
У четвер, 3 березня, був 
оприлюднений текст «Остан-
нього слова» Надії Савченко, 
з котрим вона в той день 
мала виступити на засіданні 
суду, на якому повинні були 
оголосити вирок. Але, як за-
вжди, російський суд переніс 
розгляд справи, цього разу 
— на 9 березня. На знак про-
тесту Надія оголосила сухе 
голодування. Ми вирішили 
опублікувати весь текст, щоб 
українці зрозуміли, якою 
сильною, вольовою, справж-
ньою патріоткою, люблячою 
донькою України є ця молода 
людина. Без сліз читати текст 
не можливо. Ми молимося за 
те, щоб Надія повернулася до 
рідної домівки.

Останнє слово Надії Сав-
ченко

«Я не визнаю ні прови-
ни, ні вироку, ні російського 
суду. У разі обвинувального 
вироку — апеляції не буде. Я 
хочу, щоб весь демократичний 
цивілізований світ зрозумів, 
що Росія — це країна третього 
світу з тоталітарним режимом 
і диктатором-самодуром, у 
якій плюють на права людини 
та міжнародне право.

Абсурдною є ситуація, 
коли ті, хто викрадає людей, 
— піддають їх тортурам, а по-
тім ще й роблять вигляд, що 
мають право їх судити! Про 
який справедливий суд тут 
може йти мова?! У Росії немає 
суду та слідства! Тут є фарс 

лялькових маріонеток Кремля. 
І я вважаю абсолютно зайвим 
витрачати час свого життя на 
те, щоб брати в ньому участь!

Тому апеляції не буде, а 
буде наступне: після вироку я 
продовжую голодування ще 
на десять днів, поки вирок 
вступить у силу. Через десять 
днів я оголошую сухе голоду-
вання, і тоді в Росії є не більше 
десяти днів, щоб повернути 
мене в Україну, звідки викра-
ли! І мене не хвилює, яким чи-
ном вони будуть це доводити! 
Я чула про досить непогані 
здібності Петра Олексійовича 
Порошенка в дипломатії. Я 
сподіваюся, що його диплома-
тичних здібностей вистачить 
на те, щоб домовитися в Росії 
з одним ідіотом, адже він обі-
цяв моїй матері, що я ще на 
травневі свята 2015 року буду 
вдома.

І поки за мене будуть тор-
гуватися, життя мене буде за-
лишати, і Росія мене все одно 
поверне в Україну — живою 
чи мертвою, але поверне!

 І всі ці десять днів під 
воротами СІЗО буде день і 
ніч стояти моя сестра, і буде 
чекати — випустять мене чи 
винесуть. І якщо ви її поса-
дите, на її місце прийде і ста-
не моя мати, їй 77 років. Ви і 
її посадите? Тоді на її місце 
стане моя подруга, мій друг, а 
за ними українець за україн-
цем! І запам’ятайте — усіх вам 
сюди не запхати! А поки мої 
співвітчизники будуть стояти, 

прості, чесні та порядні росі-
яни з найближчих будинків 
почнуть їм підносити гаря-
чий час, бутерброди та теплі 
ковдри, тому що кожен з них 
розуміє, що завтра на моєму 
місці може опинитися дитина 
кожного з них у цій в’язниці 
всіх народів під назвою Росія!

Ось так починаються Май-
дани! А воно вам треба?! Ви ж 
цього боїтеся як вогню! Тому 
Кремлю краще повернути 
мене в Україну чим швидше і 
живою!!!

А всьому світу з демокра-
тичними цінностями краще 
вчасно засвоїти уроки історії 
та згадати, що свого часу Єв-
ропа була толерантна з Гітле-
ром, а Америка не була досить 
рішучою — і це призвело до 
Другої світової війни. Путін 
— це тиран з імперськими 
замашками, комплексами На-
полеона та Гітлера разом узя-
тих! А ведмідь людської мови 
не розуміє, він розуміє лише 
мову сили. Тому, якщо ми не 
станемо більш рішучими і не 
визначимо вчасно правильні 
пріоритети, то будемо скоро 
мати Третю світову війну!

І я, тепер уже як політик, 
не подам руки Росії на полі-
тичній арені. Дуже не з руки 
подавати руку тому, хто три-
мав тебе в наручниках, а твій 
народ у кайданах. Але, при-
ймаючи кожне своє політичне 
рішення, я завжди буду дума-
ти, як воно відобразиться на 
простому народові як в Украї-

ні, так і в Росії. Тому що в Росії, 
незважаючи ні на що, все ж є 
багато чесних, добрих і поряд-
них людей».

P.S. Надія Савченко на-
родилася 1981 року в Києві. З 
дитинства мріяла стати льот-
чиком бойових літаків. Після 
закінчення школи здобула 
фах модельєра-дизайнера та 
протягом року навчалася на 
факультеті журналістики ки-
ївського Університету «Укра-
їна». Згодом вступила за 
контрактом до лав Збройних 
сил України, службу почала в 
залізничних військах радист-
кою. Потім підписала контр-
акт на службу в 95-ій аеромо-
більній бригаді в Житомирі, 
де саме формувався перший 
контрактний батальйон. У 
2004–2005 роках у складі 
українського миротворчого 
контингенту брала участь у 
місії в Іраку, де в 2004/2005 
прослужила шість місяців 
на «чоловічій» посаді — як 
стрілець третьої роти 72-го 
окремого механізованого ба-
тальйону. Після повернення з 
Іраку у 2005 році вступила до 
Харківського університету по-
вітряних сил, на що отримала 
дозвіл особисто від міністра 
оборони України Анатолія 
Гриценка. Закінчила універ-
ситет — як штурман. Має 170 
годин нальоту і 45 стрибків із 
парашутом. 19 січня 2014 року 
брала участь у сутичках на 
Грушевського. 
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На захист Савченко 
стала засновниця 
російського каналу

Депутат Європарламенту закликав 
ініціювати «список Савченко»

Понад 270 видатних західних діячів просять 
звільнити Надію Савченко

На підтримку Надії Савченко громадяни 
Грузії стали в 7-кілометровий ланцюг 

Засновник і перший керівник 
телекомпанії «РенТВ» Ірена 

Лєснєвська закликала Прези-
дента Росії Володимира Путіна 
звільнити українського військо-
вослужбовця Надію Савченко. 
Своє відкрите звернення до Пу-
тіна Лєснєвська опублікувала в 
Facebook.

«Пане Президенте! Зверта-
юся до Вас напередодні Міжна-
родного жіночого дня як грома-
дянка Росії і просто як жінка. На 
очах усього світу, в російській 
в’язниці, оголосивши сухе голо-
дування, вмирає відважна жінка 
Надія Савченко! Я прошу, я кли-
чу до чогось людського, христи-
янського, чоловічого, врешті-
решт, у Вас, щоб зупинити це 
свавілля та негайно обміняти 
Надію на російських військо-
вополонених або амністувати 
своїм указом! Не принижуйте 
Росію, її чоловіків, її офіцерів, у 
яких ще залишилися уявлення 
про честь! І навіть якщо Ви вва-
жаєте українського офіцера, що 
захищає суверенітет своєї кра-
їни, — ворогом, — поважайте 
ворога! Я теж вважаю Вас своїм 
ідейним ворогом, але дозвольте, 
в крайньому випадку, вважати 
Президента моєї країни — чоло-
віком!» — закликає Путіна Лєс-
нєвська.

Депутати Європарламенту звер-
нуться до представника ЄС 

із закордонних справ і політики 
безпеки Федеріки Могеріні з про-
позицією ініціювати «список Сав-
ченко», який за зразком «списку 
Магнітського» буде накладати 
санкції на російських чиновників.

Про це депутат Європарламен-
ту Петрас Ауштревічус в понеді-
лок, 7 березня, заявив в інтерв’ю 
DW. «У Європарламенті неодно-
разово піднімалося питання ство-
рення «списку Надії Савченко». 
Я думаю, ми дійшли до тієї межі, 
коли маємо щось зробити. Я буду 
говорити з моїми колегами. При-
наймні, ми знову надішлемо листа 
верховній представниці Євросою-
зу із зовнішньої та безпекової по-

літики Федеріці Могеріні, в якому 
попросимо ініціювати «список 
Савченко», — зазначив він.

За словами Ауштревічуса, де-
путати Європарламенту «демон-
струють солідарність з Надією 
Савченко і негативне ставлення 
до російської влади, яка принижує 
та піддає тортурам Надію». Він та-
кож запросив усіх приєднуватися 
до петиції, що закликає до звіль-
нення Савченко.

Як відомо, останнє судове засі-
дання у справі Савченко мало від-
бутися 3 березня, але саме перед її 
останнім словом суд несподівано 
оголосив перерву до 9 березня. 
Через це Савченко оголосила сухе 
голодування. 

Понад 270 визначних західних 
діячів виступили з відкритим 

листом до європейських лідерів 
із закликом звільнити українську 
льотчицю Надію Савченко.

Авторами листа є лауреати Но-
белівської премії, письменники, на-
уковці, політики, громадські діячі, 
філософи, художники, що представ-
ляють щонайменше 20 країн світу.

Серед підписантів відповідної 
петиції Світлана Алексієвич (лауре-
ат Нобелівської премії з літератури, 
Білорусь), Томас Венцлова (пись-
менник, Литва–США), Ельфріда 
Єлінек (лауреат Нобелівської пре-
мії з літератури, Австрія), Маркус 
Мекель (екс-глава МЗС Німеччини), 
Гі Верхофстадт (президент Групи 
Альянс лібералів і демократів за Єв-
ропу в Європейському парламенті, 
колишній Прем’єр-міністр Бельгії), 
Віктор Шендерович (письменник, 
Росія), Агнешка Холланд (режисер, 
Польща), Михайло Епштейн (про-
фесор кафедри теорії культури та 

російської літератури, Університет 
Еморі, Атланта (США)), Єжи Бузек 
(екс-Прем’єр Польщі та колишній 
президент Європарламенту), Рефат 
Чубаров (Голова Меджлісу крим-
ськотатарського народу, Президент 
Всесвітнього конгресу кримських 
татар) та інші.

Вони закликали європейських 
лідерів «вжити надзвичайних за-
ходів із метою негайного та без-
умовного звільнення 34-річної Надії 
Савченко, громадянки України, ви-
краденої та поміщеної у в’язницю на 
понад 20 місяців в Російській Феде-
рації», і прийшли до висновку, що 
«наша здатність врятувати її життя 
буде перевіркою ефективності між-
народної дипломатії та нашої відда-
ності європейським цінностям».

Ініціативу збору підписів під 
відкритим листом було запущено 
групою польських та українських 
інтелектуалів, протягом лише одно-
го дня було зібрано понад 5 тисяч 
підписів.

У Тбілісі на акції на підтримку 
звільнення української льот-

чиці, нардепа Надії Савченко люди 
влаштували семикілометровий 
живий ланцюг. Про це у своєму 
Facebook написав народний депу-
тат Мустафа Найєм і опублікував 
відео.

«Володимиру Володимировичу 
таки вдалося втілити в життя ста-
рий радянський лозунг про друж-
бу народів. Правда, українського 
та грузинського. Живий ланцюг 
довжиною сім кілометрів — від 
колишнього посольства Російської 
Федерації в Тбілісі до Будинку 
уряду Грузії на підтримку міжна-
родної акції Savchenko і — заодно 
— проти підписання кабальної 
угоди уряду Грузії з «Газпромом».

Вийшло дуже красиво та ду-
шевно!», — зазначив нардеп. За 
кілька годин відеозапис набрав по-
над тисячу «лайків». У коментарях 
люди висловлюють грузинам слова 
подяки за підтримку Савченко.

Надія САВЧЕНКО: І поки за мене будуть торгуватися, 
життя мене буде залишати, і Росія мене все одно поверне 
в Україну — живою чи мертвою, але поверне!

Китай притягнув до 
відповідальності 300 тисяч 
корупціонерів
З усіх притягнутих до відповідальності китайських корупці-
онерів дві третини відбулися «легким переляком», зокрема 
дехто був відправлений у відставку. Близько 80 тисяч по-
карані більш жорстоко. На злочинах попалися деякі висо-
копоставлені представники партії. Затримання за підозрою 
в корупції відбувалися майже щотижня. Загальна кількість 
затриманих у минулому році чиновників-корупціонерів 
стала відома на щорічній парламентській сесії в Пекіні.

Невідомі в Сімферополі біля 
меморіальної дошки Сталіну 
написали слово «Кат»
В окупованому Сімферополі невідомі в ніч із 5 на 6 
березня розмалювали меморіальну дошку Сталіну, а 
поруч на стіні дописали червоною фарбою слово «Кат». 
Нагадаємо, меморіальна дошка, присвячена перебу-
ванню Сталіна в Криму на конференції глав держав ан-
тигітлерівської коаліції в 1945 році, розміщена на стіні 
будівлі «Кримського комітету КПРФ» у Сімферополі.
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На стільки відсотків «Укролія-
пром» спрогнозував збільшення 
виробництва олії, це понад 4,5 
млн тонн порівняно з попере-
днім сезоном. У першу чергу 
— за рахунок валового збору 
насіння соняшнику в 2015 році. Актуально


