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Після всього, що в останні 
місяці відбулося в Україні, 

настав нарешті час узяти під 
арешт Медведчука. Потрібно 
опублікувати його повне досьє, 
чи був він завербований у КДБ, 
коли, за яких обставин. Потріб-
но перевірити його діяльність 
у часи, коли він був адвокатом 
Стуса і Литвина. Чи можна го-
ворити, що як адвокат він скоїв 
кримінальний злочин, а його дії 
призвели до знищення цих двох 
світочів української нації? 

Що стосується Шуфрича, то 
з нього треба зняти депутатську 
недоторканність. Треба розслі-
дувати його діяльність у газовій 
сфері та причетність до різних 
схем, а також його діяльність 
у часи Кучми й Януковича. Чи 
мали ці схеми корупційний ха-
рактер? 

Глава Фонду «Українська перспек-
тива» Олександр Вілкул доставив 

у Донецьку область чергову партію 
гуманітарної допомоги. У Святогір-
ську він передав понад 15 тонн ме-
дикаментів і продуктів харчування 
в табори біженців із зони конфлікту. 
Таку адресну гуманітарну допомогу 
в зону конфлікту Фонд буде відправ-
ляти регулярно. 

— Прості мирні жителі із зони 
конфлікту повинні відчувати, що 
вони не одні, що вони частина укра-
їнського народу і що ми з ними, — 
сказав Вілкул. 

Відповідно до звернення до Фон-
ду медикаменти й продукти передані 

в соціальні установи Святогірська, 
де перебувають діти з матерями зі 
Слов’янська, Краматорська та Крас-
ного Лиману. 

Як повідомлялося раніше, 
24 червня Фонд «Українська пер-
спектива» привіз і передав пред-
ставникам Донецької облдержад-
міністрації 10 тонн гуманітарної 
допомоги — медикаменти і продукти 
харчування, які вони передали об-
ласному центру екстреної медичної 
допомоги та Слов’янській централь-
ній районній лікарні. 

Зокрема, в рамках проекту «На-
дайте допомогу!» з підтримки людей 
із Донецької та Луганської областей 
Фонд уже вивіз із зони конфлікту 137 
дітей і поселив їх у табори в Скадов-
ську та під Кривим Рогом. Діти за-
безпечені всім необхідним. 

Рада створила орден Героїв 
Небесної сотні 
Верховна Рада заснувала орден Героїв небесної Сотні. 
Новим орденом відзначатимуться особи за громадян-
ську мужність, патріотизм, відстоювання конституцій-
них засад демократії, прав і свобод людини, активну 
благодійну, гуманістичну, громадську діяльність. Орде-
ном Героїв Небесної сотні нагороджуватимуть також за 
«самовіддане служіння українському народу, виявлене 
під час Революції гідності, інших подій, пов’язаних із 
захистом незалежності, суверенітету і територіальної 
цілісності України». 

25
на стільки % з 1 липня в 
Україні збільшується акциз-
ний податок на тютюнові 
вироби 

Настав час відкрити очі та назвати 
речі своїми іменами. Ми сороми-
лися називати Путіна Гітлером. 
Не тому, що він народився і жив 
у іншій країні, яка то дружила, то 
воювала з нацистським лідером. 
Ми вважали, що Путін не тягне на 
Гітлера, тому що до березня-2014 
йому було важливо залишатися 
членом європейської спільноти: 
незважаючи на підриви будинків 
у вересні 1999 року в Росії, на 
нову війну в Чечні, на придушення 
свобод власних підданих, на війну 
2008 року проти крихітної Грузії. 

У березні 2014-го Путін перей-
шов Рубікон. Він викреслив себе з 
європейської та світової спільноти; 
він показав, що корпоративні, фі-
нансові інтереси країни відходять на 
другий план перед національними, а 
точніше націоналістичними, та гео-
політичними інтересами Росії як ба-
чить їх Путін. А бачить Путін Росію 
виключно як нову імперію, що підні-
мається з руїн. Причому відроджує 
цю імперію він — Володимир Путін. 

Путін — безвідповідальний і 
неосвічений спрощенець. Він дуже 
погано знає історію, і не випадково 
канцлер Німеччини Меркель (котра 
свою історію знає добре) сказала, 
що президент Росії живе в іншому 
світі. Вона не мала на увазі, що Пу-
тін збожеволів. Вона мала на увазі, 
що Путін оперує давно віджилими 
поняттями — з XIX і першої поло-
вини ХХ століть, коли всі мислили 
у форматі захоплення територій та 
об’єднання націй. 

Росія вже вела війну в Криму в 
1853–1856 роках, і Росія цю війну 
програла. Путін розмовляє сьогодні 
зі світом з позиції сили — як свого 
часу Гітлер. Але Гітлер таки спирав-
ся на блок із Італією і Японією, а з 
серпня 1939-го ще й на союз зі Ста-
ліним — і все одно програв. РФ же в 
справі захоплення Криму опинилася 
в абсолютній ізоляції. Її не підтри-
мала жодна країна (крім кількох аф-
риканських). Навіть Китай обмеж-
ився ввічливим нейтралітетом. 

Аналогія між березнем 1938-го, 
коли Гітлер спочатку захопив Ав-
стрію, а потім, у вересні того ж року, 
Судети, і Путіним, який окупував у 
березні 2014-го Крим, настільки оче-
видна, що порівняння Путіна з Гіт-
лером не сходить із газетних шпальт 
і вуст політичних і громадських ді-
ячів. Навіть Гілларі Клінтон порів-
няла Путіна з Гітлером. Але питан-
ня не в тому, чи є Путін Гітлером і 
чи йде він по його стопах (є і йде). 
Питання, що робити і чого чекати 
всім нам, хто знає історію гітлериз-
му. Якби Гітлер зупинився в березні 
або вересні 1938-го, або навіть у бе-
резні 1939-го, після окупації Чехос-
ловаччини, він увійшов би в історію 
Німеччини як видатний політичний 
діяч і залишився б у пам’яті німець-
кого народу фюрером, що об’єднав 
етнічних німців у кордонах нової ні-
мецької імперії. Але він не зупинив-

ся, бо німців треба було «рятувати» 
й «об’єднувати» у всій Європі. 1 ве-
ресня 1939-го він почав військові дії 
проти Польщі, не усвідомлюючи, що 
починає війну, яка увійде в історію 
як Друга світова, щиро не бажаючи і 
не плануючи вести велику війну. 

Путін теж не зупиниться. Як і 
Гітлер, Путін не може зупинитися. 
Тому що росіян «утискають» не тіль-
ки в Україні. Крим не може стати 
кінцем націоналістичних і імпер-
ських устремлінь російського дові-
чного президента. Довічного — тому 
що за новою російською конститу-
цією Путін має право залишитися 
президентом спочатку до 2018 року, 
до наступних президентських ви-
борів, а потім ще й переобратися на 
наступні шість років — до 2024 року 
(до кінця цього терміну він якраз до-
сягне віку Сталіна). 

Бачачи нав’язливу аналогію, зна-
ючи історію Другої світової війни, 
заднім числом озираючись на 1938-
й, що могли і повинні були зробити 
західні демократичні держави? По-
чати війну з Гітлером у 1938 році? 
Укласти глобальні антигерманські 
міжнародні угоди й ізолювати Ні-
меччину, ввівши проти неї всілякі 
санкції? Вичікувати, нічого не ро-
блячи, сподіваючись, що пронесе? 
У 1938-му Європа вибрала останній 
варіант: вичікувати і нічого не ро-
бити. Через півтора року, по дорозі 
віддавши ще й залишки Чехосло-
ваччини, вона все одно виявилася 
залученою у війну, розпочату Гітле-
ром, причому навіть можливості ка-
пітулювати Гітлер нікому не надав. 
Він надав можливість померти або 
перемогти. Ми знаємо, хто переміг 
у цій війні та як закінчили Гітлер, 
Німеччина і німці — поразкою, роз-
ореною країною та Нюрнберзьким 
процесом. 

Я думаю, що Нюрнберзький 
процес над Путіним буде проходи-
ти в Севастополі. Всі підсудні, крім 
тих, що накладуть на себе руки, до-

живуть до дня, коли їм буде зачита-
ний вирок. Я хочу, щоб ці майбутні 
підсудні (принаймні деякі з них) 
почули свої імена вже зараз: це мі-
ністр закордонних справ Росії Сер-
гій Лавров, що виконує сьогодні при 
Путіні функції Ріббентропа, пові-
шаного за вироком Нюрнберзького 
трибуналу; це міністр оборони Росії 
Сергій Шойгу; це В’ячеслав Сурков, 
політичний та ідеологічний автор 
проекту «Захоплення України»; це 
колишній директор ФСБ і ниніш-
ній секретар Ради безпеки Микола 
Патрушев, відповідальний за силові 
та каральні операції у війні з Украї-
ною; це російський фашист Дмитро 
Рогозін; це середньовічний мрако-
біс-націоналіст Олександр Проха-
нов і душитель волі на російському 
телебаченні Костянтин Ернст; це і 
ті, хто за службовим обов’язком за-
лишається за кадром: генерали КДБ/
ФСБ Сергій і Віктор Іванови та Ігор 
Сєчін. Це всі члени російського пар-
ламенту і Ради Федерації, що спочат-
ку дали санкцію на введення росій-
ських військ в Україну, потім — на 
анексію Криму. 

Ми згадаємо і мовчання Анато-
лія Чубайса, слухняного раба, що 
ні в чому не заперечує начальству; і 
сором’язливу заяву-напіввиправду-
вання Олександра Волошина — од-
ного з творців нинішньої путінської 
«вертикалі влади»; і Володимира 
Познера, що завжди лавірує, випу-
щеного на західні канали точно так 
само, як випускали його на початку 
1980-го, коли радянська армія уві-
йшла до Афганістану, і він поясню-
вав рідною англійською, анітрохи 
не червоніючи, що йдеться про «об-
межений контингент» і «визвольну 
місію». Ми згадаємо всіх, але це буде 
трохи пізніше — коли ми переможе-
мо. 

Сьогодні перед демократичним 
світом стоїть важкий вибір, точно 
такий, який був у 1938-му: почати ві-
йну з Путіним у 2014 році? Укласти 

глобальні антиросійські міжнарод-
ні угоди й ізолювати Росію, ввівши 
проти неї всілякі санкції? Вичікува-
ти, нічого не роблячи, сподіваючись, 
що пронесе? На жаль, не пронесе. Я 
роблю прогноз, заснований на істо-
рії Німеччини: вересень 2015-го. Це 
дата початку Третьої світової війни. 

Ми переможемо в цій війні, тому 
що Росія не в змозі вести її проти 
всього людства. Результатом цієї ві-
йни буде розпад Російської Федера-
ції, на тлі якого розвал Радянського 
Союзу в 1991 році здасться скром-
ною репетицією перед прем’єрою. 
Я далекий від думки, що у Росії 
сьогодні вистачить внутрішніх сил 
для того, щоб зупинити катастро-
фу, що насувається. Але я хочу, щоб 
ці рядки встигли прочитати росія-
ни: Путін — агресор і палій війни. 
Вас втягують у світову братовбивчу 
бойню. Ви стаєте жертвами (і співу-
часниками) державних злочинців, 
які прийшли з Ньйорда КДБ і захо-
пили у вашій країні владу. Ця війна 
не несе вам вигоду; вона несе лише 
ганьбу, розорення і смерть. Україн-
ці довели на Майдані, що готові по-
мерти за свою свободу. Чи готові ви 
померти за імперські амбіції Путіна? 
Це те, що всіх вас чекає в недалекому 
майбутньому. Тому що за всю істо-
рію демократичний світ не програв 
жодної сутички. Він виходив пере-
можцем із усіх битв. Якщо хочете 
жити, зметіть Путіна! 

Юрій
ФЕЛЬШТИНСЬКИЙ, 

доктор 
історичних наук,

Бостон 
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Вілкул доставив у Донецьку область гуманітарну допомогу Влада днями оголосить про відкриття 
гуманітарного коридору на Донбасі 

Влада Криму 
«націоналізувала» 
український 
суднобудівний 
завод 

Актуально

  ЦИТАТА 

Вінстон Черчилль про росіян: 
«Ці росіяни непередбачувані. Вони 
заморили своїх селян голодом. 
Вони затопили найродючіші землі, 
щоб зробити електростанції. Вони 
забруднили врожайні райони відхо-
дами від ядерної промисловості. У 
них невелика щільність населення, 
але і при цьому вони примудрилися 
загидити свою країну настільки, що 
тепер змушені купувати зерно. 
Я думав, що помру від старості. Але 
коли Росія, що годувала всю Європу 
хлібом, стала закуповувати зерно, я 
зрозумів, що помру від сміху. Сталін 
захопив аграрну країну та пере-
творив її на сировинний придаток 
і ядерний смітник. Тільки Ленін міг 
би вивести росіян із того болота, 
куди він сам їх завів. Але Леніна 
вони успішно отруїли. Через кілька 
поколінь вони ще більше деграду-
ють і не зможуть самостійно навіть 
видобувати корисні копалини. 
Народ вимиратиме, а диктатори та 
їхні слуги будуть жити, купуючи у 
нас предмети розкоші та продаючи 
сусіднім країнам концесії; для ро-
сійських лідерів це найвигідніший 
бізнес». 

Вибори до парламенту можуть 
пройти у жовтні 
Петро Порошенко під час свого виступу на сесії ПАРЄ у 
Страсбурзі висловив сподівання, що дострокові вибори 
парламенту пройдуть в Україні вже у жовтні, передають 
УНН. Президент вважає, що Верховна Рада має обира-
тися за пропорційною системою на основі відкритих 
списків. Він наголосив, що доцільно ухвалити новий 
законопроект, а потім проводити вибори. З його слів, 
такий закон він незабаром внесе до ВР. «Парламент має 
обиратися за відкритими списками. Виборці мають зна-
ти кожного кандидата особисто», — сказав гарант. 

Олег СОСКІН: 

Депутати так званої держради 
анексованого Криму ухвали-

ли рішення про націоналізацію 
суднобудівної компанії «Море» 
у Феодосії, яка випускає як вій-
ськові, так і цивільні судна, пе-
редає «Укрінформ». 

За перше півріччя минулого 
року ВАТ «Феодосійська судно-
будівна компанія «Море», що 
входить до складу ДК «Укробо-
ронпром», отримала 184,8 міль-
йона гривень чистого прибутку 
— в 22 рази більше, ніж за весь 
2012 рік. 

«Море» спеціалізується на 
військовому та цивільному суд-
нобудуванні, зокрема на ство-
ренні військових і цивільних ка-
терів, суден на підводних крилах 
із легких сплавів, суден на пові-
тряній подушці. 

Зі  стапелів саме  цього  під-
приємства  зійшли  такі  відомі 
судна  на  підводних  крилах,  як 
«Ракета»,  «Комета»,  «Восход»,  
«Циклон»  і  «Олімпія».  Їх  за-
гальна  кількість  становить  40%  
серед  суден  такого  типу  в   сві-
ті. 

Теплоходи «Комета», побу-
довані в кінці 1960-х — на почат-
ку 1970-х, експлуатуються дони-
ні в Німеччині, Греції, на Кубі. 

Про це журналістам в Ізюмі 
Харківської області повідомив 

глава МВС Арсен Аваков. «Буде 
оголошено офіційні схеми й шля-
хи гуманітарного коридору, яким 
люди зможуть виходити, маю на 
увазі, що вони одержуватимуть 
якийсь рівень підтримки й сервісу. 
Тобто що вони зможуть вийти із 
зони боїв, поспати, проконсульту-
ватись у фахівців», — сказав Ава-
ков. 

Раніше офіцер прес-центру 
АТО Олексій Дмитрашковський 
повідомив, що групи бойовиків 

у зоні АТО просять українських 
силовиків створити коридор для 
того, щоб вони могли вийти. 

Юрій ФЕЛЬШТИНСЬКИЙ: 

Хочете жити — зметіть Путіна 

Медведчук 
повинен бути 
під арештом, а 
з Шуфрича треба 
зняти депутатську 
недоторканність 


