
Чому Путін програє? Відповідь 
така: економіка. Російська еко-

номіка не готова винести ризики 
тривалого протистояння в Кри-
му. Утримувати Крим — це зовсім 
не те, що утримувати Абхазію, 
Придністров’я, Осетію. Це були 
регіони, розорені війною. А Крим 
не воює. Крим треба не рятувати, 
а розвивати. Населення Криму 
більше, ніж усі російські анклави, 
разом узяті, рази в чотири. При 
цьому Крим отримує з України 
90% води, 80% електроенергії, 60% 
продовольства. Крим має заліз-
ничне сполучення виключно через 
Україну. Бюджет Криму дотується 
на 70% із бюджету України. У Кри-
му найнижчі тарифи на ЖКГ — те-
пер їх буде покривати Путін. 

Більше того, джерело доходів 
№ 1 — туризм — через дії Росії 
загрожує впасти в десятки разів. 
Уже в січні Міністерство туризму 
Криму прогнозувало падіння від-
відуваності курортів на 30–50%. 
Передоплата за колективними пу-
тівками впала на 90% порівняно з 
2013 роком. Зараз можна конста-
тувати, що сезон уже зірваний. До-

ходи бюджету і доходи громадян 
впадуть. Впадуть і всі інші галузі 
промисловості, тісно пов’язані з 
економікою України. 

Дивимося на приклад Осетії: 
десятки мільярдів рублів, які Пу-
тін виділив на відновлення після 
війни, пішли в пісок, у кишені міс-
цевої кримінальної еліти і москов-
ських чиновників.

Реформи і процвітання Криму 
неможливі, оскільки Путін у сво-
їй окупації спирається виключно 
на кримінальні структури, які не 
мають реальної підтримки. Звід-
ки будуть гроші на дотації Криму, 
якщо процвітання РФ повністю 
залежить від кон’юнктури на за-
хідних ринках? Зняття ембарго на 
продаж іранської нафти і розши-
рення поставок сланцевого газу в 
Європу, введення санкцій із боку 
ЄС та США — все це призведе до 
різкого зниження темпів розвитку 
дуже слабкої і нестабільної росій-
ської економіки. Висновок: Путін 
навчився брязкати зброєю, але не 
навчився прораховувати ситуацію 
на два-три кроки вперед. 
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Це бажання прогресивної частини 
російського суспільства. І зараз на 
очах у всіх цей процес почав успіш-
но розвиватися.

Адже всі недавні голосування у 
Раді Федерації та Думі наочно по-
казують, що путінська влада вже 
прогнила дощенту. А потреба мос-
ковської міліції в снайперах із досві-
дом стрільби по мирних громадянах 
просто приголомшує. 

Своєю агресією проти України 
Путін намагається порушити роз-
становку сил у Європі, яка встано-
вилася після закінчення Другої сві-
тової. 

Крим для нього не місце відпо-
чинку, а непотоплюваний авіано-
сець, який загрожує всій Європі. І 
тому його бажання забрати АРК в 
України та військове оспорювання 
належності півострова створює ве-
ликий головний біль не тільки для 
Євросоюзу, а й Західного світу в ці-
лому. 

Намагаючись захопити части-
ну України, Володимир Володими-
рович грубо порушує Договір про 
нерозповсюдження ядерної зброї. 
І якщо йому в цьому попустити, то 
у подальшому вже у світового спів-
товариства не буде аргументів, чому 
одні країни можуть мати ядерну 
зброю, а інші — ні. Після цього ко-
жен може кивати у бік України та го-
ворити: а з атомною бомбою такого 
б не могло трапитися...

Все це разом вказує на те, що 
правлінню Путіна настає кінець. 
Просто тепер Європа і Сполучені 
Штати добирають потрібні слова, 
щоб йому про це сказати. 

Україна вже вільна демократич-
на держава, а Росія й досі лишається 
під гнітом сталіністів. І зараз прихо-
дить саме той час, щоб покінчити з 
«червоною чумою» раз і назавжди. 

Тепер стає все більш очевидним, 
що роки, проведені на роботі у КДБ, 
спричинили серйозні та невідворот-
ні зміни в голові Володимира Путі-
на, які ми нині всі спостерігаємо. 

Вся путінська агресія тримаєть-
ся на тому, що свого часу Микита 
Хрущов незаконно передав Крим 
до складу України, а от тепер сам 
Верховний російський головноко-
мандувач змушений у терміновому 
порядку виправляти цю прикру по-
милку. 

Це, звичайно, дуже спірне пи-
тання. Адже якщо тепер розпочати 
обговорювати, що і коли раніше якій 
державі належало, то практично жо-
ден із нинішніх кордонів у Європі 
не встоїть: ні німецько-польський, 
ні німецько-данський, ні французь-
ко-бельгійський, ні російсько-фін-
ський, ні калінінградський анклав, 
який відірвала собі Росія… 

І була Гельсінська угода, згідно з 
якою на всіх територіальних претен-
зіях одних держав до інших було по-
ставлено крапку. Тепер кожна країна 
володіє тим, чим володіє. 

При поділі федеративних Югос-
лавії, Чехословаччини, Радянського 
Союзу той же самий принцип засто-
сували до їхніх складових частин. І 
це було розумно та резонно. 

Якщо пригадати не таку і давню 
історію Криму, то у 1921 році біль-
шовики довільно відрізали Крим від 
Таврійської губернії, передавши до 
складу РРФСР із утворенням крим-
ськотатарської автономії. 

Потім після депортації татар і 
заселення Криму українськими та 
російськими переселенцями він за-
кономірно був переданий назад в 
Україну в 1954 році. Це відбулося під 
час правління Маленкова і Булгані-
на, а не Хрущова, як це мусується у 
популярному міфі про зміну статусу 
Криму. 

Та й варто пригадати, що під час 
цієї «передачі» Кремль відрізав від 
України великі території на користь 
сусідніх російських Бєлгородської, 

Курської і Воронезької областей.
По суті, Москва сьогодні зазіхає 

не тільки на територію України, а на 
весь простір, який контролював сво-
го часу СРСР. А це також і Східна Ні-
меччина, Польща та значна частина 
інших європейських країн. 

Так що, коли впустити Путіна в 
Крим, то він прийде «у гості» й до ін-
ших європейських країн, якщо спо-
кійно спостерігати за його агресив-
ними діями стосовно України. 

Схоже на те, що у Путіна від-
бувається роздвоєння особистості. 
І зразок російського імперіалізму, 
який він нині демонструє світові, 
вказує на те, що він далі, ніж на один 
крок, уже нічого не здатен побачити.

Можна констатувати, що «пу-
тінізм» пройшов усі класичні стадії 
фашизму: узурпацію влади, знищен-
ня опозиції, створення потужної 
каральної машини, виділення групи 
дискримінованих і гнаних громадян, 
культ особистості й культ спорту. 

Тепер, коли ці стадії завершено, 
він визрів і перейшов у наступну фа-
шистську стадію — зовнішню агре-
сію. Олімпіада 1936 року на цьому 
тлі лише викликає гірку усмішку. 

Вражає, наскільки точно пра-
цюють закони історії. Однак будемо 
сподіватися, що вони безпомилково 
спрацюють і в завершальній стадії 
фашизму, а саме його ліквідації та 
створення міжнародного трибуналу.

Виглядає на те, що Путін із усіх 
сил прагне приєднатися у майбут-
ньому в Гаазі до Віктора Януковича. 

І, напевно, суд над цими двома дик-
таторами може стати завершальною 
стадією етапу тотального розграбу-
вання країн, котрі входили до скла-
ду колишнього СРСР.

Володимир Путін переніс усі 
свої комплекси неповноцінності на 
зовнішню та внутрішню політику 
Російської Федерації. При цьому 
одночасно зробивши Росію і її гро-
мадян ізгоями в очах і умах всього 
цивілізованого світу. 

За це доведеться розплачуватися 
десятиліттями, якщо, звичайно, він 
не спровокує своєю агресією поча-
ток війни з Заходом із застосуванням 
усіх видів зброї, включаючи і ядерну.

Не виключено, що, проводячи 
агресію в Криму, В. Путін пішов у 
свій останній похід. І якщо він не зу-
пиниться, то через тиждень уже весь 
світ буде проти нього. 

Але коли його порівнюють із 
Гітлером, то тут може бути зна-
чне перебільшення. У Путіна немає 
самодостатньої економіки, немає 
необхідної кількості кваліфікованих 
і компетентних людей, а армія Ро-
сійської Федерації хизується озбро-
єнням 40–50-річної давності. 

Нині жорна історії перемелю-
ють путінський режим повільно, 
але невпинно. Проте перед усім ци-
вілізованим світом постає головна 
проблема: ядерна бомба затиснута 
в руках вихідця з пітерської шпани.

Тому Захід повинен розуміти, що 
нейтралізація ядерної зброї, котра 
перебуває у володінні імперії, що 
агонізує, — головне поточне завдан-
ня всього людства. 

При цьому дуже знаковим є те, 
що в останніх подіях багато симво-
лічних переплетень і збігів із 1914 і 
1938–39 роками.

Дата, зі столітньою перервою, 
асоціюється з Першою світовою ві-
йною, а спосіб розв’язання війни 
більше нагадує фашистську Німеч-
чину. Але поєднанням прогнилості 
системи і гіпертрофованими геопо-
літичними амбіціями сьогоднішня 
Росія більше схожа на Австро-Угор-
ську імперію.

Майже напевно, що путінізм на-
решті зламає собі шию на Кримській 
кампанії. Але у підсумку ця забаган-
ка російського диктатора може до-
рого обійтись і Україні, і Росії…

Віктор КАСПРУК,
Третя Українська Республіка

Країни «Великої сімки» 
допоможуть Україні розрахуватись 
із «Газпромом» за газ 
Про це заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, 
повідомляють німецькі ЗМІ. У наданні фінансової допомоги 
Києву «Велика сімка» — США, Японія, Німеччина, Франція, 
Великобританія, Канада й Італія — має намір тісно 
співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. Крім 
того, очікується допомога з боку Світового банку, інших 
міжнародних фінансових організацій і окремих держав. 

Китай виступає на підтримку 
цілісності України
Про це заявила постійний представник КНР при ООН 
Лю Цзеі під час засідання Ради Безпеки: «Китай послі-
довно виступає за принцип невтручання у внутрішні 
справи країни, поважає суверенітет і територіальну 
цілісність України». Як відомо, до вирішення кон-
флікту навколо України США заморозили будь-які 
переговори з Росією з питань торгівлі та інвестицій, 
перервали й військові контакти. У понеділок країни 
«Великої сімки» в спільній заяві скасували підготовку 
до саміту «Великої вісімки» в Сочі. 

1,5
стільки мільярдів доларів стано-
вить на сьогодні заборгованість 
за російський газ. Про це повідо-
мив на брифінгу міністр палива та 
енергетики Юрій Продан.
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Чому Путін програє Кримську війну Кабмін серйозно обмежив витрати бюджетних коштів 

Путін повідомив, 
що російські 
війська в Крим 
вводити 
не будуть 

Володимир Путін у вівторок 
у ході прес-конференції з 

приводу подій в Україні заявив, 
що наразі російські війська на 
територію Криму вводити не бу-
дуть. «Поки такої необхідності 
немає», — підкреслив президент 
РФ. 

Він також зазначив, що 
війська в сусідню країну мо-
жуть бути введені, лише якщо 
її громадянам знадобиться за-
хист. При цьому підкреслив, 
що легітимність такого кроку 
забезпечена зверненням Вікто-
ра Януковича, якого він вважає 
юридично чинним Президентом 
України, водночас визнаючи, 
що у того «немає жодної вла-
ди». Глава РФ також підкреслив, 
що великомасштабні навчання 
військовослужбовців Західно-
го та Центрального округів, що 
проводились останнього тиж-
ня, ніяк не пов’язані з подіями в 
Україні. 

Путін також пояснив, що у 
Криму роблять російські солда-
ти. За його словами, перебуван-
ня військових там пов’язане з 
напруженою ситуацією на пів-
острові. «Напружена ситуація у 
Криму з можливим застосуван-
ням збройних сил — вона про-
сто була вичерпана. У цьому не 
було жодної необхідності», — за-
явив Путін. 

В АРК досі не пролуна-
ло жодного пострілу і не було 
жертв. «Що там відбувалося: 
люди приходили, блокували 
збройні підрозділи і домовляли-
ся з ними про те, що вони пови-
нні підкорятися вимогам і волі 
народу, який проживає на цій 
території», — підкреслив Путін.

«Єдина необхідність була, 
що ми робили, — ми посили-
ли охорону наших військових 
об’єктів, тому що вони весь час 
отримували погрози, і ми бачи-
ли, що у Крим підтягуються вже 
бойовички з націоналістичних 
організацій», — сказав він. 

Він також нагадав, що Росія 
вимагає виконання домовленос-
тей Януковича й опозиції. «Яну-
кович за посередництва Польщі, 
Німеччини та Франції в присут-
ності мого представника підпи-
сали 21 лютого угоду», — заявив 
Путін. 

Події

Відповідну постанову «Про еко-
номію державних коштів та не-

допущення втрат бюджету» уряд 
прийняв на засіданні 1 березня, по-
відомляє прес-служба департамен-
ту інформації та зв’язків із громад-
ськістю секретаріату КМУ. 

Згідно з рішенням Кабінету Мі-
ністрів, зокрема, вводиться заборо-
на на придбання форменого одягу, 
автотранспорту, мобільних телефо-
нів, ноутбуків, проведення ремонтів, 
здійснення витрат на обслуговуван-
ня мобільних телефонів, оплату чар-
терних рейсів. 

Без спеціального дозволу уряду 
забороняється створювати нові бю-
джетні установи, збільшувати штат, 
заповнювати вакантні посади, вида-
вати одноразові грошові винагороди 
державним службовцям за сумлінну 
безперервну працю, здешевлювати 
вартість харчування для працівни-
ків. При цьому встановлюється об-
меження на здійснення відряджень 
за кордон, використання бюджетних 
коштів для проведення святкових 
заходів тощо. 

Одночасно передбачається про-
ведення інвентаризації державних 

резиденцій, державних дач, будин-
ків відпочинку, оздоровчих закладів, 
що стоять на балансі органів дер-
жавної влади та інших державних 
органів, державних підприємств. За 
результатами цього Фонд державно-
го майна повинен внести пропозиції 
щодо їх подальшого використання.

Також постанова встановлює 
обмеження щодо кількості заступ-
ників керівників органів виконавчої 
влади. Відзначається, що міністр 
матиме не більше чотирьох заступ-
ників, голови обласних, Київської 
та Севастопольської міських дер-
жадміністрацій — не більше трьох, а 
голови районних, районних у містах 
Києві та Севастополі державних ад-
міністрацій — не більше двох. 

Задля ефективного використан-
ня страхових внесків державних со-
ціальних фондів Кабінет Міністрів 
обмежив витрати на організацію 
роботи фондів, зокрема організацій-
но-управлінські витрати, капітальні 
вкладення, витрати на інформати-
зацію. 

Крім того, низці центральних 
органів виконавчої влади уряд до-
ручив вжити заходів щодо недопу-

щення втрат бюджету. Зокрема, це 
стосується припинення діяльності 
конвертаційних центрів і «податко-
вих ям», зупинки схем обігу спир-
ту без оподаткування, посилення 
контролю за обігом гуманітарної 
допомоги, арешту коштів, перера-
хованих із України з ухиленням від 
оподаткування або отриманих зло-
чинним шляхом тощо. 

Також рекомендовано вжити 
заходів щодо економного та раціо-
нального використання державних 
коштів.

Путін бореться в Криму за наближення 
свого кінця 
Дуже багато хто в Росії хотів би, щоб Володимир Путін пішов 


