
Російська армія може відкри-
то вторгнутися в Україну. Про 

це заявив президент США Барак 

Обама в інтерв’ю The New York 
Times. 

Глава Сполучених Штатів по-
відомив, що влітку виникла певна 
напруженість у міжнародних від-
носинах. 

На переконання Обами, пер-
спектива укладення угоди, яка б 
заборонила президенту Росії Во-
лодимиру Путіну вторгнення в 
Україну, була «реальною, але ту-
манною». 

Президент США відзначив, що 
зараз небезпечний час, тому що 
позиції сепаратистів слабшають. 

«Я думаю, що Путін не хоче 
втрачати обличчя, а отже, вікно 
для виходу на цей компроміс про-
довжує звужуватися», — підкрес-
лив Обама. «Він міг би вторгнути-
ся», — наголосив глава США. 

Весь світ чітко розуміє, що в серп-
ні–вересні цього року Росія по-

чне Третю світову війну, але ніхто не 
може їй запобігти. Про це написав 
у своєму блозі на «Радіо Свобода» 
російсько-американський історик, 
автор книг «ФСБ підриває Росію» 
та «Корпорація: Росія і КДБ за ча-
сів президента Путіна» Юрій Фель-
штинський. 

Історик зазначив, що про росій-
ські війська на кордоні з Україною 
всі знають, як і про те, що Крим був 
захоплений в якості військового 
плацдарму. Але, за його словами, ві-
йна неминуча, адже Кремль розрахо-
вує захопити Україну без особливого 
опору і впевнений у своєму успіху. 

Фельштинський зазначив: як і в 
перших двох війнах, ініціатор вій-
ськового конфлікту хоче, щоб увесь 

світ усвідомив велич Росії, тільки зо-
всім скоро навіть російські політики 
перестануть у неї вірити. «Росіяни 
знову підійшли до краю прірви: їх 
знову пошлють на війну збожеволілі 
правителі. Цього разу війна буде не 

за світове комуністичне панування, а 
за «Русский мир», але трун менше не 
стане», — підкреслив історик. 

На думку експерта, світ не зможе 
протистояти «групі полковників і 
генералів КДБ-ФСБ, яка заволоділа 
Росією в результаті хитрої багатохо-
дової операції». 

Раніше депутат Держдуми РФ, 
лідер ЛДПР Володимир Жиринов-
ський заявив, що рішення про Третю 
світову війну вже прийнято прези-
дентом РФ Володимиром Путіним. 
«Як була Перша світова війна, Мико-
ла II прийняв остаточне рішення. Як 
Друга світова війна — всі правильні 
рішення й остаточні приймав Ста-
лін. Так і зараз. Третя світова війна, 
головне рішення — я впевнений, що 
воно вже прийнято», — сказав Жи-
риновський. 
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Загроза прямого вторгнення ро-
сійських військ в Україну збері-

гається. Проте все залежатиме від 
психічного стану Путіна. Про це 
написав на своїй сторінці в мережі 
Facebook радник глави МВС Зорян 
Шкіряк. 

«Перебуваючи в зоні АТО і 
аналізуючи все, що тут відбува-
ється, сьогодні роблю невтішний 

висновок: загроза прямого втор-
гнення військ РФ, на жаль, зберіга-
ється. І питання вже не в надума-
них і відверто дебільних приводах 
маразмів, що так незграбно і тупо 
намагаються зліпити кремлівські 
технологи, а в іншому. Все зале-
жить від психічного стану Путі-
на», — констатує він. 

Прогнозувати дії цього дикта-
тора, який став головним болем 
усього світу, безглуздо, проте зро-
зуміло одне — рашизм не пройде, 
підкреслює Шкіряк. 

«Президент РФ — психопат, 
кривавий маніяк і параноїк. Ідея 
поширення рашизму на терито-
рії колишнього СРСР і створення 
нового євразійського червоно-
коричневого рейху повністю по-
збавила Путіна розуму і натяків 
на здоровий глузд. Він — дикта-
тор-безумець, який став головною 
проблемою цивілізації на початку 
21-го століття. Отже, Путін — не-
передбачуваний і прогнозувати 
його дії неможливо. Зрештою, 
міжнародне співтовариство і всі 
ми давно це усвідомили. Тож нія-
кої паніки, ми до всього готові — 
відіб’ємось. Як сюди полізуть — це 
буде його (Путіна. — Ред.) кінець», 
— резюмує радник глави МВС. 

Російським чиновникам заборонять 
їздити на іномарках 
В Держдумі РФ пропонують увести заборону на придбання для 
органів державної влади автомобілів усіх марок тих країн, які 
застосували санкції до Росії. На думку заступника голови комі-
тету з конституційного законодавства і державного будівництва 
Вадима Соловйова, держслужбовці не мають права купівлею 
цих машин економічно підтримувати тих, хто чинить тиск на РФ. 
Раніше уряд уже ввів своєю постановою заборону на держзаку-
півлі іноземної автомобільної техніки, однак вона не торкнула-
ся іноземних машин, вироблених у Росії. Тепер же йдеться про 
заборону і на іномарки російської збірки. 

2,5
стільки мільйонів євро 
Євросоюз готовий виділити 
на гуманітарну допомогу для 
України та на відновлення 
Донбасу. Про це повідомив 
президент Європейської комі-
сії Жозе Мануель Баррозу. 

Екс-радник президента Росії еко-
номіст Андрій Ілларіонов розповів, 
що він думає про спроби Путіна від-
правити в Україну «миротворців». 

— Те, що зараз намагається зро-
бити Путін, мовою міжнародного 
права називається легалізацією 
агресії, — сказав Андрій Миколайо-
вич. — Введення так званого «гума-
нітарного конвою», «миротворчих 
військ», «підрозділів МНС» — один 
із етапів відпрацьованої російською 
владою методології із захоплення 
чужих територій. 

Спочатку на чужій землі по-
чинають орудувати диверсанти і 
терористи, потім стає зрозуміло, 
що протистояти озброєним силам 
країни, де діють, вони не можуть, 
— і на допомогу до них поспіша-
ють так звані «миротворчі війська», 
«гуманітарні місії», «конвої МНС», 
справжня мета яких — легалізація 
сепаратизму, тероризму й анексій. 
Цей сценарій добре відомий, цю ме-
тодологію агресор застосовував нео-
дноразово — в Абхазії, Південній 
Осетії, Придністров’ї... 

— Тобто йдеться про вторгнен-
ня? 

— «Вторгнення» — трохи менш 
чіткий синонім загальновизнаного 
терміна «агресія», який передбачає 
один із найбільш тяжких міжнарод-
них злочинів. І захоплення Криму, 
і підтримка терористів на Донбасі, 
і оголошений так званий «гума-
нітарний конвой МНС» повністю 
підпадають під визначення агресії, 
встановлене резолюцією № 3314 

Генеральною Асамблеєю ООН від 
14 грудня 1974 року. В ній вказа-
на одна з кваліфікувальних ознак 
агресії: розміщення збройних сил 
чи інших силових підрозділів однієї 
держави на території іншої без її зго-
ди, незалежно від того, як ці збройні 
сили називаються, нехай навіть і ми-
ротворчими, гуманітарними, кон-
войними... Хоча благу справу, мені 
здається, конвоєм не назвуть. 

Йдеться про тяжкий злочин і з 
погляду міжнародного права, і з по-
гляду кримінальних кодексів Укра-
їни та Російської Федерації. Керів-
ництву України не слід забувати, що 
компроміс із агресором від агресії не 
рятує. Він лише погіршує ситуацію, 
що склалася. 

— Що потрібно зробити, щоб 
цьому запобігти? 

— Не просто потрібно, а необ-
хідно офіційно, на всіх рівнях за-
явити, що ні український президент, 
ні український уряд, ні українське 
МЗС, ні українське суспільство згоди 
на таку «гуманітарну місію», «гумані-
тарний конвой» або «дії російського 
МНС» на території України не дава-
ли, не дають і давати не збираються. 
Не можу, звичайно, гарантувати, що 
агресора це зупинить, але коректна 
кваліфікація його дій буде дана. 

Нині покійний Едуард Шевард-
надзе свого часу змушений був дати 
згоду на розміщення російських 
«миротворців» на території Грузії. В 
результаті країна втратила два регі-
они — Абхазію та Південну Осетію. 
Керівництву України не можна за-
бувати про це. Згода на операції з 

участю російського «гуманітарного 
конвою» означає добровільну зда-
чу й подальше «відконвоїрування» 
власної території. 

У вівторок же, 12 серпня, стало 
відомо, що про «гуманітарну до-
помогу» домовився екс-президент 
України Леонід Кучма. «Гуманітар-
ка» Росії під егідою Міжнародного 
комітету Червоного Хреста (МКЧХ) 
перетне українсько-російський кор-
дон на митному посту в Харківській 
області. Зазначається також, що в 
Луганськ будуть доставлені не тіль-
ки російські вантажі, але також «до-
помога України, ЄС і Сполучених 
Штатів». 

У той же час Міжнародний ко-
мітет Червоного Хреста вважає, що 
Російська Федерація порушила до-
мовленість із Червоним Хрестом і 
відправила гуманітарний вантаж 
в Україну, не надавши попередньо 
список того, що перебуває у ванта-
жівках. 

Про це в інтерв’ю Deutsche Welle 
заявив представник Міжнародного 
комітету Червоного Хреста Андре 
Льорш. 

«Досі ми цього списку не отри-
мали. Саме тому нас так здивувала 
звістка про те, що з Росії все-таки 
направлена колона гуманітарної до-
помоги. Ці повідомлення остаточно 
нас заплутали: тепер ми повинні 
самі розібратися в тому, що відбува-
ється», — заявив він. 

За словами Льорша, «основною 
умовою для нашої співпраці з місі-
єю поставок гуманітарної допомоги 
з Росії є передача нам предметів до-
помоги для перевірки. В цьому разі 
передача повинна здійснюватися 
в офіційній точці на українському 
кордоні», — пояснив Льорш. 

Він додав, що організація сама 
визначає, хто має отримати допо-
могу. 

За словами представника Чер-
воного Хреста, організація робить 
усе для того, щоби залишатися ней-
тральною та не втягнутою в кон-
флікт. 

У свою чергу українська влада 
наполягає, що не дозволить коло-
ні перетнути 
український 
кордон — 
вантаж пови-
нен бути пе-
рекла дений 
у вантажівки 
Ч е р в о н о г о 
Хреста, які 
будуть орен-
довані орга-
нізацією. 
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Історик Юрій ФЕЛЬШТИНСЬКИЙ: 

Андрій Ілларіонов

Кернес попередив: «Жодних 
референдумів і новоутворень у Харкові» 

Події

Рада відмовилася навіть 
розглядати законопроекти 
про вибори за відкритими 
списками 
Верховна Рада не включила до порядку денного 
жодного законопроекту про вибори народних де-
путатів, якими пропонувалося проводити вибори 
за відкритими регіональними списками. Нагада-
ємо, вибори до ВР планується провести восени зі 
скороченим терміном передвиборчої агітації. 

Президент США Барак ОБАМА: 

Мер Харкова Геннадій Кернес 
заявляє, що жодних рефе-

рендумів та оголошення будь-яких 
республік у Харкові неможливе, а 
чутки про це є провокацією. 

Про це йдеться у його звернен-
ні, поширеному у вівторок прес-
службою харківської мерії. 

«Я знаю, що в місті діють сили, 
зацікавлені розгойдати ситуацію, 
вони використовують брудні при-
йоми та «кишенькові» ЗМІ, пові-
домляючи, що до 23 серпня в місті 
нібито готується референдум і тут 
буде оголошена так звана ХНР», —
зазначив він. 

«Відповідально заявляю: поки 
я керую Харковом, ніяких рефе-
рендумів і ХНР у нашому рідному 
місті не буде. Як і не буде проголо-
шення жодних інших геополітич-
них новоутворень», — зазначив 
він. 

«Усі спроби повторити у нас 
Слов’янськ або Луганськ місь-
ка влада припинить швидко 
та жорстко. Прошу цих людей 
запам’ятати: Харків був, є і буде 
частиною єдиної та неподільної 
України», — наголосив Кернес. 

Він зазначив, що 23 серпня від-
значатиметься День міста та День 
визволення Харкова.

«Якщо знайдеться хтось, 
хто вирішить зіпсувати його 
харків’янам, хтось, хто побажає 
влаштувати в Харкові провокації, 
нехай знають: городяни їм цього 
не пробачать. І не забудуть», — по-
передив він. 

«Псевдореферендуми і подібні 
дії принесли жителям Донбасу та 
Луганської області тільки війну, 
руйнування і горе. Вірю, що наші 
люди проявлять властиві їм спокій 
і мудрість, не піддадуться на про-
вокації і зроблять усе, щоб зберег-
ти лад і мир», — додав Кернес. 

Зорян ШКІРЯК: 

Екс-радник президента Росії Андрій ІЛЛАРІОНОВ: 

Згода України на «гуманітарний конвой» Путіна 

— це добровільна здача власної території 

Путін — психопат, кривавий маніяк 
і параноїк 

Путін може вдертися в Україну 

Росіяни знову підійшли до краю прірви, 
їх знову пошлють на війну збожеволілі правителі 


