
У понеділок, як повідомляє сайт 
ndilo.com.ua, біля військової час-

тини № 2331 зібралися мобілізовані 
з усієї області військові, здебільшого 
це бійці, які прорвалися з оточення 
і, втративши командира та друзів, 
сяк-так дісталися рідної землі. Дехто 
— на милицях, із забинтованими но-
гами чи руками, пише сайт. До цієї 
акції долучились і жінки — матері, 
сестри, дружини мобілізованих, які 
категорично виступають за те, щоб 
їхні чоловіки більше не йшли на 
фронт. Налаштовані дуже рішуче: 
«Ротація! Демобілізація! Стоп війні! 
Не відпустимо більше наших хлоп-
ців на забій!». В основному такі ло-
зунги звучали з їхніх вуст. 

Народ дуже збуджений. Багато 
питань до записів у військових до-
кументах. Бійці вимагають інфор-
мації щодо долі їхніх товаришів, які 

зникли під Іловайськом, а ще — по-
яснити, чому їх кинули на бійню і 
чому повтікали командири (особли-
во багато претензій до Пивоваренка, 
який, за версією хлопців, утік до Ро-
сії, хоча інші джерела повідомляють, 
що підірвався на міні). 

У військову частину прибули го-
лова районної адміністрації Савчук і 
Володимир-Волинський міський го-
лова Саганюк. Намагаються уникати 
запальних дискусій, бо солдати і їхні 
родини  після  цієї  АТО,  що  пере-
росла у війну, вже на межі нервового 
зриву. 

Сьогодні вирішальний день для 
51-ї бригади. Ідеться не лише про 
зміну комбрига, а про подальше її іс-
нування. Адже втрати величезні. А 
війна, чи то пак антитерористична 
операція, триває. А охочих воювати 
дедалі меншає. 
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Російські військові та бойовики й далі 
обстрілюють сили АТО з «Градів» 

У районі Савур-могили на До-
неччині волонтери знайшли 

18 тіл загиблих українських бійців. 
Про це повідомив керівник волон-
терів, голова ВГО «Союз «Народна 
пам’ять» Ярослав Жилкін, пише 
«Укрінформ». 

«Протягом останніх семи днів 
нам вдалося відшукати 18 тіл за-
гиблих воїнів, яких своєчасно не 
вдалося вивезти через бойові дії», 
— сказав Жилкін. 

Також, за його словами, було 

виявлено братську могилу, в якій 
поховано не менше п’яти осіб. 

Ярослав Жилкін додав, що тіла 
полеглих відшукують волонтери з 
пошукових організацій «Народна 
пам’ять», «Цитадель», «Червона 
Зірка», через те що військові не 
можуть потрапити на територію, 
де велися бої. 

Пошукова робота здійснюєть-
ся у координації з представниками 
Міноборони, Донецької та Дні-
пропетровської ОДА. 

Звільнили лише 
648 заручників 
Прес-секретар Президента України Святослав 
Цеголко повідомив, що станом на вечір поне-
ділка було звільнено з полону 648 людей, біль-
ше 500 планується ще звільнити. «За інформаці-
єю Генштабу, всього звільнено 648 осіб. Більше 
500 планується звільнити», — зазначив Цеголко.
Загальна кількість українських громадян, які 
перебувають у полоні, становить близько 1200 
осіб. 

На Луганщині російські найманці 
поскидали тіла вбитих бойовиків 
у шахти 
Російські військові, намагаючись приховати кількість за-
гиблих, скидають тіла у штольню шахти. Про це повідоми-
ли в медіацентрі РНБО. За даними відомства, у ніч проти 
5 вересня у штольню однієї з шахт поблизу Червонопарти-
занська Луганської області російські військові задля при-
ховування втрат серед живої сили скинули кілька десятків 
тіл. Як стало відомо, тіла загиблих транспортували двома 
КамАЗами. 

Уряд визначив категорії, які підпадають 
під статус учасника бойових дій 
Кабінет Міністрів України за-
твердив порядок надання статусу 
учасника бойових дій для осіб, які 
брали участь у антитерористичній 
операції.

Відповідно до постанови № 413 
від 20 серпня 2014 року, статус учас-
ника бойових дій надається вій-
ськовослужбовцям (резервістам, 
військовозобов’язаним) та праців-
никам, які захищали незалежність, 
суверенітет і територіальну ціліс-
ність України та брали безпосеред-
ню участь в АТО, забезпеченні її 
проведення та перебували безпосе-
редньо в районах проведення АТО: 

∙ Збройних сил, Національної 
гвардії, Держприкордонслужби та 
МВС; 

∙ Служби безпеки України, 
Служби зовнішньої розвідки, 
Управління державної охорони, 
Державної пенітенціарної служби та 
Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій; 

∙ Держспецтрансслужби, 
Держспецзв’язку; 

∙ військових формувань. 
Окрім того, статус учасника бо-

йових дій у зоні АТО надається пра-
цівникам підприємств, установ та 
організацій, які залучалися та брали 

безпосередню участь в антитерорис-
тичній операції в районах її прове-
дення. При цьому район проведення 
АТО й терміни її проведення визна-
чаються Антитерористичним цен-
тром при СБУ. 

Слід зазначити, що підставою 
для надання особам статусу учасни-

ка бойових дій є документи про без-
посереднє залучення до виконання 
завдань АТО, а рішення про надання 
статусу учасника бойових дій при-
ймається  спеціальною  міжвідомчою 
комісією. А для учасників АТО буде 
створений спеціальний єдиний ре-
єстр. 

1,4
стільки відсотків золотовалют-
них резервів втратила Україна 
 на кінець серпня 2014-го, а 
це 15,8 млрд дол. Такі дані 
наводить Нацбанк у своєму що-
місячному звіті. 
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Російські війська й терористи 
продовжують грубо порушу-

вати умови перемир’я, обстрілю-
ючи позиції українських військ, 
зокрема із застосуванням важкої 
зброї. Про це у вівторок у Facebook 
написав керівник Центру військо-
во-політичних досліджень Дмитро 
Тимчук. 

Так, за даними аналітиків, по-
зиції наших підрозділів на тери-
торії аеропорту в Донецьку були 
обстріляні чотири рази: двічі з мі-
нометів і стільки ж разів із застосу-
ванням «Градів». 

Так само з «Градів» обстріляний 

базовий табір українських військ 
поблизу населеного пункту Тонень-
ке. З мінометів обстріляні позиції ЗС 
України поблизу н. п. Докучаєвськ. 
Також із мінометів обстріляно блок-
пост українських військ поблизу 
Дебальцевого. Терористи з засто-
суванням стрілецької зброї вчини-
ли спробу атаки на опорний пункт 
українських військ поблизу населе-
ного пункту Роднікове. Штурм був 
відбитий. 

Українські військовослужбов-
ці дотримуються умов перемир’я 
і відкривають вогонь виключно у 
відповідь, підкреслює Тимчук. 

Волонтери знайшли під Савур-могилою 
тіла 18 українських бійців 

На світовому ринку падають ціни на нафту, що може завдати 
нищівного удару по економіці Росії 

У Чорне море увійшли кораблі НАТО 

Події

З 8 по 10 вересня у північно-за-
хідній частині Чорного моря 

заплановано проведення двосто-
роннього навчання Військово-
морських сил Збройних сил Укра-
їни та Військово-морських сил 
США «Сі Бриз–2014». 

Метою навчання є проведення 
міжнародної операції зі встанов-
лення та забезпечення зони без-
пеки судноплавства у кризовому 
районі, повідомили у прес-центрі 
командування українських ВМС. 
Навчання пройде відповідно до 
програми двосторонньої співпра-
ці міністерств оборони України 
та США. Воно проводитиметься 
в дусі програми «Партнерство за-
ради миру», тому до участі в ньо-
му традиційно запрошено низку 
країн. Окрім України та США, ко-

рабельним складом у навчаннях 
«Сі Бриз–2014», як планується, 
братимуть участь Іспанія, Канада, 
Румунія і Туреччина. Загалом до 
морської компоненти мають увійти 
12 кораблів та суден забезпечення, 
зокрема 5 кораблів і суден від ВМС 
України та 2 кораблі від Держав-
ної прикордонної служби України. 
Крім того, до заходів буде залучено 
літаки і вертольоти морської авіації 
українських ВМС. 

Низка країн направила на на-
вчання військовослужбовців як 
спостерігачів — Грузія, Королівство 
Норвегія, Королівство Швеція, а 
також Франція. Планом навчання 
не передбачено проведення назем-
ної фази, так само, як і заходження 
у порт Одеси чи порти інших міст 
України іноземних кораблів. 

Третій місяць поспіль продовжу-
ють падати ціни на світовому 

ринку нафти. Середні показники із 
107,89 долара за барель у середині 
червня вже опустилися на майже 10 
доларів — до 98,36 долара на почат-
ку вересня. Падіння світових цін 
може завдати нищівного удару по 
економіці Російської Федерації, яка 
наполовину залежить від продажу 
нафти. Найвищу ціну останніх років 
на нафту зафіксували 2012-го — тоді 

за барель у середньому давали май-
же 110 доларів. Останні два роки 
зберігається тенденція до її падіння. 
Особливо вона почала спостеріга-
тися влітку цього року після того, 
як США через агресію Росії проти 
України вирішили завдати удару по 
економіці РФ і викинули на світо-
вий ринок стратегічні запаси нафти. 
І якщо середня ціна американської 
нафти марки WTI вже давно подола-
ла психологічну позначку в 100 дола-

рів і становить 92,37 долара, то нині 
різке падіння вже спостерігають і 
на європейському ринку. Зокрема, 
на торгах у Лондоні вартість нафти 
європейської марки Brent уперше за 
останній рік упала нижче 100 дола-
рів і становить 99,76 долара. Про це 
пише DW.de. Падіння цін експерти 
пояснюють тим, що пропозиція пе-
ревищує попит. Тим самим із червня 
2014-го ціна на нафту впала більш 
ніж на 13 відсотків. 

«Ротація! Демобілізація! Стоп війні!» 

У західних областях 11  ве-
ресня змінна хмарність, мож-
ливі опади. Температура вночі 
+14...+15 °C, вдень +19...+24 °C. 
12  вересня хмарно з прояснен-
нями, сухо. Вночі +16...+17 °C, 
вдень +19…+24 °C. 13  вересня 
переважно ясно, без опадів. Уночі 
температура повітря становитиме 
+15...+17 °C, вдень +20...+24 °C. 

У північних регіонах 11  ве-
ресня сонячно, сухо. Температура 
повітря вночі +14...+18 °C, вдень 
+18...+26 °C. 12 вересня ясно, без 
дощу. Вночі +12...+16 °C, вдень 
+17...+25 °C. 13  вересня безхмар-
но, сухо. Температура повітря 
вночі становитиме +13...+16 °C, 
вдень +17...+26 °C. 

У Києві 11  вересня безхмар-
но, опади не прогнозують. Уночі  
температура повітря становитиме 
+17…+19 °C, вдень +20...+25 °C. 
12  вересня сонячно, без опадів. 
Нічна температура +15...+18 °C, 
денна +20...+25 °C. 13  вересня 

ясно, сухо. Вночі термометри по-
казуватимуть +15…+17 °C, вдень 
+19...+26 °C. 

У східних регіонах 11  ве-
ресня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Температура повітря 
вночі становитиме +17...+28 °C, 
вдень +20...+25 °C. 12  вересня 
очікується змінна хмарність, до-
щитиме. Вночі +16...+18 °C, вдень 
+20...+26 °C. 13 вересня ясно, опа-
ди не прогнозують. Температура 
повітря вночі +16...+18 °C, вдень 
+20...+25 °C. 

У південних областях 11  ве-
ресня змінна хмарність, імовір-
ний дощ. Уночі температура по-
вітря становитиме +16...+18 °C, 
вдень +20...+25 °C. 12  вересня 
хмарно з проясненнями, корот-
кочасний дощ. Температура по-
вітря вночі +15...+19 °C, вдень 
+21...+26 °C. 13  вересня ясно, 
сухо. Вночі позначка термометра 
показуватиме +16...+18 °C, вдень 
+22...+27 °C. 

 ПОГОДА


