9 млрд грн для 
зміцнення обороноздатності кра-
їни та забезпечення відновлення 
зруйнованої інфраструктури в До-
нецькій і Луганській областях. 

Останнім часом виявлено факти 
здійснення Росією повітряної 

розвідки біля України та стягування 
нових сил РФ до кордонів нашої дер-
жави. Про це розповів на брифінгу 
у вівторок, 5 серпня, речник РНБО 
Андрій Лисенко. 

Він повідав, що розвідка велась 
«із використанням безпілотних лі-
тальних апаратів на ділянках Доне-
цької та Херсонської областей… та 
над колишнім військовим аеродро-
мом у місті Болград Одеської облас-
ті». 

Лисенко повідомив, що у при-

кордонних із Україною районах Росії 
виявлені нові підрозділи Збройних 
сил РФ. Він поінформував, що під-
розділи 138-ї окремої мотострілець-
кої бригади з Ленінградської області 
розгорнуті у Ростовській області, 
25-ї окремої мотострілецької брига-
ди зі Псковської області — у Бєлго-
родській області, 531-го зенітно-ра-
кетного полку з Мурманської області 
— у Курській області. 

«Загальна кількість накопичених 
Росією підрозділів, зосереджених 
уздовж держкордону України, нара-
ховує близько 45 тисяч осіб, 160 тан-

ків, до 1360 бойових броньованих 
машин, до 350 артилерійських сис-
тем, 130 ракетних систем залпового 
вогню, 192 бойових літаки, 137 удар-
них вертольотів», — заявив речник 
РНБО. 

Лисенко нагадав, що Міністер-
ство оборони РФ почало масштабні 
військові навчання із залученням 
понад 100 бойових літальних апара-
тів. «Україна розцінює проведення 
таких  безпрецедентних  військових 
навчань  на  кордоні  з  Україною як 
провокацію», — заявив Андрій Ли-
сенко. 
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«Шановні волиняни! Дорогі зем-
ляки! 

В Україні триває неоголошена 
війна. Сьогодні уже чимало україн-
ських, у т. ч. волинських сімей, від-
чуло жахливі наслідки війни, втра-
тивши своїх рідних і близьких. Ми 
розуміємо біль цих втрат і глибоко 
співчуваємо цим родинам. Тому 
звертаємося до всіх волинян із про-
ханням підтримати сім’ї, де є загиблі 
та поранені військовослужбовці. 
Адже їхні сини та чоловіки захища-
ли не лише Донбас, а всю Україну, 
тобто і нас із вами. 

Оголошення Президентом Укра-
їни 3-ї хвилі часткової мобілізації 
— вимушений і необхідний крок. 
Ми повинні захищати нашу країну 
та рідну Волинь. Волинська область 
— прикордонний регіон. І сьогодні 
стоїть важливе завдання — захис-
тити її кордони, життя наших дітей, 
батьків, наші родини від ймовір-
них терористичних дій і збройних 
конфліктів, не допустити ворога на 
нашу землю. Тому ми повинні бути 

готові створювати загони територі-
альної оборони, а також за потреби 
доукомплектувати Збройні сили, 
Нацгвардію та інші військові фор-
мування. 

Зараз у нас усіх єдина мета — 
очистити повністю нашу землю від 
ворога, зупинити безлад і беззакон-
ня, що твориться руками терористів. 
Необхідно у найкоротший термін 
вжити всіх можливих заходів щодо 
припинення кровопролиття в Укра-
їні. 

Ми звертаємось у першу чергу 
до матерів, дружин, сестер та усіх во-
линських родин наших захисників: 
тримайтеся і не впадайте у відчай. 
Ми всі молимо Бога за здоров’я та 
життя наших волинських чоловіків 
і юнаків. 

Обласна влада спільно з силови-
ми структурами та правоохоронни-
ми органами контролює ситуацію в 
області, докладає максимум зусиль 
для того, щоб зберегти стабільність 
і забезпечити громадську безпеку на 
Волині. Під контролем влади також 

ситуація щодо забезпечення належ-
ного рівня оснащення волинських 
військовослужбовців. 

Звертаємося до всіх волинян із 
проханням зберігати злагоду і спо-
кій в області, проявити витримку і 
виваженість, стати на захист україн-
ських кордонів. Як ніколи, всім нам 
потрібні громадське порозуміння і 
взаємна підтримка для збереження 
миру в державі та її територіальної 
цілісності. 

Ми просимо не піддаватися на 
провокації та заклики щодо проти-
правних дій. Необхідно розуміти: 
вони лише дестабілізують ситуацію, 
поглиблять конфлікт усередині сус-
пільства, призведуть до дисбалансу 
і розбрату, що теж є метою наших 
ворогів. 

Ми повинні довести усьому 
світові, майбутнім поколінням, що 
Україна була, є і буде. І ніхто не сміє 
посягати на її незалежність і сувере-
нітет. 

Слава Україні! Героям Слава!» 

У рамках акції «Підтримай армію» 
зібрали вже 139,4 мільйона 
Станом на 30 липня в рамках акції «Підтримай україн-
ську армію» на рахунки Міноборони в якості допомоги 
Збройним силам від юридичних і фізичних осіб надійшло 
139,354 млн грн, повідомляє прес-служба уряду. З цієї суми 
130,245 млн грн — грошові перекази на матеріально-техніч-
не, решта — на медичне забезпечення ЗСУ. За допомогою 
дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку армії 
перераховано 33,909 млн грн. Крім того, на рахунки Мінобо-
рони надійшло 121,6 тис. дол., 58,2 тис. євро, 5 тис. чеських 
крон, 450 канадських доларів і 140 швейцарських франків. 
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стільки відсотків абітурієнтів 
із Донецької та Луганської об-
ластей не змогли скласти ЗНО. 
Про це під час брифінгу сказа-
ла перший заступник міністра 
освіти й науки Інна Совсун. 

«Армія, міліція з нами. Ми боре-
мося! Досить годувати Москву», — 
каже організатор маршу Віталій П. 

У мережі Інтернет почався про-
цес синхронізації протестних акцій 
у регіонах Росії. Судячи з усього, по-
чнеться він 17 серпня. 

Кремль від таких заяв запані-
кував. Інакше як пояснити масове 
закриття доступу до цієї інфор-
мації Роскомнаглядом? У неділю 
інтернет-ЗМІ почали отримувати 
повідомлення від своїх провайдерів 

і хостингових компаній про те, що 
на підставі вимоги Генеральної про-
куратури Російської Федерації сто-
рінка з новиною про «Сибірський 
марш» і Сибірську Республіку об-
межується операторами зв’язку на 
території РФ. А низці російських 
веб-ЗМІ Генпрокуратура на дода-
чу висунула вимогу видалити цю 
«шкідливу інформацію». 

На думку російських прокуро-
рів, інформація містить «заклики до 
масових безладів, здійснення екс-
тремістської діяльності або участі 

в масових (публічних) заходах, що 
проводяться з порушенням встанов-
леного порядку». 

Попередження через «Сибір-
ський марш» винесені загалом 14-
ти ЗМІ, повідомив «Коммерсанту» 
прес-секретар Роскомнагляду Ва-
дим Ампелонський. Список видань, 
які потрапили під санкції, він не на-
звав. Обмеження наклали не тільки 
на російські медіа. Так, відомий опо-
зиційний сайт Білорусі «Хартія’97» 
написав, що американський хостинг 
компанії Amazon повідомив їм про 
вимогу російського Роскомнагляду 
обмежити доступ до «сибірської» 
статті. Редакція «Хартії’97» заявила, 
що «вимога видалити новину є гру-
бим порушенням Конституції Рес-
публіки Білорусь». 

Про це ж повідомляє й україн-
ська ТСН. Тим часом у соцмережах 
з’явилося нове схоже оголошення 
— уже з Калінінградської області. 
На тлі прапора Литви «Калінінград-
ська народна республіка» оголошує 
захід під гаслом «Досить годувати 
Москву!». 

Також NR Baltija днями стало 
відомо про проведення 17 серпня 
протестного маршу з ініціативи 
«Уральської республіки». У закритій 
анонімній мережі ТОР у розпалі об-
говорення заклику до уральців «зга-
дати часи Росселя і послати Кремль 
до біса». Зазначимо, що приватні 
особи використовують ТОР для до-
ступу до інформації, заблокованої 
інтернет-цензурою. Журналісти — 
для безпечного спілкування з інфор-
маторами та дисидентами. 
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Росія продовжує шпигувати і стягувати війська на кордон 

Пшонка, Арбузов, Клименко та Курченко 
намагаються втекти з Росії в Казахстан 

Військові, що опинилися в Росії, 
не просили притулку 

Події

ЄС застосував санкції до 
близьких Путіну бізнесменів
Ще 8 осіб і 3 компанії потраплять під дію санкцій 
щодо Росії, повідомляє Офіційний журнал ЄС. Так, 
відтепер у «чорному списку» голова адміністрації 
президента РФ Олексій Громов, близькі до Путіна 
бізнесмени Аркадій Ротенберг, Юрій Ковальчук, 
Костянтин Малофєєв і Микола Шамалов, пред-
ставники терористичної організації «ДНР» Борис 
Литвинов та Оксана Чигрина і «призначений» 
у травні указом глави РФ міністром внутрішніх 
справ «Республіки Крим» Сергій Абісов. 

Витрати на АТО держава планує збільшити 
на 11,9 мільярда 

Військові, що потрапили на ро-
сійську територію під час від-

ступу із прикордонних ділянок, 
не просили політичного притулку 
в Росії. Про це під час брифінгу в 
понеділок заявив речник Інфор-
маційного центру РНБО Андрій 
Лисенко. 

Він нагадав, що військовос-
лужбовці однієї з бригад опини-
лися на території РФ вимушено 
внаслідок того, що бригада розді-
лилася  під  час  залишення  пози-
цій. 

«Ніякого притулку в Росії вони 
не просили. Ми зараз тримаємо з 
ними зв’язок по дипломатичних 
каналах. Вони хочуть повернутися 
на Батьківщину», — сказав Лисен-
ко. 

Він нагадав, що кількість укра-
їнських вояків, які перебувають 
зараз на території РФ, досі уточ-
нюється. 

«Там є військові та прикордон-
ники», — зазначив він. 

За словами Лисенка, першо-
черговим завданням було збере-
ження життів солдатів, «і це за-
вдання виконано». 

На запитання, чи залишили 
військові свою техніку під час від-
ступу, Лисенко відповів: «Наскіль-
ки я знаю, під час проведення опе-
рації там не залишилося жодної 
справної одиниці техніки». 

Раніше прес-офіцер АТО Олек-
сій Дмитрашковський повідо-
мив «УП», що частина бійців 72-ї 
бригади, які прикривали ділянку 
кордону в районі Червонопарти-
занська, прорвалися з оточення, 
решта вимушено відступила на 
російську територію. 

«Протягом майже чотирьох 
годин територія, на якій базува-
лася 72-а бригада, обстрілювалася 
дуже потужним щільним артиле-
рійським вогнем. Вогонь вівся з 
установок «Град», артилерії, танків 
і мінометів», — повідомив Дми-
трашковський. 

«Було прийнято рішення про 
прорив блокування. Одна частина 
підрозділів здійснила прорив та 
об’єдналася з іншим підрозділом, 
який направився туди для надан-
ня допомоги», — розповів він. 

Міністерство внутрішніх справ 
отримує інформацію, що, 

крім екс-генпрокурора Віктора 
Пшонки, громадянство Казахста-
ну намагаються отримати його 
син Артем, а також Сергій Арбу-
зов, Олександр Клименко та Сер-
гій Курченко. Про це радник глави 
МВС Антон Геращенко написав на 
своїй сторінці у «Фейсбуці». 

«Проблема в тому, що всі пе-
рераховані вище негідники не 
становлять для Путіна жодної 
політичної цінності. Виступати і 
агітувати за Новоросію вони не 
хочуть і не вміють. Виступати в 
підтанцьовці у лузера Януковича 
їм також дуже не хочеться. Однак 
їхні гроші, награбовані в Україні, 
не дають спокою високопоставле-
ним працівникам правоохоронних 
органів Росії, які вже отримали до-
бро на дії з «роздягання» біженців 
із України. Планується порушен-
ня кримінальних справ із метою 
«розвести» на гроші (дуже великі 
гроші!) за принципом Робін Беда 

— «раз ти негідник і пограбував 
свій народ, то поділися з іншими 
негідниками, які тебе зараз при-
кривають і не видають Україні», 
— розповів радник міністра вну-
трішніх справ. 

«При цьому йдеться не про від-
криття кримінальних справ щодо 
розстрілу Майдану або пограбу-
вання України, а щодо порушення 
високопоставленими біженцями 
валютного та фінансового зако-
нодавства Російської Федерації. 
Ось справжня причина, чому сім’я 
Пшонок та інші негідники зібра-
лися перекочувати в Казахстан», 
— конкретизував Геращенко. 

«Рекомендую високопоставле-
ним чиновникам правоохоронної 
системи Казахстану турбуватися 
питанням зняття мзди з цих то-
варишів, щоб не упускати свого. 
Більше толку з них усе одно ніяко-
го! Януковича в Казахстан, думаю, 
не відпустять. Може ще знадо-
битися для чогось», — резюмував 
він. 

Звернення керівників органів місцевого самоврядування 
та місцевих органів виконавчої влади до волинської громади 

У Сибіру почалася революція! 
Народ повстав! 
Новосибірськ, Калінінград, Єкатеринбург... Хто наступний? 


