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Перший урок на тему: «Як стати 
заможним в Україні» люди отри-

мали в лютому 2014 року, коли від-
крилися двері «Межигір’я» Янукови-
ча, будинку Пшонки, «домашнього 
Версалю» Іванющенка та інших по-
садовців, які аж занадто переївши 
біля домашнього корита, змушені 
були залишити межі Батьківщини.

Тоді вразило не стільки багатство 
можновладців, скільки купа дорогих, 
але практично безглуздих речей як, 
скажімо, золотий батон, кілограмо-
ва золота монета із зображенням 
Януковича, картина Пшонки в обра-
зі Юлія Цезаря, картина з підписом 
Пшонки, що викладений з коштов-
ного каміння тощо. Резиденцію у 
Нових Петрівцях охрестили «Музеєм 
української корупції». І тоді, здава-
лось, велика корупція, до якої можна 
доторкнутись, яку можна відчути і від 

якої можна отримати реальний шок, 
залишилась у «Межигір’ї» й звідти не 
вирветься.

Якщо у цифрах, то за чотири роки 
президентства Янукович накрав 
грошей стільки, що їх можна було 
вимірювати не лише золотими ба-
тонами, але й танками, газопрово-
дами, футбольними командами чи 
навіть автозаками. Колишній генп-
рокурор Махніцький порахував, що 
президент-втікач вивіз до Росії міні-
мум 32 мільярда доларів США.

Другий урок на тему: «Чому в 
Україні всі прагнуть державної 
влади» українці отримали вже на-
прикінці жовтня 2016 року, коли чи-
новники заповнили свої електронні 
декларації за 2015 рік. Брендові 
годинники, раритетні авта, пред-
мети антикваріату, десятки квар-
тир та будинків, цілі валізи «кешу»…
Нардепи надекларували 12 мільяр-
дів (!) гривень грошових активів, а 
голова уряду В.Гройсман, якого 
П.Порошенко нав’язав Україні як 
рятівника української економіки, як 
з’ясувалося, вдома акуратно збе-
рігає 2 млн 280 тисяч гривень, 870 
тисяч доларів і 460 тисяч євро, у 
голови Державної фіскальної служ-
би (ДФС) Насірова – 1мільйон 160 
тисяч доларів, 450 тисяч євро та 
4,350 мільйонів гривень, у голови 
Національної комісії регулювання 
енергетики й комунальних послуг 
(НКРЕКП) Дмитра Вовка (того са-
мого, який встановив для населен-
ня драконівські тарифи на кому-
нальні послуги) – 390 тисяч доларів 
і 60 тисяч євро.

Україна насміхалася над скан-
дальним суддею Миколою Чаусом, 
який зберігав долари та євро в банці 
на городі. Але виявилось, що керів-
ники нашої країни не кращі. Вони 
також тримають готівку вдома. При-
чому, здебільшого у валюті.

До речі, один із найзухваліших 
корупціонерів України, голова фран-
ції П.Порошенка у парламенті Ігор 

Гринів чесно зізнався, що «депутати 
тримають гроші в готівці, оскільки не 
довіряють банківській системі».

Та що там казати, якщо сама го-
лова Нацбанку В.Гонтарєва має в 
банку валютний рахунок на 1,831 
млн. доларів, а гривневий – лише на 
61,9 тисяч.

Процес заповнення е-декларацій 
на першому етапі кампанії був до-
вгий, скандальний, з наріканнями 
на кепську роботу сайту Національ-
ної аґенції із запобігання корупції 
(НАЗК) і попередніми спробами 
адміністрації президента, нардепів 
Гриніва й Донець обмежити доступ 
до інформації про майно й статки 
декларантів. Очевидно, знали про 
ефект, тому не хотіли занадто трав-
мувати свій електорат правдою. Чи, 
швидше, напівправдою. Бо ж навіть 
тепер наївно сподіватися, що на-
скрізь брехливі люди від влади ви-
вернули свої кишені перед народом 
повністю. Зокрема, надзвичайно 
мало оприлюбднено правди про 
офшори та вілли на теплих морях за-
кордоння (наприклад, П.Порошенко 
приховав наявність вілли в Іспанії).

Відтак, заповнення представни-
ками влади рядків е-декларацій на 
сайті НАЗК більше нагадував анек-
дот про те, як їжачки плакали, коло-
лись, але продовжували жувати как-
туси.

При цьому, на певному етапі після 
появи е-декларацій у Реєстрі навіть 
почало складатися враження, що 
посадовці не просто звітують про 
своє майно і статки, але й хизують-
ся перед іншими кількостями шуб, 
ювелірки, колекційних вин і предме-
тів мистецтва.

Першим одягу на понад півміль-
йона гривень задекларував нардеп 
Котвицький. Але то він тільки вніс 
зміни у свій майновий статус, при-
купився, так би мовити. А вже після 
публікації всіх е-декларацій ста-
ло зрозумілим, наскільки нардепи 
і урядовці люблять дорогі бренди 

одягу і прикрас, розкішні авта, пред-
мети інтер’єру, ікони й картини.

«Не треба заздрити!», – практич-
но в унісон закричати нардепи. За-
здрість – то ознаки пролетаріату і 
«совка», яких треба позбуватися.

Скажімо, нардеп В.Арє‘в після 
розміщення своєї декларації на-
писав на своїй сторінці у Фейсбуці: 
«Наша країна вихаркуватиме совок, 
соціалізм та іншу червону заразу 
ще довго й важко», на що відразу 
отримав відповідь від відомого жур-
наліста-розслідувача Д.Гнапа: «Про-
сунутий європеєць учить чернь «не 
заздрити». Три мільйони гривень й 
75 тисяч доларів кешем, півмільйо-
на гривень в золоті, два нових джипа 
«Мерседес» і величезне помешкан-
ня в Києві. Останні 9 років – народ-
ний депутат. Поки ви «вихаркауєте» 
совок, вони напихують черево гріш-
ми». Цікаво, якщо знову вибухне ре-
волюція, чи піде на Майдан Володя 
Ар’єв, який ще донедавна позиціо-
нував себе «захисником народних 

інтересів у парламенті» й «борцем 
з корупцією», а тепер закликає шо-
кованих і обурених українців «не за-
здрити» й «вихаркувати»?

Життя чиновників і народних об-
ранців виявилось настільки розкіш-
ним і прекрасним, що не тільки про-
сті українці, але й бізнесмени відчули 
себе «лохами». Так, голова наглядо-
вої ради холдингу Global Spirits, який 
володіє правами на торгову марку 
«Хортиця», Євген Черняк заявив, що 
відтепер почувається злидарем.

Після завершення першого етапу 
е-декларування, практично всі депу-
тати, яких журналісти розпитували 
за лаштунками про походження їхніх 
статків, воліли сховатися, забитися 
в шпаринку і відсидітися, доки мине 
буря.

Перший крок, які зробили депута-
ти після оприлюднення своїх статків 
готівкою, – це скасували собі підви-
щення заробітних плат і закликали 
те ж саме зробити членів уряду.

Втім, для всіх очевидно, що депу-
татське скасування підвищення собі 
платні – це «таке собі вибачення» за 
побачені народом суми готівки у їх-
ніх е-деклараціях, гарна міна при по-
ганій грі. Такий крок більше нагадує 
стару історію про молодого даішни-
ка: мовляв, навіщо тобі платня, ось 
жезл, іди й заробляй!

А ще бідних (психологічно, а не 
матеріально) нардепів і урядовців 
настільки зацькували розпитуван-
ням походження їхніх статків, що 
вони заговорили про розширення 
переліку осіб, які повинні заповню-
вати е-декларації. Скажімо, колиш-
ній директор головного Вінницького 
ринку, мер Вінниці, голова Верхо-
вної Ради, а нині прем’єр-міністр 
України В.Гройсман хоче, щоб де-
кларації подавали й представники 
державних компаній. Мабуть, знає, 
скільки ті нахапали.

тарас Гнип
Спеціально  

для «Нової газети»

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
Вже кілька ночей поспіль мене мучить безсоння. Після 

того, як прочитав про підсумки першого етапу електро-
нного декларування статків українськими владоможця-
ми. Деяких з них я знав особисто і кожного разу, коли при-
їздив в Україну, дивувався, як люди змінюються, коли в 
них з’являються влада й гроші. Для мене не було великою 
таємницею, що майже всі владоможці (тих, хто цього не 
робить, система випльовує) в Україні крадуть, але що в 
таких масштабах, я навіть уявити собі не міг. 

Причому помиляється той, хто думає, що крадуть 
виключно на вищих щаблях влади. Ні, крадуть в Україні 
скрізь. Навіть люди, які здавалися мені чесними й поряд-
ними, насправді виявилися злодіями. Сам клімат в країні 
такий, що діти мріють стати олігархами, тобто на-
красти багато грошей і насолоджуватися життям.

Коли це все почалося?  Підмурок цієї системи заклав 
другий президент незалежної України Леонід Кучма.  
Саме він започаткував ієрархію, на якій на самій верши-
ні стоїть президент, який найбільше краде й дозволяє 
красти, але менше, тим, хто стоїть нижче. Саме від 
нього пішло хизуватися дорогими годинниками, змагати-
ся в «крутості» між собою. А «крутість» ця полягала 
в розмірах площі вкраденого заповідного лісу, кількості 
поверхів вибудуваних палаців, числі куплених на вкрадені 
гроші «Майбахів», «Ролексів», дорогезних картин. Пізніше 
найбільш «круті», за прикладом Табачника, почали 
красти й скуповувати навіть такі пам’ятки української 
культури як стародруки, унікальні архівні документи. 
Причому це «змагання» охопило всю Україну.

На жаль, часто в цьому підігрують злодіям при владі 
й тутешні українці. Нещодавно був шокований, коли на 
один ювілей однієї громадської організації, як поважного 
гостя, було запрошено вкрай одіозну особу – народного 
депутата України Миколу Княжицького, того самого, 
який через злочинні схеми й підставного американського 
єврея на прізвище Альтман (йому просто заплатили гро-
ші, він навіть не знав своєї ролі в цій злочинній оборудці) 
«відтиснув», як кажуть в Україні, цілий телеканал. Тепер 
він хизуватиметься перед колегами: мовляв, ніякий я не 
аферист, не злодій і не корупціонер, мене, он, навіть діа-
спора до себе запрошує.

Підіграють українським злодіям при владі й західні 
фінансові інституції, коли виділяють Україні так звані 
транші. Нещодавно мав розмову з колишнім головою 
ради директорів одного великого українського банку, який 
не вписався в систему, а тому змушений був тікати до 
Америки. На запитання «Чи є бодай якась можливість 
красти гроші з цих траншів?» він у відповідь розсміявся. 
«Та ці гроші йдуть до бюджету, а бюджет – це найбіль-
ший пиріг, який розпилюють злодії при владі»,– уточнив 
після сміху він. Отже, виходить так, що влада набирає 
цих кредитів, за які розплачуватимуться наші онуки, 
«дерибанить» їх, купує всі оці «Майбахи» й «Ролекси», а 
нещасна Україна з кожним роком лише біднішає.

Помиляється той, хто думає, що крадуть лише на-
хабні типи без роду й племені, безнаціональні манкурти. 
Ні, крадуть й можновладці, які називають себе патріо-
тами, б’ють себе в груди й щодня вдягають вишиванки. 

Що ж робити? На це сакраментальне запитання 
дав відповідь Тарас Шевченко: «…Та й заходиться вже 
будить!»

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський — 

головний редактор «Нової газети»

НАГОЛОСИ Й АКцЕНТИ

ЗЛОДІЇ РАДЯТЬ 
НЕ ЗАЗДРИТИ

Татові нагороди – це «декларація» 
4-річного сина Сергія Цимбала, 
українського військовика, який загинув 
у зоні АТО під Дебальцевим
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НЕОЯНУЧАРИ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО 
ТА ЙОГО УЛЮБЛЕНІ 

ВІРДЖИНСЬКІ ОСТРОВИ

«Люди, які голосують за 
злодіїв, зрадників і шахраїв, 
не є їхніми жертвами. Вони – 
співучасники»,– написав ко-
лись Джордж Оруелл. І я зга-
дав, яких зусиль докладала 
«Нова газета», аби переконати 
людей не голосувати за Поро-
шенка. 

Людина, яка боїться визнати, 
що за національністю є євреєм, 
вже викликає недовіру. А додай-
те до цього його абсолютну бай-
дужість до всього українського 
(вдома він розмовляє виключ-
но по-російськи й вишиванки 
на людях – це ширма), оскільки 
зростав у наскрізь зросійщених 
молдовських Бендерах, пато-
логічне брехунство (пояснення 
Порошенка про свій багатомі-
льярдний бізнес – це суцільний 
потік брехні), нестримне бажан-
ня стати багатим (заради цього 
він проміняв кар’єру дипломата 
на барижні тусовки, злочинні 
схеми й великі «бабки»), крутій-
ство з податками (свої капітали, 
аби не платити Україні податків, 
ховав у офшорах) і багато, ба-
гато інших «подвигів» профе-
сійного бариги, якого сам укра-
їнський народ посадив на трон, 
аби він висмоктав з нього остан-
ні соки, які не встиг висмоктати 
Янукович.

У своїй електронній декла-
рації Петро Порошенко зно-
ву вдався до зухвалої брехні 
й приховування своїх статків. 
Так, наприклад, він, перелічую-
чи, немов знущаючись з укра-
їнського народу, пальта, курт-
ки, шуби, браслети, каблучки, 
сережки, кулони, намиста, чо-
ловічі запонки, жіночу шкіряну 
сумочку рожевого кольору й 
тримач для краватки, ані сло-
вом не згадав про розкішну 
віллу в іспанській Марбельї (й 
вона в нього не одна), куплену 
за мільйони євро.

Втім, журналіст-розсліду-
вач Дмитро Гнап, вивчаючи 

е-декларацію Порошенка й су-
путні записи, встановив, що він 
фактично визнав, що планував 
продати корпорацію «Roshen», 
аби не платити Україні подат-
ків, через офшорну фірму. Про 
це Д.Гнап написав у Facebook, 
коментуючи президентську де-
кларацію.

«Мене не так зацікавила 
його декларація (це суцільна 
брехня), як супроводжуваль-
ний її допис у фейсбуці, який 
президент, очевидно, написав 
власноруч (там на початку до-
пису його ініціали: ПП.). Так от, 
у цьому дописі президента є ці-
каве речення: «У 2014 році було 
створено лише одну нову ком-
панію, якою я володію напряму, 
– для продажу Roshen», – про-
цитував Гнап, зауваживши, що 
раніше український президент 
казав абсолютно протилежне.

«Очевидно, в дописі прези-
дента йдеться про компанію 
Prime Asset Partners Limited 
з Британських Вірджинських 

островів. Ту саму скандальну 
офшорку з Panama Papers. Цим 
вірджинським офшором По-
рошенко володіє одноосібно 
й напряму і створено його вже 
під час його президентства» – 
написав Гнап.

«Вірджинський офшор 
президента є засновником 
кіпрської фірми, кіпрська во-
лодіє голландською, а гол-
ландська контролює україн-
ський фонд, якому належить 
увесь «Рошен». Тобто, вся ця 
шоколадна піраміда спира-
ється на один маленький вір-
джинський офшор. Продав 
офшор – позбувся всієї цу-
керкової імперії», – додав він. 
Раніше Порошенко стверджу-
вав, що вірджинський офшор 
йому був потрібен виключно 
для передачі активів у «сліпий 
траст», а не для продажу. Так, 

у квітні на прес-конференції в 
Токіо український президент 
сказав, що в створеній компа-
нії немає статутного капіталу 
й відкритих рахунків, оскільки 
принциповою позицією була 
відсутність операцій через 
неї, а єдиною метою – пе-
редача відомих активів пре-
зидента до «сліпого» трасту, 
банкові з доброю репутацією, 
який нібито й вимагав ство-
рення «офшору».

«Якби президент у розпал 
офшорного скандалу визнав, 
що цей офшор створено для 
продажу «Рошену», стало б 
очевидно, що він хотів «ки-
нути» український бюджет на 
кругленьку суму несплачених 
податків. Бо на Вірджинських 
островах податок з продажу 
активів платити не треба», – на-
писав Дмитро Гнап.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ФУНКЦІОНЕР, ЯКИЙ 

ХОТІВ РУЙНУВАТИ СРСР 
І КПРС, А ЗРУЙНУВАВ 

УКРАЇНУ
Але облишимо Порошенка (з 

ним і так все ясно) й звернімося 
до осіб, які позиціонували себе 
будівничими незалежної Укра-
їни. Одного з них, нинішнього 
лідера фракції Блоку Петра По-
рошенка (БПП) в парламенті 
Ігоря Гриніва, я знаю особисто. 
Пам’ятаю, як приїхав він зі слав-
ного Львова депутатствувати. 
Своє комсомольське минуле (а 
він був секретарем Львівсько-
го міськкому комсомолу) по-
яснював тим, що буцімто хотів 
зсередини зруйнувати СРСР і 
КПРС. Але таке його пояснення 
діяло хіба що на «лохів»; було 
ясно, що до Києва цей комсо-
мольський функціонер приїхав 

зовсім не задля розбудови не-
залежної України. 

Невдовзі він розпочав бурх-
ливу діяльність з накопичення 
первісного капіталу, активно ви-
користовуючи свій депутатський 
мандат. Разом з такими самими 
«накопичувачами» (до них, до 
речі, входив і Віктор Пинзеник) 
без мита ввозили з-за кордону 
цигарки й дешеві спиртні напої й 
за рахунок різниці в ціні казково 
збагачувалися.  Минуло небага-
то часу, й Гринів отримав служ-
бову квартиру в самому центрі 
Києва – на вулиці Панаса Мирно-
го. А коли минуло ще трохи часу, 
розпочав скуповувати крадені 
картини й першодруки (сьогодні 
він один з найбагатших в Україні 
колекціонерів картин і першо-
друків). Пізніше почав називати 
себе політтехнологом і  заробив 
на цьому немалі гроші (зокре-
ма, допомагаючи Віталію Кличку 
збудувати політичну кар’єру). 
Часто змінював політичну силу, 
яка дозволяла йому здобувати 
жаданий депутатський мандат, 
в залежності від того, наскільки 
сильною вона була. Побував і в 
Ющенка, і в Тимошенко. І наре-
шті прибився до БПП.  

Коли закон «Про запобігання 
корупції», яким і було встанов-
лено електронне декларування 
доходів, став реальністю, Гринів 
запропонував внести до ньо-
го суттєві правки, аби під час 
електронного декларування 
приховувати від громадськості 
дані про готівкові кошти. Він ви-
ступив також категорично проти 
кримінальної відповідальності 
за помилки в деклараціях. Теле-
програма «Схеми» перевірила 
статки Ігоря Гриніва і ось що 
з’ясувалося.

БАГАТСТВО НА КРОВІ
В Україні оприлюднено реальні статки можновладців

Якби герої Небесної сотні 
могли прочитати оприлюднені 
цими днями електронні 
декларації можновладців, яких 
вони привели до влади ціною 
свого життя, то перевернулися 
б у домовинах. Позаяк до влади 
вони привели новітніх янучарів, 
тобто таких самих егоїстичних, 
користолюбних, скупих, 
одержимих наживою типів, 
яким не болить ані Україна, 
ані її нещасний народ. Для 
них головне – гроші, маєтки, 
антикваріат, коштовності, 
вкрадені кимось і перепродані 
їм ікони, місце яким у храмах, 
вкрадені кимось і перепродані 
їм стародруки, місце яким 
у книгозбірнях чи музеях, 
дорогезні авта, вілли, рахунки 
в офшорах... За всіх цих 
злодіїв, включно з головним 
з них – Петра Порошенка, 
голосували ми, українці.

Заміський палац Петра Порошенка (с.Козин на Київщині)

У цьому елітному житловому комплексі дружина Ігоря Гриніва Оксана придбала помешкання вартістю 7 
мільйонів гривень на додачу до вибудуваного в заповідній зоні будинку площею 600 кв.метрів
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…Київська область, Обухів-
ській район, село Таценки, обі-
йстя Ігоря Гриніва. Автомобіль 
«Ауді Q7» вартістю близько двох 
мільйонів гривень виїжджає з 
території султанського маєтку. 
На території – будинок на майже 
600 квадратних метрів, приватне 
озеро, ліс. 

Маєток розташований на 
землі, яку донька І.Гриніва Ма-
рія, якій на той час було всього 19 
років, безкоштовно (?) отримала 
від держави: 25 соток під будів-
ництво та 52 сотки – для осо-
бистого господарства. Ця земля 
тепер належить самому Гриніву 
– донька її «подарувала» (схема в 
дії) батьку в 2015 році.

В отриманні донькою земель-
них ділянок Гринів не вбачає ні-
чого надзвичайного.

«13 років тому ми всією сім’єю 
перебрались повністю жити за 
місто, – каже він. – Отримали 
землю, згідно з українським за-
конодавством, звернулися із 
заявою до сільської ради й отри-
мали так само ділянку, докупили 
певні ділянки і збудували от із 
2003 року, і закінчили будівни-
цтво в минулому році – власний 
будинок».

На супутникових знімках мож-
на побачити, що в 2006 році на 
цих ділянках – заповідний ліс. На-
ступний знімок супутник Google 
зробив вже в 2010-му – тепер тут 
вже стояв будинок Гриніва пло-
щею майже 600 квадратних ме-
трів і виднілося викопане штучне 
озеро. Та народний депутат відо-
бразив родинний маєток у де-
кларації лише в 2015 році.

Коли будинок у Таценках вже 
було зведено, родина Гринівих 
продала квартиру. Ту саму служ-
бову на вулиці Панаса Мирного, 
до якої Гринів на «праведно» на-
житі гроші докупив ще 4-кім-
натну. Всі кімнати об’єднали й 
гігантське помешкання продали 
за гігантські гроші. 

За словами Гриніва, маєток у 
Таценках родина збудувала саме 
за виручені від продажу цієї квар-
тири гроші: «Відповідно, коли 
прийняли рішення переселятися 
за місто, то продали квартиру в 
Києві і нам ледь-ледь вистачило 
на будинок».

У 2014 році Ігор Гринів став 
керівником виборчої кампанії 
Петра Порошенка на президент-
ських виборах. А після його пере-
моги обійняв посаду заступника 
голови президентської адміні-
страції. У листопаді 2014-го Гри-
нів пішов з цієї «хлібної» посади, 
а через місяць дружина Гриніва 
Оксана купує помешкання пло-
щею 145 квадратних метрів у 
суперпрестижному комплексі 
«Покровський посад» у Києві. 
Квартиру такої площі сьогодні 
пропонують придбати за 7 міль-
йонів (!) гривень.

Згідно з декларацією на сай-
ті Верховної Ради, у 2013 році 
родина Гриніва – а це дружина, 
донька та син – на трьох зароби-
ли всього 292 тисячі гривень. А 
сам Гринів задекларував 224 ти-
сячі заробітної платні та ще 100 
тисяч гривень – на банківському 
рахунку. За наступний, 2014 рік 
дружина заробила лише 22 ти-
сячі гривень, а сам депутат за-

декларував платню в 210 тисяч. 
Виходить, що за два роки родина 
Гриніва заробила 750 тисяч гри-
вень. Це в рази менше, ніж вар-
тість однієї квартири дружини. 

На запитання «Схем» Гринів 
спочатку пропонує подивити-
ся його декларації за попередні 
роки, а коли журналісти їх роз-

друкували й ще раз запитали, 
звідки у дружини депутата гроші 
на дорогущу квартиру в новобу-
дові, відповів, що займався біз-
несом з 1994 по 2002 роки.

– От з 1994 по 2002 рік – десь 
приблизно років 6-7, тобто свій 
перший, як кажуть, великий за-
робіток – не будемо називати 
цифри – я заробив ще в 1996 чи 
1997 році.

– Але чому в декларації не-
має цих коштів, коли в 2014 році 
Ваша дружина купувала помеш-
кання?

– Так кошти не вказуються.
– Ну як, на рахунку в банку у 

вас 100 тисяч гривень.
– Я ще раз кажу, не вказують-

ся, наприклад, готівкові кошти.
– Тобто, це ті кошти, які були в 

готівці?
–  Звичайно.
Нині народний депутат Гри-

нів їздить на працю на «Ауді Q7» 
2015 року, зареєстрованому 
на 23-річного сина Романа. Він 
переконує, що користується ав-
том, поки сина немає в країні: 
«На сьогоднішній день у зв’язку 
з тим, що я дійсно час від часу в 
нього беру цей автомобіль, щоб 
не простоював, і це то, Ви його 
побачите в моїй декларації так 
само».

Середня вартість такого авто-
мобіля – 70 тисяч доларів. Вихо-
дить, що син депутата придбав 
авто, ще коли був студентом. 
Адже, за інформацією самого ж 
Ігоря Гриніва, його син закінчив 
навчання на початку 2016 року.

– Магістерську програму він 
закінчив рік тому, в лютому місяці.

– 2015 року?
– Цього року.
– А придбав цю автівку в 2015-

му?
– Я вам ще раз кажу, коли ми 

продали майно, то воно в рівній 
мірі належить як мені, так і моїй 
дружині, так і моїм дітям. І ми 
чесно кожен собі з цього майна… 
Дружина купила собі квартиру, 
син купив собі автомобіль.

Про побудований будинок, 
на який «ледь-ледь вистачило 
грошей» від проданої квартири, 
частина якої належала державі, 

Гринів, пояснюючи на які кошти 
дружина купила елітне помеш-
кання, а син – дороге авто, не 
каже ані слова. В декларації за 
2015 рік він задекларував пів-
мільйона гривень від продажу 
рухомого та нерухомого майна, 
хоча, якщо порівняти декларації 
за 2014 та 2015 роки, то нічого з 

наявного майна не зникло. Та на 
запитання «Схем», що саме було 
продано, народний депутат пові-
домити відмовився. 

– А що саме Ви продали?
– Я Вам не повинен про це зві-

тувати. 
Виходить, що лідер прези-

дентської фракції на законодав-
чому рівні пропонував дозволити 
не вказувати в нових електро-
нних деклараціях інформацію 
про готівку, тоді як саме своїми 
незадекларованими готівкови-
ми заощадженнями він пояснює 
появу в родини низки елітного 
майна – дорогого авта та ще до-
рожчого помешкання.

Гринів пропонував не опри-
люднювати відомості про цінне 
рухоме майно й водночас від-
мовляється повідомити, що 
саме він продав, заробивши пів-
мільйона – якщо в деклараціях 
за попередній рік, порівняно з 
нинішнім, нічого з майна не зни-
кало.

Лідер президентської фракції 
виступає за те, аби приховати 
від суспільства вартість та розмір 
отриманих подарунків. Тоді як у 
2015 році отримав у подарунок 
дві земельні ділянки від доньки, 
яка чомусь, невідомо, за які за-
слуги, одержала їх від держави 
безкоштовно .

Лідер президентської фракції 
пропонував скасувати кримі-
нальну відповідальність за по-
милки в деклараціях, тоді як його 

будинок, побудований ще в 2010 
році, в декларації з’являється 
лише в 2015-му.

А отже, саме та інформація, 
яку Ігор Гринів вимагав на зако-
нодавчому рівні засекретити, й 
становить найбільшу таємницю 
в деклараціях самого Гриніва. 
Спроби журналістів розібратись 
з невідповідностями, знайде-
ними в декларації колишнього 
комсомольського функціонера, 
наштовхнулися на хамство та об-
рази. 

– У мене немає жодної пова-
ги до Вас як до журналіста, щоб 
Вам відповідати на жодне питан-
ня. Ви мені не цікаві! Стосовно 
Вас я маю велику зневагу.

«БОРЕЦЬ ЗА НАРОДНЕ 
ЩАСТЯ» З ВИЛАМИ  

В РУКАХ
Ось така балачка. Мовляв, 

плювати я хотів на вас і ваше 
розслідування – наша влада: що 
хочемо, те й робимо. Але якщо 
з гринівими, як і з порошенками 
та іншими численними кононен-

ками, грановськими, насірови-
ми й «злодіями у вишиванках» 
дубневичами, давно всім стало 
все ясно, то народний трибун 
Олег Ляшко, який з вилами по-
грожував вимітати з владних ка-
бінетів тих, хто смокче з народу 
соки, обкрадаючи його, здавав-
ся людям хоча б відносно чес-
ним. Але так лише здавалося. 

Ляшко задекларував 740 ти-
сяч доларів (!), 90 тисяч євро та 
890 тисяч гривень готівки (до 
речі, всі можновладці воліють 
тримати гроші не в банках, а як 
і заведено в злодіїв, у своїх на-
дійних хованках – закопаних на 
городі банках, на горищі чи в ма-
траці; всього депутати задекла-
рували майже 10 мільярдів гри-
вень, і 70% цієї суми – готівка. 
Народні обранці ладні тримати 
«під матрацами» сотні мільйонів, 
хоче це, як мінімум, незручно, 
банківській системі під орудою 
Гонтарєвої вони не довіряють). 
Крім того, за даними електро-
нної декларації, на рахунках у 
банках Ляшко тримає 1 844 775 
та 190 700 гривень.

Співмешканка Ляшка Росіта 
Сайранен має 200 тисяч дола-
рів, 40 тисяч євро та 760 тисяч 
гривень готівки.

Минулого року Ляшко отри-
мав два рази по 992 388 грн до-
ходу від відчуження нерухомого 
майна та 2 245 500 грн доходу 
від відчуження рухомого майна. 
Крім того, у Верховній Раді він 

отримав 79 596 грн заробітної 
платні та 80 559 грн коштів на ве-
дення депутатської діяльності.

В Києві Ляшко володіє квар-
тирами площею 367,20 кв.м. 
та 95,50 кв.м, офісом площею 
182,80 кв.м та машиномісцем 
площею 23,60 кв.м. Також у 
власності «борця з несправед-
ливістю» з вилами в руках 6 зе-
мельних ділянок в селі Княжичі 
Броварського району Київської 
області площею 210 кв.м. Є ще 
розкішні авта, рахунки за кордо-
ном і неодмінний атрибут зло-
діїв з депутатськими мандатами 
– запасне «летовище» (вілла на 
теплих морях).

«ПАСТОР» ЛЮБИТЬ 
СТАРОВИННІ БІБЛІЇ  

Й… ДОЛАРИ
Після того, як вибухнула 

Революція Гідності, владу пе-
ребрав Олександр Турчинов, 
якого вороги називали «крива-
вим пастором», оскільки після 
комсомольської кар’єри він 
навернувся було до баптизму. 
Відданий Санчо Пансо Юлії 
Тимошенко, він хутко перебіг 
на бік Порошенка, коли поба-
чив, що влада швидко витікає 
з рук «леді Ю». Але продажність 
у політиці – річ звичайна. А от 
нечисті руки – це вже ознака 
приналежності до зовсім іншої 
касти.

Нинішній порошенківський 
секретар Ради нацбезпеки та 
оборони України (до речі, лю-
дина, яка також приховує як 
страхітливу таємницю своє 
єврейство) задекларував 758 
тисяч доларів у банках та $735 
тисяч і 55 тисяч євро готівкою 
(а якже заклик Христовий «Не 
збирайте багатств на землі»?) 
й 27 старовинних церковних 
книг та цінних картин, місце 
яким у богословських академі-
ях й музеях. 

Зокрема, у власності Турчи-
нова – старовинні Біблії, Єван-
гелія, Апостоли та Трефологі-
они, оціночна вартість яких та 
дата набуття права власності 
ним не вказується (бо все це 
вкрадено й коштує не одну со-
тню тисяч доларів). 

Також «пастор» вказав у де-
кларації спільну власність  з 
дружиною – проценти в 
«Ощадбанку» на суму 1 453 404 
гривень та банківські рахунки 
на захмарні суми.

Можна до безкінечності пе-
релічувати ці мільйони, вкра-
дені раритети, побудовані на 
вкрадені в народу кошти па-
лаци, куплені дорогезні авта, 
яхти, вілли за кордоном. Але 
від цього лише стискаються 
кулаки й від безсилля хочеть-
ся вити. Треба щось робити. 
Причому негайно. Командири 
добровольчих батальйонів за-
кликають людей негайно ви-
ходити на Майдан, аби розпо-
чати нову революцію. Але де 
гарантія, що й вона не закін-
читься сходженням на влад-
ний Олімп нових вальцманів, 
турчинових і гройсманів, які 
дограбують до кінця й так ти-
сячі разів ошукану й окрадену 
нещасну Україну?!

Валентин Лабунський  

«Борець за народне щастя» Олег Ляшко ховає готівкою в закопаній на 
своєму городі банці 740 тисяч доларів та 90 тисяч євро 

Незворушний «пастор» Турчинов порозсовував по матрацах готівкою 
758 тисяч доларів та 55 тисяч євро 
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Вадим 
Новінський, 
народний 

депутат

ГОДИННИКИ АНТИКВАРІАТ КОЛЕКЦІЇ ВИН НЕРУХОМІСТЬ ГОТІВКА, АВТА

Володимир 
Гройсман, 

прем’єр

 годинників  
(серед яких Rolex  

i Parmigiani)

Ігор Насалик, 
глава Міненерго

коштовних золотих 
колекційних 
годинників

Геннадій Туханов, 
мер Одеси

золотих колекційних 
годинників  

з діамантами

Арсен Аваков, 
глава МВС

золотих колекційних 
годинників  

з діамантами

Олександр 
Данилюк, 

міністр фінансів

Колекція годинників, 
серед яких антикварний 
швейцарський годинник  

ХІХ століття

Володимир 
Парасюк, 
народний 

депутат

Годинник Samsung Gear, 
заявив, що це подарунок 

від Святого Миколая

Арсен Аваков, 
глава МВС

музейних 
картин

Олесь Довгий, 
народний 

депутат

 музейних 
картин

Павло Петренко, 
міністр юстиції

16 раритетних 
гравюр

Ігор Гринів,  
голова фракції 

БПП

унікальні ікони ХV й ХVI 
століть, «Апостол» видання 
1574 року й Біблія видання 

1581 року

Сергій Тарута, 
народний 

депутат

 предмети 
антикваріату, 
серед яких 28 

старовинних ікон

Олександр 
Вілкул, співголова 

«Опозиційного 
блоку»

31 музейна картина,  

27 старовинних ікон,  

151 музейний документ

Вадим Новінський, 
народний  

депутат

30 старовинних ікон, 

185 музейних картин

Олександр 
Турчинов,  

секретар Ради 
безпеки й оборони

раритетних 
церковних книг

Борис Філатов, 
мер Дніпра

Унікальна музейна колекція 
японського мистецтва

Михайло Добкін, 
народний 

депутат

пляшок 
колекційних 

вин

Арсен Аваков, 
глава МВС

пляшок 
колекційних вин

Андрій Лозовий, 
народний 

депутат

пляшок 
колекційних вин

Ігор Кононенко, 
заступник голови 

фракції БПП

нерухомість на 2 мільярда 
гривень, житловий 
будинок площею в

Микита Ільїн, 
прокурор 
Київської 

прокуратури

земельні ділянки

Степан Кубів, 
перший  

віце-прем’єр

земельних 
ділянок

Юрій Береза, 
народний 

депутат

земельних 
ділянок

В’ячеслав 
Кириленко,  

віце-прем’єр

земельних 
ділянок

Анна Гопко, 
народний 

депутат

10 квартир  
(5 у Львові  

й 5 – у Києві)

Анатолій 
Матвієнко, 

народний депутат

Власник храму Успення 
Пресвятої Богородиці

Сергій Мельничук, 
народний депутат

гривень (визнав, що в 
декларації пожартував)

Ярослав 
Дубневич, 

народний депутат

8,23 мільйона доларів,  
2,78 мільйона євро, 
5 мільйонів гривень

Борис Філатов, 
мер Дніпра

гелікоптер,  
3 дорогезних іномарки

Геннадій Зубко, 
віце-прем’єр

цілий гараж  
раритетних автомобілів

Володимир 
Кистіон,  

віце-прем’єр

ЄрАЗ 1966 року 
випуску

Андрій Гальченко, 
народний депутат

Раритетний 
«Каділлак» 1960 

року випуску

Михайло Добкін, 
народний 

депутат

шість дорогезних 
іномарок типу «Порше»

Шість новеньких 
«Мерседесів»

ОЧЕВИДНЕ НЕЙМОВІРНЕ ШОК І ГНІВ
Два почуття , винесені в заголовок, охопили сьогодні Україну. Вона ніяк не може переварити того, що звалилося їй на голову. Люди, хоч і знали, що ті, хто дірвався до влади, крадуть, але що в таких 

масштабах, ніхто навіть припустити не міг. Адже Україна – найзлиденніша країна Європи, П.Порошенко, В.Гройсман та інші владоможці з простягнутою рукою сновигають по світу й вимолюють чергові 
транші та інші грошові подачки. А в цей час країна в буквальному сенсі цього слова розкрадається оптом і в роздріб. Невже й після цього, що сталося, після оприлюднення того, що було прихованим, 

Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Євросоюз і Сполучені Штати  і далі даватимуть  Україні мільйони й мільярди, аби вся ця злодійська рать і далі пхала собі в пельку, насолоджуючись життям 
у той час, як обдурений нею народ ледь-ледь зводить кінці з кінцями, намагаючись нагодувати дітей і заплатити за житлово-комунальні послуги, тарифи на які саме оці власники мільйонів і мільярдів, 

«Мерседесів» і «Ролексів», раритетних ікон і стародруків підвищили до неймовірного рівня, бо їм за це пообіцяли черговий транш, який вони вже вкотре розкрадуть?! 
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УКРАЇНА ЗБЛИЗЬКА

Мій брат помер у середині 
немилосердно спекотно-

го серпня. За два тижні після 
смерті йому було б 59. Ця вістка 
застала мене в горах, куди не 
догукуються телефонні дзвінки 
і не доходить інтернет. І най-
ближча церква, церква Святого 
Івана Хрестителя в Гантері, куди 
ми прийшли помолитися за 
його душу, завжди буде церк-
вою й мого брата Івана.

Брата поховали на ново-
му цвинтарі, на околиці міста, 
майже в полі, до якого з трьох 
боків горнеться пшеничний 
лан (немов протестуючи проти 
цього маленького останнього 
земного прихистку людей), а 
з четвертого – швидкісна тра-
са Хмельницький-Житомир, 
немов закликаючи: «Не по-
спішайте, зупиніться, озир-
ніться довкруж!» Яким же 
було моє здивувування, коли 
вдивляючись у фотокартки на 
пам’ятниках і вчитуючись у дати 
на них, побачила, що цвинтар 
цей майже суціль «чоловічий». 
Більшість похованих тут – чоло-
віки, добра половина – чоловіки 
40-60 років.

– І таких цвинтарів по Украї-
ні – більшість, – каже братова, 
дивуючись моєму здивуванню. 
– Бо в Україні хворіють жінки, а 
помирають чоловіки...

Сучасна Україна маліє не 
лише від війни. Середня три-
валість життя чоловіків в ній 62 
роки, жінок – 73. Кожен третій 
сорокарічний чоловік в Україні 
не доживає до 60-літнього віку. 

Розгорнута картина ще три-
вожніша. Світова книга фак-
тів ЦРУ (The World Factbook), 
опублікувала дані, за якими за 
смертністю Україна в 2015 році 
посіла друге місце в світі з по-
казником 14,46 на 1000 осіб. 
Всього в списку – 225 країн і 
територій. Гірша ситуація тільки 
в Королівстві Лесото – анклаві, 
повністю оточеному терито-
рією Південно-Африканської 
Республіки. До списку печаль-
ної першої «десятки» потрапи-
ли також Болгарія, Гвінея-Бісау, 
Латвія, Чад, Литва, Намібія, 
Афганістан і Центрально-Афри-
канська Республіка.

Найінтенсивніше вимира-
ють люди на Чернігівщині (21,9 
відсотків), найповільніше – на 
Закарпатті (1,6). Порівнян-
ня з геноцидом не голослівні. 
Згідно з даними Держстату, в 
окремих регіонах України тем-
пи смертності майже такі ж, які 
були в роки Голодомору. Так, 
наприклад, в сильно постраж-
далій від голоду Дніпропетров-
ській області смертність у 1932 
році становила 17 випадків на 
тисячу осіб, а в останні п’ять 
років смертність у цьому регіоні 
становила майже 16 випадків 
на тисячу осіб.

Критичним для українських 
чоловіків є вік 35-40 років 
– саме в цьому віці вони по-
мирають частіше, ніж навіть у 
похилому. Хлопчикiв в Україні 

народжується бiльше – на 100 
новонароджених дiвчаток при-
падає 106 хлопчиків. Але вже у 
30-35-літньому віці баланс ста-
тей стає зворотнім: жінки по-
чинають переважати чоловіків 
кількісно, в результаті у віці 60-
64-х років на 100 чоловіків вже 
припадає 141 жінка, в 65-69 літ 
– 165 жінок, у віці 70-74-х – 187 
жінок, 80-84-х – 255.

Як так сталося, що чоловiки 
в Україні, якi є сильнiшими 
фiзично, живуть значно менше? 
Існує загальнолюдська відпо-
відь на це запитання. Насампе-
ред, це зумовлено бiологiчними 
чинниками: в жiнок генетично 
бiльша опiрнiсть до хвороб, 
вони витривалiшi та краще 
пристосовуються до умов жит-
тя. Втiм, на бiологiчнi причини 
припадає лише чотири роки 
рiзницi. Решта обумовлено 
соцiальними та економiчними 
чинниками, які ще називають 
«якістю життя». Саме через це 
чоловік у Швеції живе на 15 ро-
ків довше українського, а сусід-
поляк – на 8. 

Учені пов’язують підвище-
ну смертність у чоловіків на-
самперед із захворюваннями 
серцево-судинної системи – 
схильністю до інфаркту та інших 
недуг судин і серця, які виника-
ють внаслідок куріння, непра-
вильного харчування з високим 

вмістом калорій і насичених жи-
рів та занечищеного довкілля. 

Мій брат помер від гіпертонії 
або артеріальної гіпертензії, як 
кажуть сучасні лікарі, – захво-
рювання, яке посідає перше 
місце серед головних причин 
вимирання української нації. 
Хвороби, яка дедалі частіше 
вибирає собі в жертву квіту-
чих, успішних чоловіків 50-60 

років, з яких про наслідки не-
дуги зазвичай знають лише 37 
відсотків, лікуються лише 22. У 
сьогодніщній Україні більше 22 
мільйонів мешканців стражда-
ють серцево-судинними захво-
рюваннями, левова частка яких 
закінчується раптовою зупин-
кою серця.

Рівень охорони здоров’я 
в країні – це також «якість 
життя».У районній лікарні, куди 
його привезла швидка допо-
мога, добу встановлювали 
діагноз. Притому, що він пра-
цював у цій лікарні, був «відо-
мим гіпертоніком» і мав довгу 
«історію хвороби». А коли його 
доставили до обласної лікарні, 
там ще добу проводили ті ж об-
стеження, які щойно робили в 
районній. Втрачений час став 
безповоротнім. Минулої зими 
він повинен був пройти планове 
обстеження в Києві, але не по-
їхав, бо боявся втратити працю, 
навесні – також, бо чекав, коли 

закінчиться опалювальний се-
зон і, як головний інженер, по-
чувався відповідальним за це... 
От якби я прилетіла додому 
навесні, як планувала, я б його 
переконала, що так не можна, 
і все було б інакше... От якби… 
Коли в березні в Києві раптово 
помер від гіпертонії 50-літній 
чоловік моєї подруги, я розка-
зала б йому, можливо, все було 
б інакше. От якби... «Не торту-
руй себе, – каже братова, – ми 
вже тисячі разів перебрали всі 
ці «якби»... Нічого б не було інак-
ше. Бо інакше жити не хотів він 
сам...»

Не хотів чи не міг. Можливо, 
найголовніша причина такої 
страхітливої ситуації в тому, що 
українці спочатку не хочуть нічо-
го змінити в своєму житті, а по-
тім уже не можуть. За статисти-
кою, тривалість життя людини 
на 50 відсотків визначає спосіб 
життя: це і зловживання алкого-
лем, і шкідливі умови праці, і не-
здорове харчування. Чоловіки 
ж частіше, ніж жінки, зверхньо 
ставляться до свого здоров’я 
й значно рідше звертаються 
до лікаря. Майже 40 відсотків  
громадян України намагаються 
відкласти відвідини лікаря до 
критичного моменту – через 
недостатню обізнаність із ре-
альним станом свого здоров’я 
та неспроможність оплатити 
медичні послуги. Поняття «куль-
тура здоров’я» так і не ввійшло 
ані в український спосіб життя, 
ані в українську ментальність. 
За останні чверть століття, коли 
всі кордони стали відкритими, 
а увесь «цивілізований світ» за-

вдяки телебаченню прийшов 
у кожну сільську хату, українці 
навчилися співвідносити свій 
життєвий успіх із моделями 
мобільних телефонів, із шиком 
носити норкові шуби, безпо-
милково розрізняти «Майбах» і 
«Ламбургіні», але не навчилися 
стежити за станом своїх зубів, 
пильнувати вміст цукру в крові 
й тиск, не вважати відвідини лі-
каря важливішими за відвідини 
косметолога. 

Серед демографів є й така 
думка: «На високий рівень 
смертності серед населення в 
Україні впливає й те, що най-
більш продуктивна частина на-
селення виїхала на заробітки. 
Природно, через це в Україні 
залишилося не найбільш «якіс-
не» населення, яке утримує рі-
вень розвитку соціуму». 

«Якість» населення визна-
чається рівнем кваліфікації 
громадян і рівнем якості життя. 
Олігархічна система десятиліт-
тями тиснула на середній клас 
і вичавлювала з України само-
достатніх людей. Ці люди більш 
ощадні, бережуть здоров’я і 
ведуть здоровий спосіб жит-
тя. Вони орієнтовані на якісне 
життя і є головною рушійною 
силою соціуму. Коли цей про-
шарок суспільства частково 
«вичавили» за межі України, за-
лишилася та частка, яка веде 
спосіб життя, що не передбачає 
довголіття. Такі люди надмір-
но вживають алкоголь, палять, 
отруюються наркотиками... 
Увесь цей комплекс соціальних 
негараздів миттєво познача-
ється на високому рівні смерт-
ності, особливо чоловіків. Тому 
держава має розробити спе-
ціальну національну програму 
підтримки здоров’я чоловічої 
статі. Але нині інтереси україн-
ської нації майже не перетина-
ються з інтересами Української 
держави...

... Я не встигла попрощати-
ся зі своїм братом і його голос 
досі відлунюється у моїх вухах, і 
в кожній кремезній статурі впіз-
наю його... 

– Не по правді пішов, не по 
правді.., – повторює, мов мо-
литву, мама, маючи на увазі, 
рано пішов, не по літах. – При-
гадую, тобі було років зо три... 
Вони з хлопцями ловили рибу 
от там у річці, руками. Раптом 
звідки не візьмись чорна хмара, 
вдарив грім, блискавка на пів-
неба, дощ... Як зараз бачу, він 
біжить уздовж берега, прибіг, 
закутав тебе якоюсь своєю со-
рочиною... Він усе тебе пильну-
вав, оберігав, захищав...

Немає вже ані русла тієї річ-
ки, ані жодного з тих хлопців, 
що ловили тоді рибу... Останній 
з них пішов у засвіти через два 
тижні після смерті мого брата... 
– Мам, чому ти плачеш? – вті-
шає мене наш побожний син, 
зустрічаючи на летовищі. – Ви 
ж зустрінетесь...І знову будете 
разом...

...Ми зустрінемось. Обов’яз-
ково. І знову будемо разом. На 
березі вічної ріки...

Катерина Кіндрась
Нью-Йорк – Житомир – 

Київ – Нью-Йорк

БЕРЕЖІМО 
ЧОЛОВІКІВ! 

Про дуже особисте

Сучасна Україна маліє не лише від війни. Середня тривалість життя 
чоловіків в Україні 62 роки, жінок – 73. Кожен третій сорокарічний 
чоловік в Україні не доживає до 60-літнього віку… 
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ЯК ВІДРЕАҐУЄ УКРАЇНА 
НА ПРИГОЛОМШЛИВЕ 

БАГАТСТВО 
ВЛАДОМОЖЦІВ?

Головним наслідком офіційно-
го визнання українськими чи-

новниками та політиками при-
голомшливого багатства на тлі 
загальних злиднів можуть стати 
нові народні заворушення. На 
це, коментуючи задекларовані 
українськими урядовцями та 
політиками значні персональні 
статки, вказують західні ЗМІ та 
коментатори.

«Українці обурені багат-
ством владоможців після Єв-
ромайдану», – коментує ситуа-
цію журналіст радіо «Свобода» 
Крістофер Міллер і додає: «Мі-
німальна заробітна платня в 
Україні становить 45 доларів на 
місяць, а солдати отримують 
місячно всього 276 доларів».

«Українці незадоволені після 
того, як політиків примусили 
задекларувати власне багат-
ство – виявилось, що багато з 
них казково багаті», – резюмує 
сьогоднішні настрої в Украї-
ні Алекзандер Сміт, журналіст 
лондонського бюро NBC News.

Невдоволення значними 
статками посадовців наклада-
ється на загальне несприйнят-
тя громадянами напрямку, в 
якому рухається Україна. 

На останнє вказують резуль-
тати дослідження громадської 
думки, проведеного в Україні 
International Republic Institute. 
72% респондентів вважають, 
що Україна рухається в не-
правильному напрямку; 51% 
рішуче незадоволені роботою 
Кабміну на чолі з Володимиром 
Гройсманом; 74% вважають, 
що економічна ситуація погір-
шилась; 18%, майже кожному 
5-му, доводиться заощаджува-
ти гроші, аби дозволити собі ку-
пити харчі; 35% заощаджують, 
щоб придбати одяг та взуття.

ЧЛЕНИ КАБМІНУ 
ЗБЕРІГАЮТЬ ВДОМА 

ГОТІВКОЮ МАЙЖЕ  
7 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ

Тільки в деклараціях 24 чле-
нів українського Кабінету 

Міністрів зазначено майже 7 
мільйонів доларів готівкою, яку 
вони зберігають удома. Про це 
йдеться в повідомленні інфор-
маційної аґенції Reuters. 

«Система електронного де-
кларування покликана стати 
так званим «шоу доброї волі», в 
якому чиновники готові показа-
ти громадськості свій фінансо-
вий стан, щоб у разі брехні бути 
притягнутими до відповідаль-

ності й відійти нарешті від сис-
теми, яка негласно дозволила 
їм накопичити багатство через 
кумівство й хабарництво», – 
йдеться в повідомленні. Проте, 
відзначає аґенція, реакція гро-
мадськості на екстраваґантний 
спосіб життя, який випливає з 
оприлюднених декларацій чи-
новників, «була тривожною».

«Ми не очікували такого по-
ширеного явища серед дер-
жавних чиновників. Я не можу 
собі уявити європейського по-
літика, який вкладає гроші у ви-
нну колекцію, де одна пляшка 
коштує більше 10 тисяч дола-
рів» – цитує аґенція главу ЦПК 
Віталія Шабуніна.

«Останні події, швидше за 
все, тільки підвищать суспіль-
не невдоволення керівництвом 
країни, викликане відсутністю 
реформ», – йдеться в матеріа-
лі.

Як стало відомо, готівкою у 
прем’єр-міністра України Во-
лодимира Гройсмана, який 
хвалився, що реанімує україн-
ську економіку, є 2 млн. 280 ти-
сяч гривень, 870 тисяч доларів і 
460 тисяч євро.

НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
ВИРІШИЛИ  

НЕ ПІДВИЩУВАТИ 
 СОБІ ПЛАТНЮ

Голова Верховної Ради Украї-
ни Андрій Парубій, керівники 

фракцій і груп зареєстрували в 
парламенті проект постанови, 
який пропонує скасувати рі-
шення про збільшення платні 
депутатам. Про це повідомляє 

прес-служба Верховної Ради.
За словами Парубія, у вівто-

рок, 1 листопада, у Верховній 
Раді відбулося засідання бю-
джетного комітету, на якому де-
путати запропонували виклю-
чити з постанови про висновки 
й пропозиції до держбюджету 3 
і 4 пункти, які збільшували плат-
ню парламентарям.

Як відомо, у понеділок, 31 
жовтня, голова Верховної Ради 
Андрій Парубій підписав про-
ект постанови № 5000-П, в яко-
му містилася норма про підви-
щення зарплат депутатів. При 
цьому Парубій попереджав, що 
керівники фракції висловлю-
ються за скасування підвищен-
ня зарплат, і відповідні зміни 
буде ухвалено.

Нагадаємо, 20 жовтня Вер-
ховна Рада проголосувала за 
збільшення посадових окладів 
народних депутатів. Так, пла-

нувалося, що заробітна платня 
народного депутата стано-
витиме 25 «мінімалок», тобто 
більше як 36 тисяч гривень. 

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО 
ЗАЯВИЛА, ЩО РОДИНА 

П.ПОРОШЕНКА ОЧОЛЮЄ 
РЕЙДЕРСТВО

Партія «Батьківщина» на 
з’їзді в суботу, 29 жовтня, 

висунула понад 4 тисячі канди-
датів у депутати й 184 кандида-
ти на посади голів об’єднаних 
громад на вибори. Про це пові-
домила лідер партії Юлія Тим-
ошенко.

«Ми проводимо не лише 
віче, але й з’їзд партії ВО «Бать-
ківщина» щодо висунення 
гвардії бійців на вибори, що 
відбудуться 11 й 18 грудня. І ми 
зобов’язані перемогти», – ска-
зала вона.

Також на Всеукраїнському се-
лянському віче вона висловила 
переконання, що сьогодні слід 
спільними зусиллями розроби-
ти програму розвитку сімейних 
ферм в Україні, що дозволить 
забезпечити країну харчами та 
іншими супутніми товарами, а 
також дати можливість кожній 
родині в селі жити заможно.

За її словами, сьогодні в 
Україні близько 11 родин воло-
діють «сотнями й тисячами гек-
тарами землі, і очолюють рей-
дерство». «Одна з таких родин, 
мені страшно сказати, кому на-
лежить – це наш президент дер-
жави», – сказала Тимошенко.

Вона також заявила, що че-
рез непрофесіоналізм влади 
українці за останні два роки 
доведені до зубожіння та недо-
їдають.

«Країна, яка має безпреце-
дентно працьовитих людей та 
безпрецедентно родючу землю, 
останній рік скотилася до того, 
що українці споживають лише 
частину того, що потрібно лю-
дині для підтримки життя. Недо-
їдають 36% м’яса, 57% – риби, 
43% – плодів та ягід, майже 45% 
– молочних продуктів. Ви розу-
мієте, що це таке?! В аграрній 
країні люди голодують!» – сказа-
ла Юлія Тимошенко.

«З людей, з нашого народу 
викачали все. Через падіння 
курсу гривні, підвищення та-
рифів, замороження пенсій 
та заробітних плат, безмежне 
збільшення податків родини 
залишилися без нічого», – на-
голосила вона.

У ГЕНШТАБІ НАЗВАЛИ 
ПРИЧИНУ АКТИВІЗАЦІЇ 

ТЕРОРИСТІВ НА ДОНБАСІ

Бойовики збільшили кількість 
обстрілів у зоні АТО перед 

зустріччю в Мінську Тристо-

ронньої контактної групи, яка 
відбудеться 9 листопада. Про 
це заявив заступник начальни-
ка відділу управління зв›язків 
із громадськістю Генштабу 
Збройних Сил України Вла-
дислав Волошин. За його сло-
вами, бойовики хочуть вико-
ристати зустріч у Мінську, щоб 
натиснути на Україну.

 «9 листопала відбудеться 
зустріч у Мінську Тристоронньої 
контактної групи, і завжди перед 
подібними подіями бойовики 
посилюють свої обстріли, збіль-
шують їхню інтенсивність, за-
стосовують диверсійні групи», 
– заявив Волошин. Він також за-
значив, що посилення обстрілів 
розпочалося після зустрічі «нор-
мандської четвірки», яка відбу-
лася 20 жовтня в Берліні.

«Це робиться для того, щоб 
здійснювати психологічний 
тиск на українську сторону. 
Адже після зустрічі у «норманд-
ському форматі» Росію приму-
сили піти на певні поступки», – 
пояснив Волошин.

42 ВІДСОТКА УКРАЇНЦІВ 
ВИСТУПАЮТЬ ЗА 

ПРОВЕДЕННЯ ДОЧАСНИХ 
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ 

ВИБОРІВ
Про підтримку проведення 

дострокових виборів до 
Верховної Ради заявили 42 
відсотка опитаних, при цьому 
проголосувати на дострокових 
виборах готові 64% опитаних. 
Про це йдеться в опитуванні, 
проведеному соціологічною 
групою «Рейтинг» на замов-
лення Міжнародного республі-
канського інституту.

В ході опитування, 18% опи-
таних заявили про однознач-
ну підтримку ідеї проведення 
дострокових парламентських 
виборів в Україні, 24% – ско-
ріше підтримують. При цьому 
18% опитаних вибрали варіант 
«важко відповісти».

Якби позачергові вибори 
відбувалися найближчої неділі, 
в них точно взяли б участь 31% 
опитаних, «скоріше так» – 33%, 
не голосували б 28%, не визна-
чилися – 8%.

У порівнянні з червнем 2016 
року, підтримка ідеї достроко-
вих виборів зросла на 4 відсо-
ткових пункти. Проголосувати 
в червні були готові 56% опита-
них, не готові – 32%, не визна-
чилися – 11%.

Опитування проводилося по 
всій Україні (крім окупованих 

територій Криму та Донбасу) 
з 28 вересня по 7 жовтня 2016 
року. Метод опитування – осо-
бисте інтерв’ю в респондента 
вдома. Всього було опитано 2 
тисячі 400 мешканців України у 
віці від 18 років. Допустима по-
хибка не перевищує 2%.

В УКРАЇНІ ВЖЕ ГОТУЮТЬСЯ 
ВІДЗНАЧАТИ ДЕНЬ 

СВОБОДИ Й ГІДНОСТІ

Кабінет Міністрів України 
створив організаційний 

комітет з підготовки до свят-
кування третьої річниці Дня 
свободи й гідності 21 листопа-
да. Його очолили Президент 
Петро Порошенко та прем›єр-
міністр Володимир Гройсман.

Згідно з розпорядженням 
№774 від 26 жовтня, заступни-
ком керівників оргкомітету при-
значено міністра культури Єв-
гена Нищука. Також до комітету 
ввійшов міністр молоді та спорту 
Ігор Жданов і голова Українсько-
го інституту національної пам›яті 
Володимир В›ятрович. Зага-
лом до складу оргкомітету уряд 
включив 19 осіб і представників 
громадянського суспільства.

Кабмін надав співголовам 
оргкомітету право затвердити 
його персональний склад та 
вносити в разі потреби до ньо-
го зміни.

ПІДСУМКИ КИЇВСЬКОГО 
КІНОФЕСТИВАЛЮ 

«МОЛОДІСТЬ»

Гран-прі 46-го Київського кіно-
фестивалю «Молодість» отри-

мала польська стрічка «Остання 
сім’я» режисера Яна Матушинь-
ського.

«Скіфського оленя» за най-
кращий фільм у національному 
конкурсі отримала короткоме-
тражка «Кров’янка» режисера 
Аркадія Непиталюка.

Найкращим фільмом програ-
ми «Сонячний зайчик» визнано 
арґентинську стрічку «Тхеквон-
до» режисера Марко Берґера.

Приз журі в міжнародному 
конкурсі отримав фільм Ґійома 
Сенеза «Воротар» спільного ви-
робництва Бельгії, Швейцарії та 
Франції.

Кращим студентським філь-
мом названо канадійську стрічку 
«Жінка та її авто», а кращим сту-
дентським – португальську «Воз-
несіння». 

За повідомленнями 
українських видань  

та інформаційних аґенцій

В УКРАЇНІ



40(397) Листопад 3, 2016 9

ДОНАЛЬД ТРАМП 
В ОПИТУВАННЯХ 

НАЗДОГАНЯЄ ГІЛЛАРІ 
КЛІНТОН

Згідно з результатами остан-
нього опитування Washington 

Post/ABC News, кандидат у 
президенти США від Республі-
канської партії Дональд Трамп 
уперше за значний період часу 
випередив свого основного су-
перника – демократку Гілларі 
Клінтон на один відсоток. Про 
це йдеться у статті газети The 
Washington Post від 1 листопада.

За результатами телефон-
ного опитування 1 773 респон-
дентів, яке проводилося 27-30 
жовтня, за Трампа готові про-
голосувати 46% виборців, тоді 
як за Клінтон – лише 45% опи-
таних.

Соціологи пояснюють таку 
зміну уподобань електорату, 
в першу чергу, поновленням 
розслідування ФБР стосовно 
справи використання Гілларі 
Клінтон приватного електро-
нного сервера для службового 
листування в бутність держав-
ним секретарем. Окрім того, на 
ставлення виборців до канди-
датки від Демократичної партії 
вплинуло різке подорожчан-
ня (на 25 відсотків) медичних 
страхівок за програмою так 
званого Obamacare.

Раніше повідомлялося, що 
згідно з результатами опиту-
вання, проведеного Reuters/
Ipsos, демократка Гілларі Клін-
тон на 5% випереджає свого 
суперника від республіканців 
Дональда Трампа. В той же час 
інші опитування вказували на 
те, що перевага Клінтон змен-
шилася до 2,5% в понеділок, 31 
жовтня.

ФБР НЕ ЗНАЙШЛО 
ДОКАЗІВ ЗВ’ЯЗКІВ 

ТРАМПА З МОСКВОЮ

Федеральне бюро розслі-
дувань (ФБР) не знайшло 

переконливих або прямих до-
казів зв’язків кандидата в пре-
зиденти США Дональда Трам-
па з російським урядом.

Про це повідомляє газета 
The New York Times з посилан-
ням на власні джерела.

ФБР протягом усього літа 
вело розслідування в декіль-
кох напрямках, намагаючись 
знайти зв’язки Трампа з ро-
сійським бізнесом, а також 
зв’язки його радників. Крім 
того, велися пошуки тих, хто 
причетний до зламу серверів 
Демократичної партії.

Однак і в цьому питанні ФБР 
і розвідка вважають, що метою 
зламу серверів було не обран-
ня Трампа президентом, а зрив 
президентських виборів вза-
галі.

ФБР продовжує розсліду-
вання стосовно можливої ролі 
Росії в президентській кампа-
нії США. Прибічники ж Гілларі 
Клінтон вважають, що виборці 
мають право знати, що ФБР 
вдалося знайти в справі Трам-
па, навіть якщо результати 
не є остаточними. Так, лідер 
демократів у Сенаті Гаррі Рід 
зажадав від директора Феде-
рального бюро розслідувань 
Джеймса Комі оприлюднити 
інформацію про зв’язки До-
нальда Трампа з Росією.

ЯКЩО ВИБОРЦЯ  
МУЧИТЬ СОВІСТЬ

Кандидат у президенти США 
від Республіканської партії 

Дональд Трамп закликав ви-
борців, які достроково вже 
проголосували в штаті Віскон-
сін за Гілларі Клінтон, переду-
мати й віддати свої голоси за 
нього. 

З таким закликом він висту-
пив у вівторок, 1 листопада, на 
зустрічі зі своїми прихильни-
ками у Вісконсині. За словами 
Трампа, виборці, які проголо-
сували за Клінтон, «можуть 
відчути гризоти совісті». Таким 
виборцям він рекомендував 
достроково проголосувати ще 
раз, «якщо вони думають, що 
зробили помилку».

У Вісконсині, а також у шта-
тах Мічиган, Міннесота та 
Пенсильванія електорату до-
зволено під час дострокового 
голосування міняти своє рі-
шення до трьох разів. Відпу-
щений для цього термін закін-
чується у четвер, 4 листопада. 
На практиці подібні випадки 
бували, але рідко. Трамп також 
закликав своїх прихильників 
голосувати двічі, якщо у них є 
сумніви в тому, що їхні голоси 
зараховані.

WIKILEAKS 
ОПРИЛЮДНИЛА НОВІ 

ЛИСТИ З ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПОШТИ ДЖОНА ПОДЕСТИ

Розвінчувальний сайт Джу-
ліана Асанджа WikiLeaks 

оприлюднив у понеділок, 31 
жовтня, нову порцію імейлів зі 
зламаної електронної пошти 
менеджера виборчої кампанії 
кандидатки в президенти США 
Гілларі Клінтон Джона Подес-
ти. Вони свідчать про те, що 
голова Національного коміте-
ту Демократичної партії  Дона 
Бразіл повідомляла Клінтон 
про можливі запитання на її 
дебатах з Берні Сандерсом під 
час праймериз. Інформацію 
негайно використав Дональд 
Трамп.

 «Мене турбує, що Гілларі 
Клінтон одержує запитання ще 
перед дебатами. Це велика 
проблема. Коли це стається, 
медіа ніколи не кажуть: «Чому 
ти цього не відхилила, чому ти 
використала ці запитання?» 
Вона використовувала надані 
заздалегідь запитання вже не-
одноразово, хоч ця інформація 
стала відомою лише сьогодні».

Щодо табору Клінтон, то він 
в останні дні зосередився на 
фігурі директора ФБР Джейм-
са Комі, який за кілька днів до 
виборів оприлюднив інформа-
цію про нове відкриття спра-
ви щодо імейлів Клінтон. Комі 
звинувачують у подвійних стан-
дартах. 

Тим часом, американські 
медіа дізналися, що дирек-
тор ФБР Джеймс Комі водно-
час виступав проти публічних 
звинувачень на адресу Росії в 
гакерських атаках і втручанні 
у вибори на користь Трампа, 
якраз мотивуючи це близькіс-
тю дня голосування.

ДЖОН КЕРРІ:  
«США НЕ ЗАЦІКАВЛЕНІ В 

ПРОТИСТОЯННІ З РОСІЄЮ 
В КІБЕРПРОСТОРІ» 

Державний секретар США 
Джон Керрі заявив, що 

США не зацікавлені в проти-
стоянні з Росією в кіберпрос-
торі. 

«Ми обговорюємо це з ро-
сіянами, і небезпеку цього не 
можна недооцінювати. Ми не 
хочемо знову піти колишньою 

дорогою. Протягом 50 років 
ми займалися контролем за 
озброєннями. Ми брали участь 
в гонці озброєнь і створювали 
дедалі більше й більше ядер-
ної зброї. І такі ж перегони в 
кіберпросторі – це останнє, що 
нам потрібно», – зазначив Кер-
рі. За його словами, «необхідно 
гарантувати, що всі ми контро-
люємо ситуацію й діємо відпо-
відально». При цьому держсе-
кретар США зазначив, що «це 
може вимагати внесення змін 
до деяких угод, яких ми дося-
гли». Керрі також підтвердив, 
що президент США Барак Оба-
ма вирішить, коли і яким чином 
вживати заходів щодо РФ че-
рез нібито пов’язаних з нею га-
керів, які проводили кібератаки 
проти американських структур.  

Нагадаємо, США звинувати-
ли Росію в гакерських атаках на 
політичні організації й структу-
ри виборчкомів.

БІЛИЙ ДІМ НЕ МАЄ 
НАМІРІВ ВТРУЧАТИСЯ  

В ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ 
У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ

Прес-секретар Білого дому 
Джош Ернест заявив 1 лис-

топада, що Сполучені Штати 
не мають намірів втручатися в 
політичний конфлікт у Півден-
ній Кореї.

За його словами, США роз-
раховують на збереження 
міцних зв’язків між двома кра-
їнами. При цьому Ернест від-
значив, що президент США 
Барак Обама «мав можливість 
тісно співпрацювати з прези-
дентом Пак», але внутрішньо-
політична ситуація в Південній 
Кореї – це питання, яке пови-
нен обоговорювати й довкола 
якого дебатувати народ Пів-
денної Кореї й ніхто більше.

Окрім того, Ернест додав, 
що наразі не обговорював це 
питання з Обамою, але наго-
лосив, що «союз між США й 
Республікою Корея міцний як 
ніколи».

Як відомо, президент Пів-
денної Кореї Пак Кин Ге при-
йняла відставку своїх провідних 
помічників на тлі політичного 
скандалу, пов’язаного з підо-
зрами в незаконному втручанні 
наближеної до Пак помічниці в 
загальнодержавні справи.  

ЗА ЩО ПОМИЛУВАВ 
МАРКА РІЧА БІЛЛ 

КЛІНТОН?

Федеральне бюро розсліду-
вань (ФБР) опублікувало 

на своєму сайті документи зі 
справи 15-річної давності, що 
стосуються виявлення мож-

ливої корупційної складової  в 
процесі помилування тодіш-
нім президентом США Біллом 
Клінтоном бізнесмена Марка 
Річа.

Клінтон помилував Річа 20 
січня 2001 року, коли до завер-
шення терміну його президент-
ських повноважень залишали-
ся лічені години.

Засновника компанії 
Glencore  Марка Річа було об-
винувачено в ухилянні від спла-
ти податків і незаконних обо-
рудках з Іраном під час кризи із 
заручниками 1979-1981 років.

Критики вказували на те, 
що донька Річа пожертвувала 
Демократичній партії більше 
мільйона доларів, з них більше 
100 тисяч – на президентську 
бібліотеку Клінтона.

Справу розслідував про-
курор, а нині директор ФБР 
Джеймс Комі, який був проти 
рішення Б.Клінтона помилува-
ти Річі. Оприлюднений доку-
мент має 129 сторінок, однак 
більша частина справи не до-
ступна для перегляду.

В АЛАБАМІ ВИБУХНУВ 
ГАЗОПРОВІД

Семеро осіб отримали трав-
ми в результаті вибуху тру-

бопроводу в американському 
штаті Алабама. Про це повідо-
мляє канал WBRC.

«Вибух стався на трубопро-
воді Colonial Pipeline приблизно 
за милю на захід від місця по-
переднього інциденту», – напи-
сав у Твіттері губернатор Ала-
бами Роберт Бентлі.

В результаті інциденту се-
меро осіб отримали опіки. По-
страждалих направлено до 
місцевих шпиталів, частину з 
них доставили на гелікоптері. 

Компанія Colonial Pipeline 
повідомила, що припинила 
функціонування газопроводу 
на даній ділянці. Місцеві жителі 
розповіли, що мав місце силь-
ний вибух, від якого відчували-
ся вібрації в житлових будин-
ках.

В  Алабамі введено режим 
надзвичайного становища 
через нестачу бензину на за-
правках після вибуху на трубо-
вопроводі. Відповідне розпо-
рядження підписав губернатор 
штату Роберт Бетлі.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних аґенцій

В АМЕРИцІ
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Катерина Кіндрась, 
власний кореспондент 
«Нової газети» в Америці

Федеральне бюро розсліду-
вань (ФБР) поновило роз-

слідування справи про елек-
тронне листування кандидата 
в президенти США від Демо-
кратичної партії Гілларі Клін-
тон. Йдеться про використан-
ня нею особистого поштового 
сервера для листування під час 
її роботи на посаді державного 
секретаря США у 2009-2013 
роках.

Це рішення миттю змінило 
розкладку сил у виборчих пере-
гонах. Якщо ще недавно Гілларі 
Клінтон вважалася безумовною 
лідеркою і їй пророкували пере-
могу з відривом у 5-10 відсотків 
від Трампа, то нині ситуація кар-
динально змінилося. Дональд 
Трам почав різко зменшувати 
відставання, а за деякими остан-
німи опитуваннями навіть вже 
обійшов Клінтон. Налякані де-
мократи вдалися до свого 
останнього «арґументу» – вони 
вмовили Обаму, аби він підклю-
чився до передвиборчої кампанії 
й здійснив агітаційну поїздку по 
штатах, від яких залежатиме під-
сумок голосування 8 листопада.  

Тим часом, фактор «імелґей-
ту», як охрестили журналісти 
скандал з електронним листу-
ванням Гілларі Клінтон, пере-
важає навіть «важку артилерію» 
демократів. Попереднє слідство 
завершилося минулого літа. 
Тоді ФБР і Міністерство юстиції 
не стали притягувати Клінтон до 
відповідальності за використан-
ня приватного сервера. У чому 
саме полягають нові слідчі дії, і 
на що вони спрямовані, офіцій-
но не повідомляється. Однак, 
за даними газети «Нью-Йорк 
таймс», розслідування понови-
лось після того, як агенти ФБР 
виявили листи в найближчої по-
мічниці Клінтон – Гуми Абедін та 
її скандального чоловіка Ентоні 
Вінера. Останній перебуває під 
слідством у зв‘язку з тим, що 
обмінювався інтимними фото 
з 15-літньою дівчиною. Випад-
ково, переглядаючи вміст кон-
фіскованого в зв’язку з розслі-
дуванням амурних походеньок 
інтернетом ноутбуку хтивого Ен-
тоні Вінера слідчі ФБР наштов-
хнулися на гігантський масив 
листування Гілларі Клінтон.

Сама Г.Клінтон прокоментува-
ла рішення ФБР відновити спра-
ву про її електронне листування 
так: «Це досить дивно йти на та-
кий крок, маючи так мало інфор-

мації, та ще й незадовго до голо-
сування. Насправді, це не просто 
дивно, а безпрецедентно». Тому, 
переконана екс-перша леді й 
екс-держсекретар, ФБР має 
невідкладно надати додаткові 
роз‘яснення, що стосуються но-
вого розслідування.

Раніше Клінтон визнала, що 
була неправа, використовуючи 
незахищений сервер для служ-
бового листування. При цьому 
вона заперечувала, що сама 
надсилала таємну службову ін-
формацію. Пізніше Клінтон пе-
редала до Держдепартаменту 
усе своє робоче листування (55 
тисяч листів), а особисте (по-
над 30 тисяч листів) видалила, 
запевнивши всіх, що це лише 
приватні послання й нічого се-
кретного в них не було.

Оскільки імелґейт може стати 
вирішальним фактором для ви-
значення переможця нинішніх 
безпрецедентних президент-
ських виборів у США звернімося 
до історії цього скандалу. 

13 січня 2009 року. Екс-радник 
Білла Клінтона реєструє домен 
clintonemail.com та створює для 
Гілларі Клінтон приватну пошто-
ву адресу (для державних служ-
бовців не існує заборони на ви-
користання приватних робочих 
електронних скриньок).

10 березня 2015 р. Г. Клінтон 
заявила, що не хоче викорис-
товувати дві поштові скриньки: 
одну для роботи, іншу – в осо-
бистих цілях. Вона повернула до 

Державного департаменту 30 
490 робочих мейлів та видалила 
31 830 приватних листів.

4 березня 2015 р. Г.Клінтон 
написала твіт: «Я хочу, щоб гро-
мадськість побачила моє листу-
вання. Я попросила Держдепар-
тамент оприлюднити його».

22 травня 2015 р. Оприлюд-
нено першу порцію мейлів, пе-
реважно стосовно теракту в Бен-
ґазі. Це 300 листів обсягом 850 
сторінок.

26 липня 2015 р. Г. Клінтон за-
являє, що не використовувала 
свій приватний сервер для пе-
ресилання таємної службової 
інформації під час роботи держ-
секретарем.

8 вересня 2015 р. Гілларі Клін-
тон на своїй сторінці у Facebook 
вибачається за скандал з листу-
ванням.

14 січня 2016 р. З‘ясувалося, 
що мейли у приватному сервері 
Клінтон були позначені як таємні, 
а деякі мали найвищий ступінь 
«таємності».

Липень 2016 р. ФБР завер-
шило розслідування, заявивши, 
що Клінтон була «надзвичайно 
недбалою» у поводженні з таєм-
ною службовою інформацією. 
Однак причин для криміналь-
ного переслідування ФБР після 
безпредентного тиску на нього 
Барака Обами, який діяв через 
міністра юстиції Лоретту Лінч, не 
знайшло.

Жовтень 2016 р. Директор 
ФБР Джеймс Комі написав лис-

та до Конгресу про виявлення 
нових електронних листів Гілларі 
Клінтон і поновлення розсліду-
вання.

Дональд Трамп заявив, що 
ФБР, можливо, знайшло «го-
ловний масив» електронних 
листів його конкурентки. На мі-

тингу в Мічигані він висловив 
сподівання, що тепер 33 тисячі 
листів Клінтон, які вона похапцем 
буцімто видалила, можна буде 
відновити.

Директор ФБР Джеймс Комі  
своє рішення про поновлен-
ня розслідування мотивував 
виявленням нових електро-
нних листів, які стосуються 
цієї справи. Він зазначив, що 
поки не може оцінити важли-
вість знайденого матеріалу і не 
знає, скільки часу займе нове 
розслідування.

Гучний скандал напередодні 
виборів розгнівав багатьох де-
мократів, які вже бачили свою 
представницю в Білому домі. 
Голова їхньої сенатської фракції 
Гаррі Рід заявив, наприклад, що 
рішення Джеймса Комі можна 
навіть розцінити як порушен-
ня закону. На думку Ріда, заяву 
директора ФБР можна вважати 
порушенняя так званого «акту 
Гетча», який свідчить, що пред-
ставникам виконавчої влади за-
боронено впливати на перебіг 
виборів. Крім того, вважає Гаррі 
Рід, такий крок Джеймса Комі до-
водить, що ФБР приховує «вибу-
хонебезпечну інформацію» про 

зв’язок кандидата від республі-
канців Дональда Трампа та його 
найближчих радників з Кремлем.

Сама Гілларі Клінтон звинува-
тила директора ФБР у тому, що 
він вирішив повідомити публіці 
про відновлення розслідування, 
не встановивши, чи мають нові 
докази у справі проти неї бодай 
якусь вагу. Це рішення вона на-
звала дивним.

При цьому ще в липні Комі, 
навпаки, був героєм демократів 
і зазнавав різкої критики з боку 
республіканців. Тоді він відмо-
вився висувати проти Гілларі 
Клінтон звинувачення у цій же 
самій справі. І це притому, що 
вона вивалила у відкритий ін-
тернет тисячі електронних лис-
тів, у багатьох з яких містилася 
таємна й супертаємна інфор-
мація. Для прикладу: коли один 
військовий моряк, аби похизу-
ватися перед своєю дівчиною, 
сфотографувався у підводному 
човні й надіслав їй ці світлини, 
на яких ворожа розвідка могла 
б розгледіти засекречені вузли 
човна, його засудили до 10 ро-
ків ув’язнення. Гілларі ж Клінтон 
відбулася легким переляком. 
Це продемонструвало всій 
Америці, що перед законом 
у цій країні є рівні, а є рівніші. 
Можливо, саме це давало всі ці 
місяці Джеймсу Комі спокійно 
спати й саме це спонукало його 
відновити розслідування, тим 
паче, що якраз на цю пору зна-
йшлися в ноутбуці Гуми Абедін 
(точніше, її непутьового чолові-
ка) начебто назавжди знищені 
Гілларі листи. 

До речі, більшість слідчих, 
які розслідували справу з лис-
туванням Г.Клінтон, після опри-
люднення їхнім шефом рішення 
не притягувати її до криміналь-
ної відповідальності перестали 
з ним вітатися. Бо це й був кри-
чущий приклад подвійних стан-
дартів, про які нині на весь голос 
волає Гілларі Клінтон.

Зганьбившись перед усією 
Америкою, відчувши, що пе-
ремога, яка здавалася такою 
близькою, вислизає з рук, де-
мократи знову осідлали свого 
улюбленого «коника» – Дональд 
Трамп, мовляв, має великі фі-
нансові інтереси в Росії, інтер-
нет-ресурс WikiLeaks Джуліана 
Асанджа, який переховується в 
посольстві Еквадора в Лондоні 
і якому намагаються «відруби-
ти» інтернет, – це дітище Путіна, 
саме тому він і «зливає» Трампу 
перехоплені гакерами електро-
нні послання Джона Подести, а 
сам Трамп у разі приходу до вла-
ди «продасть» інтереси Америки 
заради дружби з Путіним і нових 
мільярдів доларів від оборудок з 
ним.

Відомство Джеймса Комі й 
на ці обвинувачення дало не-
зворушну, без зайвих епітетів і 
зайвої істерики, як і належить-
ся такому відомству, відповідь: 
«Проведене прискіпливе роз-
слідування засвідчило, що ані 
Дональд Трамп, ані його радни-
ки ніяк не пов’язані з Москвою 
– ані своїми бізнесовими інтер-
есами, ані особистою дружбою 
з Путіним чи будь-яким іншими 
російськими чиновниками».  

ІМЕЙЛҐЕЙТ
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Аскольд Лозинський, 
колишній президент 
Світового Конґресу українців 
(Нью-Йорк):

– На мою думку, в Гілларі 
Клинтон ідеологічні міркування 
дуже незначні та лишаються ди-
намічними в залежності від по-
літичної кон’юнктури. Дональд 
Трамп же є не тільки недосвід-
ченим політиком, але й засад-
ничо примітивний як людина. 
Його багатство не здобуте яки-
мось великими винаходами чи 
наполегливою працею, а тільки 
настирливістю, інколи шахрай-
ством і тому, що йому в житті 
часто таланило. На жаль, цей та-
лан і багатство виховали в ньому 
надзвичайно велику зухвалість 
та переконання, що він розумні-
ший, ніж є насправді.

Під гаслом «Зробимо Америку 
знову великою!»  Трамп висуває 
політику ізоляції, виступає проти 
вільної торгівлі буцімто заради 
збереження для американців 
робочих місць та захисту амери-
канського виробника, не розумі-
ючи, що протекціонізм підвищує 
ціни. Він також виступає проти 
імміграції (леґальної й нелеґаль-
ної) начебто знову ж таки для 
збереження робочих місць для 
американців, виступає проти 
втручання у зовнішні конфлікти 
для ощадження американських 
бюджетних фондів, не розумію-
чи, що це призведе до закриття 
ринків американським фірмам. 
Він проти системи колективної 
оборони в таких структурах, як 
НАТО, що може призвести до 
занепаду колективної оборони 
країн Заходу. Трамп також агі-
тує за двосторонні переговори 
з Росією й за дружбу з Путіним. 
Справи ж України не є пробле-
мами Дональда Трампа. 

Американці українського по-
ходження зазвичай голосують 
за кандидата-республіканця. 

Але нині Гілларі Клінтон, на мою 
думку, є меншим злом. Вона не 
віддасть Україну москалям, до-
помагатиме Україні фінансово, 
підтримуватиме її дипломатично 
в Організації Об’єднаних Націй 
та НАТО. Вона не тільки продо-
вжить санкції проти Росії, а навіть 
може надати летальну зброю та 
інші форми оборонної допомо-
ги Україні. Вона не буде другом 
Путіна, бо знає не тільки хто та-
кий Путін, але також розуміє, що 
стратегічно Росія – це найбільша 
небезпека для світового миру та 
американського впливу в світі. 
Отож, голосуйте по совісті або не 
голосуйте взагалі, якщо не мо-
жете змусити себе голосувати за 
Гілларі Клінтон. 

Академік Леонід Рудницький 
(Філадельфія):

– Я цього року є в цілком ано-
мальній ситуації, бо ані один, ані 
другий кандидат мені не підхо-
дять. Я вирішив не голосувати ані 
за одного, ані за другу, а тільки за 
віце-президентів як split ticket. 
Треба тепер молитися не тільки 
за Україну, але й за Америку. 

Ярослав і Марія Кіцюки 
(Йонкерс, штат Нью-Йорк):

– Цьoгo рoку, як нiкoли дoсi, 
президентськi вибoри стали 
великoю дилемoю для багатьoх 
американцiв, а oсoбливo для 
українцiв. Традицiйнo ми, як i 
бiльшiсть україн цiв, пiдтримували 
республi канськoгo кандидата. 
Однак цьoгo разу не знаємo, за 
кoгo гoлoсувати. Сoрoм i ганьба, 
щo не маємo гiднoгo кандидата. 
Нi oдин, нi другий не убoлiвають 
за тим, щoб дoпoмoгти Українi. 
Для них важливi сила й грoшi. Че-
кали ми на якусь пoдiю чи нoвину, 
щo пoкаже, за кoгo вiддати свiй 
гoлoс, але цьoгo не сталoся. Тoму 
ми й дoсi не знаємo, щo рoбити. 
Мабуть, прoгoлoсуємo за канди-
дата від Лібертаріанської партії 
Гаррі Джонсона, хoч знаємo, щo 
це не є рoзв’язкою.

Наш син каже, щo гoлoсува-
тиме за Дональда Трампа з двoх 
причин:

1. Він призначатиме суддiв дo 
Верховного суду.

2. Кoли виграє Дональд Трамп, 
цiна енергоносіїв знизиться (че-
рез зменшення реґламентiв на 
видобуток вугiлля й нафти). Це 
пoшкoдить рoсiйськiй екoнoмiці i 
тим самим дoпoмoже Украпнi.

Володимир Курило, 
підприємець,  
актор Українського 
драматичного театру Івана 
Бернацького в Нью-Йорку 
(Окленд, штат Мейн):

– Прихильники Гілларі Клінтон 
настирливо обвинувачують До-
нальда Трампа за його примар-
ні російські зв’язки, рівночасно 
тримаючи димову завісу навколо 
прибуткових взаємин з росіяна-
ми самої Гілларі Клінтон.

У 2009 році Президент США 
Барак Обама оголосив про 
створення Американсько-ро-
сійської двосторонньої комісії 
для посилення стратегічної й 
міжнародної стабільності, еко-
номічного добробуту й розви-
тку зв’язків між Росією та США. 
Тодішній держсекретар Спо-
лучених Штатів Гілларі Клінтон 
наполегливо вербувала амери-
канських технологічних гігантів, 
щоб допомогти Росії створити 
російську «кремнієву долину». 
Але російський різновид демо-
кратії не сприяє підприємни-
цтву й нововведенням. Неда-
леко від Москви знаходиться 
утопічне місто Сколково, де 30 
тисяч росіян працюють у су-
часних умовах під суворим на-
глядом Російської держави. FBI 
попередило, шо проект «Скол-
ково» може надати росіянам 
доступ до технологій подвійно-
го використання – комерційних 
і військових. Не знаємо, до якої 
міри Владімір Путін викорис-
тав щедрість Барака Обами й 
Гілларі Клінтон, але знаємо, 
що 17 фірм жертвували благо-
дійному фонду Клінтонів великі 
гроші за… промови. Знаємо, 
що в 2007 році Путін заснував 
акціонерне товариство «Росна-
но». Керівник виборчої кампанії 
Гілларі Клінтон Джон Подеста 
став членом правління компанії 
«Джул». Через два місяці Путін 
оголосив про внесок в «Джул», 
пов›язаний зі «Сколково», 35 
мільйонів доларів.

Путін давно мріяв оволодіти 
виробництвом урану. В 2013 
році ЗМІ повідомили, що «Ро-
сатом» хоче придбати канадій-
ську фірму «Uranium One», яка 
контролює понад 20 відсотків 
американського виробництва 
урану. Угода вимагала схвален-
ня й підпису тодішнього дер-
жавного секретаря США Гілла-
рі Клінтон. Пайовики «Uranium 
One» внесли понад 145 міль-
йонів доларів до благодійного 
фонду Клінтонів (до нього, до 
речі, перерахував мільйони 
доларів й український олігарх, 
зять Л.Кучми В.Пінчук), а ро-

сійський інвестиційний банк 
«Renaissance Capital» заплатив 
Біллу Клінтону 500 тисяч до-
ларів за одну тільки промову. І 
понад 20 відсотків виробництва 
американського урану опини-
лися під контролем Путіна. Збіг 
обставин? Не схоже.

Цей неповний і побіжний 
огляд спадщини Гілларі Клін-
тон повинен спонукати вибор-
ців шукати правду. Прізвище 
Клінтон стало синонімом слова 
«корупція». Підкупність Гілларі 
Клінтон загрожує й ослаблює 
як США, так і Україну.

Мирослав Голубничий, 
правник (Портленд,  
штат Орегон):

– Нинішні вибори за накалом 
можна порівняти хіба що з ви-
борами, коли конкурували між 
собою Джон Кеннеді й Річард 
Ніксон. Але то були набагато 
чистіші вибори, не було стільки 
бруду, брехні, взаємних обви-
нувачень. 

Недавнє поновлення роз-
слідування про користування 
Гілларі Клінтон відкритою елек-
тронною поштовою скринькою 
в період, коли вона була дер-
жавним секретарем США, свід-
чить, що їй не можна довіряти 
державні таємниці. До речі, це 
мало хто помітив, але під час од-
них з трьох теледебатів вона у 
відкритому ефірі заявила, що на 
роздуми від ухваленого рішення 
й натисканням кнопки ядерної 
атаки у Верховного головноко-
мандувача Збройних Сил США 
є 4 хвилини. Але це ж державна 
таємниця! Тобто, це класичний 
приклад, коли маємо справу з 
язикатою Хвеською.

Тепер про Трампа. Це стра-
хітливо малоосвічений, неоте-
саний тип. Він не може навіть 
бути вчителем молодших кла-
сів, бо нічого й ніколи не вивчав 
й знає тільки про інтимні місця 
в жінок. Як взагалі можна було 
висунути такого кандидата?! 
Окрім того, він страхітливо не 
вихований, як він спілкувати-
меться зі своїми колегами за 
кордоном?

Тому я вирішив не йти на ви-
бори зовсім. І раджу це зробити 
всім іншим. Бо голосувати цього 
разу немає за кого. Обидва кан-
дидати на посаду Президента 
не підходять.

Ганна Гутиря, вчителька 
(Трентон,  штат Нью-Джерзі):

– Мене до глибини душі об-
разив запис, на якому було чути, 
як Трамп говорить про жінок. Чи 
розуміє він що ми, жінки, також 
люди, а не тільки об’єкти для 
сексуальних фантазій таких дон-
жуанів, як Дональд Трамп?

Але попри це, я голосуватиму 
за нього. І ось чому. Сьогодні світ 
стоїть на межі Третьої світової ві-
йни. Російський правитель Путін 
став для сьогоднішнього світу 
тим самим, ким був у серед-
ині 40-х років минулого століття 
Адольф Гітлер. Він, не задумую-
чись, запалить нашу прекрасну 
Землю, якщо відчує, що його 
владі надходить кінець. І зупини-
ти його зможе тільки Трамп. Пу-
тін належить до таких чоловіків (я 
таких у своєму житті зустрічала), 
які бояться тільки сильних. Якщо 
їх удвох зачинити в одній кімна-
ті, аби вони змогли між собою 
поспілкуватися, то Путін вийде 
після такого спілкування як по-
битий пес. Трамп задушить його 
своєю поставою й силою волі. І 
він, Путін, після цього боятиметь-
ся Трампа. Я в Україні працювала 
психологом і знаю, що кажу. Та-
кий психотип людей може зупи-
нити  тільки рівний за статусом, 
але сильніший духом. Трамп іде-
ально підходить для цієї ролі. Ка-
жуть неправду ті, хто стверджує, 
що Трамп обожнює Путіна. Такі 
люди, як Трамп, обожнюють тіль-
ки самі себе. Тим паче, що Путін 
за своїм зростом і поставою зо-
всім не конкурент Трампу. А для 
таких альфа-самців це надзви-
чайно важливо.

Отож, голосуємо за Трампа! 
Він з часом набереться досвіду, 
життя навчить його бути ввічли-
вим з людьми, але головне – він 
поставить на місце Путіна.

Записав
Хома Мусієнко

ЗА КОГО ГОЛОСУВАТИМЕ 
УКРАЇНСЬКА АМЕРИКА?

В переддень виборів аме-
риканського президента 8 
листопада навпіл розкололася 
не тільки Америка, а й наша 
громада. Одні збираються го-
лосувати за Дональда Трам-
па й агітують зробити це 
інших, другі взагалі не можуть 
уявити, що президентом США, 
принаймні на найближчі 4 ро-
ки, може стати не Гілларі Клін-
тон. Аргументи при цьому 
наводяться найрізноманітніші 
– від особистісних характе-
ристик кандидатів до ви с мок-
таних з пальця конспіроло-
гічних теорій. «Нова газета» 
звернулася до відомих й 
невідомих у нашій громаді 
людей з проханням поділитися 
думками з приводу виборів 
й сказати або не сказати, за 
кого вони голосуватимуть, і 
ось що вони відповіли.
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УКРАЇНА-АМЕРИКА

Доповідачів та поважних гос-
тей представив президент 

Менор-коледжу Джонатан Пeрi. 
Аудиторія, яка вмістила понад 
200 гостей, гостинно вітала кон-
ґресменів Майкла Фітцпатрика й 
Брендена Бойла, послів Романа 
Попадюка та Юрія Сергеєва, про-
фесорів та активних громадських 
діячів Ларису Кий і Володимира 
Зарицького та народного депутата 
України Андрія Артеменка.

Конґресмен Майкл Фітцпатрік, 
співголова  українського Кокусу в 
Конґресі, зосередив увагу на ди-
пломатичних зусиллях і серйозних 
проблемах, викликаних іноземною 
агресією. Бренден Бойл, конґрес-
мен від 13-го виборчого округу Фі-
ладельфії, член українського Кокусу 
в Конґресі, спочатку пожартував, 
що, ознайомившись ближче з освіт-
ньою програмою Менор-коледжу, 
подумав, чи не записатися на курс 
машинопису 8-го рівня й, відчувши, 
що аудиторія його розуміє, додав: 
«Але, напевне, це не допоможе, бо 
навіть найкраща освіта не спромож-
на допомогти мені писати краще, 
щоб переконати президента Оба-
му брати активнішу участь в долі 
України й відвідати її до кінця свого 
перебування на посаді в 2016 році». 
Водночас, аналізуючи українсько-
американські відносини, Б.Бойл 
схвально відгукнувся про візит до 
Києва віце-президента США Джо 
Байдена, якого в Україні лагідно на-
зивать «дядечко Джо». 

Більшу частину свого висту-
пу конґресмен присвятив закону 
про підтримку України (The Stand 
for Ukraine Act), а також заохотив 
учасників та гостей симпозіуму 
зв’язатися зі своїми сенаторами 
та виборними посадовими особа-
ми й закликати їх підтримати цей 
надзвичайно важливий закон. The 
Stand for Ukraine Act – документ, 
спрямований на надання допо-
моги у відновленні суверенітету 
й територіальної цілісності Укра-
їни, який на законодавчому рівні 
може зафіксувати санкції проти 
Росії та право президента США 
надати Україні летальну зброю. 
Особливі слова Бренден Бойл 
знайшов для наймолодших 
членів аудиторії, підкрес-
люючи, що «найкраще, що в 
України є – це ви!» Тобто, мо-
лоді люди, не байдужі до її долі 
й того, що нині відбувається на по-
літичній мапі Європи та світу.

Д-р Лариса Kий, президент  
З’єднаного Українського Амери-
канського  Допомогового Комітету 
(ЗУАДК) зосередила увагу на гу-
манітарних аспектах ситуації, що 
склалася в сьогоднішній Україні, 
Європі та світі.

Очолювана нею недержавна, 
некомерційна організація, яка 
тримається на самовідданій жер-
товній праці тисяч і тисяч людей 
доброї волі за час свого існування 
надіслала в Україну гуманітарної 
допомоги на суму, яка обчислю-
ється приблизно 50-75 мільйона-
ми доларів.

Голова ЗУАДКу поділилася мір-
куваннями про найбільші «больові 
точки» сьогодення, підкріплюючи 
їх фактами та цифрами, які ви-
кликали активну реакцію аудито-
рії. «Сьогодні в Україні  понад 3,3 
мільйона біженців – це найбільша 
кількість переміщених осіб у всій 
Європі, – підкреслила вона. – Але 
через підвищену увагу засобів ма-
сової інформації до Сирії й посла-
блення уваги до реальних україн-
ських проблем Україна не отримує 

потенційної допомоги, яку могла б 
отримувати...»

Звертаючись до всіх учасників 
та гостей конференції, Лариса Кий 
підкреслила, що кожен бажаючий 
може прилучитися до підтримки 
України в такий нелегкий у її долі 
час, незалежно від того українець 
він чи неукраїнець: медичною, фі-
нансовою, матеріальною допомо-
гою, пожертвами для сиріт, вдів, 
поранених. І запросила до співпраці 
із З’єднаним Українським Амери-
канським  Допомоговим Комітетом, 
який має довгу історію, бездоганну 
репутацію й велику довіру.

Роман Попадюк запросив усіх 
повернутися на  25 років назад, у ті 
часи, коли Україна лише проголо-
сила свою державну незалежність, 
а йому випала доля бути першим 
послом Сполучених Штатів Америки 
на історичній Батьківщині своїх бать-
ків. Він поділився досвідом свого пе-
ребування на цій посаді, а також зга-

дав передісторію, коли був головним 
радником Президента Джорджа 
Буша-старшого й також працював в 
адміністрації Рональда Рейґана. 

А коли Роман Попадюк з вели-
кою гордістю й хвилюванням зно-
ву повернувся в своєму виступі в 
той історичний день, коли Україна 
отримала незалежність від СРСР і 
Росії, публіка вибухнула овацією.

Про те, що  потрібно зробити Ук-
раїні, аби рухатися в правильному 
напрямку, аби досягнути тих цілей, 
які вона перед собою ставить, гово-
рив колишній Постійний представ-
ник України при Організації Об’єд-
наних Націй Юрій Сергеєв (нині 
професор Єльського університету). 
На його думку, найперший ключ до 
кращого майбутнього – це «очи-
щення й побудова чесної України».

Продовжуючи цю думку, д-р Во-
лодимир Зарицький, виконавчий 
директор Центру відносин США-
Україна (Нью-Йорк), звернувся 

до нинішніх американських пре-
зидентських перегонів і закликав 
аудиторію пильніше вслухатися в 
політичні новини найближчих кіль-
кох місяців – листопада цього ро-
ку-січня наступного. «Путін знає, 
як завдати удару, коли противник 
слабкий, розуміючи, що в ці міся-
ці Америка буде «слабкою «, тому 
що це буде кінець перебування на 
посаді президента Барака Обами 
й початок президентства нового 
лідера Сполучених Штатів Амери-
ки..» Насамкінець д-р Володимир 
Зарицький підвів симпозіум до його 
остаточного крещендо, зосередив-
ши увагу на багатовекторній агресії 
з боку Росії й необхідності диплома-
тичних зусиль у майбутньому. 

Важливою дійовою особою цьо-
го симпозіуму була також уважна, 
активна, вдячна слухацька аудито-
рія, яка впродовж усього форуму 
демонструвала свої зацікавлення, 
співпереживання, солідарність і 
підтримку. 

Підводячи риску під надзвичай-
но потрібною й плідною розмовою, 
беручи до уваги зауваження та по-
ради, учасники симпозіуму виро-
били низку пропозицій, спрямова-
них на підтримку народу України, 
які лежать у площині  як офіційних 
законодавчих ініціатив, так й інди-
відуальних гуманітарних зусиль, у 
тому числі й Менор-коледжу.

Президент Менор-коледжу 
Джо  натан Пері подякував усім 

учасникач та гостям  симпозіуму 
й оголосив про гуманітарний про-
ект підтримки медичним устат-
куванням шпиталів України, який 
започаткував цієї осені Manor 
College Rotaract Club і який три-
ватиме цілий рік. А також оголо-
сив про те, що вже заплановано 
наступний симпозіум, присвяче-
ний українській тематиці «Ukraine 
– Education as the Battlefront of 
Democracy»(«Освіта – як передова 
демократії»), який відбудеться в 
коледжі навесні 2017 року. 

Особливу вдячність Джонатан 
Пері висловив  модераторові сим-
позіуму, народному депутату Ан-
дрію Артеменку – за ведення фору-
му та особливо щедру пожертву, яку 
він передав  Центру українських до-
сліджень (UHSC) коледжу – 136 ар-
тефактів, які віддзеркалюють багату 
спадщину українського народу: ви-
роби ремісництва, знаряддя праці, 
елементи національного вбрання, 
вжиткове мистецтво... Експонати, 
подаровані українським політиком, 
уже виставлено в музеї Менор-ко-
леджу й вони стали яскравим мис-
тецьким доповненням до злобо-
денної «української розмови».

Келлі Пайфер,
заступник директора 

Менор-коледжу  
з маркетингових 

комунікацій 

kpeiffer@manor.edu

УКРАЇНА: ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА 
ГУМАНІТАРНІ ЗУСИЛЛЯ

Симпозіум під такою назвою відбувся 6 жовтня у Менор-коледжі (Дженкінтавн, штат Пенсильванія).  
У ньому взяли участь конґресмени, дипломати, науковці, лідери української громади

Наша довідка: Manor College – приватний коледж, 
заснований у 1947 році сестрицтвом Святого Василія 
Великого. У 1959 році включений до Співдружності 
Пенсильванії як Manor Junior College. 17 червня 1964-
го затверджений Радою освіти штату. Розташований в 

Дженкінтавні, передмісті Філадельфії. Попонує понад 38 
навчальних програм, пов’язаних із медициною, математикою, 

бізнесом, високими технологіями, правни чими й гуманітарними 
науками та ін.  Гасло:« Fortitudo – Caritas» («Благодійність – це сила»). 

Детальніша інформація: www.manor.edu

Головні учасники симпозіуму. На трибуні – перший посол США в Україні Роман Попадюк

Конґресмен Бренден Бойл: «Най-
краще, що є в України, – це ви…»

Зліва направо: модератор симпозіуму, народний депутат України Андрій Артеменко, директор коледжу 
Джонатан Пері, президент ЗУАДК Лариса Кий, посол Роман Попадюк, виконавчий директор Центру відносин 
США-Україна Володимир Зарицький
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У ГРОМАДІ

Для директорів, вчителів та до-
радників  українознавчих шкіл 

Америки вже стало традицією що-
року в жовтні збиратися разом на 
головну розмову року.

У п’ятницю, 21 жовтня, на пер-
шій сесії, де було оприлюднено 
статистичні та інформативні відо-
мості, всі учасники конференції 
з приємністю констатували, що 
кількість учнів зростає, освітньо-
виховна діяльність насичена різни-
ми подіями, святами, зустрічами, 
у навчально-виховному процесі 
задіяно професійних вчителів з 
високим потенціалом та великим 
ентузіазмом. Надзвичайним по-
зитивом є те, що народилися нові 
школи українознавства – в Бру-
кліні (Нью-Йорк), Чикаго (штат 
Іллінойс), Сан-Дієго (штат Калі-
форнія). Було відзначено, що учні 
майже всіх шкіл складають «мату-
ру» – іспит зрілості та отримують 
дипломи про завершений курс 
навчання в школі українознавства, 
який, крім поповнення знань й на-
годи прислужитися своїй громаді, 
дає можливість використати кре-
дити за знання рідної мови в коле-
джі й пізніше у своїй професійній 
кар’єрі. 

Учасники конференції поділи-
лися й своїми проблемами. Одна 

з найболючіших – потреба у при-
міщеннях. На думку вчителів і ди-
ректорів, це питання –загально-
громадське, стосується не тільки 
освітян, тому вони дуже сподіва-
ються на підтримку фінансових та 
громадських організацій, які тво-
рять нашу громаду й вболівають за 
її майбутнє.

 Суботній день 22 жовтня розпо-
чався з привітального слова Воло-
димира Боднара, директора шко-
ли українознавства ім. Т.Шевченка 
в Пармі (штат Огайо). Продовжив 
його голова Шкільної Ради Єв-
ген Федоренко, який говорив про 
стан українського шкільництва в 
Америці й насамкінець звернувся 
до кожного учасника конферен-
ції з великою пошаною і настано-
вою нести іскру знань до сердець 
наших дітей і з натхненням та 
любов’ю відстоювати інтереси й 
важливість української освіти на 
чужині. Євген Федоренко подяку-
вав усім за співпрацю й повідомив, 
що завершує свою каденцію на по-
саді голови Шкільної Ради, яку обі-
ймав від 1983 року. 

Цього ж дня Євгена Федоренка 
було номіновано почесним голо-
вою Шкільної Ради й оголошено 
про його іменний благодійний 
фонд.

«Кращим учителем року» було 
визнано вчительку літератури Ва-
лентину Каплун з м.Виппані (штат 
Нью-Джерзі), «Кращим учнем року» 
– Стефана Білика, учня 10 класу цієї 
ж школи україноїнознавства.

По обіді відбулися сесії для 
вчителів молодших класів під ке-
рівництвом Наталії Пономарьової 
(Чикаго) та старших класів – під ке-
рівництвом Володимира Кривоно-
са (члена управи ШР), під час яких 
вчителі виступали з презентаціями 
на різні теми й поділились досві-
дом та цінними матеріалами.

Було обрано нову Управу Шкіль-
ної Ради. Її головою став Юрій Га-
єцький, заступниками – Степан 

Патриляк, Володимир Боднар, 
Володимир Кривоніс, фінансовий 
референт – Марія Решітник, про-
токольний секретар – Світлана 
Хмурковська, кореспонденційний 
секретар – Наталія Пономарьова, 
вільні члени – Ольга Костів, Роман 
Брух, Роман Дубенко, Андрій Ски-
ба. Учасники конференції висло-
вили впевненість і надію, що но-
вообрана управа зможе здійснити 
необхідні реформи й налагодити 
тісний зв’язок з освітніми устано-
вами України, США, Канади та Єв-
ропи.

Конференція відбулася в 
«Hudson Valley Resort», який знахо-
диться в мальовничому куточку по-

близу «Союзівки» за сприяння го-
ловного мененджера цього готелю 
Ореста Федаша. Там було створе-
но чудові умови для плідної робо-
ти, обміну досвідом та відпочинку. 
По закінченню триденної праці від-
бувся святковий бенкет з мистець-
кою програмою, підготовленою 
самими вчителями. Проведення 
таких з’їздів  було б неможливе без 
підтримки спонсорів, яким Управа 
Шкільної Ради та всі його учасники 
складають велику вдячність.

 Світлана Хмурковська,
директор школи 
українознавства  

у Йонкерсі  
(штат Нью-Йорк)

ДОБІГТИ ДО ПЕРЕМОГИ!

Українські військовики Вадим 
Свириденко, Вадим Мазнічен-

ко, Дмитро Фесенко і Павло Сте-
панов прилетіли до Вашингтона 
в середу, 26 жовтня, й протягом 
кількох днів тренувалися на базі 
морської піхоти США «Квантіко» 
біля американської столиці, щоб 
узяти участь у 41-му марафоні. 

Цього року забіг розпочинався в 
Арлінгтоні – вашингтонському пе-
редмісті. На трибуні біля стартової 
лінії ведучий двічі привітав україн-
ців, а вболівальники підтримали їх 
оплесками. Українські бігуни стар-
тували о 9-й годині 15 хвилин біля 
Пентагонського комплексу й успіш-
но пройшли дистанцію з різним 
результатом – починаючи від най-
кращого (трохи більше 60 хвилин) 
вклавшись у дві години. Уздовж усі-
єї траси військовиків-спортсменів 
підтримували вболівальники з укра-
їнськими національними прапора-
ми та синьо-жовтими стрічками. 

– Звичайно, я падав, але вставав 
і біг далі, – розповів журналістам 
Вадим Свириденко, який має про-
тез ноги. – Щоб довести собі й на-
дихнути інших – навіть якщо життя 

притиснуло тебе до землі, треба не 
здаватися за жодних обставин, під-
німатися, бігти далі й перемагати.

Участь українців у цьому ма-
рафоні стала можливою завдяки 
підтримці Вашингтонської філії 

міжнародного благодійного фонду 
Allied Forces Foundation, трастово-
го фонду НАТО з реабілітації пора-
нених, Посольства України в США 
та волонтерських організацій.

Вл.інф.

30 жовтня чотири українські 
воїни АТО, які пройшли курс 
реабілітації після пора нень, 
успішно подолали 10-кіло мет-
рову дистанцію 41-го мара-
фону морської піхоти США.

Українські військовики – учасники вашингтонського марафону морської 
піхоти США перед забігом

Отець Прах працював над 
цієї книгою 20 років й, щоб 

вона побачила світ, зібрав 5 ти-
сяч свідчень, дослідив 100 тисяч 
архівних матеріалів. «Для мене 
було важливо, щоб пам’ятник 
людям, які були перед нами, 
таки постав. У вигляді цієї книж-
ки. Коли ми з дружиною відкри-

вали сторінки архівних доку-
ментів, у яких була надзвичайно 
велика трагедія та водночас ще 
більша сила людського духу, це 
нас захоплювало», – сказав цьо-
горічний лауреат премії фундації 
Антоновичів у своєму подячному 
слові.

Прес-служба УКУ

РЕКТОР УКУ – ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ 
ФУНДАцІЇ АНТОНОВИЧІВ

У Посольстві України в США вручено премію Фундації імені 
Омеляна й Тетяни Антоновичів, лауреатом якої став ректор 
Українського Католицького Університету (УКУ) у Львові о. 
Богдан Прах за двотомник «Духовенство Перемишльської 
єпархії та Апостостольської адміністрації Лемківщини».

Церемонія вручення нагороди в Посольстві України в США

УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИцТВО США: ГОЛОВНА РОЗМОВА РОКУ
21-23 жовтня в Кергонксоні (штат Нью-Йорк) відбулася 

Конференція шкіл українознавства Америки, в якій взяли участь 
представники 17 освітніх закладів

Учасники конференції шкіл українозновства  США    

Валентина Каплун – «Кращий 
учитель року» з Євгеном 
Федоренком, багатолітнім 
головою управи Шкільної Ради
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ВІДЛУННЯ ІСТОРІЇ

Лютнева революція 1917 року 
принесла народам Російської 

імперії сподівання на свободу й 
демократію. Проте запропонова-
ний прогресивними силами країни 
ліберально-демократичний шлях 
розвитку виявився для Росії утопіч-
ним. Подальший перебіг історії на 
гігантській частині суходолу плане-
ти визначив більшовицький перево-
рот 1917 року, який став своєрідною 
точкою відліку.

Лідер більшовиків В. Ульянов 
(Ленін) прагнув скористатися си-
туацією й привести створену ним 
партію до влади. Повернувшись 
3(16) квітня 1917 року з еміграції, він 
виступив з програмою, що висува-
ла найрадикальніші вимоги, здатні 
забезпечити підтримку значної час-
тини населення. Особливо швидко 
чисельність прихильників більшови-
ків почала зростати після невдалого 

виступу генерала Корнілова напри-
кінці серпня. Починаючи з 15(28) 
вересня 1917 року Ленін став напо-
лягати на негайному збройному по-
встанні й захопленні всієї повноти 
влади. ЦК партії більшовиків спочат-
ку одностайно виступив проти цієї 
пропозиції, проте після повернення 
Леніна до Петрограда 10(23) жов-
тня більшістю голосів (10 проти 2) 
ухвалив резолюцію про збройне по-
встання. На розширеному засіданні 
ЦК партії більшовиків 16(29) жовтня 
Ленін домігся нової перемоги: було 
підтверджено попереднє рішення 
ЦК про курс на негайне повстання 
й обрано Військово-революційний 
центр, який підпорядковувався Вій-
ськовому революційному комітету 
(ВРК), створеному 12(25) жовтня 
при Петроградській Раді.

В ході захоплення влади біль-
шовиками ВРК відіграв вирішальну 
роль. Унаслідок активних дій голови 
Петроградської Ради Л. Троцького 
з 22 жовтня (4 листопада) керівни-
цтво столичним гарнізоном було 
підпорядковане ВРК. Ввечері 24 
жовтня (6 листопада) загони ВРК 
почали захоплювати вокзали, мос-
ти, пошту, телеграф, електростан-
ції. До вечора 25 жовтня (7 листопа-
да) майже вся столиця велетенської 
імперії опинилася в руках більшови-
ків, а вночі 26 жовтня (8 листопада) 
було захоплено Зимовий палац і за-
арештовано Тимчасовий уряд.

Уряд А.Керенського був настіль-
ки бездіяльним, що перехід влади 
до більшовиків на всій території Ро-
сії відбувся дуже спокійно й без пе-
решкод. Тільки в Петрограді і Москві 
було вчинено деяку протидію. В Мо-
скві військові училища й невеличка 
кількість студентів зайняли Кремль, 
телеграф і намагалися протидіяти 
– майже тиждень там відбувалися 
вуличні бійки, перш ніж більшовики 
взяли гору. В Петрограді військові 
училища недовго обороняли Зи-
мовий палац. Тимчасовий уряд 
проіснував менше восьми місяців. 

Ленін недарма наголошував, що 
тоді влада в Росії валялася на вулиці 
й більшовикам варто було її тільки 
підняти.

Увечері 25 жовтня (7 листопа-
да) 1917 року відкрився II Всеро-
сійський з’їзд Рад. Представники 
майже всіх соціалістичних партій 
залишили цей форум, звинуватив-
ши більшовиків у військовій змові, 
організованій без відома Рад. 26 
жовтня (8 листопада) на з›їзді було 
ухвалено Декрет про мир, який за-
кликав до миру без анексій і контр-
ибуцій, й Декрет про землю, який 
передбачав конфіскацію земель у 
поміщиків та інших великих власни-
ків й передачу її селянам. 

На з’їзді було створено однопар-
тійний більшовицький уряд – Раду 
народних комісарів (Раднарком). 
До неї ввійшли діячі більшовицької 
партії А.Риков – нарком внутрішніх 
справ, А.Луначарський – нарком 
освіти, Л.Троцький – нарком за-
кордонних справ, Й. Сталін – нар-
ком у справах національностей. Л. 
Дибенко, Н.Криленко і В.Антонов-

Овсієнко стали комісарами з вій-
ськових і морських справ. Очолив 
перший радянський уряд В.Ульянов 
(Ленін).

Більшовицька програма ви-
магала ліквідації всієї приватної 
власності – великої й дрібної. Од-
нак, на першому етапі йшлося про 
ліквідацію тільки великих власників 
– поміщиків і капіталістів. Більшо-
вики мали можливість спрямувати 
удар по великих власниках у союзі 
з робітниками й селянами. Селя-
ни охоче прийняли більшовицьке 
гасло націоналізації землі. Їх хви-
лювала проблема землекористу-
вання, а не землеволодіння. Їм не 
безпідставно здавалося, що на-
ціоналізація стане найкоротшим 
шляхом до ліквідації поміщиків. Та 
вони не могли збагнути, що націо-
налізація фактично означала пере-
хід землі – основного в сільському 
господарстві засобу виробництва 
– у власність держави. Держава, 
яка за їхньою допомогою покінчила 
з поміщицькими маєтками, змогла 
пізніше так само ліквідувати й се-
лянські господарства. Стихійний 
екстремізм селян на іншому істо-
ричному етапі обернувся проти них 
самих. Промислові робітники, які 
брали участь у революції під гас-
лом «Фабрики – робітникам!» теж 
бажали ліквідувати великих влас-
ників-капіталістів. Своє гасло вони 
розуміли як перехід фабрик у їхнє 
безпосереднє розпорядження. 
Партія ж більшовиків за допомогою 
цих гасел зміцнилася при владі, але 
потім заявила, що фабрики повинні 
перейти в управління держави, яка 
стала власником-монополістом і 
почала визискувати робітників ще 
страхітливіше, ніж колишні капіта-
лісти.

Так званий Великий Жовтень був 
не пролетарською чи будь-якою ін-
шою революцією, а класичним дер-
жавним переворотом. Але він не 
був логічним розвитком історичного 
процесу в Росії, як характеризували 

його марксисти, а насильницьким 
перетворенням багатообіцяючого 
руху цієї країни в бік конституційної 
демократії. Але диктатура партії 
Леніна з неминучістю вела до сталі-
нізму, з його насильницькою колек-
тивізацією, прискореною індустрі-
алізацією, небаченим ще терором. 
Система яка склалася в результаті 
всього цього, була тоталітарною і з 
точки зору моралі ідентична нациз-
му й фашизму.

Ставлення більшовиків до наці-
онального питання було віддзерка-
лено в «Декларації прав народів Ро-
сії», яка проголосила ліквідацію всіх 
національних привілеїв і обмежень. 
Але головним було не національне 
самовизначення, не створення не-
залежних демократичних держав, 
а об’єднання трудящих різних наці-
ональностей для спільної боротьби 
проти «експлуататорів» за побудову 
комуністичного суспільства.

Враховуючи величезне страте-
гічне значення України, більшовики 
прагнули якомога швидше вста-
новити контроль над її територією. 
Але зробити це було не так про-
сто. Адже навіть у радах великих 
міст вони не мали переваги або 
більшості. Більшовицька партія на 
той час складалася з російської та 
єврейської інтелігенції і робітників, 
вона віддзеркалювала настрої не-
корінного населення. На момент 
Жовтневого перевороту ситуація в 
Києві була надзвичайно складною. 
Тут одночасно існувало три сили: 
Центральна Рада, Рада робітни-
чих і селянських депутатів та штаб 
Київського військового округу, що 
залишився відданим Тимчасовому 
уряду. Першими на виступ наважи-
лися більшовики, і вже 10 листопа-
да 1917 року робітники київського 
заводу «Арсенал» підняли повстан-
ня проти військового штабу.

Центральна Рада спочатку за-
йняла очікувальну позицію, але у 
вирішальний момент наказала 8 
тисячам своїх бійців прийти на до-

помогу більшовикам. Це змусило 
війська Тимчасового уряду еваку-
юватися з Києва. І вже 22 листо-
пада 1917 року Центральна Рада 
проголосила III Універсал, згідно з 
яким було проголошено Українську 
Народну Республіку (УНР) у складі 
дев’яти губерній, де українці стано-
вили більшість. Але проголошення 
УНР не відповідало меті більшови-
ків, для яких Україна була цінним 
джерелом матеріально-технічних 
і людських ресурсів. Вже 4 груд-
ня в Києві отримали телеграму за 
підписом Леніна та Троцького, яка 
називалася «Маніфест до україн-
ського народу з ультимативними 
вимогами до Центральної Ради». 
Цей грубий ультиматум україн-
ською стороною було відкинуто, і 
відповідь не забарилася – 8 грудня 
1917 року з Бєлгорода на Украї-
ну напали більшовицькі війська, 
очолювані Антоновим-Овсієнком. 
З цього часу розпочався більшо-
вицький терор проти нашого наро-
ду. Ось лише найголовніше з дов-
гого спику злочинів комуністичного 
режиму проти України:

 9придушення Української наці-
онально-демократичної революції 
1918 року; 

 9 терор проти українського се-
лянства у 1919-1921 роках («вій-
ськовий комунізм»); 

 9знищення української інтелі-
генції у 1920-1930-х роках («роз-
стріляне відродження»); 

 9масовий терор проти пересіч-
них громадян у 1930-ті роки; 

 9 голодомори проти українсько-
го народу 1921-1923, 1932-1933, 
1946-1947 років; 

 9вбивства провідних діячів 
української еміграції; 

 9 терор проти населення Східної 
України у 1944-1945 роках; 

 9 терор проти населення За-
хідної України у 1939-1941 та 1944-
1950-х роках; 

 9ліквідація Української Повстан-
ської Армії; 

 9 гоніння на українську інтеліген-
цію протягом 1950-1980-х років; 

 9 гоніння на українську церкву 
протягом майже всіх років існуван-
ня СРСР.

Жовтневий більшовицький пе-
реворот 1917 року, названий піз-
ніше «Великою Жовтневою соціа-
лістичною революцією», який став 
другим етапом революції 1917 року 
в Російській імперії й початком вста-
новлення в країні комуністичного 
тоталітарного режиму, призвів до 
тривалої й надзвичайно кривавої 
громадянської війни, в якій загину-
ло щонайменше 25 мільйонів осіб.

Значну роль у проведенні ре-
волюційної діяльності та здійснен-
ні Жовтневого більшовицького 
перевороту відіграла фінансова 
допомога уряду Німеччини. Італій-
ський дослідник К. Малапарте на 
прикладі Жовтневого більшовиць-
кого перевороту 1917 року вивчав 
технологію захоплення влади й кон-
сультував лідера фашистської пар-
тії Італії Беніто Муссоліні. Досвідом 
більшовиків пізніше скористався й 
вождь нацистської партії Німеччини 
Адольф Гітлер. Сутність цієї техно-
логії зводилася до примітивної схе-
ми: спочатку набрехати й пообіцяти 
народу золоті гори, а потім, узурпу-
вавши владу, через кривавий терор 
її зміцнити, встановивши диктатуру, 
й правити країною з бутафорними 
або без будь-яких виборів стільки, 
скільки дозволять обставини.

У сьогоднішній Росії відданим 
продовжувачем справи Леніна-
Сталіна виявився Владімір Путін. 
Він також узурпував всю повноту 
владу, проводячи час від часу фей-
кові вибори. Але на відміну від своїх 
попередників, яких більше цікавила 
влада, а не гроші, він не цурається й 
грошей, ставши за 16 років правлін-
ня найбагатшою людиною на Землі. 

Степан Хоменко,
кандидат історичних наук

Спеціально  
для «Нової газети»  

ПЕРЕВОРОТ, ЩО СТАВ ТОЧКОЮ ВІДЛІКУ
99 років тому більшовики захопили в Російській імперії владу 

Київ, Хрещатик . Жовтень 1917 року
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Дзеркало НЕвІДвОРОТНІсТЬ
Хто схрестив ці дороги в запилені сірі розп’яття? 
Хто позначив цей вибір тривожним безсонням нічним? 
Хто приніс у цей світ спраглооке мандрівне прокляття?– 
Ми шукаємо долю, блукаючи слідом за ним.
Хто твердою рукою накреслив затьмарений обрій?– 
Він впадає у вічі, коли не чекаєш біди, 
Він лякає і кличе: ідеш, передчувши недобре, 
Щоб лишити сліди – проминущі, непевні сліди.
Хто щомиті тебе розпинає на сивому вітрі? 
Хто примушує кров в твоїх венах розносити біль? 
І пульсує у скронях іще ненароджений витвір, 
І здригається в корчах твій час, що безболісно збіг.
Час іще витікає із вічності чорною кров’ю. 
Ти ще можеш устигнуть – однаково маєш іти. 
Бо нескоро колись ти з плачем припадеш до дороги – 
І нарешті втечеш з безпритульності і самоти…

Марина Брацило 



В’їзд до його обійстя ми про-
пустили. Хоч дерев’яна брама 

була розчинена навстіж. Задиви-
лися на пурпурово-помаранчеву 
шубу в унісон осені, виставлену у 
вітрині крамниці. 

Дім-музей Волта Вітмена в 
Вест-Гіллс, що на околиці Гантінг-
тону (Лонґ-Айленд), затиснутий 
між крамницею хутряних виробів і 
«Моторолою», яка продає мобільні 
телефони. Колись тут була фер-
ма...

– Батько Волта Вітмена був 
фермером, правда ж? – перепиту-
ємо у екскурсовода, зовсім юного 
хлопчини на ім’я Кемерон, поки він 
відчиняє своїм ключем шкляні про-
зорі двері, щоб перепустити нас із 
ХХІ століття в ХІХ. За цим кордоном 
розпочинається оригінальний світ 
Волта Вітмена. 

– Ні, це його дід був фермером, 
а батько, Волт Вітмен-старший, – 
теслею і ненавидів фермерство... 
Може, й не стільки ненавидів, 
скільки господарник з нього був 
ніякий... Але родина мала майже 
600 акрів землі. Отут, де ми зараз 
стоїмо, ріс їхній сад, а он там, че-
рез дорогу, де зараз «молл», були 
їхні поля...

Торгівельний центр, тобто 
«молл через дорогу», сьогод-
ні так і називається Walt Whitman 
Mall. Bloomingdale’s, Lord & Taylor, 
Macy’s, Saks Fifth Avenue, Apple, 
AT&T… Цікаво, що написав би Волт 
Вітмен сьогодні, прогулюючись 
«Банановою республікою» й роз-
глядаючи ай-фони сьомої моделі в 
«Яблуку»? Цим модерним базаром 
на своєму колишньому родинному 
маєтку. Колись, у 1853 році, коли 
в Нью-Йорку відкрився Всесвітній 
ярмарок, де поряд із сівалками ви-
ставлялася й скульптура Торваль-
дсена, Волт Вітмен приходив туди 
день у день і блукав годинами, 
немов зачарований. І привернув 
до себе увагу поліції, й вона про-
тягом кількох днів пильно стежила 
за «підозрілим типом», аж доки не 
довідалася, що цей дивак – поет.

Цей подих несамовитого часу 
відбився на його новій, скандаль-
ній, несподіваній книжці «Листя 
трави», що її на початку липня 1855 
року випустило в Брукліні видав-
ництво братів Роум. Безпосеред-
ній зв’язок Волта Вітмена та його 
книжки з індустріальною револю-
цією в країні помітив ще Марк Твен 
і написав колезі лист, вклавши в 
нього навіщось цілий каталог про-
мислових винаходів часу: косарка 
(1831), телеграф (1832), жниварка 
(1836), вулканізація каучуку (1844), 
пневматична шина (1845), взуттє-
ва машина (1846), турбіна (1849), 
електровоз (1851)...

 Пізніше Волт Вітмен відповість 
автору «Пригод Тома Соєра»: «Я 

теж з гордістю і радістю вітаю ці 
досягнення, і все-таки констатую, 
що душа людини ніколи цим і вза-
галі нічим подібним не вдоволь-
ниться…» 

У першій книзі «Листя трави» 
(Leaves of Grass) лише 12 віршів. 
Автор видає її власним коштом, 
800 примірників друкує власно-
руч. Однак навіть друзі, яким він їх 
роздав, розчаровано повертають 
дарунок назад. «Прапор почуттів, 
зітканий із зеленої тканини кольо-
ру надії», дивні вірші без звичних 
строф і рим, підозрілі сексуальні 
фантазії й незбагненну філософію 
не тільки друзі, а й уся Америка не 
сприйняла. Друзі один за одним 
відвертаються від поета, плітки пе-
реслідують його, а родина вважає 
себе зганьбленою... 

Волт не виправдовується, пише 
далі й наполегливо доводить, що 
попри те, що відкинув традиційну 
форму віршування, ритм визнає, 
але «не зовнішній, регулярний і 
розмірений: короткий склад, до-
вгий склад – короткий склад, до-
вгий склад, – як хода кульгавого...» 
Така поезія йому чужа, бо «морські 
хвилі не викочуються на берег че-
рез вивірені проміжки хвилин, як 
і пориви вітру не гудять між со-
снами, а проте і в ревінні хвилі, і в 
шелесті вітру в деревах є чудовий 
ритм. А який же був би він моно-
тонний, як стомлювалося б вухо 
від нього, якби він був правильний! 

Ото ж бо «підмелодію» і ритм я на-
магався вловити…»

 А щодо змісту, то поет зумів 
показати багатогранний і склад-

ний образ Америки ХІХ століття: 
він не лише милується дерева-

ми, скелями, друкарськими вер-
статами, а й говорить про само-
губство, проституцію, зраду... 
Говорить верлібром. Людина, за 
Вітменом, це частина природи, 
тотожна самій природі, частина 
всесвіту, в якому все пов’язано 
– минуле й майбутнє, життя та 
смерть, добре й зле... Символ 
такого круговороту, вічного жит-
тя для поета – це трава, спро-
можна пробитися крізь будь-які 
перепони... 

«Листя трави» стала книгою 
життя Волта Вітмена. Через рік до 
другого видання збірки він додав 
20 нових поезій, а в третьому, бос-
тонському, 1860 року, було вже 154 
вірші, шостому – 400. 

Уже згодом, коли поет став 
визнаним класиком, до його не-
величкого будиночка в Кемдені 
(штат Нью-Джерсі) часто приїж-
джали гості, з якими господар був 
надзвичайно уважний і привітний, 
частував, чим міг, дарував автогра-
фи своїх віршів. Він погоджувався 
на друкування збірки за невеликі 
гонорари, чим були незадоволені 
його рідні, бо на книжках колись 
невизнаного поета можна було 
вже добре заробити...

Визнання  ж до поета якось не-
помітно прийшло з-за кордону, 
з Європи, з Великої Британії, де 
авторитет Волта Вітмена протя-
гом усього його життя був значно 
вищий, аніж у своїй Вітчизні. «Ві-
тмен – це класик», – сказав про 
великого американського поета 
ірландський драматург Бернард 
Шоу, висловлюючи усталену й нині 
аксіому... 
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ВІД ШТАТУ ДО ШТАТУ

Рідні душі

Наша довідка: Волт (Волтер) Вітмен (Walter Whitman) – класик  американської літератури, по-
ет-філософ, есеїст, публіцист, один з найзнаковіших майстрів пера світу, який увійшов в історію 
літератури як предтеча авангардистської поезії XX століття. 

Народився 31 травня 1819 року в селищі Вест-Гіллз, що на Лонґ-Айленді (штат Нью-Йорк),де 
крім нього, в родині було ще 8 дітей. Виростав у Брукліні. Після закінчення початкової школи за-
ймався самоосвітою. Працював кур’єром, друкарем, вчителем, журналістом, редактором газет, 
санітаром, чиновником у міністерстві внутрішніх справ, а пізніше – міністерстві фінансів. Під час 
Громадянської війни три роки працював добровольцем у Вашингтонському шпиталі, доглядаючи 
поранених. 

У 1873 році поета розбив параліч й він перебрався до містечка Кемден (штат Нью-Джерзі). По-
мер 26 березня 1892 році й похований там же на сільському цвинтарі. 

Найвідоміші твори – збірка поезій «Листя трави» (1855), поема «Коли бузок розцвів торік у мо-
єму дворі» (1865), цикл віршів «Прощавай, моя фантазіє». Книга «Листя трави» ввійшла в історію 
літератури як поетичне досягнення світової культури.

ПРО ЩО ШЕПОЧЕ 
ЛИСТЯ ТРАВИ?

Вест-Гіллс. Лонґ-Айленд. Будинок, у якому народився Волт Вітмен
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...У музеї, крім нас і екскурсо-
вода Кемерона, – жодного відвід-
увача. 

– Тихо у вас тут, – зауважуємо 
між іншим, пригадавши свої відвід-
ини джек-лондонівського «Будин-
ку вовка» в Каліфорнії, й уже не ди-
вуючись такому інтелектуальному 
затишшю, бо воно для американ-
ських літературних музеїв типове.

Людніше буває влітку, – уточ-
нює Кемерон. – Студенти, поети, 
літературознавці з усього світу... 
Майстерні тут проводять, влашто-
вують творчі «вечори», літературні 
читання... А ви звідки?

-З України, з Києва, – кажемо.
– Ки-ї-ва? – дивується він. – Я 

знаю Кі-і-єв… А де це Київ?
Пояснюємо, що «Кyiv» – це по-

українськи, а «Кіev» – по-російськи, 
говоримо про  «Kyiv-chicken 
Speech» і невиправну американ-
ську чи то впертість, чи то невігла-
ство, через які Україна – це й досі 
«Russia». 

– Я ненавиджу Путіна, – каже 
раптом хлопець, зовсім не для 
того, щоб догодини нам, єдиним 
відвідувачам цього суботнього 
дня, бо після цієї фрази розказує 
нам і про Крим, і про Ілловайськ, і 
про Аллепо.

– Але тихо не лише тут, нудно 
на всьому острові, – по-дитячому 
довірливо каже нам Камерон. Він 
каже «Boring» і не приховує, що 
при першій же можливості тікати-
ме звідси.

Вітмени також дуже швидко 
зрозуміли, що це фермерське 
місце не для них. І коли Волтеру-
молодшому виповнилося чотири 
роки, родина переселилася до 
Брукліна, де дитина пішла до по-
чаткової школи, а в 12 років він 
уже працював посильним у ад-
воката, тільки за те, що той давав 
йому книги зі своєї бібліотеки. 
Друкар, вчитель, репортер, ре-
дактор, клерк, продавець, ман-
дрівник... Він часто змінював про-
фесії та заняття, шукаючи себе і 
світ, який був навкруги. Мандри 
країною були чимось надзвичай-
но важливим і необхідним у гран-
діозному плані, який, здавало-
ся, виношував Вітмен. Він пішки 
обійшов 17 штатів, легко заводив 
знайомства й викликав людей 
на відвертість, але сам ніколи не 
розкривав свого серця. Любив 
слухати, а сам частіше мовчав. 
Любив колекціонувати людські 
долі, а в свою душу впускав не-
багатьох... Тому по собі залишив 
так багато загадок. Незбагненний 
і нестандартний, він не вписував-
ся в загальноприйняті канони. Як і 
всі справжні поети, до речі. 

Бронзову скульптуру Волта Ві-
тмена ми зустріли й у Вашингтоні, в 
ротонді Конгресу, серед найвидат-
ніших американців. До Вашингтону 
його вперше заніс вир Громадян-
ської війни – у 1862 році поет поїхав 
до Вірджинії шукати молодшого 
брата Джорджа й знайшов його 
пораненим у шпиталі. Маленьке 
тоді містечко Вашингтон на річці 
Потомак, яка стала своєрідним 
кордоном між Півднем і Північчю, 
було переповнене жертвами війни. 
Людей, які обслуговували б армію в 
тилу, не вистачало. Тоді поет почав 
працювати писарем, а у вільний 
час – санітаром. Після закінчення 
Громадянської війни Волт Вітмен 
видав прозову книжку «Демокра-
тичні перспективи», де висловив 
тривогу й стурбованість духовним 
станом країни. «Повною або май-
же повною мірою володіючи цими 
Ґроверу  багатствами, суспільство 
у Штатах розкладене, неотесане, 
марновірне й гниле», – з болем 
констатував він. 

«Листя трави» філадельфій-
ського видавництва тритисячним 
накладом було розпродано за 
день. Безперечний рекорд для 
тогочасної Америки. Авторові ж 
сплатили гонорар 42 долари 77 
центів… Ще за рік Вітмен купує бу-
динок на великій вулиці в Кемдені.

Останнє десятиліття свого жит-
тя Волт Вітмен провів у візку – його 
розбив параліч. проте дух зали-
шився незламним. Здоров’я поета 
з роками погіршується, 

аби хоч якось підтримати його, 
друзі купують йому у складчину 
коня й фаетон…

Матеріальне становище стає 
дедалі скрутнішим. Друзі Вітмена в 
Америці і за океаном переймають-
ся, як допомогти. Нарешті вирішу-
ють написати лист президентові 
США Ґроверу Клівленду: «Сер, у 
США живе видатний американець 
на ім’я Волт Вітмен, автор «Листя 
трави» та інших книжок. В Європі 
багато найкращих умів вважають 
його одним з найвеличніших і кра-
щих людей наших днів – у кожно-
му разі, після смерті Віктора Ґюґо 
кілька вищезгаданих осіб схильні 
вважати Вітмена сьогодні літера-
тором найширшого розмаху, з най-
кращими перспективами на май-
бутнє. Серед американців також є 
люди, які поділяють цю думку, але в 
Європі чудово розуміють, що таких 
американців мало, бо співвітчиз-
ники переважно ганьблять і висмі-
юють Вітмена. Великий америка-
нець написав томи поезії та прози, 
сповнені запального й душезахо-
плюючого патріотизму; як щирий 
американець кілька років життя він 
присвятив доглядові за хворими й 
пораненими з обох армій під час 
Громадянської війни; через це у 
нього була тяжка шпитальна ґан-
ґрена; згодом його спаралізувало 
і йому довелося відмовитися від 
скромної посади. Такий параліч 
невиліковний. Вітмен, якому вже 
66 років, бідна людина. Насправ-
ді він має душу, багатшу за золоті 
копальні Каліфорнії, але в матері-
альному розумінні він бідний, май-
же злидар. Тисячі й десятки тисяч 
людей у майбутні роки скажуть, 
що дати старому, паралізованому 
й бідному Вітменові вмирати – це 
незмивна пляма на американсько-
му прапорі. Це говоритимуть усі – і 
в Новому, й у Старому світі...»

Президент Ґровер Клівленд роз-
порядився тоді взяти до уваги лист, 
але «перевірка» встановила, що 
стан здоров’я й матеріальне стано-
вища Волта Вітмена задовільні. Без 
відповіді лишився й лист Роберта 
Б’юкенена до президента Клівлен-
да з проханням надати Вітменові 
пенсію. Лондонська газета «Дейлі 
ньюз» 16 грудня 1886 року вийшла 
з редакційною статею «Поет у злид-
нях». Того ж дня нью-йоркська «Ів-
нінґ пост» відрядила до Кемдена 
свого кореспондента й телеграмою 
повідомила лондонським колегам, 
щоб не турбувалися, Вітмен почу-
ває себе добре.  Так завершувалися 
всі офіційні спроби виклопотати для 
поета бодай якусь підтримку.

На допомогу прийшли, як це 
найчастіше буває, найнемаєтні-
ші люди. Вітмену влаштовують 
можливість читати лекції й він ви-
ступає з чотирма доповідями про 
Лінкольна в Мериленді, Пенсиль-
ванії, Нью-Йорку та Нью-Джерзі. 
Обожнюючи Абрагама Лінкольна, 
Вітмен присвятив пам’яті прези-
дента, полеглого від руки вбивці, 
проникливу елегію «Коли в дво-
рі перед будинком цвів цієї весни 
бузок». Горес Тробел організовує 
серед своїх приятелів складанку, 
щоб зібрати гроші на лікування й 
необхідний поетові догляд. З Ан-

глії під цю пору надходять гроші за 
продані там британські видання Ві-
тмена «Гілки в листопаді».

Волт Вітмен помер 26 березня 
1892 року. Його поховано на кем-
денському цвинтарі Гарлі, скромно 
і тихо, як він і заповідав.У гробівці, 
який збудував заздалегідь за влас-
ним проектом на роками заоща-
джені гроші.

…У лонґ-айлендському будин-
ку-музеї від Вітманів в оригіналі за-
лишилися лише стіни оселі, в якій 
народився Волт Вітмен, дзвін, який 
висів колись при вході до їхньої 
хати, та стілець, яким колись по-
слуговувалася родина. Та ще хіба 
що трава, якою поросло подвір’я...

 
Спитала дитина: «Що таке 

трава?» – і повні пригорщі мені про-
стягла.

Що відповісти дитині? Не більше 
за неї я знаю, що таке трава.

Може, це вдачі моєї прапор, 
із зеленої – барви надії – тканини 
зітканий.

А може, це хустинка від Бога,
Запашна, умисно нам зронена в 

подарунок, на згадку,
Десь у куточку й вензель влас-

ника, – щоб помітили ми, звернули 
увагу, запитали: чия?

А може, трава — така ж дитина, 
зрощене зелене немовля.

А може, це ієрогліф такий самий,
Що означає: «Росту, де багато 

землі й де мало,
Між чорними та білими людьми;
Хай то буде канадець, вірджи-

нець, конґресмен чи негр, -
всім даю я одне й однаково всіх 

приймаю».
А тепер вона, ніби схожа на гар-

не, непідстрижене волосся могил.
Я буду ніжний з тобою, траво 

вруниста,
Може, ти ростеш із грудей 

юнаків,
Може, я полюбив би їх, якби знав 

раніше,
Може, ти проросла зі старих чи з 

немовляти, що недовго
було біля материнського лона,
Може, ти і є материнське лоно.
Надто темна трава ця, щоб рости 

із сивини старих матерів,
Вона темніша за безбарвні боро-

ди стариків,
Затемна, щоб рости з блідо-ро-

жевих піднебінь.
О, я чую нарешті мову стількох 

язичків,
I відчуваю, що недарма вони про-

росли з піднебінь.
Шкода, що не можу я тлумачити 

натяки на юнаків і юнок умерлих,
I натяки на дідусів і бабусь, і не-

мовлят, що недовго були
біля материнського лона.
Що ж, по-вашому, сталося з 

юнаками й старими?
Що, по-вашому, сталося з жінка-

ми й дітьми?
Вони живі й десь їм незле ве-

деться,
Найменший пагінчик свідчить, 

що смерті нема насправді,
Бо, якщо вона й з’являлась, то 

вела за собою життя, – смерть не 
чигає

в кінці шляху, щоб життя зупи-
нити,

Смерть-бо гине при появі життя.
Усе рине вперед і вшир, ніщо не 

щезає,
I смерть – це не те, що гадають, 

– це краще.

(Волт Вітмен. Листя трави. 
Переклад Леся Герасимчука)

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

Нью-Йорк – Вест Гіллс 
– Вашингтон – Кемден – 

Нью-Йорк

Осінньою стежкою Волта Вітмена в Кетскільських горах

Кемден (штат Нью-Джерзі). Останній прихисток

Збірка «Листя трави» пережила за життя поета шість видань
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Волт Вітмен у молодості. Бруклін, 1840-ві роки
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Відпочинкова оселя «Ксеня» в Гантері (штат Нью-Йорк) 
запрошує на постійну працю сімейну пару  
для роботи  в гірському будинку відпочинку. 
Забезпечимо житлом та харчуванням.

ОГОЛОШЕННЯ

Для детальної 
інформації 

телефонуйте:  
(518) 263-4391
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УСЛАВЛЕНИЙ КАМЕРНИЙ ХОР «КИЇВ» У НЬЮ-ЙОРКУ!
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