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Н

ещодавні місцеві вибори в Україні,
які відбулися 25 жовтня, вже вкотре
продемонстрували, що Україну поділено
на зони впливу між олігархами, які всіляко намагаються зміцнити свою владу на
місцях.
Регіони держави нагадують нині
феодальні уділи. А результат певної
політичної сили в тій чи тій області
безпосередньо залежить не від її програми, а від того, який олігарх за нею
стоїть.
Попередні підсумки виборів досить
однозначно вказують на проблему.
Лише кілька партій змогли показати
по всій країні більш-менш рівний результат. «Солідарність» П.Порошенка,

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!

Готуючи цей номер до друку, зазирнув в інтернет і
ледь не знепритомнів. Там народний депутат України Ігор
Луценко виставив зняте з висоти пташиного польоту відео
обійстя Президента України Петра Порошенка в селищі
Козин Обухівського району на Київщині, яке нагадало мені
пріснопам’ятне «Межигір’я» Януковича. Той же царський
розмах, така ж показушна розкіш і такий же кричущий
несмак. І таке саме нехтування думкою злиденного народу,
який бачить все це багатство й гірко зітхає, примовляючи:
«Краще б вже Радянський Союз не розпадався. Бо там хоч
якісь були гальма, а нині цих олігархів нічого не стримує».
Маєток Петра Порошенка в Козині – це виклик народу,
отим мільйонам злидарів, з яких деруть останні копійки за
дах над головою, за воду, електрику, опалення та інші так
звані житлово-комунальні послуги, не залишаючи нічого
навіть на харчі. Тим часом, олігархи, до яких належить і
український президент, оперують мільярдами. Причому
не нещасних гривень, які знецінилися до непристойності, а
доларів та євро.
Велетенський палац Порошенка знаходиться на
території понад 3 гектара на березі річки Козинки. Окрім
того, президент, аби мати ще й свій проиватний вихід
до води, узяв в оренду узбережжя річки на 50 років. «За
непоганою ціною – оцінка 6400 гривень за сотку, це так
десь разів у 100, а, може, й 200 менше реальної вартості», –
зазначив Ігор Луценко.
Порошенко взяв в оренду земельну ділянку 0,75
гектара на береговій лінії Козинки для «обладнання та
нагляду за береговими захисними спорудами». Ділянка
розташована на тій самій вулиці Козина, де й палац
Порошенка. Оренду берегової лінії надала півтора місяця
тому Козинська сільрада. При цьому саму ділянку оцінено
Держземагентством в 479 тисяч гривень, або в 6,4 тисячі
гривень за сотку землі. У договорі зазначено, що орендар
сплачуватиме за користування ділянкою орендну плату
у розмірі 5% від її оціночної вартості, що становитиме
приблизно 1 тисячу доларів на рік за нинішнім курсом. А
якщо гривня й далі падатиме, то й менше.
Експерти інформують, що згідно з нормами Водного
кодексу України продаж, а також ведення будівництва
або зміна цільового призначення (обладнання берегових
захисних споруд) водоохоронних зон заборонені. Але то для
простих смертних, для небожителів же закон не писаний.
Вони роблять, що захочуть. Саме для цього вони з таким
завзяттям і рвуться до влади.
Аби усвідомити, кого після Революції Гідності обрав
своїм президентом український народ, варто зайти на
YouTube й подивитися відео Ігоря Луценка. Ясна річ, що все
це багатство, збираючись у президенти, Порошенко не
збирався продавати, так само як і свої фабрики та заводи.
Хоч на словах він вже півтора роки стверджує, що готовий
все продати, але немає купців.
Ні, не продавати він збирався награбоване, коли на
крові героїв Майдану рвався до влади, а примножувати.
Саме тому й веде нині запеклі війни з іншим олігархом –
Ігорем Коломойським. Він прагне одноосібної влади, коли
ніхто не зможе заперечувати йому, ніхто не наважиться
оприлюднювати відео його палаців і ніхто не скаже у вічі:
«Пане Президенте, треба бути скромнішим».
Поміняли шило на мило, каже українська примовка. Це
якраз про той випадок, коли замість Януковича Україна
обрала Порошенка. Тепер це стає дедалі очевидніше
навіть запеклим прихильникам Петра Олексійовича. На
зміну зачаруванню приходить розчарування. Немов після
алкогольної ейфорії гірке похмілля.
З пошаною до вас,
Валентин Лабунський –
головний редактор «Нової газети»

Кожного разу громадяни України йдуть на виборчі дільниці з надією й кожного
разу після виборів їх чекає гірке розчарування

МІСЦЕВІ ВИБОРИ
ТА ОЛІГАРХИ

«Батьківщина» Ю.Тимошенко, Радикальна партія О.Ляшка та «Самопоміч»
А.Садового пройшли до місцевих рад
практично в усіх областях. Приємно
здивували «Сила людей» та Демократичний альянс, домігшись локальних
успіхів як у Західній Україні, так і на
Донбасі. Водночас подекуди до місцевих рад пройшли кишенькові партії, що
належать олігархам та регіональним
князькам.
Результат олігархічних партій серйозно різниться поміж регіонами залежно від ступеня впливу там їхніх
власників. Наприклад, політичний
проект УКРОП (абревіатура від Українське об’єднання патріотів) Ігоря Коломойського домігся значного успіху
в базових регіонах олігарха: у Дніпропетровській області й місті Дніпропетровську, де його підтримали 25%
виборців, а також на Волині, де він
обійшов зі значним відривом усіх конкурентів. При цьому в сусідній із Волинською Рівненській області УКРОП
балансував на межі проходження
п’ятивідсоткового бар’єру, попри світоглядну спорідненість двох регіонів.
А в Донецькій області, яка ментально
близька Дніпропетровській, УКРОП з
тріском програв і не набрав навіть 5%.
Інший політичний проект Ігоря Коломойського – «Відродження», який
складається переважно з колишніх
членів Партії регіонів і призначений для
Південного Сходу, домігся феноменального успіху в Харкові, де цю партію
очолив Геннадій Кернес. Партія, наспіх створена лише кілька місяців тому,
дістала 54% голосів мешканців міста.
Таким дивам позаздрив би будь-який
західний політтехнолог, але для України
такі «чудеса», на жаль, цілком характерні. З’ясувалося, що партійна символіка, принципи й програма не мають
для більшості жителів Харкова жодного
значення, а важливими є тільки конкретні персони. І якщо завтра Кернес
раптом вступить в інший проект (УКРОП
Коломойського чи «Солідарність» Порошенка), рівень підтримки цих партій
у Харкові миттю підскочить до небес,
а «Відродження» кане туди само, куди
вже канули Партія регіонів та Опозиційний блок. На Харківщині кишенькова
сутність української політики проявилася, мабуть, найповнішою мірою. Але й
інші регіони не відставали.
В Одесі з великим відривом перемогла особиста партія нинішнього мера Труханова «Довіряй спра-

вам», яка набрала 34% голосів.
«Солідарність» у місті здобула тільки
половину цього результату. Подолала
п’ятивідсотковий бар’єр й особиста
політсила Сергія Ківалова – «Морська
партія», набравши понад 6%. Усе це
говорить про посилення впливу на
Одещині місцевих кланів.
У Дніпропетровську на виборах до
міської ради взяла близько 12% партія «Громадянська сила», яку повністю
контролює тамтешній політик Загід
Краснов. При цьому поза межами Дніпропетровської області ніхто нічого
про неї не чув.
Ще більш значним локальним успіхом
може похвалитися партія клану Балог
«Єдиний центр», яка виграла вибори в
кількох містах Закарпаття. У Мукачеві та
Чопі ЄЦ помітно обігнав усі парламентські політсили, і річ тут зовсім не в тому,
що в партії Балоги така гарна політична
програма. Її переможна хода трагічно
уривається на адміністративних межах Закарпаття. Там само, де закінчується вплив її спонсора та господаря.
Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив
помітне зростання популярності регіональних партій на цих місцевих виборах і
підкреслив, що такі політсили можуть нести загрозу українському суверенітету.
За словами Кошеля, можна відзначити успіх Партії угорців у Закарпатській області, партії «За конкретні
справи» у Хмельницькій області, партії «Черкащани» в Черкаській області,
партії «Довіряй справам» на Одещині.
Помітно, що декотрі національні
партії використовуються як суто регіональні проекти. Показово, що на
цьому шляху й нині колишня Партія
регіонів, яка перетворилася на Опозиційний блок. Його вплив обмежується
тепер тільки південно-східними регіонами. Цей проект, по суті, перетворився на партію Фірташа та Ахметова
і зміг показати високі результати лише
в тих областях, де досі зберігається
вплив їхніх олігархічних груп.
Абсолютним успіхом для Опозиційного блоку вибори завершилися лише
на Донбасі. На Харківщині цю партію
взагалі не допустили до виборів, передавши електорат ПР «Відродженню». У Дніпропетровську Опоблок
переміг, однак не здобув більшості в
місцевій раді. На виборах до Одеської міськради «опозиціонери» посіли
лише третє місце, набравши близько
13%. Щоправда, там їхні голоси пере-

йшли до партій Труханова й Ківалова,
які отримали 40% на двох.
Цікаво, що навіть у Павлограді, де
Рінат Ахметов володіє містоутворюючим підприємством «Павлоградвугілля» й користується майже абсолютним
впливом, кандидат від Опозиційного
блоку не зміг здобути переконливої
перемоги – його представник Антон
Вершина не спромігся перемогти в
першому турі свого опонента від партії
УКРОП Євгена Терехова. Хоч загалом
перемогу тут святкували недобитки
Партії регіонів, які нині йменують себе
Опозиційним блоком. За результатами виборів до Павлоградської міської
ради цей блок отримав 18 з 36 депутатських місць. Так само опоблоківці
святкували переконливу перемогу в
Сіверськодонецьку, де вони отримали
16 з 36 депутатських мандатів.
Не спромігся вже в першому турі переобратися на мера Києва й висуванець
П.Порошенка Віталій Кличко. За підсумками першого туру виборів він набрав
найбільшу, але недостатню кількість голосів. І Київська територіальна виборча комісія призначила на 15 листопада
проведення другого туру виборів мера
Києва, де за мандат з Кличком змагатиметься депутат Київради, лідер Партії
рішучих громадян Борислав Береза.
Утім, на тлі цих олігархічних воєн є й
певний проблиск. Це успіх у низці регіонів «Сили людей» та Демократичного альянсу. Їм вдалося те, що ще років
зо два тому здавалося неможливим.
Вони пройшли до місцевих рад Донецької області. «Сила людей» набрала
майже 7% у Добропіллі. Демальянс
дістав майже 10% у Новогродівці.
На сайті партії «Сила людей» зазначено, що її висуванці пройшли принаймні в 35 місцевих радах. А кандидату
Володимирові Шматьку вдалося стати
мером Чорткова. Усе це свідчить, що
в суспільстві накопичується втома від
олігархічних партій і люди готові віддати голоси тим, хто майже не витрачається на телерекламу.
Оскільки Демальянс та «Сила людей» рекламували себе майже виключно в соціальних мережах, розуміємо, що інтернет стає дедалі більш
визначальним фактором в українській
політиці. Якщо так триватиме й надалі,
то через певний час олігархічні партії
зіткнуться із серйозною конкуренцією.
А потім, дасть Бог, підуть у минуле, як
реліктові пережитки.

Денис Казанський
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Міжнародна панорама

Н

айбільша в історії Росії авіакатастрофа сталася в суботу, 31 жовтня. Пасажирський
авіалайнер Airbus А-321 рейсу
9268 російської авіакомпанії
«Когалимавіа», який летів з єгипетського курорту Шарм-ельШейх до Санкт-Петербурга,
розбився на Синайському півострові на території Єгипту.
Загинуло 224 особи (серед
них 24 дитини) – практично всі
вони росіяни й більшість з них
поверталися додому після відпочинку. Серед загиблих було
також 4 українця та один білорус.
Перед тим, як щезнути з радарів, авіалайнер різко знизив
висоту: літак упав після того, як

АВІАКАТАСТРОФА НАД СИНАЄМ

знизився на 1,5 кілометра. Відразу після падіння літака слідчі
знайшли «чорні» ящики, які дозволять пролити світло на цю
утаємничену катастрофу.
Втім, експерти розвідувально-аналітичної компанії Stratfor
вже тепер вважають найбільш
імовірною причиною цієї авіакатастрофи пронесення на
борт вибухового пристрою.
Про це йдеться в доповіді
Stratfor, оприлюдненій у понеділок, 2 листопада. «Хоча ми
не можемо повністю виключити ймовірність поламки літака,
таке пояснення було б незвичайним, враховуючи обставини
аварії», – стверджують автори
доповіді.
За їхніми словами, більшість
авіакатастроф, які відбуваються з причини відмови обладнання літака, трапляються
під час злету та посадки, коли
посилюється механічне навантаження на борт. «Літак рідко
ламається під час польоту на
великій висоті», – відзначають
експерти.

ТУРЕЧЧИНА: В АТМОСФЕРІ
СТРАХУ Й НАСИЛЬСТВА

Атмосфера страху та насилля панує в сьогоднішній Туреччині

М

іжнародні
спостерігачі
критикують турецьку владу на чолі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом за
«несправедливі вибори».
Керівна партія Ердогана
за результатами недільного
(1 листопада) волевиявлення утримала владу й здобула
більшість у парламенті. Однак
спостерігачі ОБСЄ та ПАРЕ
твердять, що іншим партіям
заважали вести передвиборчу кампанію, зокрема, і насильницькими методами.
«На жаль, ми дійшли висновку, що кампанія була нечесною, вона характеризувалася частими випадками
насильства, а також атмосферою страху. А страх – це
ворог демократії, ворог вільного вибору,» – наголосив голова делегації ПАРЕ Андреас
Ґросс.
Не задоволені результатами виборів й багато пересічних турків. У ніч проти
понеділка, 2 листопада, у
переважно курдському місті Діярбакир сталися вуличні
заворушення. Прокурдська
партія на цих виборах ледве
подолала 10% бар‘єр, аби

пройти до парламенту. Співголова прокурдської лівої
Демократичної партії народів
Селагаттін Демірташ наголосив, що такий результат виборів спричинила політика
уряду, спрямована на загострення протиріч в країні.
Критики закидають Ердогану навмисну ескалацію
конфлікту, аби відібрати голоси у курдських політиків. Крім
того, Європа та США висловлюють занепокоєння владним наступом на свободу
слова в Туреччині. Минулого
тижня країну сколихнули протести проти силового призначення урядових керманичів до низки опозиційних ЗМІ.
Розірвання мирного процесу з курдами, початок військових операцій на південному сході країни, а також
жовтневий теракт в Анкарі,
що забрав життя сотні мирних демонстрантів, висунули
питання безпеки в країні на
перший план. Це зіграло на
користь чинній владі у передвиборчий період. Нині ж переобраному урядові потрібно
довести свої наміри не словом, а ділом.

Це все, що лишилося від російського літака рейсу 9268, який 31
жовтня впав з 224 членами екіпажу та пасажирами на борту на
Синайському півострові в Єгипті

Також у доповіді наголошується, що в разі відмови
обладнання пілоти лайнера
найімовірніше були б в змозі
маневрувати, і до дотику із землею літак долетів би без якихось катастрофічних наслідків.
Крім того, аналітики вважають
малоймовірною версію, згідно
з якою літак було збито ракетою дислокованими на Синайському півострові бойовиками
«Ісламської держави», які взяли
на себе відповідальність за буцімто здійснений теракт. «Хоча
бойовикам у цьому районі вда-

М

лося використати ПЗРК для
того, щоб збити єгипетський
гелікоптер і обстріляти ракетами ізраїльський літак, рейс
російського літака А-321 був
поза межами дії наявної в них
зброї», – йдеться в доповіді.
У документі підкреслюється,
що згідно з першими результатами розшифровки самописців, літак не було вражено
зовнішнім об’єктом із землі.
«Враховуючи малоймовірність
альтернативних сценаріїв, здається, що найбільш вірогідним
поясненням падіння літака є на-

явність вибухового пристрою
на борту», – підсумовують автори доповіді. На їхню думку,
вибуховий пристрій пронесли
на борт літака разом з невеличкими речами, які дозволяється
перевозити з собою. .
«Рейс 9268 стартував з летовища Шарм-ель-Шейха, рівень
безпеки в якому, як відомо, зовсім невисокий», – вказують
автори доповіді, нагадуючи, що
працівники безпеки цього летовища «часто брали хабарі» за те,
щоб пасажири проходили контроль, минаючи процедури огляду.
Раніше телеканал NBC News
повідомив, що американський
супутник зафіксував тепловий
спалах перед падінням російського літака на Синайському
півострові.
Коли верстався номер.
Американська розвідка вважає, що катастрофа російського літака в Єгипті найвірогідніше відбулася через вибух
бомби, яку пронесли на борт
члени угрупування ІДІЛ або
пов’язані з ним структури.

СПРАВА БЛАТТЕРА Й ЧЕМПІОНАТИ СВІТУ
З ФУТБОЛУ В РОСІЇ ТА КАТАРІ

инулого тижня головним
футбольним ньюсмейкером у ЗМІ став відсторонений
від посади президента Міжнародної федерації футболу
(ФІФА) Йозеф Блаттер. Звинувачений у корупції керівник
ФІФА спочатку заявляв, що
в Росії ніхто вже не зможе відібрати чемпіонат світу 2018
року. А вже через кілька днів в
інтерв`ю газеті Financial Times
швейцарець сказав, що Росію
господарем чемпіонату світу
з футболу 2018 року вибрали
за таємною домовленістю керівництва ФІФА. Це фактично
було визнанням підкупу, про
який давно всі говорили.
«Це було домовлено за лаштунками. Це був договір»,
– так Блаттер прокоментував

Президент ФІФА Йозеф Блаттер
про чемпіонати світу з футболу
в Росії та Катарі: «Це було
домовлено за лаштунками. Це був
договір»

вибір господарів ЧС-2018 в
Росії і ЧС-2022 – у Катарі.
Відразу після заяви Блаттера пішла низка коментарів від
Росії, що, мовляв, це насправ-

ді фейкове інтерв`ю Блаттера.
Сам швейцарець свої слова
Financial Times досі не спростовував.
Як стало відомо з джерел
у Європейській футбольній
асоціації (УЄФА), після слів
Блаттера Financial Times, право Росії щодо прийому чемпіонату світу з футболу 2018
року та Катару щодо прийому
чемпіонату 2022 року може
бути переглянуто. Як зазначає одне з джерел, якщо на
виборах президента ФІФА
виграє нинішній президент
УЄФА Мішель Платіні, то корупційний скандал у ФІФА
буде доведено до логічного
завершення, а господарі ЧС2108 і ЧС-2022 цілком можуть
змінитися.

МІНІСТРОМ ТОРГІВЛІ КАНАДИ СТАЛА УКРАЇНКА

М

іністром міжнародної торгівлі Канади стала політик
та журналістка українського
походження Христя Фріланд.
Про це повідомляє Ліберальна партія Канади, яка здобула більшість у парламенті на
останніх виборах 19 жовтня.
47-річна Христя Фріланд
стала відомою після виходу її
бестселера «Плутократи», у
який виступила за збільшення податків для найбагатшої
частини населення. Христя
має глибоке коріння у канадійсько-українській спільноті
та відома за свою підтримку
демократії й прав людини в
Україні.
Вона народилася в канадійському місті Піс-Рівер (провінція Альберта). Її мати, Галина
Хом’як-Фріланд, українка за
походженням.

Христя навчалася в Адріатичному коледжі об’єднаного
світу (United World College of
the Adriatic) в Дуіно (Італія). Потім отримала ступінь бакалавра мистецтв з російської історії
та літератури у Гарвардському
університеті та ступінь магістра досліджень зі славістики

у коледжі Святого Антонія в Оксфордському університеті.
Свою журналістську кар’єру
Христя Фріланд починала в
Україні, дописуючи для газет
Financial Times і The Washington
Post та журналу The Economist.
Пізніше вона працювала у
Financial Times у Лондоні заступником редактора, редактором британських новин, керівником московського бюро,
кореспондентом у Східній Європі, редактором вікенд-видання та редактором онлайн-версії. До призначення міністром
Христя Фріланд була депутатом парламенту Канади.
За повідомленнями
зарубіжної преси
до друку підготував
Хома Мусієнко
Фото АР
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За київським часом

Р

анок минулої суботи, 31 жовтня, для Дніпропетровська
нагадував Галовін. На вулицях
з’явилися
бронетранспортери й автоматники в масках, рух
транспорту частково блокували. За офіційною версією, місто
«зачищали» від організованої
злочинності. Причиною для цього стала, як її назвали у правоохоронних структурах, спецоперація. Цього дня відбувалися
масові обшуки в офісах партії
Коломойського УКРОП (Українське об’єднання патріотів) та
причетних до неї організацій.
Крім того, було затримано голову політради партії, колишнього
заступника дніпропетровського
губернатора, кандидата в мери
Києва Геннадія Корбана, якого,
попри багате на події й дуже
темне минуле, звинуватили за
низкою епізодів річної давності.
Кандидат у мери Дніпропетровська та соратник Корбана по партії Борис Філатов
близько 10-ї ранку 31 жовтня
повідомив про затримання.
Він наголосив, що Корбана затримали в його дніпропетровському помешканні вночі, без
пред’явлення ордера на арешт,
з брутальним порушенням
будь-яких прав людини.
Вітчизняні силові структури довго відмовчувалися, не
спростовуючи, але й не підтверджуючи цих повідомлень,
обмежившись лише розпливчастим «проведенням масштабної спецоперації». Вакуум
в інформаційному просторі
швидко зайняли УКРОПівці,
подаючи інформацію про подальші обшуки як «тиск на партію» та чергові «переслідування
патріотів». Щодо затримання
Корбана не забули висловитися й інші політичні гравці, хто
обережно, а хто відкрито засуджуючи «вибіркове правосуддя». Не минулося й без традиційного для останнього часу
радикалізму. Так, лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош заявив, що «у владі є ті, які дуже
хочуть продовження й завершення революції».
«Мабуть це «справжні революціонери» Порошенко і
Шокін. Слова «не розгойдуйте державний човен» тепер з
упевненістю можна адресувати
їм. Якраз в цій ситуації згаду-

ється давня народна мудрість:
«Якщо Бог хоче когось покарати, то відбирає розум»... Ми ж
готуємося та чистимо зброю.
Величне свято Архистратига
Михаїла наближається. А з допомогою Небесного воїнства
у нас, українців, завжди все
виходить...», – написав лідер
«Правого сектору» на своїй
сторінці у Facebook.
Влада відставала від опонентів із поясненням ситуації.
На спільній прес-конференції
генпрокурора Віктора Шокіна
й голови СБУ Василя Грицака
журналістам показали фільм
про незаконну діяльність Геннадія Корбана. У ньому показувались різні рейдерські захоплення, викрадення людей,
діяльність конвертаційних цен-

Хто кого?

ПОЛІТИЧНИЙ ГАЛОВІН
ПО-УКРАЇНСЬКИ

трів та інші злочини за останні
9 років. Силовики стверджують, що до всіх цих незаконних дій має пряме відношення
Г.Корбан.
Після демонстрації фільму
Грицак сказав, що його монтували у ніч на понеділок, 1 листопада люди, які пройшли службу
в АТО. Він додав, що не хоче
кинути тінь на справжніх волонтерів, які справді допомагали
збройним силам. За його словами, волонтери не здогадувалися для чого був потрібен так
званий Фонд оборони України,
створений Корбаном.
За словами Грицака, цей
фонд використовувався для
власних
злочинних
цілей
самим Корбаном, а також
людьми, відомими як Хазан,
Кошляк, Налекришвілі (на прізвисько «Нарік»), злодій в законі
Олійник на прізвисько «Умка».
Грицак розповів, що це угрупування займалося викраденням
людей, відмиванням злочинних
доходів та іншими злочинами.
Голова СБУ звернув увагу
на ліквідацію конвертаційного
центру в Києві 23 жовтня, який
«мав відношення або легалізовував кошти для однієї з політизованих структур, яка нині бере
участь у виборчих перегонах».
Він не назвав цю структуру, але
натякнув, що йдеться про одного з кандидатів у мери Києва
(натяк на Корбана), для якого
«за попередніми скромними
підрахунками було обготівковано порядка 50 мільйонів», а
добовий оборот цього «конверта» становив 15-20 млн.
гривень.
За його словами, силовики із застосуванням зброї затримали в Києві автомобіль з
представниками цього конвертаційного центру. Також члени
цього угрупування, за словами
голови СБУ, мають відношення

до контрабанди товарів через
лінію зіткнення.
За словами Грицака, зі 160
мільйонів, зібраних у фонді
Корбана, лише 40 мільйонів
пішли на ті цілі, для яких призначалися.
Грицак заявив, що силовики
мали інформацію про все це
ще раніше, але не хотіли застосовувати її до виборів, щоб не
накликати звинувачення у політичному переслідуванні кандидатів.
Майже відразу після виступу силовиків прес-служба
УКРОПу організувала пресконференцію в Дніпропетровську, на якій адвокати затриманого заявили, що досі не
знають точного місцезнаходження свого клієнта . Почали
лунати заяви про «викрадення».
«Ми не даремно говоримо
про те, що людину викрадено.
Адже ми не знаємо, що сталося, які слідчі дії стосовно нього
зараз відбуваються, хто прийняв рішення про його затримання, чи це не затримання, чи
це викрадення. Надати належний правовий захист ми не можемо. Ми досі не знаємо, яке
рішення, якого суду, за яким
конкретно фактом було використано, якщо воно було використано правоохоронними
органами, щоб провести слідчі
дії», – заявив захисник Ігор Головко.
Трохи пізніше ще один адвокат Корбана Олексій Шевчук
заявив, що затриманому Корбану висунуто підозру за ч.5
ст.191 (привласнення, розтрата майна),  ч.1. ст.289 (незаконне заволодіння транспортним
засобом),  ст.255 (створення
організованої злочинної організації) Кримінального кодексу
України. За його словами, підозра містить комплекс статей,

які не взаємопов’язані одна з
одною и прописана таким чином, щоб обрати запобіжний
захід у вигляді тримання під
вартою. Корбана відвезли в
слідчий ізолятор (СІЗО) Чернігова, де йому стало зле (гіпертонічний криз). Довелося
викликати «швидку» допомогу.
Нині затриманим займаються
лікарі.
1 листопада у Генпрокуратурі заявили, що прокуратура
в суді вимагатиме призначити
запобіжний захід для Геннадія
Корбана у вигляді арешту.
Ляльковод УКРОПу відомий
олігарх Ігор Коломойський,
який, напевне, ввійде в новітню історію України як найбільш деструктивна особа, висловив думку, що затримання
його найближчого соратника
Геннадія Корбана пов’язане із
«хворобливою реакцією влади
на високий результат партії
УКРОП на місцевих виборах».
Ще різкіше прокоментував
події в Дніпропетровську член
політради УКРОПу Ігор Палиця.
«Вся країна побачила,– сказав
він,– як народився «Янукович у
квадраті» – Порошенко Петро
Олексійович».
Прокоментував політичний
Галовін і сам президент. «Я підкреслюю й наполягаю, що розслідування стосовно Корбана
має відбуватися максимально
прозоро, і створювати підстави
для довіри з боку суспільства»,
– заявив Порошенко. Він нагадав, що кілька тижнів тому,
коли Верховна Рада знімала
недоторканність з народних
депутатів для притягнення їх до
кримінальної відповідальності,
він пообіцяв, що «це тільки початок». «На Корбані ніхто зупинятися не буде», – заявив Порошенко. Президент додав, що
процеси боротьби з корупцією
та рішучі процеси відновлення

законності «триватимуть». «У
нас немає імунітету від розслідування, від притягнення до
відповідальності за корупційні
злочини ні в кого – ні в команди нової влади, де також мають бути порушені справи, ні в
старої влади, де всі винні мають бути притягнуті до відповідальності», – додав Порошенко
«Затримання голови політради
УКРОПу Геннадія Корбана може
зіграти проти тих, хто стоїть за
цим гучним і політично вмотивованим актом»,– вважає
відомий політолог, директор
Інституту глобальних стратегій
Вадим Карасьов. «Нині складається парадоксальна й абсурдна ситуація, яка навіює думку,
що це зроблено з політичним, а
не кримінальним підтекстом»,
– сказав він.
Карасьов переконаний, що
затримання лідера УКРОПу й
обшуки в активістів партії та
волонтерів – це спроба обмежити можливості і вплив дуже
сильного правого патріотичного руху, що формується за
результатами місцевих виборів 25 жовтня. В основі його, за
словами політолога, – УКРОП,
«Свобода», Радикальна партія
та інші праві сили. Він нагадав, що в Україні вже немає хоч
скільки-небудь впливових лівих
політичних сил. «Є Опозиційний блок, але він менш небезпечний для нинішньої влади,
ніж право-опозиційний, який
може сформуватися після недавніх місцевих виборів. Права небезпека для Порошенка
нині є найактуальнішою, і репресії проти УКРОПу – спроба
розв’язання цієї проблеми», –
сказав В.Карасьов.
Тарас Гнип
Спеціально
для «Нової газети»
Карикатура
Олексія Кустовського
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Актуальне інтерв’ю

Про співрозмовника:
Андрій ІЛЛАРІОНОВ – відо
мий економіст, колишній рад
ник президента Росії В.Путіна.
Народився 16 вересня 1961
року в Ленінграді. Вищу
ос-віту здобув на економічному факультеті Ленінградсь
кого державного університету.
Працював викладачем цьо
го
університету,
науко
вим
співробітником
Ленінградського фінансовоекономічного інституту. Був
керівником групи аналізу та
планування при голові уряду
Росії В.Чорномирдині. Подав
у відставку через незгоду
з
політикою
російської
вла
ди. У 2000 році був
запрошений
Путіним
на
посаду радника президента
з питань економіки. Подав
у відставку через незгоду з
антиринковими політичними
діями
російської
влади.
Виступив з різкими заявами
проти політики Путіна. Під
давався гонінням. Емігрував
до США. З жовтня 2006 року –
старший науковий спіробітник
Центру глобальної свободи
та процвітання інституту Ка
тона у Вашингтоні. Мешкає в
американській столиці.

* * *

– Росія бере участь у бойових діях в Сирії силами авіації. Володимир Путін ухвалив
таке рішення після свого візиту до Сполучених Штатів.
Що принципово змінилося з
цього моменту у світовій політиці?
– Початок військової операції
російських збройних сил в Сирії
знаменує собою початок абсолютно нової ситуації, якої у нас
або не було кілька десятиліть,
або не було ніколи. Насамперед це перша участь регулярних
збройних сил Росії з моменту
розпаду Радянського Союзу за
межами контуру колишнього
СРСР. По-друге, це перше розміщення регулярних військ Росії чи
колишнього Радянського Союзу
на території Близького Сходу.
Радники були, помічники були,
розміщення зброї було. Навіть
тоді, коли радники або так звані
добровольці брали участь у бойових діях і в Єгипті, і в Сирії під
час арабсько-ізраїльських воєн,
це ретельно приховувалося.
Нині вперше участь російських
регулярних військ офіційно визнається.
– Миротворчі місії були за
ці роки.
– Я маю на увазі регулярні
сили беруть участь у бойових
діях, не миротворчі сили. Осо-

бливістю є те, що ми стаємо важливими учасниками шиїтської
коаліції, і цій коаліції, хочемо ми
цього чи ні, протистоїть сунітська коаліція, яка підтримується
багатьма великими державами,
включно зі США. За твердженням президента Обами, у цій
коаліції 65 держав, у російської
коаліції 6 не те що держав, а
суб’єктів. З цього випливає наступна позиція: Росія фактично
стає залученою в релігійну війну
на Близькому Сході.
Російські регулярні війська
опинилися на театрі військових
дій одночасно із перебуванням
там американських регулярних
військ, з часів Берлінської кризи 1961 року й Карибської 1962
року ніколи такого не було. Нині
на одному і тому ж театрі воєнних дій опиняються регулярні війська двох супердержав,
ядерних держав, і ризик нена-

Чинити опір «зеленим чоловічкам» у Криму українська влада цинічно й боягузливо відмовилася

АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ: «ТЕ, ЩО ОБІЦЯЄ
ПОРОШЕНКО, ДУЖЕ ДАЛЕКЕ ВІД РЕАЛІЙ»

Збитий в небі над Донбасом малайзійський «Боїнг» – частина
диявольської стратегії Путіна

вмисного, не спровокованого
конфлікту між збройними силами обох держав, які починаються не з генералів і маршалів, а з
полковників, майорів, капітанів,
лейтенантів, зростає неймовірно. Це все разом створює
абсолютно нову ситуацію не
тільки для Близького Сходу, а й
для світу. На горизонті зловісно видніється привид Третьої
світової війни, яка може стати
для людства останньою. Боюся, що це тільки відчиняє двері
на сходи, які ведуть дуже далеко донизу. Влазити у військові
конфлікти набагато легше, ніж
вилазити з них.
– Скажіть, це переключення уваги з України на Сирію,
яке відбувається в Росії, в
російській пропаганді, що це
означає для ситуації в Україні? Війна заморожена надовго?
– Насправді Путін домігся
практично всього, чого хотів,
принаймні, з вересня минулого
року, навіть трохи раніше, у вересні був перший Мінськ, а насправді він цього захотів не пізніше червня минулого року. Коли
стало зрозуміло, що українська
армія почала наступ на так званих
проросійських і російських бойовиків та сепаратистів на Сході,
стало зрозуміло, що розгром їх
без прямої підтримки з боку Росії

– це лише питання часу, причому
дуже короткого. Тому головним
завданням Путіна на українському фронті стало умиротворення,
досягнення якоїсь мирної угоди,
призупинення й зупинка наступу
української армії.
– До цього були залучені
російські війська і українській
армії було завдано великих
втрат.
– Я кажу про червень, саме
тоді.
– У паузі був збитий «Боїнг».
– Абсолютно правильно. Використовувалися різні методи
для того, щоб досягти тієї ж самої мети. Спочатку використовувалася дипломатія, Кремль
намагався умовити і Меркель, і
Олланда, і Обаму, і Порошенка,
щоб українська влада зупинила
наступ. Це не вдавалося зробити. Тоді було застосовано сильнішу зброю під назвою «терор» – і
впав «Боїнг», що летів з європейського міста Амстердама.
– Слово «впав» не дуже
чітке. Був збитий все-таки.
– Ні, він справді впав. Це був
терористичний акт, метою цього терористичного акту було
залякування, зміна позицій,
радикалізація позицій Європи
щодо посилення тиску на українську владу з метою зупинки
військових дій.

– Тобто, Ви не вважаєте
це випадковістю – цілилися в якийсь АН українських
збройних сил, який повинен
був летіти, а збили «Боїнг»?
– Ні, звичайно. Ані версія з
АН-26, яка була запропонована,
ані версія української сторони,
яку спочатку озвучував Валентин Наливайченко, потім інші
представники про те, що нібито
«Бук» прямував до Первомайського, і повинен був збити літак
рейсу російської авіакомпанії,
що летів на Кіпр і так далі – це не
витримує жодної критики. Робили те, що робили, робили так,
як уміють робити, домагалися
саме того. Для російського керівництва, судячи з тієї інформації, яка нам нині доступна, те, що
сталося з малайзійським «Боїнгом», не було жодним чином новиною, несподіванкою.
Ба більше, користуючись
саме цим фактом, було посилено так званий дипломатичний наступ зі спробою вмовити
фрау Меркель і мсьє Олланда,
а також інших західних партнерів посилити тиск на Порошенка, на українську владу
з тим, щоб зупинити наступ.
Це, як ми знаємо, не вдалося. І ось вже тоді, коли майже
через два тижні з’ясувалося,
що українські війська продовжують наступ, їм довелося
застосовувати останній аргумент таких режимів – це пряме
вторгнення, яке, тим не менш,
все одно приховувалося й досі
його намагаються приховати.
Є величезна кількість фактів,
які викривають безпосередню
участь російських регулярних
військ, але метою цієї операції
було те ж саме – зупинка наступу українських військ. Треба
визнати, це їм вдалося.
– Є тепер так званий Мінський процес, замороження
бойових дій на Донбасі. Які
тут перспективи, якщо Росія зайнялася тепер Сирією?

– Насправді перш, ніж
Росія
зайнялася
Сирією,
з›ясувалося, що українська
влада йде на поступки Кремлеві й поступово крок за кроком
здає одну позицію за іншою.
Власне кажучи, підписання
Мінська-2 вже було здачею
українських національних інтересів. Цей процес триває.
Нині вже викручують руки українській владі не тільки сам Володимир Володимирович, але і
його колеги Ангела Меркель та
Франсуа Олланд. Тому що всі
сторони виступають за суворе
дотримання Мінських домовленостей.
У них чітко сказано, за яких
умов Україна нібито може отримати контроль над міжнародно
визнаним
російсько-українським кордоном: шляхом
включення так званої Луганської та Донецької «народних
республік» у політичний простір України, зі зміною Конституції України і наданням впливу
з боку цих анклавів на формування зовнішньополітичного
курсу України, в тому числі і в
галузі євроатлантичної інтеграції. Це саме те, чого хотів Путін,
і він це отримує. Але нині для
цього не потрібно застосовувати зброю, для цього достатньо
застосовувати «зелену зброю»,
дипломатичну, інформаційну
та іншу.
– «Зелена зброя» – це
що, підкуп?
– Це не тільки «зелені чоловічки», а й зелені папірці.
– У мене інше відчуття,
мені здається, що Мінський
процес
обидві
сторони
трактують по-своєму, використовують по-своєму, просто ведуть затягування ситуації заморожування далі
й далі. Принаймні, Україна,
її керівники думають, що
поганий мир чи перемир’я
кращі за ту війну, яку вони
у відкриту з Росією не можуть виграти.
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– Це офіційна лінія української пропаганди, справді так і
є, вони так намагаються подати. Але якщо ви подивитеся на
зміну офіційної позиції, змістовної позиції щодо Конституції
України, щодо законодавства,
щодо децентралізації, щодо
того, як відбуваються вибори,
щодо того, як формуються органи влади в цих регіонах, там
жодних ілюзій не залишається,
там іде відверта здача позицій.
До речі, нещодавні заяви
Петра Порошенка українському народу чітко свідчать про те,
що він попереджає українське
суспільство про наступні неминучі кроки щодо зміни політичного режиму. Тож це питання дуже недалекої думки,
коли буде оголошено амністію,
коли ті особи, які брали участь
у бойових діях проти України,
в тому числі скоювали жахливі
криваві злочини, так чи інакше
будуть легалізовані на Сході
України.
– Є реальні речі, відведення військ, наприклад.
– Будь ласка, відведення
військ можна здійснити частково, навіть повністю.
– Люди не гинуть, хіба це
погано?
– Ні, це не погано. Але треба просто усвідомлювати, що
таким чином купується здача
суверенітету України. З моєї
точки зору, набагато більш правильним і стратегічно розумним для України було б формування нової лінії розмежування
за нинішнім фронтом.
Тому що найголовніше – не
відновлення контролю над російсько-українським
кордоном, як це сформульовано в
Мінську, найголовніше – це відновлення суверенітету над усією територією Східної України.
В результаті підміни цих термінів Путіну вдалося продати
українській владі шматок різаного паперу, а не гарантію відновлення суверенітету на своїй
власній території. В принципі
такими речами, як суверенітет,
самостійна влада не гендлює,
вона не ставить його в залежність від того, де відбуваються
вибори, ким проводяться вибори, кого обирають. Це питання просто не обговорюється.
– Вибори справді перенесли, їх не проводять сепаратисти.
– Вибори не відіграють жодної суттєвої ролі – це абсолютно
порожня річ, порожня іграшка,
яку Путін спеціально запустив
для того, щоб цю «пустишку»
обміняти на серйозні речі, наприклад, на зміну української
Конституції. Будь ласка, нехай
би вони проводили ці «вибори»,
як проводили в 2014 році, як
вони проводили «референдум»
в тому ж році, в будь-якому випадку ці так звані «вибори», так
званий «референдум» не мали
б жодної легітимності, вони не
мали б жодного легального характеру.
Нині, коли київська влада
погодилися з перенесенням
цього фарсу, вона де-факто визнала, що майбутні вибори, які

проводитимуться сепаратистами, з її точки зору легітимні.
Це втягування в так званий Мінський процес, коли як не кийком, то палицею Путін зятягує
українську владу в процес відмови від суверенітету на власній території. Йому це вдалося.
Чому робить це українська влада – мені незрозуміло.
– Мабуть, щоб не зазнавати великих втрат, щоб не
стикатися з російською потугою.

буде Росія, а позаду, за їхніми
спинами стоятимуть сепаратисти.
– Сепаратистів же роззброїти повинні в такій ситуації.
– Питання полягає не у відновленні контролю за кордонами, а у відновленні суверенітету над усім цим регіоном, а це
не передбачається в Мінських
угодах. Тому це питання лише
часу, коли Київ змусять (і в цьому немає жодних сумнівів) його

Нині американські й російські військовики перебувають на одному й
тому ж театрі воєнних дій, що може спричинити Третю світову війну

– Не треба стикатися, треба просто визнавати нинішню
лінію розмежування між українськими військами й так званими
сепаратистами, російськими
бойовиками або російськими
військами, як тимчасову лінію
розмежування і далі прапори,
герби Донецька і Луганська в
будівлі Верховної Ради України
завішувати чорною матерією,
як це було зроблено з гербами
Ельзасу та Лотарингії у французькій Національній асамблеї
в 1871 році, терпляче чекаючи
того часу, коли суверенітет над
цими українськими регіонами
буде відновлено, до речі, над
Кримом теж, скільки б часу для
цього не знадобилося.
Ніхто під час цих переговорів
у Мінську Крим не згадував, в
тому числі й українська влада, тим самим роблячи Крим
де-факто зданим українською
владою своєму агресивному
сусідові.
– Чути ще один аргумент
української влади: Росія Путіна платить величезні гроші
за Донбас, і це завдає великої шкоди російському бюджету. Росія й так у фінансово-економічній кризі, під
санкціями, мовляв, нехай
вони поки й далі платять за
цю депресивну зруйновану
територію.
– У Мінських угодах чітко
сказано, що це Київ повинен
фінансувати.
– Вони ж не фінансують,
ми ж бачимо. Відновлять
суверенітет – фінансуватимуть.
– Оскільки всі говорять, і
Путін говорить, і Меркель, і
Олланд, і Обама, всі кажуть: ми
всі виступаємо за неухильне
виконання Мінських угод.
– І Порошенко каже: ми
теж, тільки поверніть нам
кордон.
– Добре, повернуть кордон
і українські прикордонники виявляться де-факто в стані заручників, тому що попереду

року, коли почала здійснюватися кампанія масового переозброєння російських збройних сил та підготовки до цієї
війни, витрати можна оцінити
приблизно в суму 377 мільярдів доларів. Це цифра в розрахунку на 4 роки, враховуючи,
що тренди, які спостерігалися
до цього, триватимуть до кінця
2015 року.
Звичайно, у нас будуть нові
дані, ми відкоригуємо цю цифру в ту чи іншу сторону. Але це
нам дає уявлення про масштаби витрат, масштаби ціни, яку
російське суспільство платить
за ведення цієї великої війни.
– Я хочу запитати про початок цієї війни – про Крим.
– Перепрошую, але почалася ця війна ще раніше. Тому
що, якщо ми говоритимемо
про те, коли почалася ця війна,
то в Криму офіційні військові дії
почалися 20 лютого 2014 року,
війна проти України гібридна,
санітарна почалася 27 липня
2013 року, економічна підготовка до великої війни – в січні

Поки що Петро Порошенко годує український народ обіцянками

європейські союзники повністю виконувати Мінські угоди, в
тому числі і цю позицію – фінансувати відновлення Донбасу.
Путін це не робитиме, і в цьому
ніяких сумнівів немає.
– Яка ціна цієї війни, як
полюбляють говорити російські пропагандисти, зі
Сполученими Штатами, скажімо, із Заходом на полях
України, а тепер і в Сирії,
для Росії? Можна це порахувати?
– Ми намагалися визначити
ціну цієї війни в широкому розумінні – не тільки в частині взагалі військових витрат, додаткові
військові витрати в порівнянні
з тим рівнем, який спостерігався в попередні 12 довоєнних
років, але й враховуючи додатковий відтік капіталу, відтік приватного капіталу, який можна
пов’язати з початком розгортання військових дій. Коли ми
говоримо про війну Путіна, ми
маємо на увазі так звану велику
війну, в якій український фронт,
сирійський фронт, грузинський
фронт, фронт війни проти Європи, фронт війни проти Сполучених Штатів Америки в
інформаційному, дипломатичному, якому завгодно ключі.
Принаймні, в розрахунку на
4 роки, починаючи з січня 2012

2012-го, а економічна підготовка до великої війни з огляду на
нагромадження необхідних золотих резервів – в січні 2006-го.
Тож путінська Росія готується
до великої війни останні як мінімум 10 років.
– Що буде з Кримом? Це
буде вічний Північний Кіпр
за нинішньої Росії?
– Ви знаєте, проблема з
Кримом полягає навіть не тільки в тому, що нинішня російська влада його анексувала й
приєднала до території Росії,
порушуючи всі норми міжнародного права, існуючі останні
70 років після Другої світової війни, проблема полягає в тому,
що з боку України не помітно
якогось інтересу до відновлення свого суверенітету над Кримом.
– Блокада нині відбувається, кримські татари активно діють.
– Це приватна ініціатива.
– Але держава не заважає.
– Українське громадянське
суспільство проводило і Майдан, і перший, і другий, українське громадянське суспільство спрямовувало українські
добровольчі батальйони воювати на Донбас, після чого до
них приєдналися збройні сили

України. Але ми не бачимо
будь-якої ініціативної позиції з
боку української влади щодо
відновлення суверенітету Української держави над Кримом.
– Можливо, справді Україна хоче відмовитися від Криму поступово?
– Власне кажучи, можливо, не
вся Україна, але, як кажуть, політичні еліти України прийшли до
цього рішення, судячи з усього,
вже кілька років тому. Ціла низка
політичних діячів України досить
цинічно вирішила, що в країні,
де є два з половиною мільйони
мешканців Криму, є кілька мільйонів мешканців Донбасу, їхні
політичні партії не в змозі отримати гарантованої перемоги на
загальнонаціональних виборах.
Якщо ж ці регіони відрізати від
України, то вони практично гарантовано отримують перемогу.
– А прізвища у них є?
– Вони добре всі відомі в
Україні. Нинішнє керівництво,
судячи з усього, повністю поділяє цей підхід. Тому що здача
Криму, анексія Криму не могла
бути здійснена без зрадницьких цілеспрямованих дій з боку
українського керівництва. Нині
всі ці матеріали відомі й шокує, як, наприклад, тодішній
міністр оборони України Тенюх
відмовлявся віддавати наказ
про початок опору «зеленим
чоловічкам» в Криму, здаючи
не лише Крим, здаючи людей,
які там живуть, здаючи збройні
сили, які там розміщені, здаючи склади, інфраструктуру і так
далі російському агресору. Це
справа українців кваліфікувати
ці діяння. Зі свого боку лише
зазначу, що такого роду дії не
могли здійснюватися без прямого санкціонування вищого
політичного керівництва України того часу.
– Але вони були в шоці.
– Ні, вони абсолютно цинічно
ухвалювали ці рішення. Повинен сказати, що в цьому є, звичайно, своя роль і самої влади,
є певна роль і західних союзників, які рекомендували не чинити опору. Але як би там не було,
відповідати владі потрібно не
перед західними союзниками,
а перед власним народом.
– Але вони тепер обіцяють реформи своїм громадянам на тій території, яку
вони контролюють. Можливо, це краще, ніж війна? Порошенко сказав: вибори відбулися, ми тут такі реформи
влаштуємо, що в нас виборів чотири роки не буде. Ви
не вірите?
– Вибори вже були в травні 2014 року, інші були восени того ж року. Ні одні, ні інші
не призвели до радикальних
змін. Результатом став дефолт
України за зовнішнім боргом,
якщо вважати це реформами,
то це не ті реформи, які потрібні країні. До того ж нині досить
імовірно Україна піде на другий
дефолт вже тепер перед російськими кредиторами. Тобто, те,
що каже й обіцяє Петро Порошенко, дуже далеке від реалій.
Інтерв’ю провів
Михайло Соколов
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В україні
АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК
РОЗПОВІВ, КОГО З
МІНІСТРІВ НЕЗАБАРОМ
ЗВІЛЬНЯТЬ

П

рем’єр-міністр України Арсеній Яценюк анонсував зміну
кадрів у Кабміні в найближчі два
тижні. Про це він сказав в інтерв’ю
виданню Politico.

«Яценюк пообіцяв оновити
Кабмін після поразки прозахідної
коаліції партіям олігархів та симпатикам Росії на місцевих виборах минулого тижня», – пише видання.
За словами прем’єра, було
допущено багато помилок, які
він планує виправляти з новими
людьми, які прийдуть до Кабміну.
Яценюк повідомив, що протягом двох тижнів планується заміна міністрів енергетики, охорони
здоров’я та освіти. Окрім того,
глава уряду хоче запропонувати
свою кандидатуру на посаду віцепрем’єра з питань європейської
інтеграції, яку буде створено.
Конкретних імен Яценюк не назвав.
«Занадто рано говорити, хто
це буде, бо це може зруйнувати
коаліцію», – пояснив він.
«Ми ведемо переговори з президентом, і чим швидше ми їх
оголосимо, тим краще», – додав
прем›єр.

У ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА УКРАЇНИ
В.ШОКІНА СТРІЛЯЛИ

П

риблизно о 10-й годині вечора в понеділок, 2 листопада,
невідомий снайпер обстріляв робочий кабінет генерального прокурора України Віктора Шокіна.
Було випущено три кулі. Про це
повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

вання речей і предметів в кабінеті
Шокіна, особисте місце перебування генпрокурора, «бо постріл
було фактично зроблено впритул
з розрахунку на потрапляння в
область тулуба або голови». Матіос додав, що «снайпер стріляв
із застосуванням тепловізора, бо
всі штори і ролети було зачинено,
побачити тінь було неможливо».

ДО КИЇВРАДИ ПРОЙШЛИ
П’ЯТЬ ПАРТІЙ

Д

о Київської міської ради за
підсумками місцевих виборів у Києві, що відбулися 25
жовтня, пройшли п›ять партій
– БПП – «Солідарність», за яку
проголосували 27,56% виборців,
об’єднання «Самопоміч» з 11,8%,
ВО «Батьківщина» з 8,91%, партія
«Єдність» – 7,81% та ВО «Свобода» – 7,73% голосів киян.
Це випливає з протоколу про
результати виборів депутатів Київради, що затвердила Київська
міська виборча комісія у понеділок, 2 листопада, на підставі
протоколів 10 районних виборчих
комісій.

TRANSPARENCY
INTERNATIОNAL
ЗВИНУВАЧУЄ
ГЕНПРОКУРОРА УКРАЇНИ
В САБОТАЖІ БОРОТЬБИ
З КОРУПЦІЄЮ

В
Згідно з протоколом, БПП –
«Солідарність» отримує 52 мандати, об’єднання «Самопоміч»
– 22, ВО «Батьківщина» – 17, ВО
«Свобода» – 14, «Єдність» – 15.
Також згідно з протоколом про
вибори Партія рішучих людей набрала 4,83%, Опозиційний блок
– 4,795%, Демократичний альянс
– 4,56%, Рух за реформи – 3,14%,
УКРОП – 2,8 %, Радикальна партія – 2,16%. Решта партій набрали
менше 2% голосів виборців.
Київський міськвиборчком також затвердив рейтингові списки
п’яти партій, що подолали 5-відсотковий бар’єр і оголосив прізвища обраних депутатів Київради.

П.ПОРОШЕНКО
ПОВІДОМИВ,
ХТО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
ЗА ЗРИВ ВИБОРІВ
У МАРІУПОЛІ

В

ідповідальною за зрив виборів у Маріуполі є голова
Маріупольської міської виборчої
комісії. Про це Порошенко заявив
в інтерв’ю українським телеканалам, яке вийшло в ефір увечері 1
листопада.

За її словами, в цей момент у
кабінеті йшла нарада генпрокурора з його підлеглими. За словами
речниці, ніхто не постраждав.
Головний військовий прокурор
України Анатолій Матіос повідомив журналістам, що лише броньоване шкло врятувало життя
генпрокурору Віктору Шокіну.
За його словами, слідство заявляє про обізнаність стрільця і
його замовників щодо розташу-

підготовку до виборів і не дала
можливість передрукувати бюлетені та провести вибори», – заявив Порошенко, підкресливши
при цьому, що він очікує від Верховної Ради рішення, яке дасть
можливість провести вибори в
Маріуполі в найкоротший термін,
бажано 15 листопада.
Також Порошенко зазначив, що
вважає необхідним забезпечити
повідомлення виборчими комісіями відповідного рівня офіційних
результатів виборів на 2-3-й день
після їхнього проведення. Порошенко додав, що після місцевих
виборів тільки на п’ятий день були
офіційні протоколи територіальних виборчих комісій з результатами виборів лише в 80% від загальної кількості населених пунктів,
де відбулося голосування. Це, на
думку Президента, надто пізно.

«Під час ситуації в Маріуполі
голова комісії, мені так здається,
відповідно до тієї інформації, що
я маю, що представляє одну з
партій, яка нині претендує на опозиційність, фактично ухваленням
низки незаконних рішень зірвала

ідома міжнародна
організація
Transparency
International,
що веде в світі
боротьбу з корупцією, звинуватила генерального
прокурора України Віктора Шокіна у
саботажі боротьби з корупцією серед високопосадовців. Відповідну
заяву оприлюднено на сайті організації. Зокрема, претензії активістів організації стосуються «четвірки
Шокіна» – делегованих прокуратурою членів комісії, яка має сформувати Спеціалізовану антикорупційну
прокуратуру. Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що
антикорупційного прокурора, який
очолить новостворену інституцію,
має бути призначено вже до кінця
листопада-початку грудня.
Втім, Спеціалізована антикорупційна прокуратура може перетворитися на «ручних мавпочок»
чинної влади, застерігає голова
правління Transparency InternationalУкраїна Андрій Марусов. За його
словами, склад конкурсної комісії,
що відбирає працівників до новоствореного органу, викликає великі
сумніви в її незалежності. Зокрема,
йдеться про працівників Генеральної прокуратури Юрія Севрука, Юрія
Грищенка, Романа Балиту та Миколу Садового, які, за твердженням
активістів, тривалий час обіймали
високі посади за президентства Віктора Януковича.
На думку Марусова, це робиться Шокіним для того, аби повністю
контролювати офіційних борців із
корупцією – бо без Антикорупційної
прокуратури не запрацює Національне антикорупційне бюро.

ПОСЛА УКРАЇНИ
В ООН Ю.СЕРГЕЄВА
НАЙБЛИЖЧИМ
ЧАСОМ ЗАМІНЯТЬ?

П

резидент України Петро Порошенко має намір найближ-

чим часом ухвалити рішення про
завершення дипломатичного відрядження посла України в ООН
Юрія Сергеєва, замінивши його
іншим дипломатом. Цю інформацію підтвердили відразу декілька
джерел в дипломатичному корпусі.
«На період членства України
в Радбезі ООН лишати Сергеєва
послом не планується, тобто часу
лишилося дуже небагато», – пояснив один із дипломатів. Співрозмовники наголошують на тому
факті, що Ю.Сергеєв працює послом в ООН вже 8,5 років (з квітня 2007 року), тому його ротація
не є чимось надзвичайним. Його
не буде переведено до іншої дипустанови і він має повернутися в
Україну.
Водночас, за даними джерел
«Європейської правди», заміна
має відбутися не лише з цієї причини, але також через претензії
до якості роботи. Зауваження до
Сергеєва є і в адміністрації президента, і в МЗС. «Він не працював
в Україні з 2003 року, коли поїхав
послом до Франції, і за цей час
дещо втратив відчуття реальності», – зазначив один зі співрозмовників.
Виходячи з того, що з 1 січня
Україна отримає статус непостійного члена Радбезу ООН, нового
посла має бути призначено досить швидко. Наразі є декілька
кандидатів на цю посаду. В дипломатичній спільноті відомо,
що раніше одним з претендентів
на відрядження до ООН був Костянтин Єлисеєв, колишній посол
України в ЄС, який нині працює
заступником глави адміністрації
президента.

ПРИЧИНОЮ МАСОВОГО
ОТРУЄННЯ НА БУКОВИНІ
СТАЛИ ТОКСИЧНІ
РЕЧОВИНИ

П

ричиною масового отруєння
на Буковині в кінці вересня
стали токсичні речовини, які можуть міститись у фарбі. Про це
повідомили в обласному бюро
судово-медичної експертизи, де
проводили дослідження.

«У хворих виявили нітробензол, бензол, ксилол і толуол – ці
речовини у великій концентрації

можуть призвести до інвалідності або смерті»,– сказав керівник
Чернівецького обласного бюро
судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.
У пацієнтів, які постраждали
найбільше, концентрація цих речовин незначна, тому серйозних
наслідків для здоров’я не буде.
Виявлені токсичні речовини
можуть міститись у фарбі, додали
в бюро.
25 вересня зі школи села Давидівка Сторожинецького району
Чернівецької області до лікарні із
запамороченням потрапили 44
учні та семеро працівників школи.
Нині школа поновила роботу. За
фактом отруєння ведеться слідство.

ОПЕРНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ІМЕНІ СОЛОМІЇ
КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ

У

період з 15 по 22 листопада у
Львівській національній опері
відбуватиметься оперний фестиваль імені Соломії Крушельницької. Це вже ХV Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені
видатної української співачки. В
його програмі – опери «Мадам
Баттерфляй» Д. Пучіні, «Аїда» й
«Травіата» Д. Верді, «Кармен»
Ж. Бізе, а також балет «Повернення Баттерфляй» Д. Пучіні –
М. Скорика.

«Кожна з цих оперних вистав
відіграла велику роль у житті Соломії Амвросіївни, – розповідають
у театрі. – Своїм тріумфальним
виконанням 1904 року партії ЧіоЧіо-сан   співачка врятувала від забуття видатну оперу «Мадам Баттерфляй». У балеті «Повернення
Баттерфляй», який розповідає
про творче життя Соломії Крушельницької, цей епізод є кульмінаційним. Обидві вистави – культові для нашого театру. За партії в
операх «Аїда» і «Кармен» Соломія
Крушельницька здобувала свого
часу похвальні рецензії та овації
публіки. Оперу «Травіата» співачка дуже любила». У кожній з оперних вистав поруч з львівськими
артистами виступатимуть відомі
митці музичного мистецтва України.
Упродовж листопада в Дзеркальній залі Львівської опери
працюватиме ювілейна виставка, присвячена історії фестивалю
імені С.Крушельницької та її засновникові – народному артистові України, видатному українському диригентові Ігорю Лацаничу.

За повідомленнями
українських видань
та інформаційних агенцій
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Америка в особах

Катерина Кіндрась,
власний кореспондент
«Нової газети» в Америці

П

ол Раян, 44-річний представник молодого покоління
консервативного крила Республіканської партії, конгресмен
від штату Вісконсин відтепер
керуватиме Палатою представників американського Конгресу. За підсумками голосування
29 жовтня, Раян отримав голоси 236 конгресменів з 435. Його
головний конкурент, демократка Ненсі Пелозі, яка вже була
спікером Палати представників, набрала 184 голоса. Ще
дев’ять голосів конгресменів
дісталися республіканцю Деніелу Вебстеру.
Пол Раян змінив на цій посаді Джона Бейнера – відвертого
«яструба», який 6 років був на
чолі нижньої палати головного
законодавчого органу Америки. Але навіть на його тлі Раян
виглядає радикалом.
Новообраний спікер відразу
ж після свого обрання заявив,
що працювати з президентом Обамою над його імміграційною реформою було б
абсолютною дурницею. Заява
Раяна наочно демонструє, наскільки непростими будуть відносини Білого дому й Конгресу
протягом останнього року президентства Обами.
За американським політичним ранжиром спікер Палати
представників у разі надзвичайної ситуації – наступний
після віце-президента заступник президента, тобто в американській політичній ієрархії
це третя особа в державі. Його
роль у Конгресі є ключовою.
Спікер також представляє Палату представників на переговорах із Сенатом та під час
зустрічей з Президентом.
Окрім того, він є лідером
партії, яка фактично й обирає
його на цю посаду. Тож він відповідає перед своєю партією
за просування вигідних їй законів, сприяє новим кандидатам
на виборах, допомагає фінансувати партію. У нього велика
відповідальність.
Першим спікером Палати
представників американського Конгресу було обрано в далекому 1789 році Фредеріка
Мюленберга. Щоправда, тоді
ця роль не мала такої політичної ваги, як тепер.
Цікаво, що спікером Палати
представників може бути будьхто, не обов‘язково конгрес-

мен. «Конституція дуже нечітко
визначає, хто може бути спікером. Все, що там говориться:
Палата представників мусить
обрати спікера. Тобто, теоретично, хто завгодно може бути
спікером. Для цього навіть не
треба бути членом Конгресу»,
– пояснює відомий американський політолог Метью Ґрін.
Однак, досі кожен із 53-х попередніх спікерів був членом
Конгресу. Відповідно до усталеної традиції, кандидатуру
спікера висуває партія, що має
більшість у Палаті представників. Далі кандидат обирається
простою більшістю під час голосування усіх 435 членів нижньої палати Конгресу.

Раяна часто згадують і цитують через його радикальні погляди на економічну політику,
зокрема на питання стосовно
програми Medicare та інших
соціальних програм.
Соратник Бейнера, конгресмен від штату Каліфорнія Девін
Нуньєс високо оцінив нового
спікера Палати представників.
«Раян – це справжній інтелектуальний лідер Республіканської партії. Ми діяли за його
порадами, і він один з видатних
ораторів, котрі коли-небудь
були в нашій партії»,– сказав
Нуньєс, порівнявши нового
спікера з консерватором Ньютом Гінгрічем, котрий був спікером в середині 90-х.

ПОЛ РАЯН:
Пол Раян зі своєю родиною

54-й спікер Палати представників
американського Конгресу Пол Девіс
Раян (Paul Davis Ryan) народився 29 січня 1970 року
в місті Джейнсвіл (штат Вісконсин) у батьків ірландського та німецького походження. Вищу освіту здобув
в Університеті Маямі (штат
Огайо), випустившись зі
ступенем бакалавра з економіки та політичних наук. В
середині-кінці 1990-х років
працював помічником сенатора США Боба Кастена,
потім законодавчим директором сенатора Сема Браунбека, а потім спічрайтером
колишнього американського
конгресмена Джека Кемпа.
1998 року Раян здобув перемогу на виборах до Палати представників США і став
конгресменом у січні 1999
року. До обрання спікером
він засідав у Конгресі восьму
каденцію поспіль. В останню
головував в бюджетному комітеті Палати представників.
Як альтернативу бюджетному плану Президента США
Барака Обами на 2012 рік,
Раян представив «План для
процвітання», який містив суперечливі зміни до програми
охорони здоров›я Medicare.

Як відзначають американські ЗМІ, Раян не надто рвався
посісти посаду спікера. Однак
він заявив, що в разі свого обрання допоможе об’єднати
республіканців. «У нас є
зобов’язання перед нашою палатою працювати задля народу», – дещо патетично сказав
новий спікер.
Раян дотримується лібертаріанських політичних поглядів
і багато років був захоплений
економічними теоріями відомої публіцистки, авторки книг
«Джерело»та «Атлант розправив
плечі» Ейн Ренд (Аліси Зінов’євни
Розенбаум), яка народилася
в царській Росії. Саме від неї
він нахапався ідей так званого
об’єктивізму – філософії раціонального індивідуалізму.
На початку 90-х років Раян
був членом консервативної
політичної групи Empower
America, одним із засновників якої була інша публіцистка
Джин Кіркпатрик (перша жінка в історії Америки, яка стала
членом адміністрації, представником США в ООН і ввійшла до президентської Ради
з питань зовнішньої розвідки)
– авторка знаменитої книги
«Диктатури й подвійні стандарти: раціоналізм і розум в політиці» та контраверсійної статті

Пол Раян – 54-й спікер Палати представників американського Конгресу

МОЛОДИЙ,
ТА РАННІЙ

про необхідність підтримки
правих диктатур в піку прорадянським.
Пол Раян був активним прихильником Джорджа Буша й
початку військових дій в Іраку, а
також виступав проти політики
«перезавантаження» відносин
з Росією в часи президентства
путінської маріонетки Дмитра
Медведєва.
У 2012 році Раян став кандидатом у віце-президенти США
від республіканського кандидата
в президенти Міта Ромні. Саме
тоді під час одних з політичних
дебатів він назвав Росію «головною геополітичною загрозою»
для США. У березні минулого
року Раян заявив: «Наш президент був надто наївним, коли
розмірковував про російську політику. Його «перезавантаження» було повним провалом, і я
думаю, що це відбувається тоді,
коли наддержава дає послаблення в своїй зовнішній та оборонній політиці. Тоді цей вакуум
заповнює чиясь агресія».
Експерти в той час називали
Пола Раяна найконсервативнішим кандидатом у віце-президенти за останні 200 років
існування американської політики. Однак для республіканців
в нижній палаті американського Конгресу важливі не тільки
політичні погляди Раяна. Їм
імпонують його ділові чесноти
– вважається, що завдячуючи
їм, він може по-новому вибудувати діяльність Палати представників.
Втім, незважаючи на свій
консерватизм, Раян здатний
іти на компроміс. Зокрема,
вже після обрання він заявив,
що не переглядатиме ліберальні закони, що полегшують
еміграцію до США, доки президент Обама перебуває на чолі
країни.
Політологи відзначають, що
Раян не класичний законодавець, а, радше, ефективний
управлінець. Він з того роду
конгресменів, котрі виступають за подолання партійного
розколу, що значно підсилить

роль Конгресу. Він часто повторює, що Конгрес повинен
розв’язувати задачі найвищого рівня. Інша його риса –
принциповість, а це рідко зустрінеш у Конгресі. Пол Раян
– традиціоналіст, котрий ніколи
не зраджував своїх поглядів і
переконань. Він виступає проти абортів, за зниження податків і за створення жорстких
механізмів стосовно імміграційної проблеми. Разом з тим,
Раян вважає, що бідні люди
самі винні в своїх злиднях, а
тому не повинні розраховувати на державу. Він виступає за
різке урізання соціальних програм для бідних.
На відміну від свого не дуже
освіченого попередника Джона Бейнера, Раян набагато
краще розуміється в міжнародній політиці й менше піддається впливові лобістів. Вибір
на користь Раяна свідчить про
те, що Конгрес хоче консолідуватися.
Багаторічний член Республіканської партії Френк Орбан у
бесіді з журналістами високо
відгукнувся про нового спікера,
зазначивши: «Він знає, як вести справи в Конгресі, і здатний
до досягнення компромісів, не
забуваючи при цьому про свої
консервативні цінності. Він
посів цю посаду, усвідомлюючи, що в нього буде підтримка
того, що торкається реформи
законодавчої діяльності».
Пол Раян та його дружина
Дженна мають трьох дітей –
Елізабет, Чарльза та Семюеля.
Новий спікер є римо-католиком. Прадід, дід і батько
Раяна померли від інфарктів у
віці 56, 57 і 59 років відповідно,
і це одна з причин, чому Раян є
затятим пропагандистом здорового способу життя, активно
займаючись спортом. Він, зокрема, здійснив понад 40 сходжень на піки в штаті Колорадо
висотою понад 4000 метрів.
Спікерство в Палаті представників американського Конгресу буде ще одним таким піком.
Цього разу політичним.
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БАРАК ОБАМА
РОЗКРИТИКУВАВ
РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ
КАНДИДАТІВ У
ПРЕЗИДЕНТИ

резидент США Барак Обама
піддав критиці республіканських кандидатів, засумнівавшись у їхніх лідерських якостях і
припустивши, що вони занадто
слабкі, щоб мати справу з Росією
та Китаєм.

БІЛИЙ ДІМ:
АМЕРИКАНСЬКІ
ВІЙСЬКОВИКИ В СИРІЇ
НЕ БРАТИМУТЬ УЧАСТІ
В БОЙОВИХ МІСІЯХ

Б
«Ви помітили, що кожен з цих
кандидатів каже: «Обама – слабкий, Путін обійшов його на повороті. А от коли я розмовлятиму з
Путіним, то я поставлю його на
місце», – сказав Обама, передражнюючи регулярні заяви республіканських кандидатів, що він
нібито дозволяє російському президенту Володимиру Путіну занадто багато.
«А потім виявляється, що вони
не можуть впоратися з кількома
ведучими дебатів на CNBC. Я ось
що скажу: якщо ви не можете впоратися з цими людьми, я сумніваюся, що китайці чи росіяни особливо
перейматимуться на ваш рахунок»,
– додав він, виступаючи на заході
щодо збору коштів у фонд Демократичної партії в Нью-Йорку.
Республіканці піддали критиці
організацію останніх дебатів своїх
кандидатів, які проводила минулого тижня CNBC – телевізійна
мережа фінансових новин. Вони
поскаржилися, що ведучі поводилися надто упереджено до республіканських кандидатів.

САМАРКАНДСЬКА
ДЕКЛАРАЦІЯ:
П’ЯТЬ ПЛЮС ОДИН

Д

ержавний секретар США
Джон Керрі і міністри закордонних справ Узбекистану, Казахстану, Киргизії, Таджикистану і
Туркменії на зустрічі в Самарканді схвалили спільну декларацію,
створивши новий формат «П’ять
плюс один» (С5 + 1).

ілий дім заявив, що американські сили спеціального призначення, відряджені до Сирії, не
братимуть там участі в рейдах або
бойових діях. «Вони не перебуватимуть там, щоб боротися пліч-опліч із силами в Сирії», – сказав
радник Білого дому з питань національної безпеки Бен Роудс.
За його словами, роль цих
військовослужбовців – підсилити
тих, хто на лінії фронту боротиметься з так званою Ісламською
державою Іраку та Леванту (ІДІЛ),
щоб вони могли краще виконувати завдання й звільнити захоплену територію. Проте він додав, що
американські військовики можуть
бути змушені боротися з ворогом».

Минулого тижня президент
Барак Обама доручив надіслати
50 військовиків сил спеціального призначення, завданням яких
буде координувати дії з очолюваними США коаліційними зусиллями проти ІДІЛ.
«За рішенням Обами надіслати
до Сирії військовиків стоїть політика та Путін» – така назва статті
редактора авторитетного журналу Foreign Policy Дейвида Роткопфа. Рішення Барака Обами відрядити до Сирії 50 американських
інструкторів-спецпризначенців,
вважає автор, було спровоковане
поведінкою Путіна та діями російських військовиків у Сирії. І в
ньому насправді більше політики,
ніж військової стратегії, наголошується в статті. «Вкрай неадекватною відповіддю» на реальні
виклики назвав рішення Обами й
сенатор Джон Маккейн.

США УСПІШНО ПРОВЕЛИ
ПОВНИЙ ТЕСТ СВОЄЇ
СИСТЕМИ ПРОТИРАКЕТНОЇ
ОБОРОНИ
У документі зазначається намір учасників переговорів поглиблено співпрацювати з широкого
кола питань, зокрема, щодо протидії торгівлі людьми, незаконного обігу наркотиків, підтримки
безпеки й стабільності в Афганістані.

«За Росією потрібно уважно
стежити. Нині Росія – загроза номер один для Сполучених Штатів.
Її поведінка останнім часом ворожа інтересам США. Нам потрібно
підтримувати наш військовий потенціал на високому рівні, щоб
стримувати й запобігати подальшій ескалації російської агресії»,
– підсумував генерал Міллі.

Джон Керрі запевнив глав
дипломатичних відомств Узбекистану, Казахстану, Киргизії,
Таджикистану й Туркменії, що у
Вашингтоні поділяють занепокоєння центральноазійських країн у
зв’язку із ситуацією в Афганістані.
За словами Керрі, США також
усвідомлюють небезпеку, яку несуть екстремістські угрупування
«Ісламська держава» та «АльКаїда».

А

мериканські генерали відзвітували 2 листопада про успіх
масштабних навчань протиракетної оборони (ПРО), в рамках якої
було задіяно всі елементи діючої
системи.
«Це були дуже складні практичні випробування, в рамках
яких усім елементам системи

ПРО довелося працювати в складі об’єднаної ешелонованої лінії
оборони для виявлення, відстеження, розрізнення та знищення
балістичних загроз», – йдеться в
офіційній заяві за підсумками навчань.
Випробування проводилися
на атолі Вейк у Тихому океані між
Гаваями і Гуамом. У них взяли
участь відразу кілька підрозділів
американської армії, відповідальних за протиракетну оборону. У
навчаннях були задіяні рухомий
наземний протиракетний комплекс THAAD і надводна система
Aegis. THAAD на Вейку виявила та
знищила ракету малої дальності,
потім разом з есмінцем John Paul
Jones виявила і знищила ракету
середньої дальності. При цьому
ракета THAAD потрапила в ціль,
але сама не здетонувала; причини цієї помилки з’ясовуються.

У ПЕНТАГОНІ ПОЯСНИЛИ,
ЧОМУ РОСІЯ НИНІ ДЛЯ
США – ЗАГРОЗА НОМЕР
ОДИН

Р

осія представляє більшу загрозу для США, ніж «Ісламська
держава». Про це 3 листопада заявив начальник штабу Сухопутних
військ США генерал Марк Міллі на
форумі у Вашингтоні.
«Росія за визначенням є загрозою для США через її ядерний
потенціал. Ядерною зброєю володіють також інші країни, однак, ні в
кого її немає стільки, скільки у РФ.
І ні в кого іншого немає можливості у прямому сенсі знищити США»,
– підкреслив генерал. Він також
додав, що небезпеку становить
непередбачувана політика Росії.

У ДЕРЖДЕПІ
ПІДРАХУВАЛИ, СКІЛЬКИ
РОСІЯ ВИТРАЧАЄ
НА ПРОПАГАНДУ

Щ

ороку Росія виділяє 1,4 мільярда доларів для забезпечення роботи системи пропаганди про події в світі 30 різними
мовами. Про це під час слухань
у Сенаті 3 листопада повідомив
заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Бенджамін Зифф.

ВДОВА РОБІНА ВІЛЬЯМСА
РОЗПОВІЛА ПРО ЙОГО
ХВОРОБУ
«Ми всі чули популярні пісні Кремля про те, що російських
солдатів немає в Україні, що Україна перебуває на межі краху, все
це яскравий приклад російської
пропаганди»,– сказав Б.Зифф,
пояснивши, що навіть попри те,
що багато з таких тверджень легко можна спростувати, «їхнє цілодобове повторення має на меті
посіяти сумнів, неясність, підозру,
а також викликати запитання до
очевидних і простих істин».
У Держдепі підрахували, що
загалом на пропаганду Кремль
щороку виділяє астрономічні
суми «для забезпечення всеосяжної роботи пропагандистської
машини як всередині країни, так
і за кордоном». Жертвами російської пропаганди щороку стають
600 мільйонів осіб в 130 країнах
світу, до яких доносять спотворену й перекручену інформацію, а то
й відверту брехню 30-ма різними
мовами.

МЕШКАНЦІ ОГАЙО
ВИСЛОВИЛИСЯ ПРОТИ
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ МАРИХУАНИ

М
«Дуже складно визначити наміри Росії. З моменту падіння Берлінського муру й до 2007-2008 років Росія не демонструвала намірів
вести агресивну зовнішню політику. Все змінилося у 2008 році. Росія порушила безліч міжнародних
норм, напала на суверенні території інших держав. Поведінка Москви нині є дуже агресивною при
істотних ядерних можливостях»,
– зазначив Міллі. За його словами, Вашингтон повинен приділяти
особливу увагу діям Росії та її військовому потенціалу.

ка групка ділків. Окрім того, пропонувалося продавати марихуану
в крамницях. Рішуче проти цього
виступили працівники дитячих лікарень, деякі представники бізнесу й фермери.
Як відомо, марихуана легалізована в штатах Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска та в
окрузі Колумбія. Більш ніж у 20
американських штатах марихуану
дозволено використовувати в медичних цілях.

ешканці штату Огайо відкинули 3 листопада пропозицію легалізувати марихуану.
Поправки до Конституції штату
пропонували дозволити використовувати цей легкий наркотик в
особистих та медичних цілях людям, які досягли 21-річного віку.
За підсумками підрахунку голосів, проти висловилися більш
як 65 відсотків мешканців штату,
незважаючи на те, що прихильники легалізації марихуани витратили на агітаційну кампанію
майже 12 мільйонів доларів. Вони
пропонували дозволити комерційне вирощування марихуани на
10 фермах штату, що, за словами
критиків, створило б монополію,
на якій збагачувалася б невелич-

В

дова уславленого американського актора Робіна Вільямса
Сюзан Шнайдер заявила 3 листопада, що навіть якби її чоловік
не покінчив на 64-му році життя
самогубством, він все одно помер би протягом наступних трьох
років.
За словами Сюзан Шнайдер,
в останні тижні перед смертю Вільямс згасав на очах. Вдова актора наголосила, що для них обох
таке життя було справжнім жахом.
Зокрема, за її словами, Вільямсу
було дуже важко рухатися й розмовляти. Окрім того, він страждав
від тяжкої депресії.

«Він міг бути в один момент
абсолютно сам собою, а через
п’ять хвилин починав говорити
щось зовсім нерозбірливе»,– згадує Шнайдер. Вона уточнила, що
три роки – найоптимістичніший
прогноз, котрий лікарі давали її
чоловіку після того, як діагностували в нього хворобу Паркінсона
в ранній стадії. За словами Сюзан Шнайдер, вона не осуджує
Вільямса й вважає його одним з
найсміливіших чоловіків, яких коли-небудь знала.
Один з найпопулярніших акторів Америки, Вільямс, який чотири рази номінувався на «Оскар»,
знявся в десятках фільмів, серед
яких «Розумник Вілл Гантинг» (за
роль другого плану в цій кінострічці Вільямс у 1997 році отримав «Оскара), «Місіс Даутфайр»,
«Джуманджі», Доброго ранку,
В’єтнам!», «Ніч у музеї» та ін.

За повідомленнями
світових та американських
інформаційних агенцій
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У громаді

О

фіційному відкриттю цього
важливого всеамериканського українського освітянського форуму, який відбувався
в приміщенні готелю «Hudson
Valley», передувало засідання
управи. 9 жовтня, в п’ятницю,
під керівництвом д-ра Юрія Гаєцького було заслухано звіти
12 директорів шкіл про стан навчання та обговорено поточні
актуальні питання освітянської
сфери.
Наступного дня робоча конференція розпочалася хвилиною мовчання: присутні
вшанували пам’ять усіх героїв
України, що віддали життя за
її свободу, а також своєї колеги – колишнього директора
школи з Чикаго (штат Іллінойс)
Люби Маркевич, яка відійшла
у вічність. Після цього голова
управи д-р Євген Федоренко
виступив з лекцією про чергову
річницю Голодомору-геноциду,
в якій підкреслив, що штучний
голод 1932-1933-х років був
результатом цілеспрямованої
політики сталінського уряду й
більшовицької партії, зупинився на основних заходах і постановах, ухвалених ними для
здійснення цієї політики, спрямованої на знищення українського народу. Використовуючи технічні засоби, на основі
документів, цифр, фотоматеріалів цю тему доповнив директор школи з Парми (штат Огайо) Володимир Боднар.
Після цього розпочалася
робота в двох секціях. Секцією вчителів молодших класів
керувала вчителька з Чикаго
Наталія Пономарьова, секцією
вчителів старших класів – автор цієї статті, заступник голови Шкільної Ради, історик
за фахом, доцент Володимир
Кривоніс. Заступник директора школи з Детройту (штат
Мічиган) Євген Бондаренко зупинився на питанні виховання
патріотизму в учнів наших шкіл
у контексті сьогодення, звернув увагу на переосмислення
історичних подій, що базується на основі нових документів
та фактів. На думку промовця,
вчителям більше слід звернути
увагу на подвиги українських
воїнів, жертовність добровольців, які протистоять нині російській агресії на Сході України,
розвінчувати сутність російської підступної пропаганди, а
також прискіпливіше вивчати
життя та творчість діячів українського відродження, причини й
наслідки Голодомору-геноциду
1932-1933 років.
Вчителька української школи з Клівленду (штат Огайо)
Галя Клебан звернула увагу на
питання культури української
мови, яке продовжує залишатись важливим і принциповим.
Вона рекомендувала користуватися словником Голоскевича,
який сьогодні доступний для
кожного бажаючого, оскільки
в цьому році його перевидано
Шкільною Радою.

Учасники цьогорічної конференції вчителів шкіл українознавства США, яка відбулася в Кергонксоні

УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО
В АМЕРИЦІ: ПІДСУМКИ Й ПЛАНИ

9-11 жовтня у Кергонксоні (штат Нью-Йорк) відбулася чергова вчительська конференція суботніх шкіл українознавства на
теренах США, в якій взяли участь більше 60 осіб – члени управи Шкільної Ради, дорадники, директори та вчителі 16 шкіл
З цікавістю було заслухано
доповідь вчительки географії
української школи з Клівленду
Галини Яреми, яка детально
пояснила шляхи формування
українських прізвищ та їхнє походження. Досвідом викладання історії України в молодших
класах української школи поділилася вчителька з Філадельфії
(штат Пенсильванія) д-р Ірена
Столяр, яка звернула увагу на
використання технічних засобів навчання на уроках історії. Її
колега-вчитель Роман Дубенко
(Філадельфія) поділився своїми враженнями від поїздки до
України, під час якої мав нагоду
бути присутнім на церковному
Синоді в Івано-Франківську,
на якому йшося, зокрема, про
введення посади капеланів при
кожному підрозділі українського війська. Виступаючий відмітив, що це його перша поїздка
в Україну, перша зустріч з сучасними українцями, які вразили його своїм оптимізмом, патріотизмом, гідністю та вірою в
свою країну.
Д-р Ігор Мірчук свій виступ
присвятив розвитку українського бароккового театру,
звернувши основну увагу на
діяльність театру «Березіль»
Леся Курбаса. Д-р Юрій Гаєцький зупинився на методиці
викладання сучасної історії в
старших класах українських
шкіл на теренах Америки. Він

наголосив, що сьогодні Україна
переживає важливий період в
своєму становленні та розвитку, тому вчителі історії повинні
слідкувати за цими подіями,
розуміти їх і пояснювати учням,
що відбувається на нашій історичній Батьківщині. Виклад
матеріалу слід підтверджувати
іменами сучасних героїв, які
сьогодні в складних умовах відстоюють інтереси України.
Історик, доцент Володимир
Кривоніс свій виступ приурочив вивченню «білих плям» історії України та неправильному
трактуванню багатьох історичних подій. Він пояснив, що це
відбулось у зв’язку з тим, що
в силу історичних обставин
наш народ, який мав тисячолітню історію, втратив свою
державність і протягом багатьох сотень років перебував
під гнітом сусідніх держав, які
диктували свої умови розвитку,
нав’язували, перекручували,
виправляли й переписували
нашу історію. Відкриття архівів
дає можливість грунтовно вивчати нашу історію на основі
історичних джерел, ліквідувати
«білі плями» й перекручення нашої історії. Виступаючий навів
приклад про одне з брехливих
тверджень радянської історіографії про «тріумфальне встановлення радянської влади в
Україні». Але архівні матеріали,
опубліковані, наприклад, Сум-

ським обласним архівом, книга
Василя Шкляра «Залишенець»,
написана на основі архівів,
свідчать про запеклу боротьбу
українців проти радянської влади протягом 1917-1933-х років.
Ще одна «біла пляма»– Голодомор-геноцид 1932-1933-х років. Доповідач підкреслив, що
нові погляди, нові наукові дослідження повинні знати вчителі й
доносити їх учням.
Третій, заключний день
конференції було присвячено
організаційним питанням, зокрема правильникам і матуральним іспитам. Засіданням
керував д-р
Ю.Гаєцький. Він надав слово доценту В.Кривоносу, який
проінформував присутніх про
зміни, внесені учасниками
минулої конференції до правильників Шкільної Ради, де
всі пропозиції було враховано
й схвалено. Однак лишаються
зауваження щодо положення
про відвідування шкіл педагогічними дорадниками. З цього
питання виступили Світлана
Хмурковська, Володимир Боднар, Юрій Гаєцький. Прийнято
рішення, що педагогічний дорадник може періодично й регулярно відвідувати школу, але
школи оплачуватимуть не більше трьох їхніх візитів протягом
навчального року.
Інформацію про роботу комісії з підготовки матуральних

запитань зробив д-р Ігор Мірчук. Він повідомив, що комісія
підготувала і розіслала школам по 60 запитань з кожного предмету, які винесено на
матуральні іспити. З них учителі повинні були сформувати
20 білетів по три запитання в
кожному. В нинішньому році
матуральні іспити приймалися згідно з таким розпорядженням. В обговоренні взяли участь і виступили Галина
Баран, Світлана Хмурковська,
Володимир Кривоніс, Юрій
Гаєцький. Більшість присутніх
погодилась з підготовленим
варіантом, але були також
пропозиції щодо формулювання запитань, наприклад, не
ставити в білети їх об’ємними
й широкими, а робити вужчими й конкретними. Вирішено
продовжити роботу з вдосконалення матуральних іспитів й
з цього приводу було схвалено відповідні резолюції.
Учасники
конференції
складають вдячність своїм
спонсорам та менеджеру
«Hudson Valley» Оресту Федашу й усій його команді за
теплий прийом і прекрасні умови перебування, які
були важливим фактором
результативності вчительського форуму.
Володимир Кривоніс,
заступник голови
Шкільної Ради
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Ми – українці

Д

ругого листопада в Празі
відкрилася виставка «(Не)
щаслива Україна. Визначні діячі
Українського вільного університету в Празі. 1921 – 1945». Вона
присвячена 70-річчю переїзду
Українського вільного університету (УВУ) з Праги до Мюнхена.
Експозиція розповідає про історію УВУ через наукову та життєву дорогу його викладачів – відомих українських учених.
Про долю українських учених на відкритті виставки розповіли нинішній ректор УВУ
Ярослава Мельник, заступник
декана філософського факультету Карлового університету
Єва Волдржіхова-Беранкова і
доцент цього ж університету в
Празі Петр Главачек.
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Готуючи цю інформацію до
друку, ми згадали про чудовий
подарунок нашій редакції від
знаної в громаді колишньої головної редакторки журналу Союзу українок Америки «Наше
життя» Ірени Бачинської-Чабан
– книги «Українці в Празі. 19141915», упорядником якої стала
сама пані Ірена. Власне, це не
книга, а безцінний фотоальбом, де вміщено 15 рідкісних
світлин з родинного архіву отця
Юліана Федусевича.
Дивлюся на першу фотографію й немов зазираю в минуле.
Переді мною – злата Прага 100
років тому, вигляд з Градчан, які
я так любив (свого часу я п’ять
років пропрацював у Празі).
Красуня Влтава, Карлів міст,
Національний театр, який чехи
називають Народні дівадло, а
далі вгорі – Краловске віногради (Королівські виноградники).

Обкладинка книги– фотоальбому «Українці в Празі. 1914-1915»

УКРАЇНСЬКА ЗЛАТА ПРАГА

Отець Юліан Федусевич

Вони наголосили, що історія
УВУ важлива як для України, так
і для Чехії, особливо для молоді цих країн, підкресливши, що
Україна – це частина Європи,
на чому свого часу наголошували й відомі вчені-викладачі УВУ
– Іполит Бочковський, Дмитро
Антонович, Юрій Шевельов...
Виставка відкрилась у приміщенні філософського факультету Карлового університету в Празі. Організатор
виставки – Карлів університет.
Після Праги виставка експонуватиметься у Мюнхені.
Український вільний університет було засновано у Відні в
січні 1921 року, а вже восени
того ж року він переїхав до Праги. Це стало можливим завдяки
активній підтримці президента
тодішньої Чехословаччини Томаша Масарика, який активно
підтримував українську справу.
Університет працював у
Празі до травня 1945 року, а
опісля через політичний тиск
нового комуністичного режиму в Чехословаччині змушений
був згорнути свою діяльність і
переїхати до Мюнхена, де діє й
донині.

Українські військовики Чехословацької армії з українськими священиками –
о.Методієм Заворалем, о.Михайлом Біласом та о.Стефаном Когутяком

Родина Федусевичів, 1904 р.

Українська громада Праги, серед якої й родина Пулюїв. 1915 р.

Центр чеської столиці майже
не змінився. Бо Прага – це як
Рим, також вічне місто. А от населення міста з тих часів значно змінилося. Дві світові війни, які прокотилися Європою,
позначилися й на демографії
Праги. У фотоальбомі «Українці в Празі» до світлини «Прага,
вигляд з Градчан» читаю: «500
тисяч населення. 20% німців.
Характер міста чеський, протистояння з німцями величезне».

Німці програли дві світові війни
й після Другої їх депортували
з Чехословаччини. І не тільки з
Праги, а й з німецьких Судетів.
Така доля цього народу, який
двічі підтримував агресивні зазіхання своїх правителів і двічі
програвав.
Далі у фотоальбомі йде світлина самого отця Юліана Федусевича – інспектора релігії середніх шкіл, засновника майже всіх
українських товариств у Стрию

Українська 4-річна школа в Празі

та довголітнього голови руської
«Бурси». Фотоальбом «Українці
в Празі» видано для вшанування
пам’яті отця Юліана його синами
Володимиром та Мироном.
З третього знімка на нас
дивляться з далекого 1915
року члени української громади Праги, серед яких видатний
український учений-винахідник, відкривач променів, які пізніше назвуть рентгенівськими
(німець Рентген просто вкрав

цей винахід і присвоїв його
собі), Іван Пулюй.
Наступні фотографії не
менш унікальні й цінні. Але,
аби не займати описом усіх
15 унікальних світлин багато
газетної площі, краще надам
читачам можливість побачити
їх. Отож, зазирнемо в Прагу
столітньої давності. І не просто
в Прагу, а в Злату, і не просто в
Злату, а в українську.
Валентин Лабунський
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У громаді

Т

акі бенкети вже стали традиційними. Українські громади
Америки та Канади залюбки підтримують і словом, і доларом
розбудову УКУ, позаяк вбачають
у цьому запоруку майбутнього
України. Адже без патріотичних,
високоосвічених, професійних
кадрів годі й думати про подальший поступ України. Особливо
в нинішню пору, коли Україна
балансує на межі втрати своєї
незалежності, потерпаючи не
тільки від агресії московської
орди, а й від внутрішніх негараздів, ненажерливості олігархів,
які ладні здерти з України останню свитину, аби вгамувати свою
жадобу й намурувати нових і нових палаців.
Про все це говорили на бенкеті господарі заходу й почесні
гості, серед яких був і відомий
американський учений-історик,
відданий друг України, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Він говорив про
виклики, які стоять нині перед
Україною, акцентував увагу на
лавині російської брехні, яка
розповідає світові неправду
про сьогоднішню Україну й про
російську агресію проти неї.
Розвінчати путінських пропагандистів, створити альтернативу
московській пропаганді – в цьому якраз і бачиться місія нинішніх і майбутніх випускників УКУ.
В їхніх руках – майбутнє України.
Про це говорив на бенкеті,
яким провадив Джон Курі, президент цього університету, один
з його засновників і будівничих
владика Борис Гудзяк. Його виступ, як завжди, прикував увагу
аудиторії. Адже владика говорив про вічне й водночас про
земне. Він наводив приклади,
як молоді люди ставали після
навчання в УКУ справжніми будівничими Української держави.
Вже сьогодні випускники УКУ
долучаються до великих і малих
справ, аби Україна вистояла,
аби змужніла, міцно ставши на
ноги, аби вийшла на битий шлях
заможної й демократичної європейської держави.
Директор школи управління
УКУ Павло Шеремета розповів
на бенкеті про поступ УКУ, про
підготовку нового покоління кадрів для економіки України, без
яких вона приречена вічно стояти з протягнутою рукою й просити позичок у багатого Заходу.
Сам Павло Шеремета –
яскравий представник нової
генерації українських економістів. Народившись 1971 року

у Львові, він здобув блискучу
освіту спочатку в рідному місті, а потім в Університеті Еморі
в Атланті (США), Гарвардській
школі бізнесу та Міжнародній
китайсько-європейській бізнесшколі. Саме Павло Шеремета
заснував Києво-Могилянську
бізнес-школу, ставши її першим
деканом. Тепер він створює потужну школу управління при УКУ.
Під час бенкету присутнім
було показано фільм про поступ Українського католицького
університету. На кадрах видно
сучасні корпуси УКУ, яких на
сьогодні вже п’ять, усміхнених

бачимо в Українському католицькому університеті нові позитивні зміни. Сьогодні під час
урочистостей ми мали честь
брати участь у посвяті хрестів
для нового унікального храму,
сьогодні ми закладали капсулу в будівництво прекрасної
бібліотеки. Я не пригадую,
щоб у нас в Україні за часів незалежності будувалася така
красива нова бібліотека. І це
все є у Львові. Це велика гордість, яка переповнює моє
серце, тому що це все творять
львів’яни, завдяки великій Божій ласці.

Виступає президент УКУ владика Борис Гудзяк

ДОБРОЧИННІСТЬ ЗАДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
Минулої неділі, 1 листопада, в нью-йоркському готелі «Рузвельт» відбувся бенкет задля збірки коштів на
підтримку Українського католицького університету (УКУ), під час якого було зібрано понад 600 тисяч доларів

Нью-йоркські приятелі УКУ з президентом, викладачами та працівниками Українського католицького університету

Невід’ємною частиною нью-йоркського доброчинного бенкету був
акуціон, кошти від якого підуть у новостворений стипендійний
фонд War of Dignity

студентів та студенток, які щасливі вчитися в такому престижному вищому навчальному закладі, гуртожиток, який разюче
відрізняється від радянських
гуртожитків радянських університетів та інститутів з їхніми злиднями, брудом і повною
бесперспективністю мешканців.
УКУ впевнено крокує до ще
більшого престижу, ще кращої
технічно-матеріальної бази,
ще потужніших можливостей
для свого студентства. Виступаючи нещодавно в УКУ на
відкритті нового навчального
та літургійного року, мер Львова Андрій Садовий, зокрема,
сказав: «Кожного місяця ми

Я думаю, що важко передбачити день завтрашній. Але я
б дуже хотів, щоб ці виклики й
динаміку, які є в Українському
католицькому університеті, побачила наша держава. Тому що
УКУ є єдиним у світі католицьким університетом, який не має
державної підтримки. Мені колись говорив отець-президент,
що навіть в Японії католицький
університет має державну підтримку. Це дуже важливо, тому
що кожна гривня, інвестована
державою сюди, зросте мільйонами – не грошей, а мільйонами
мудрих думок і сотнями, тисячами нових провідників нашої
держави, які нам так потрібні,
які матимуть Божу ласку, вели-

Співає лауреатка конкурсу імені
Квітки Цісик Оксана Муха

ку любов до України й велике
прагнення будувати нашу державу...»
Те, чого, на жаль, не розуміє
Українська держава, прекрасно
усвідомлюють українці Америки. Щороку в різних містах вони
збираються на такі бенкети, аби
не тільки послухати мудрі слова
та яскраві виступи митців, а й
стати жертводавцями великої
справи плекання нового покоління для нової України. Ось і
цього разу було зібрано понад
600 тисяч доларів, з яких 500
тисяч надійшло від кількох надзвичайно щедрих жертводавців:
200 тисяч – від добродія, який
побажав не називати свого імені, 100 тисяч – від Андрія Стець-

ківа та Роми Лонг, 100 тисяч – від
Стефана та Володимири Сливоцьких, 50 тисяч – від товариства «Броди Лев», 50 тисяч – від
Федеральної Кредитової Кооперативи «Самопоміч» у НьюЙорку.
Ще 4,5 тисячі приніс аукціон, на якому було продано 4
ікони. Ці кошти призначено для
новоствореного
фонду-стипендії War of Dignity й допомогу
воїнам чи дітям воїнів-учасників
українсько-російської війни, які
захочуть навчатися в УКУ.
Чудовою перлиною прекрасного вечора стала талановита
молода співачка зі Львова, лауреатка конкурсу імені Квітки
Цісик Оксана Муха. Її голос зачарував усіх присутніх й нагадав нам, що українська земля
завжди була щедрою на пісенні
таланти.
Було приємно бачити й усвідомлювати, що до шляхетної
справи допомоги УКУ долучилися й представники так званої
«четвертої хвилі», які не тільки
брали активну участь у підготовці бенкету, а й жертвували кошти
на потреби УКУ. Це добрий знак
і запорука того, що Український
католицький університет може
й надалі розраховувати на допомогу своїх численних українсько-американських приятелів.
Вл.інф.
Фото (головне на першій
та цій сторінках)
Романа Верхняка
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дизайн; верстка
макетування
Професійний дизайнер з великим досвідом роботи пропонує свої послуги
в оформленні рекламних буклетів, брошур, книг, постерів та ін.
Детальна інформація в редакції газети.

ПОШУК ПРАЦІ
Чоловік середнього віку, який має «зелену картку» (green-card) та
водійські права (driver license), володіє українською та розмовною
англійською мовами, шукає працю по догляду за старшими людьми з
проживанням. Розгляне також інші пропозиції щодо працевлаштування.
Тел:(845) 557-3372
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листоноша «НГ»

Одним
реченням...
«Вітаю й подивляю
Вашу мозольну, але таку
успішну на полі української журналістики працю...»
Микола Галів,
Нью-Йорк
«Тішуся популярністю
вашої газети, надсилаю
даток на прес-фонд...»
Люба Миктюк,
Парма (Огайо)
«Надсилаю передплату на наступний рік і бажаю кріпкого здоров’я та
успіхів у вашій такій потрібній праці...»
Ярослав Колодій,
Дженкінтакн
(Пенсильванія)
«Дякую за чудові статті
про подорожі – мандрую
разом з вами...»
Оля Гуцол,
Нью-Гейвен
(Конектикут)
«Дякую за прихильність до Школи українознавства ОУ «Самопоміч»
й статті про неї...»
Наталія Дума,
Нью-Йорк
«Кожного разу починаю читати газету з «65
рядків» – дивуюся й захоплююся сміливістю редакції...»
Григорій Гінзбург,
Бруклін (Нью-Йорк)
«Давно хотіла відзначити оформлення вашої
газети, особливо першу
сторінку й «Дзеркало» –
ви робите «Нову газету»
високопрофесійно і з великим мистецьким смаком...»
Юлія Козак,
Нью-Йорк

ЛИШЕ ПАТРІОТИЗМУ
ДЛЯ ЦЬОГО НЕДОСТАТНЬО

НЕ ПОГОДЖУЮСЯ
Шановний пане Лабунський!
Не можу погодитися з Вашою думкою в «Новій газеті» №40 від 22 жовтня ц.р. про призначення Юлії Марушевської керівником Одеської
митниці.
Усі ці «кадрові митники», «досвідчені генерали-міліціонери» згнили на пні. Якщо в цю систему потрапляли чесні люди, вони ніколи не
ставали генералами, бо вони не бажали входити в корупційні схеми. Якщо вони й ставали
«капітанами», то тільки тому, що заплющували
очі на неподобства, покриваючи таким чином
хабарництво, розплачуючись своєю чесністю.
«Професіонали» тільки тим і займалися, що
придумували корупційні схеми. Хабарництво
вигадали не в незалежній Україні. В Україну
воно перенеслося з російсько-совєтської державної системи. В СРСР корупція була така
сама, як і за царя. Згадаймо принцип «ти мені
– я тобі»: ти мені запчастини, а я тобі – харчі,
ліки, холодильник... Оце і є той самий «блат». І
я думаю, що патріотизм – це те, чому людина
може найбільше навчитися. Якщо вона цьому
по-справжньому навчилася, то така людина
розв’яже будь-які вузли корупційних схем. Це
перше. А друге, ми мусимо також бути патріотами на ділі. Один мій знайомий, «ніби-то патріот» скаржився недавно, що побував в Україні, а
коли повертався назад до Америки, то на митниці почали вимагати хабаря. Каже, довелося
дати. Чому? Бо поспішав. А, може, не стільки
поспішав, скільки перевозив щось заборонене,
непередбачене законом? А якщо робив усе законно, то чому не вступився за закон? То який
же ти патріот України, якщо не відстоюєш скої
принципи?!
Думаю, що відрубати голову московсько-совєтській гідрі корупції зможуть молоді люди, не
обтяжені тим же московсько-совєтським вихованням.
З повагою, Віктор Поворонюк
Бруклін, Нью-Йорк

Доброго дня, шановний пане
редакторе!
Завжди з цікавістю читаю вашу
газету, особливо «65 рядків від
редактора». Після кожного номера ми з хлопцями після роботи обговорюємо те, про що
Ви так сміливо й гостро пишете.
Велику дискусію в нас викликали Ваші думки про призначення
26-літньої красуні, вчительки за
фахом, патріотки Майдану Юлії
Марушевської головою Одеської
митниці. Я не розказуватиму тут
про думки з цього приводу своїх
колег, скажу лише від себе.
Україні справді потрібні патріоти. Це аксіома. Але патріотизм у
професійній справі – це необхідна
умова, але недостатня. Якщо людина патріот за натурою, то вона
вже може бути міністром освіти
чи культури, якщо людина воювала в АТО, то цього достатньо,
щоб бути міністром оборони? Помоєму, це одна з найшкідливіших
тенденцій серед постмайданного
українства – ставити «знак дорівнює» між патріотизмом і професіоналізмом. Тоді, як треба ставити
між ними «кому» й продовжувати
цей однорідний ряд: патріотизм,
професіоналізм, відповідний досвід...
Відразу після Майдану Україна
вже це проходила. Згадаймо призначення журналістки Тані Чорновіл навесні 2014 року, відразу
після Майдану, уповноваженою
уряду з питань антикорупційної

політики. Чесна, смілива, бойова вдова героя, який загинув за
Україну на Східному фронті, вона
проводила журналістські розслідування різних корупційних схем в
Україні, починаючи від Межигір’я
Януковича. Але чи вдалося їй бодай щось змінити в наскрізь, мов
раком, роз’їденій, корумпованій
Україні?! Ті, хто має шалені гроші
й владу, її просто виставили непрофесіоналкою й натравили на
неї «бенів», які її то б’ють, то обливають фарбою. Зрештою, вона
стала народною депутаткою й про
її якусь особливу роль у подоланні
корупції в Україні я, наприклад, нічого з того часу не чув.
Щоб керувати такою складною
ділянкою господарства, як митна
служба, та ще в такому місті, як
Одеса, потрібні не патріотичні красуні, а такі залізні чоловіки, як генерал Геннадій Москаль. Бо, окрім
того, що митник – це професія, на
яку треба вчитися, в умовах української дійсності це ще й ділянка,
на якій необхідно мати залізний
кулак, щоб корупціонери боялися
такого начальника, як вогню. А хто
боятиметься Юлю Марушевську?!
Та й призначати на таку посаду за
законом Президент не мав права без конкурсу. А то вийде, як у
пролетарського вождя, який колись сказав: «Кожна кухарка може
управляти державою».
З повагою,
Ярослав Коваль
Лонґ-Айленд

СРІБНИЙ ТРИЗУБ У КАЛИНОВОМУ ВІНКУ
Я – волонтер проекту
«Срібний Тризуб». Хочу розказати вашим читачам про
один дуже шляхетний почин.
Вінницький майстер-ювелір,
український патріот Вадим
Конфедрат відродив забутий символ – тризуб у калиновому вінку.
Тризуб у калиновому вінку
було створено в 1918 році відомим українським скульптором Михайлом Бринським на
замовлення Української Галицької Армії (УГА), як золоту
медаль за хоробрість у бою.
Через політичні причини цієї
медалі ніколи так і не було випущено – єдиний, пробний
її взірець знаходиться нині у
приватній колекції.
Але це справжній шедевр.
Створений майже 100 років
тому, він і сьогодні виглядає
актуальним. Причому художня цінність – це не єдина
його особливість. Михайло Бринський об’єднав малий герб України з калиною
– символом волі й безсмертя
українського роду. Тризуб –
символ чоловічого начала й
калина – символ жіночого поєдналися в єдиному цілому,
давши початок новому життю.

Сьогодні тризуб у калиновому вінку – це символ багатовікової боротьби українського народу за право
мати вільну державу, символ
відданості та героїзму наших
предків.
Відродивши
старовинний символ, Вадим Конфедрат вирішив зробити добру
справу й подарувати його ко-

пії важкопораненим воїнам,
які нині лікуються у Вінницькому військовому  шпиталі.
Так тризуби потрапили до
тих, хто їх заслуговує насамперед. Для солдатів такий
подарунок став джерелом
сил та натхнення. Про цю
ініціативу писала преса та
показували репортажі по телебаченню. Поступово наш

відроджений тризуб у вінку
стає сучасним символом
українського патріота.
Майстер і сьогодні виготовляє тризуби в калиновому вінку. Частина коштів
від продажу йдуть на потреби нашої армії, такі як питна
вода, їжа, теплі речі.
Важкопоранені солдати
у військовому шпиталі продовжують отримувати срібні
тризуби, для яких вони стають ще й оберегами.
Ми сподіваємось, що цей
лист донесе інформацію
про ініціативу до небайдужих українців та українських
організацій у США, й це не
тільки посилить їхній зв’язок
з українським корінням, а й
допоможе долучитися до доброї справи.
Щиро дякуємо за вашу
підтримку нашої ініціативи.
Нехай ваша газета розвивається і знаходить нових читачів щодня!
Детальнішу інформацію
про Тризуб у калиновому вінку можна отримати на сайті:
www.tridentsforfreedom.
com
З повагою, Ольга Цуркан
Вінниця
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Від штату до штату

З

’ясовується, що в світі існують мапи не лише географічні, політичні, адміністративні, а й мапи... осені. Про
це ми дізналися несподівано.
Одного року, запланувавши
їхати «дивитися осінь» до НьюГемпшира, все відкладали, аж
поки, діставшись, нарешті,
наприкінці жовтня омріяного
озера Вінніпесокі, на паромній
станції нам, розвівши руками,
повідомили, що останній корабель, який возить таких самих диваків, як ми, дивитися
осінь, відплив минулої неділі,
а наступний буде лише наступного року. Корабель, на
який ми так хотіли встигнути,
виконує не стільки роль перевізника, скільки плавучого
гіда, бо покликаний показувати довколишні осінні красоти.
Наприкінці
вересня-початку жовтня його призначення
пливти вздовж берегів Вінніпесокі й демонструвати всім
бажаючим, немов у картинній
галереї, красу довколишніх
гір, помережених лісами, які
золотисто-черленими перстенями обрамлюють озеро, віддзеркалюючись в його плесі.
Ця подорож так і називається
«Fall Foliage Dinner Cruise on
Winnipesaukee».
Утім, запізнившись на золото-осінній корабель, думали,
що, можливо, ще встигнемо на
потяг, бо в цих краях у цю пору
на суходолі аналогічну роль виконує спеціальний потяг, який
також їде через осінь. Але перон також зустрів нас пусткою.
Зрештою, розмахувати руками
й дорікати комусь не було необхідності, бо, роззирнувшись
довкола, ми й самі бачили, що
небесні майстри живопису завершили свою «натуру», визбиравши свої фарби й спакуваши мольберти. На зміну їм
прийшли ощадливі графіки, які
бачать світ лише в чорно-білих
тонах. Вже при каміні в затишному провінційному готелі, де
восени від свічок завжди пахне
ваніліном з корицею, чергова
адміністраторка, вислухавши
наші бідкання, що, мовляв,
он, діставалися стільки годин,
мріяли, сподівалися, а запізнилися й приїхали даремно, здивовано перепитала нас: «А хіба
ви не стежите за мапою осені?»
Вона так і сказала – «Foliage
map». Тоном, яким сьогодні в
кожній глушині на заправці, на
запитання «Як проїхати далі?»
відповідають зустрічним запитанням: «А хіба у вас немає
GPS?»

Foliage. Пік золотої осені в Адірондекських горах

ЗОЛОТА ОСІНЬ –
FOLIAGE
Наша довідка: Foliage (від лат. «Folio», що означає «листoк») – осіння пора, коли листя на деревах
змінює кольори й відтінки, період «золотої осені». У США й Канаді «Фоліедж» триває кілька тижнів
протягом вересня-жовтня.
Термін «Foliage» вживається також у дизайні – для означення стилю рослинно-квіткових декорацій, архітектурі – як орнаментальний напрямок з використанням елементів флори, а також – у
туризмі. В деяких регіонах США й на значній території Канади це специфічний вид екотуризму, який
практикується від початку пожовтіння листя й завершується з їхнім опаданням.
За висновками наукового журналу Global Change Biology, природне явище Foliage зустрічається
скрізь, де є листяні дерева, але найяскравіша, наймальовничіша на планеті осінь спостерігається в
п’яти регіонах: США, континентальній Канаді, Скандинавії, Північній Європі та Східній Азії.

У США одна з наймайльовничіших осеней у світі

Це було ще одним нашим «відкриттям Америки» – з’ясувалося в Північній
Америці існують інтернетні
мапи осені – різноманітні Live
Foliage map, Fall Falliage Map,
National Peak Leaf Forecast,
Live Fall Foliage Guide… Живі,
інтерактивні, від середини
вересня й до середини листопада порегіонально, вони
щоденно в деталях, немов

прогноз погоди, простежують
і показують увесь спектр «золотої осені», відмічають, де
листя ще зелене, де вже настав пік багатобарв’я, а де вже
листя безнадійно облетіло, в
яких місцях «фоліедж» виглядає наймальовничішим і з якої
саме вершини відкривається
найзахоплюючіший краєвид...
Осінь, особливо золота,
завжди в усіх точках планети

надихала й надихає митців.
Для художників школи Гадсон-ріки вона впродовж багатьох років служила відданою
натурницею й вони так само
самовіддано намагалися втілити у «дивовижній величі й
первозданності гори, озера,
ліси американської дикої природи», будучи переконаними,
що «гаї були першими Божими
храмами».

Відвідуючи нинішнього літа
головну їхню майстерню «Олана» в Кетскільських горах, у
містечку Гадсон, вдивляючись у
полотна Томаса Кола, Фредеріка Чорча, Альберта Берштадта,
Томаса Морана, Ашера Дюрана, звернули увагу на просвітленість пейзажів, притаманну
більшості митців цієї школи
та їхніх послідовників. Митці
Гадсонівської школи створили
своєрідний культ дикої природи. Продовжувачі їхній ідей –
митці другого покоління – культ
світла. Зокрема, «люміністи»,
куди входили Дж. Гарві та М.
Гід, які захопилися «особливим
американським світлом», та
«тоналісти», до яких належав
Дж.Іннес, оспівуючи, наприклад, пензлем ефект туману на
тлі золотої осені...
Люмінізм – це пізній імпресіонізм або неоімпресіонізм в
живописі. Одним з головних
представників цієї течії був
бельгійський художник Еміль
Клаус та його учні Густав де
Косторис, Фріц ван дер Берг,
Женні Монтіньї, Жорж Морро
та ін. У цій же манері виконано
ранні роботи голландців Яна
Торопа, Яна Слейтерса, Лео
Гестела і Піта Мондріана. Якщо
роботи бельгійських художників-люміністів за своїм стилем
дуже близькі французьким імпресіоністам, особливо живопису Клода Моне, то їхні голландські колеги в своєму живописі
грунтувалися насамперед на
творах Анрі Маттіса, Моріса де
Вламінка, Андре Дерена. Їхні
американські колеги торували свою дорогу. Протягом XIX
століття найяскравішими представниками неоімпресіонізму
в живописі були саме «гадсо-
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Золота осінь у Вермонті

Осінній потяг – Fall Foliage Train

Осінь на озері Вінніпесокі. Томас Кол, 1828 р.

Фото на згадку на Апалачській стежі на тлі золотої осені

нівці». «Осінній туман», «Осінь
в горах Гадсона», «Осінній ранок», «Осіннє світло», «Осінь
на озері», «Осіння розмова»,
«Сонце за хмарами» – усі ці
роботи пронизані світлом і
воістину божественним ставленням до природи, немов до
храму. Сьогодні так справді не
пишуть, не малюють і не відчувають. «Американська природа не замусолена пензлями
художників, її ліси, озера, водоспади незаймані... Не поспішайте їхати за кордон у пошуках матеріалу для вправ ваших
рук – дикий чар нашої рідної
землі цілком заслуговує вашої
глибокої любові..,» – з такими
словами звертався Томас Кол
до своїх колег.
Аналогічні принципи сповідував ще один «всеамериканський дивак» – Генрі Дейвид
Торо. Письменник, натураліст,
філософ, який народився 12
липня 1817 року в штаті Масачусетс, місті Конкорд, закінчив
Гарвардський університет, а
потім вирішив жити самотньо
у лісовій глушині – на березі
Волденського озера, в околицях рідного міста, де збудував
власними руками хатину й забезпечував себе усім необхідним для буття. Послідовник
трансценденталізму (прихильники цієї філософії не сприймали капіталістичного накопичення, протиставляючи йому
вищі духовні цінності, ставлячи
в центрі Всесвіту людську особистість, наділену божественною душею, яка не визнає над
собою ніякої влади) цей експеримент з виживання описав у
своїх книгах «Волден, або Життя в лісі», «Щоденник», «Прогулянки». «Здоров’я ви знайдете
не в суспільстві, а в природі, –
писав він. – Суспільство завжди
хворе, навіть найкраще... Я люблю Природу почасти тому, що
вона – протилежність людині,
вона дає притулок, де можна
від людини сховатися. Жоден з
її інститутів не проникає сюди і
не має над нею сили...» Сучасники його не розуміли. Перше
видання «Волдена» не розкуповувалося. Генрі Торо став
популярний у США лише через
більш як століття після своєї
смерті. Сьогодні він один з найбільш цитованих екофілософів
світу: «Річки та водоспади, луки
й озера, пагорби і скелі, гори,
ліси і древні дерева – всі вони
прекрасні. Вони безцінні, і ані
долари, ані центи не варті їх ...
Вони вчать людей більше, ніж
вищі школи, проповідники або
будь-яка сучасна система освіти...», «Дика природа допускає
лише «споглядальне» освоєння: людина не повинна ані змінювати її, ані підкоряти...»
Це «споглядальне освоєння» взяли на озброєння сучасні екотуристи. Наприклад,
у Кетскільських горах на Апалачському маршруті проводять осінні біохімічні майстерні,
під час яких «розкладають на
атоми» кожен осінній листок,
що зустрічається по дорозі.
Кілька років тому, мандруючи
в цих краях, ми натрапили на

цілі юрби таких екотуристів.
Як розповіли нам рейнджери,
такі «екскурсії» особливо популярні серед школярів та людей
срібного й золотого віку. Їх проводять професійні біологи та
біохіміки, розповідаючи, чому
саме в таку пору природа розфарбовує дерева та чагарники
в найрізноманітніші відтінки веселки. Такі «споглядання» дещо
схожі на шкільний зведений
урок з біології та малювання.
«Коли листя дерев восени
жовтіють, червоніють, рудіють,
всі життєві процеси в ньому
зупиняються, саме ж життя в
листку не завмирає, – слухаємо ми, прилаштувавшись у
«хвості» однієї з таких «екскурсій». – Спрацьовує біологічний
годинник. Один з механізмів,
що запускає цей процес – зміна освітленості надворі. Цей
динамічний процес розбито на
три основні фази: початок розмальовування – коли жовтіють
окремі листки, строкатість крони – коли змінюють забарвлення верхівки дерев і найбільш
освітлений бік дерева, й третя
– «золота осінь», коли вже розфарбовано майже все листя...»
Далі ми пам’ятаємо ще зі
шкільного матеріалу. З точки зору біохімічного процесу,
листя жовтіє восени тому, що
зупиняється виробництво зеленого пігменту – хлорофілу.
Різні відтінки жовтого й червоного зобов’язані своїм походженням тим же біохімічним
процесам. Густе багряне забарвлення листя восени спричинюється антоцианом, який
«виробляється» тільки на світлі
і при низькій температурі повітря. До речі, відомий американський біолог Френк Фрай
висунув гіпотезу, що дерева з
великою концентрацією антоцианів у листі отруюють грунт
під собою для інших видів рослин. Він провів експеримент:
обливав паростки екстрактом
із жовтих, зелених і червоних
листків. Насіння, политі екстрактом з червоних листків клена,
розвивалися найповільніше. А
за висновками наукового журналу Global Change Biology,
зміна клімату затримує осіннє
«розфарбовування», але збільшує продуктивність лісів.
У Америці, як і скрізь, золота
осінь надихає не лише художників, біохіміків, а й музикантів.
Жовтень-листопад 1984 року
ввійшов в американську музичну історію феєричним концертним туром, який так і називався
«Fall Foliage Tour». Майстри техаського блюзу Стіві Рей Вон,
один з кращих американських
гітаристів і співаків усіх часів за
версією Rolling Stone, з групою
«Double Trouble» з шаленим
успіхом пронеслись тринадцятьма концертами, починаючи з Карнегі-голу в Нью-Йорку й
продовжуючи Бостоном, Гартфордом, Гемстадом, Філадельфією, Піттсбургом... Співали й
грали вони завжди так, неначе
востаннє. Публіка відчувала
це й була вдячною. 27 серпня 1990 року після виступу на
гірському курорті Alpine Valley

Resort у Вісконсині інструментальна група о першій годині
ночі з неділі на понеділок вирушила чотирма гелікоптерами
до Чикаго. Надворі стояв густий туман. Гелікоптер, у якому
сидів Стіві Рей Вон, розбився
буквально через кілька хвилин
після злету, зачепившись за
схил гори, невидимої в тумані,
й упав на землю... Все сталося
майже так, як і в природі – після піку настало падіння... Тільки
болісніше й трагічніше.
... Зупинімось на мить, помовчім, – каже завмираючим
голосом екскурсовод. Натовп,
не менш картатий, як сама
осінь довкола, стишує ходу й
замовкає, втуплюючись у рудий килим під ногами, який
зненацька оживає й те шарудіння, здається, оглушує ліс.
Білка? Їжак?..
Далі в «осінній лекції» йдеться про те, чому опадає листя. А
й справді – чому?
Листопад – це сезонне явище, його причини приховано
в самих рослинах та їхньому
біологічному механізмові виживання за несприятливих
умов узимку. Холодне повітря
сушить не менше, ніж гаряче.
Вода в грунті замерзає, всмоктувальна функція коріння припиняється, а з часом і зовсім
завмирає. Однак процес випаровування води через загальну
площу листя триває. Інакше
крона дерева засохла б разом зі стовбуром. Але завдяки
тому, що природа передбачила такий захисний механізм як
листопад, дерева восени звільняються від такої великої, явно
не потрібної в холодних умовах випаровувальної поверхні,
оберігаючи себе таким чином
від зимових негод...
... Перш ніж вирушати в дорогу «дивитись осінь», ми щоразу, звірившись з осінньою
мапою, телефонуємо для перестрахівки ще й до рейнджерського центру парку чи готелю,
в якому збираємося зупинитися, й перепитуємо: «Чи пожовкло у ваших краях вже листя?»
Й на протилежному кінці дорослі солідні люди з повною
серйозністю залюбки розказують, що «берези пожовкли,
клени стоять багряні, а дуби ще
зовсім зелені...»
Перший раз нам здавалося,
що це якась наївна дитяча гра,
в якій ми беремо участь заради
забави, й щиро сміялися над
собою. Але з роками, повторюючи майже ритуально ту саму
«гру», почали підсміюватися
дедалі тихіше й тихіше. Напевне тому, що одного дня, нарешті, усвідомили, що, в країні, де
люди відстежують мапу золотої
осені, – це не стан природи, а
стан суспільства...
Сьогодні ж нам здається,
що, навпаки, коли люди помічають, коли сходить сонце,
радіють, коли зацвітає перший
пролісок, милуються красою
осіннього листя – це ознака
здорового, умиротворенного й
благословенного суспільства...
Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський
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СПОНСОР – ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА «САМОПОМІЧ» (НЬЮ-ЙОРК)
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Дзеркало

ОСІННє кохання
Хай біда, хай журба.
Хай пересуди різні.
Не з моєї вини
Ми зустрілися пізно.
Не з моєї вини
І не з вашої ласки.
Білий цвіт сивини –
Із осінньої казки.
Та роки – не зірки,
Їх лічити не треба.
Ті осінні казки
Хай послухає небо...
Ганна Чубач
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