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Пане Президенте, шановні члени 
поважного Суду. Це велика честь 

та винятковий привілей виступати 
сьогодні перед головним судовим ор-
ганом ООН від імені України.

Україна звернулася до Суду з ме-
тою захисту основних прав народу 
України, який зіткнувся з порушення-
ми міжнародного права з боку Росій-
ської Федерації.

Сьогодні я прошу Суд запровади-
ти тимчасові заходи для запобігання 
непоправних порушень прав людини 
протягом розгляду цієї справи Судом.

Тисячі невинних українців вже від-
чули на собі смертоносні атаки, а міль-

йони залишаються під невідворотною 
загрозою. Їхні мирні повсякденні жит-
тя зруйновані, а їхні фундаментальні 
права зухвало порушуються одним з 
постійних членів Ради безпеки ООН – 
Російською Федерацією.

Російська Федерація безперервно 
порушує міжнародне право та права 
людини. Вона продовжує надавати 
смертоносну підтримку незаконним 
збройним формуванням, які вчинили 
чисельні терористичні акти в Україні.

В окупованому Криму Російська 
Федерація повністю зневажає права 
людини, впроваджуючи політику куль-
турного знищення та дискримінації. 
Такі дії є неприпустимими для міжна-
родної спільноти. Вони були засудже-
ні ООН.

Російська Федерація здійснює 
свою зовнішню політику, не зважаю-
чи на людські життя, та використовує 
будь-які засоби для нав’язування сво-
єї волі. Тактика Російської Федерації 
включає підтримку тероризму та актів 
расової дискримінації, пропаганду, 
підривну діяльність, залякування, по-
літичну корупцію, кібератаки. З такою 
реальністю ми стикнулися в Україні. 
Російська Федерація продовжує таку 
поведінку вже протягом трьох років, 
увесь цей час заперечуючи свою ба-
гатоаспектну агресію проти України.

Сьогодні я стою перед Судом і про-
шу захистити основні права україн-
ського народу. Ми вимагаємо спра-
ведливості та міжнародно-правової 
відповідальності, у той час як Росій-
ська Федерація продовжує демон-
струвати зневагу до своїх зобов’язань 
за міжнародними договорами. Як на-
слідок, український народ піддається 
тривалій кампанії терору та культур-
ного знищення. Ситуація насправді 
жахлива.

Навіть протягом останніх кількох 
тижнів ставки були підвищені. Підтри-
мувані Російською Федерацією неза-
конні збройні формування збільши-
ли кількість атак та посилили градус 
залякування мирного населення. В 
Авдїївці протягом тижня з 29 січня по 
5 лютого моніторингова місія ОБСЄ 
підтвердила щонайменше 8 смертей 
мирних громадян та 30 випадків отри-
мання ними поранень. В результаті 
невибіркових обстрілів місто зазнало 
значної руйнації житлових будівель та 
критичної інфраструктури, цивільне 

населення було залишене без елек-
трики, водопостачання і навіть опа-
лення під час суворих морозів.

Протягом лише двох місяців з по-
чатку 2017 року кількість снарядів, 
які використовувались для обстрілів 
Авдіївки, оцінюється на рівні 15 000 
штук. Ця кількість відповідає 14 ваго-
нам, наповненим боєприпасами. В 
той самий час офіційний речник ро-
сійського Президента публічно вира-
зив сподівання, що підтримувані Росі-
єю незаконні групи не залишаться без 
боєприпасів. Чи можуть залишатися 
будь-які сумніви щодо того, звідки це 
озброєння постачається? Ні. Воно по-
стачається з Російської Федерації.

Атаки проти мирного українського 
населення є логічним продовженням 
підтримки, яку Російська Федерація 
надає групам, що вчиняють акти те-
роризму в Україні.

Збиття літака рейсу МН17 за до-
помогою російської системи «Бук» не 
зупинило фінансування тероризму 
Російською Федерацією. За постійної 
підтримки з боку РФ відбулася атака 
на автобус у Волновасі. Лише за два 
тижні потому було обстріляно Марі-
уполь, а Краматорськ – за декілька 
тижнів після цього. У Харкові мирне 
населення було залякане низкою ви-
бухів. Ці події не трапились випадко-
во, це наслідок підтримки Російською 
Федерацією тероризму в Україні.

Тим часом, як на сході України 
мирне населення страждає від неви-
біркових атак, в окупованому Криму 
Російська Федерація продовжує вті-
лювати в життя радянський підхід до 
прав людини, придушуючи групи, які 
вважає своїми ворогами. Нещодав-
но 11 кримських татар, які мирно зі-
брались на протест проти вибіркових 
обшуків, були насильно затримані. Це 
є черговим прикладом того, як росій-
ський режим змушує замовкнути тих, 
хто викликає у нього лють.

У цій справі Україна вимагає ком-
пенсації за триваючі порушення Ро-
сією двох міжнародних договорів: 
Міжнародної конвенції про боротьбу 
з фінансуванням тероризму та Між-
народної конвенції про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації. Радники 
України наведуть детальні обґрунту-
вання природи нашого позову і причи-
ни, чому запровадження тимчасових 
заходів є невідкладною необхідністю. 

Перед тим, як вони це зроблять, я 
маю намір надати короткий історич-
ний контекст, щоб продемонструвати, 
що поточні події в Україні не відбува-
ються ізольовано від попередніх.

З моменту відновлення незалеж-
ності сучасної України після розвалу 
Радянського Союзу народ України на-
магався втілити в життя демократичні 
цінності, встановити життя людини та 
її гідність найвищою цінністю держави 
та суспільства. На відміну від бага-
тьох інших посткомуністичних країн, 
в Україні ніколи не було напруженості 
на етнічному підґрунті. Конституція 
України та відповідне законодавство 
встановлюють всеохоплюючу систе-
му захисту прав етнічних груп, що під-
тверджується спостерігачами ООН та 
ЄС.

Жахливі новини про терор проти 
мирного населення здавалися чи-
мось, що відбувається далеко від нас.

Трансформація України та поси-
лення зв’язків з Європейським Со-
юзом стали причиною особливого 
роздратування Росії. Російська Феде-
рація погрожувала знищити економі-
ку України, запроваджуючи каральні 
односторонні торгівельні обмеження, 
намагалася заморозити українців, 
припиняючи постачання газу протя-
гом холодного зимового сезону, ста-
вила під сумнів територіальну ціліс-
ність України.

Протягом останнього десятиліт-
тя втручання Російської Федерації у 
справи України постійно поглиблю-
валося. Воно досягло небезпечних 
нових рівнів у 2014 році. Російська 
Федерація вирішила втрутитися в 
Україну із застосуванням військової 
сили; підтримувати незаконні угрупу-
вання, які здійснюють акти тероризму 
на українській землі; порушувати пра-
ва мільйонів українських громадян, 
включаючи, для багатьох із них, право 
на життя.

Це є відображенням поведінки Ро-
сійської Федерації в ширшому контек-
сті, з якою, на жаль, ми всі знайомі.

Це те, що привело нас сюди, в Між-
народний суд ООН. У цей складний 
час ми маємо довіритися міжнарод-
но-правовим інституціям для захисту. 
Ця справа стане сигналом, що міжна-
родний правовий порядок може про-
тистояти державам, які зневажають 
міжнародне право та права людини. 

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!

У Міжнародному суді ООН в Гаазі тривають слухання, 
під час яких має розглядатися застосування тимчасових 
заходів, про які просить Україна, що позивається до Росії 
у справі стосовно застосування міжнародних конвенцій 
про боротьбу з фінансуванням тероризму і з усіма фор-
мами расової дискримінації.

Раніше в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі 
визнали, що ситуація на території Донбасу, Криму й 
Севастополя рівнозначна міжнародному збройному кон-
флікту між Україною та Російською Федерацією.

Поруч з моєю колонкою ви прочитаєте, шановні 
читачі, виступ на слуханнях представника України, 
заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль. 
Я ж хотів би зупинитися на виступі її опонента з Росії, 
глави департаменту з питань нових викликів і загроз 
російського МЗС Іллі Рогачова. Він договорився до того, 
що пояснив наявність у бойовиків сучасних зразків 
військової техніки та озброєнь тим, що вони знайшли 
все це в… шахтах Донбасу. »Головне джерело зброї – це ті 
запаси радянських часів, які були на території України, 
багато знаходилося в шахтах Донбасу, потім їх захопи-
ли»,– сказав І.Рогачов.

Сміх та й годі. Після таких виступів у світової 
громадськості не залишиться жодних сумнівів, що Росія 
веде проти України справжню війну. Бо як навіть не 
військова людина може повірити, дивлячись на новенькі 
танки, бронетранспортери, системи залпового вогню, 
яких у Радянській армії не було на озброєнні і з яких бойо-
вики луплять нині по житлових кварталах українських 
міст і сіл, що все це колись було опущено на дно шахт, а 
потім бойовики це знайшли. Забрехалися, як мовиться, 
до самого краю. А зенітно-ракетний комплекс «Бук», 
який збив малайзійський пасажирський авіалайнер, теж у 
шахті знайшли?

Я вже не кажу про точку зору на цю брехню професій-
них військовиків. Вони звертають увагу не тільки на те, 
що такої зброї в часи СРСР не було на озброєнні, а й на 
те, що в шахтах зброю ніколи не зберігали, що на оку-
пованій частині ОРДЛО не було ані жодного військового 
складу, ані жодної військової частини з важким озброєн-
ням. Так що захопити всі ці танки, бронетранспортери, 
гармати й зенітки путінські «орли» ніяк не могли. Звідки 
ж воно взялося? Відповідь одна: привезли з Росії через 
заблоковану російською армією частину російсько-укра-
їнського кордону. Аби потопити Україну в крові й почати 
втілювати в життя химерну ідею кремлівського вождя 
– відродити імперію. 

Кремлівський лакуза Рогачов, який бреше в Гаазі за 30 
срібняків, стверджує також, що частину зброї бойови-
ки буцімто захопили як трофеї в розбитих українських 
військ. Не треба мати військової освіти, щоб розуміти: 
бойові дії такої інтенсивності не можуть вестися про-
тягом трьох років без забезпечення ззовні в режимі «без-
ліміт». Іншими словами, навіть якщо припустити, що 
на Донбасі немає регулярних військ Російської Федерації, 
то зброю, боєприпаси, пальне й мастила для техніки, 
запчастини до неї вони дістають з Росії. Бо більше немає 
звідки. І стрілятиме все це тільки за умови, що вчорашні 
трактористи й шахтарі, якими московська пропаганда 
представляє світові бойовиків, дивним чином уміють з 
народження користуватися такою суперскладною шту-
кою як ЗРК «Бук», наприклад. У російській армії стріляти 
з неї можуть тільки ті, хто пройшов спеціальне навчан-
ня й вишкіл. Те ж саме система залпового вогню «Град». 
Так що локшину на вуха світові чіпляють рогачови. Самі 
себе розвінчали. Не треба тепер жодних доказів. Люди й 
так все зрозуміли.

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський —

головний редактор «Нової газети»

НАГОЛОСИ Й АКЦЕНТИ

УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЇ
Виступає представник України в Міжнародному суді ООН у Гаазі, заступник 
міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль
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МІжНАРОДНА ПАНОРАМА

ЛОРДИ ПОСТАВИЛИ БАР’ЄР ТЕРЕЗІ МЕЙ  
НА ШЛЯХУ ДО «БРЕКЗІТУ»

Угода про вихід Великої Бри-
танії з Євросоюзу повинна 

отримати схвалення законо-
давчої гілки влади. Відповідну 
поправку до закону про «брек-
зіт» ухвалила Палата лордів 
британського парламенту. За 
поправку, запропоновану опо-
зиційною Лейбористською 
партією, проголосувало 366 
членів верхньої палати бри-
танського парламенту, проти 
– 268.

Якщо оновлену редакцію за-
конопроекту підтримає й Па-
лата громад, уряд Терези Мей 
буде змушений представити 
підсумки переговорів з Євро-
пейським Союзом на затвер-
дження парламентом.

Лейборист лорд Пітер Гейн 
готовий піти ще далі та органі-
зувати ще один референдум 
стосовно «брекзіту»: «Це най-
більш суперечливе питання 
мого політичного покоління. 
Воно й у майбутньому призво-
дитиме націю до розколу. Я 

вважаю, що референдум, який 
дає людям можливість висло-
витись, – це спосіб об‘єднання 
країни, щоб люди разом ухва-
лювали остаточне рішення. 
Отже, процес, розпочатий 
референдумом, має й завер-
шитись референдумом. Саме 
тому я підтримую цю поправ-
ку.»

Британський уряд побою-
ється, що необхідність голо-

сування в парламенті може 
зашкодити Терезі Мей у веден-
ні переговорів з Брюсселем. 
Сама прем‘єр-міністр заявила, 
що докладе зусиль, аби закон 
ухвалили в попередній редак-
ції, без поправки.

Наступного тижня законо-
проект повертається на роз-
гляд Палати громад, у якій 
правляча нині Консервативна 
партія має хитку більшість. 

ФРАНЦІЯ: ХТО СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТОМ?
Кандидат у президенти 

Франції від центристських 
сил Еммануель Макрон упер-
ше випередив Марін Ле Пен з 
партії «Національний фронт». 
Як свідчать результати опи-
тування соціологічної служби 
Odoxa, кандидат-центрист лі-
дирує з 27 відсотками, за Ле 
Пен у першому турі готові про-
голосувати 25,5 відсотка опи-
таних. Третім іде консерватор 
Франсуа Фійон з 19 відсотка-
ми, який за такого сценарію не 
проходить до другого туру ви-
борів.

Утім, якщо Фійон зніме свою 
кандидатуру й замість нього від 
консерваторів виступить Ален 
Жюппе, то саме він буде ліде-
ром першого туру – 26,5 відсо-
тка. Макрон та Ле Пен набира-
ють 25 і 24 відсотки відповідно.

Раніше Жюппе заявляв, що 
виключає можливість стати 
кандидатом від консерваторів 

на президентських виборах 
замість Фійона. Він програв 
другий тур праймериз за пра-
во представляти партію на ви-
борах Франсуа Фійону, який 
нещодавно опинився в центрі 
гучного скандалу, пов’язаного 
з його дружиною Пенелопою. 
Рейтинг Фійона внаслідок Пе-

нелопаґейту різко знизився.
Усі попередні опитування 

свідчили, що будь-який з кан-
дидатів від партії «Республікан-
ці» чи Макрон упевнено пере-
магають Ле Пен у другому турі. 
Перший тур президентських 
виборів у Франції відбудеться 
23 квітня цього року.

У ГААЗІ СУДЯТЬ РОСІЮ

Міжнародний суд ООН у Га-
азі розпочав 6 березня 

перші слухання за позовом 
України до Росії про порушен-
ня конвенцій ООН щодо проти-
дії фінансування тероризму та 
стосовно ліквідації всіх форм 
расової дискримінації. Слухан-
ня відбуваються у відкритому 
режимі в Палаці миру.

Українська сторона очікує 
ухвалення Міжнародним су-
дом ООН рішення, яке задо-
вольнило б позовні вимоги 
України про введення тимча-
сових заходів у рамках справи 
проти Росії для притягнення її 

до відповідальності за акти 
тероризму та дискримінації. 
Про це заявила заступник 
міністра закордонних справ 
України Олена Зеркаль, яка 
очолює на слуханнях україн-
ську делегацію.

«Ми вважаємо, що в нас є всі 
підстави очікувати на ухвален-
ня судом позитивного рішення, 
тому що ми не просимо нічо-
го зайвого, що виходило б за 
межі компетенції цього суду. І 
ми не просимо нічого, що ви-

ходило б за межі виконання 
країною-членом цих конвенцій 
своїх зобов’язань», – сказала 
О.Зеркаль і додала: «Для України 
це буде перше юридичне закрі-
плення відповідних зобов›язань 
Російської Федерації дотриму-
ватися як конвенцій, так і рішень 
суду. Крім того, це фактично ви-
веде Росію до іншого клубу країн, 
які не дотримуються ані міжна-
родного права, ані рішень судів».

У вівторок, 7 березня, слово 
на суді мала російська сторо-
на. Представник Росії запере-
чив звинувачення в причет-
ності до конфлікту на Cході 
України, а також заявив, що 
Росія вважає анексію Криму 
цілком законною. 

ХТО І ЩО ВБИВАЄ  
МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ

Забруднене довкілля щороку 
вбиває до 1,7 млн. дітей у 

всьому світі. Такі невтішні дані 
оприлюднила у новому звіті 
Всесвітня організація охорони 
здоров‘я (ВООЗ).

Медики констатують, що 
нездоровий стан природно-
го середовища є причиною 
чверті дитячих смертей у віці 
від місяця до 5 років. Головні 
фактори, що впливають на ди-
тину – брудне повітря, пасивне 
куріння, відсутність чистої води 
й неправильна гігієна.

ВООЗ виокремила 5 голо-
вних причин смерті дітей у віці 
до 5 років, що пов‘язані з кеп-
ським станом навколишнього 
середовища. У звіті «Не за-
бруднюй моє майбутнє! Вплив 
довкілля на здоров‘я дітей» 
описано масштаби проблеми.

На першому місці серед 
смертельних факторів – рес-
піраторні захворювання, 
пов‘язані із забрудненим пові-
трям і пасивним курінням. Від 
них щороку помирає 570 ти-
сяч дітей. 361 тисяча малюків 
гине через шлункові недуги, 
спричинені неякісною водою 
та відсутністю санітарних умов. 
Майже 270 тисяч дітей гинуть 
у перший місяць життя через 
недоношеність. Фахівці вважа-
ють, що цьому можна запобіг-
ти, надавши доступ до чистої 
води й покращивши гігієну в 
медичних установах, а також 
знизивши рівень забруднення 
повітря. Ще 200 тисяч дітей по-
мирають через малярію, для 

боротьби з якою необхідно 
вжити спеціальних заходів для 
обмеження поширення по-
пуляції москітів. Ще стільки ж 
гине через травми, пов‘язані з 
навколишнім середовищем – 
отруєння, падіння, утоплення.

Тим часом, ірландські пра-
воохоронці почали розсліду-
вання можливих смертей дітей 
у католицьких притулках по всій 
країні. Відповідний наказ слідчі 
отримали від прем‘єр-міністра 
Ірландії Енди Кенні, який на-
звав виявлення масового по-
ховання дітей на околицях міс-
та Туам «жахливим». Фахівці 
припустили, що діти померли 
від постійного недоїдання та 
хвороб. «Це трапилося не сто-
ліття тому, а в наш час. Тож ми 
маємо якнайшвидше і якнай-
ефективніше розслідувати цю 
справу. Адже це жахлива ситу-
ація для тих, хто втратив брата 
чи сестру», – заявив Е.Кенні.

Минулого тижня в ірланд-
ському графстві Ґолвей на те-
риторії колишнього католиць-
кого притулку виявили останки 
800 дітей. За результатами 
ДНК-тестів, їхній вік на момент 
смерті становив від 35 тижнів 
до трьох років. Усіх їх поховали 
у першій половині минулого 
століття. У 1961 році притулок 
закрили.

 
За повідомленнями 

зарубіжних ЗМІ
підготував Хома Мусієнко

Фото Reuters

На даному етапі угода про вихід Великої Британії з Євросоюзу 
залежить від волі законодавчої гілки влади цієї країни

Останні опитування засвідчили, що кандидат у президенти Франції від 
центристських сил Еммануель Макрон випереджає Марін Ле Пен – 
лідера партії «Національний фронт»

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав перші слухання за позовом України до Росії 

На першому місці серед смертельних факторів здоров’я дітей – рес-
піраторні захворювання, пов‘язані із забрудненим повітрям і пасивним 
курінням
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З ПЕРШИХ УСТ

Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін від-

був протягом 6-7 березня свій 
дводенний робочий візит до Ва-
шингтона. Розпочав він його в по-
неділок, 6 березня, з покладання 
квітів до пам’ятника Тарасові 
Шевченку, вшанувавши пам’ять 
Великого Кобзаря напередодні 
203-ї річниці від дня його наро-
дження.

6 березня міністр П.Клімкін 
провів також низку зустрічей з 
керівництвом та експертами про-
відних аналітичних центрів Ва-
шингтона.

Але, без сумніву, головним у 
програмі візиту нашого голов-
ного дипломата була зустріч зі 
своїм американським колегою 
– державним секретарем США 
Рексом Тіллерсоном.

«Ми говорили про контакти, й 
про те, яким чином ми взаємоді-
ятимемо в найближчому майбут-
ньому в сфері протидії російській 
агресії», – заявив Клімкін про 
зміст спілкування з Тіллерсоном.

«Дуже чітко прозвучала теза, 
що не може бути, аж ніяким чи-
ном, жодних формальних, не-
формальних, фантастичних, мі-
фологічних розмінів», – звернув 
увагу міністр закордонних справ 
України.

«Питання України жодним чи-
ном не вирішуватиметься в кон-
тексті з іншими питаннями. Пи-
тання України є фундаментально 
важливим для Сполучених Шта-
тів Америки», – підкреслив мі-
ністр, наголосивши, що позиція 
Тіллерсона представляє позицію 
всього уряду США, включно з 
президентом Дональдом Трам-
пом.

«Державний секретар США 
Рекс Тіллерсон зазначив, що 
США й надалі підтримуватимуть 
Україну, а санкції США проти Росії 
залишаться чинними до повного 
виконання Мінських домовле-
ностей, припинення агресії й де-
окупації Донбасу та Криму», – до-
дав П.Клімкін.

Ще одним важливим пунктом 
програми візиту українського мі-
ністра до американської столиці 
був виступ у вівторок, 7 березня, 
під час слухань у підкомітеті щодо 
фінансування Державного де-
партаменту, зарубіжних операцій 
та суміжних програм сенатського 
Комітету з питань асигнувань на 
тему: «Російська політика й намі-
ри щодо окремих європейських 
країн: приклад України».

Під час нього Павло Клімкін за-
явив, що Росія нехтує будь-якими 
міжнародними домовленостями, 
тому ведення переговорів з Мо-
сквою можливо лише з позиції, 
підкріпленої силою й міжнарод-
ною солідарністю.

«Існує лише один можливий 
шлях вести переговори з Росією 
– маючи підкріплену силою пози-
цію й міжнародну солідарність», 

– наголосив Клімкін. Він назвав 
«явним порушенням пунктів Мін-
ської мирної угоди» визнання 
Росією документів ЛДНР, заяви 
про затвердження російського 
рубля офіційною валютою на оку-
пованих українських територіях, 
а також націоналізацію сепа-
ратистами українських підпри-
ємств. П.Клімкін подякував США 
за надану підтримку, особливо 
у військовій сфері та висловив 
сподівання, що нова американ-
ська адміністрація продовжить 
підтримувати Україну. «Ми вдячні 
адміністрації США за підтримку 
й сподіваємося, що вона продо-
вжиться. І ця підтримка не тільки 
в інтересах України, а й в інтер-
есах США, і в інтересах свободи 
та стабільності Трансатлантично-
го альянсу. Поставки оборонної 
зброї з боку Сполучених Штатів, 
а також продовження поставок 
військово-технічного обладнан-
ня стало б потужним сигналом 

для Кремля й значно посилило 
б можливості України захищати 
свою територію від російської 
армії», – зазначив український 
міністр. Також він звернувся до 
американських сенаторів з про-
ханням підтримати питання ви-
ділення фінансової допомоги 
Україні. «Прошу вас підтримати 
пропозицію про виділення допо-
моги Україні за номером NDAA-
2017. Будь ласка, прийміть про-
ект фінансової допомоги Україні 
в бюджет на 2017-2018 роки. Та-
кож Україні потрібні довгостро-
кові домовленості з безпеки. За-
лучення США стане ключовим у 
таких домовленостях», – наголо-
сив Клімкін.

Глава українського зовнішньо-
політичного відомства заявив 
також, що гібридну війну Росії 
проти України явно видко через 
шокуючу кількість російського 
озброєння, розгорнутого на те-
риторії окупованого Донбасу та 
Криму. 

«Нині йдеться про близько 
4200 регулярних військ і до 40 ти-

сяч бойовиків. Йдеться також про 
більш ніж 400 танків і 800 броне-
автомобілів. Йдеться про близь-
ко тисячу артилерійських систем 
і понад 200 ракетних систем зал-
пового вогню, про приблизно 23 
тисячі військ в окупованому Кри-
му», – заявив Клімкін. Він зазна-
чив, що в Міжнародному суді ООН 
у Гаазі представник Російської 
Федерації зробив абсолютно 
безглузду заяву, що підтримувані 
Росією бойовики на Донбасі ніби-
то знайшли усе зазначене озбро-
єння у старих радянських шахтах, 
яке там буцімто було захованим. 
«Чи може хтось у це повірити?», 
– запитав Клімкін. Також міністр 
сказав, що війна Кремля проти 
України впродовж останніх трьох 
років призвела до окупації 7,2% 
української території, а майже 10 
тисяч українських громадян, як 
військових, так і цивільних, втра-
тили свої життя. Також він додав, 
що ще близько 23 тисячі українців 
було поранено. 

У рамках візиту до Вашингто-
на міністр Клімкін провів зустріч 

з колишнім кандидатом у пре-
зиденти США, сенатором Марко 
Рубіо, який є членом сенатського 
комітету в закордонних справах 
та сенатського українського ко-
кусу. 

П.Клімкін ознайомив сенатора 
з поточною ситуацією в Україні, 
насамперед у контексті останніх 
дій Кремля з ескалації збройного 
конфлікту на Донбасі.

Сенатор Рубіо запевнив Павла 
Клімкіна у підтримці Конґресом 
зусиль України в протистоянні 
російській агресії та впроваджен-
ні реформ. Він також підкреслив 
важливість збереження трансат-
лантичної єдності в питанні со-
лідарності з Україною та надання 
допомоги для модернізації та по-
силення обороноздатності нашої 
держави.

Павло Клімкін подякував також 
сенаторові Рубіо за постійну під-
тримку України та співавторство 
у низці законодавчих ініціатив 
Конґресу США, спрямованих на 
збереження та посилення санк-
ційного тиску на Росію та надання 

нашій державі подальшої допо-
моги в безпековій, фінансовій та 
інших площинах.

Міністр подякував США за під-
тримку суверенітету Української 
держави та закликав до подаль-
шої військово-технічної допомо-
ги Україні й під час зустрічі з рад-
ником президента США з питань 
національної безпеки генерал-
лейтенантом Гербертом Макмас-
тером. 

Клімкін висловив сподівання, 
що досвід, який генерал здобув 
під час вивчення стратегії гібрид-
ної війни Росії в Україні на дору-
чення командування армії США, 
дає йому можливість повною 
мірою розуміти виклики, з якими 
стикається нині Україна. 

Міністр також наголосив на 
необхідності подальшого по-
глиблення українсько-амери-
канської безпекової співпраці у 
вимірах, які становлять спільний 
інтерес. 

Співрозмовники обговорили 
можливості розвитку домовле-
ностей, досягнутих під час те-
лефонної розмови Президен-
та України Петра Порошенка 
та Президента США Дональда 
Трампа 5 лютого 2017 року, та з 
цією метою продовження діало-
гу з адміністрацією США на всіх 
рівнях.

Візит міністра Клімкіна до Ва-
шингтона вже вкотре засвідчив, 
як помилялися ті численні ді-
ячі й діячки, які стверджували, що 
Трамп – це маріонетка Путіна, яка 
продасть Україну з потрохами. 
Ні, не здасть і не продасть. Нато-
мість, буде разом з Україною бо-
ротися проти страхітливого мон-
стра, на якого перетворився нині 
колись звичайний собі, малосві-
чений гебешничок, який насоло-
джувався в окупованій «совітами» 
Східній Німеччині життям, удаючи 
із себе шефа дому радянсько-ні-
мецької дружби.

Андрій Гурин
Спеціально  

для «Нової газети»
Фото AP 

ПАВЛО КЛІМКІН У ВАШИНГТОНІ

Вихід до журналістів після зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном

Павло Клімкін розпочав свій робочий візит до Вашингтона з покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку
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Сьогодні в Капітолії сенатори 
й члени Палати представ-

ників геть забули, задля чого 
їх туди обирали люди. Замість 
того, аби вести плідну законот-
ворчу роботу, як їм належиться, 
одні стали на шлях війни з не-
нависним Трампом, якого вони 
мріють імпічмувати, а інші на-
магаються їм всіляко перешко-
джати. До цієї неоголошеної ві-
йни приєдналися американські 
ЗМІ, які денно й нощно «бом-
бардують» Трампа, вишукуючи 
нові й нові приводи. У підсумку 
замість праці виходить справ-
жня колотнеча, якій, як видаєть-
ся, не видко кінця.

Демократи обрали тактику 
звинувачення переможців лис-
топадових виборів 2016 року 
в контактах з росіянами. Вони 
так часто це повторюють, що в 
малоосвічених прошарках сус-
пільства вже виробився штамп 
– республіканці прийшли до 
влади виключно за рахунок дій 
путінських гакерів й фальшу-
вання росіянами результатів 
виборів на користь Трампа та 
Республіканської партії.

Слід росіян шукають скрізь – 
у контактах на рівні конґресме-
нів, у телефонних дзвінках, по-
дорожах, приватних розмовах, 
зарубіжних поїздках… Знався 
з росіянами – значить зрадник, 
зустрічався з ними – значить 
домовлявся, як знищити аме-
риканську демократію.

Черговою жертвою росієма-
нії вслід за Майклом Флінном 
став міністр юстиції (в США він 
водночас і генеральний проку-
рор) Джеф Сешнс, який побо-
явся під час затвердження його 
кандидатури в Сенаті призна-
тися, що двічі торік розмовляв 
з послом Росії в США Сергієм 
Кисляком. Про це він заявив 
тільки 6 березня перед юри-
дичним комітетом Сенату.

Речник Кремля Дмитро 
Пєсков, спостерігаючи за ва-
шингтонською колотнечею, 
звинуватив американське сус-
пільство, засоби інформації та 
офіційний Вашингтон у «істе-
риці» через імовірне втручання 
Росії в президентські вибори, 
що відбулися у США 8 листопа-
да минулого року.

У січні спецслужби США 
оприлюднили звіт, що за їхні-
ми оцінками, президент Ро-
сії Володимир Путін наказав 
здійснити «кампанію впливу» з 

метою підірвати довіру до ви-
борчої системи США й дискре-
дитувати суперницю Дональда 
Трампа Гілларі Клінтон. Нині, 
за повідомленнями преси, 
Федеральне бюро розсліду-
вань США розслідує контакти 
й ділові зв’язки низки тодішніх 
і нинішніх помічників Трампа з 
російськими посадовцями.

Президент США Дональд 
Трамп називає скандали на-
вколо контактів представників 
його адміністрації «полюван-
ням на відьом».

У четвер, 2 березня, Джеф 
Сешнс, якого підозрюють у 
приховуванні інформації про 
зустрічі з представниками Росії, 
заявив, що бере самовідвід від 
розслідування будь-яких справ, 
пов’язаних з обвинуваченням 
Кремля у втручанні у виборчу 
кампанію Дональда Трампа в 
2016 році. Про це він повідомив 
на прес-конференції.

«Я беру самовідвід у спра-
вах, пов’язаних з виборчою 
кампанією Трампа», – сказав 
Сешнс. Водночас він ствер-
джує, що не робив нічого не-
законного й ніколи не обгово-

рював з представниками Росії 
виборчу кампанію Трампа.

«Хочу чітко заявити: я ніколи 
не проводив зустрічей з росія-
нами з приводу виборчої кам-
панії», – сказав генпрокурор.

Він пояснив, що коли йому 
під час затвердження його 
кандидатури в Сенаті було 
поставлено запитання про 
зв’язки та обмін інформацією 
представників виборчого шта-
бу Трампа з посередниками 
російського уряду, він чесно 
на нього відповів.

Демократи ж звинуватили 
Сешнса у брехні під присягою 
щодо зустрічі з послом РФ. Лі-
дер демократів у Палаті пред-
ставників Ненсі Пелозі вимагає 
його відставки.

Тим часом, намагаючись 
дати бодай якийсь «відлуп» 
демократам та таким зух-
валим ЗМІ, як телекомпанія 
CNN, до неймовірної коло-
тнечі приєднався сам прези-
дент Трамп. Він заявив, не на-
давши будь-яких доказів, що 
попередній президент США 
Барак Обама віддавав роз-
порядження про прослухову-
вання його телефонів.

За даними американських 
ЗМІ, директор ФБР Джеймс 
Комі попросив Міністерство 
юстиції публічно спростувати 
заяви Трампа про те, що Обама 
прослуховував його телефони 
у Trump Tower в Нью-Йорку.

Газета The New York Times 
і телекомпанія NBC News по-
відомили: Комі вважає, що 
Трамп виступив з помилкови-
ми звинуваченнями, які натя-
кають на те, що його відомство 
займалося незаконним про-
слуховуванням.

Видавець сайту Newsmax 
Media Крістофер Радді, друг 

Трампа, написав, що прези-
дент заявив йому: «Це розслі-
дуватиметься. Все розкриєть-
ся. Виявиться, що я правий». 
За словами Радді, він давно не 
бачив Трампа таким обуреним.

За американськими зако-
нами, президент не може від-
давати розпорядження про 
прослуховування чиїхось те-
лефонів. Він повинен отрима-
ти дозвіл на це федерального 
судді й надати об’єктивні під-
стави для моніторингу теле-
фонних розмов громадянина.

Джеймс Клеппер, який обі-
ймав посаду директора Бюро 
національної розвідки при Оба-
мі, назвав звинувачення Трам-
па помилковими.

«Ніякого прослуховування, 
спрямованого проти обрано-
го президента, кандидата в 
президенти або його штабу не 
було», – заявив Клеппер, ви-
ступаючи в програмі «Зустріч 
з пресою» (Meet the Press) на 
каналі NBC.

Демократи відкидають зви-
нувачення Трампа на адресу 
колишнього президента, як 
абсурдні й такі, що свідчать про 
його розпач.

«У президента проблеми, 
– заявив лідер демократичної 
меншості в Сенаті Чарльз Шу-
мер, виступаючи в тій же про-
грамі NBC. – Якщо він брехливо 
поширює подібну інформацію, 
це дуже неправильно. Це ниж-
че гідності президентської вла-
ди. Це показує, що президент 
не знає, як себе вести».

Заступник голови комітету 
Сенату з розвідки демократ 
Марк Ворнер, виступаючи в 
програмі «Обличчям до нації» 
(Face the Nation) на каналі CBS, 
сказав, що був «здивований» 
звинуваченнями Трампа. «Ви-

ступати з подібними тверджен-
нями без будь-яких доказів, на 
мій погляд, дуже нерозважли-
во», – заявив сенатор.

Деякі республіканці хоч і 
не поспішають критикувати 
президента, але, тим не мен-
ше, налаштовані скептично. 
Сенатор Марко Рубіо заявив 
на каналі NBC, що президент 
«повинен відповісти, що саме» 
він мав на увазі, коли ствер-
джував, що його телефони 
прослуховувалися.

Член комітету Сенату з роз-
відки республіканець Том Кот-
тон заявив Fox News, що зви-
нувачення в прослуховуванні 
стануть частиною розсліду-
вання Сенатом ймовірного 
втручання Росії у перебіг ви-
борів і контактів штабу Трам-
па з російськими офіційними 
особами.

Тим часом, коли на Капіто-
лійському пагорбі точаться за-
пеклі суперечки довкола участі 
росіян в забезпеченні перемо-
ги Трампа, в самій Росії зосе-
реджуються на зовсім інших 
речах. Росія розгорнула крила-
ті ракети наземного базування, 
порушивши дух і букву догово-
ру про ракети середньої й мен-
шої дальності. Москва зробила 
це, щоб створити загрозу для 
НАТО, заявив заступник голови 
Об’єднаного комітету началь-
ників штабів збройних сил США 
Пол Сельва.

«Ця система є ризиком 
для більшості наших об’єктів 
в Європі, і ми вважаємо, що 
росіяни навмисно розгорнули 
її, щоб створити загрозу для 
НАТО і об’єктів в зоні відпо-
відальності НАТО», – сказав 
генерал Сельва, виступаючи 
на слуханнях у Конґресі США в 
середу, 8 березня.

Це перша публічна заява 
американських військовиків 
про розгортання таких ракет, 
зазначає агентство Reuters. У 
середині лютого газета New 
York Times писала, що Росія 
«таємно» розгорнула крилаті 
ракети й тим самим поруши-
ла російсько-американський 
договір про РСМД, який під-
писали в грудні 1987 року у 
Вашингтоні президент СРСР 
Михайло Горбачов і президент 
США Рональд Рейґан.

Договір зобов’язує не ви-
робляти, не випробовувати та 
не розгортати балістичні та 
крилаті ракети наземного ба-
зування середньої дальності 
(від 1 тис. км до 5,5 тис. км) і 
меншої дальності (від 500 км 
до 1 тис. км).

Зрозумівши, що від Трам-
па він може отримати тільки 
дулю, Путін знову брязкає 
зброєю. Він хоче залякати 
планету своїм ядерним ар-
сеналом і продовжувати ре-
анімовувати імперію, яка 
сконала в 1991 році. Важко 
уявити, що цього не розумі-
ють американські політики, 
які вв’язалися в боротьбу 
між собою, не помічаючи, що 
справжній ворог вже точить 
на них сокиру війни.

Настав час змиритися з пе-
ремогою Трампа тим, хто хотів 
би бачити нині в Білому домі 
Гілларі Клінтон. Америка по-
требує консолідації та єднос-
ті. Інакше за міжусобицями й 
чварами ті, хто сьогодні б’ється 
один з одним за владу, про-
сплять той момент, коли Путін 
відчує себе володарем світу й 
почне діяти так, як учили його 
в КДБ. 

Карикатура  
Пітера Пісместровича

АМЕРИКА СЬОГОДНІ

Катерина Кіндрась, 
власний кореспондент 
«Нової газети» в Америці

ВАШИНГТОНСЬКА КОЛОТНЕЧА
Змушеному відбиватися від численних нападок Дональду Трампу бракує часу на важливі державні справи 
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НОВИЙ ІММІҐРАЦІЙНИЙ 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

Президент США Дональд Трамп 
підписав 6 березня новий ім-

міґраційний указ. З нього вилуче-
но найбільш суперечливі пункти 
про заборону на в‘їзд до США. З 
переліку країн, громадянам яких 
перекриють дорогу до Сполуче-
них Штатів, вибув Ірак. Крім того, 
заборона не стосується власників 
«зелених карт» і чинних віз. Нові 
правила набудуть чинності 16 бе-
резня. Про зміни в перетині кор-
дону попередять за 10 днів, щоб 
уникнути непередбачених ситуа-
цій на летовищах. 

Указ запроваджує заборону на 
в‘їзд до США терміном на 90 днів. 
Він стосується громадян шести 
країн – Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, 
Сомалі та Судану.

«Цей указ жодним чином не 
зачіпає постійних мешканців, які 
легально проживають у США, тоб-
то власників «зелених карток», а 
також тих, хто має право в‘їзду на 
територію нашої країни»,– сказав 
міністр внутрішньої безпеки США 
Джон Келлі.

Своїм указом Трамп також тер-
міном на 120 днів призупинив ре-
алізацію програми прийому й роз-
міщення в країні біженців.

 «Президент намагається зро-
бити життя американців безпеч-
нішим. Влада шести країн, про 
які йдеться, не здатна належним 
чином контролювати тих, хто ви-
їжджає за кордон. Тому ми може-
мо спробувати на короткий період 
часу, можливо, на 120 днів, як це 
пропонується, запровадити захо-
ди, які заборонятимуть цим особам 
в‘їжджати до США», – зазначив се-
натор-республіканець штату Пів-
денна Дакота Майк Раундс.

На думку ж деяких правозахис-
ників, новий указ Трампа, як і той, 
що було заблоковано судом, дис-
кримінує мусульман і не має нічого 
спільного із системою безпеки.

ХВИЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЙ 
НА ПІДТРИМКУ ПОЛІТИКИ 

ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Десятки демонстрацій на під-
тримку політики Дональда 

Трампа відбулися минулими ви-
хідними у різних містах США. У 

деяких з них вони супроводжува-
лися насильством та сутичками.

Акції під гаслом «Американ-
ський дух» організувала та ж гру-
па, яка 2009 року започаткувала 
рух «Партії чаювання» – консер-
вативного крила Республіканської 
партії. Нинішні виступи стали по-
зитивною відповіддю на дії чинної 
адміністрації й особисто Дональда 
Трампа, проти якого ті, хто про-
грав президентські вибори, роз-
горнули в країні і ЗМІ безпреце-
дентну кампанію цькування.

На акції в містечку Олімпія (штат 
Вашингтон) гасла демонстрантів 
були співзвучні з гаслами перед-
виборчої кампанії Дональда Трам-
па та його заявами в Білому домі. 
«Ми хочемо єднання, ми хочемо, 
щоб Америка була знову великою, 
ми хочемо бути американцями, 
а не змішатись з імміґрантами 
з усього світу й зникнути з лиця 
Землі як нація»,– каже один з учас-
ників акції «Американський дух».

Проти прихильників Трампа в 
деяких містах вийшли його про-
тивники. У Берклі в Каліфорнії, 
Сент-Полі в Міннесоті та Нешвілі 
в Теннессі, зафіксували найбіль-
ші сутички демонстрантів. Поліція 
здійснила там десятки арештів.

Президент Трамп став свідком 
прихильної до себе демонстра-
ції під час перебування в своїй 
резиденції в Мар-о-Лаґо (штат 
Флорида). Кортеж зупинився на 
хвилинку, і президент мав нагоду 
особисто привітати своїх прибіч-
ників.

WSJ: БІЛИЙ ДІМ 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ  

ДО ПУТІНА СПИНОЮ

Минуло шість тижнів від при-
ходу до влади президента 

Трампа і ставлення до нього як в 
Європі, так і в Москві почали змі-
нюватися на протилежні, пишуть 
Джей Соломон, Алан Каллісон і 
Нейтен Ґодж у статті, опублікова-
ній у газеті The Wall Street Journal.

Після вступу Трампа на поса-
ду президента США він призна-
чив низку високопосадовців, які 
просувають жорсткий курс щодо 
Кремля. Сам Трамп недавно на-
звав себе прихильником НАТО 
й говорив про свою підтримку 
альянсу в зверненні до Конґресу 
минулого тижня. Окрім того, пре-
зидент Трамп заявив, що Росія 
відірвала Крим під час президент-
ства Барака Обами й стала сильні-
шою. Про це він написав 7 березня 
у Twitter. «Вісім років Росія тиснула 
на президента Обаму, ставала 
сильнішою й сильнішою, відірвала 
Крим і збільшила кількість ракет. 
Слабкість!» – написав Трамп.

Несподівано жорстку позицію 
адміністрації стосовно Росії в Єв-
ропі зустріли аплодисментами, а 
в Москві – зі страхом і тривогою. 
Європейські дипломати заявили, 
що їх запевнили в тому, що США 
не здадуть Росії Східну Європу та 
Україну шляхом визнання розши-

реної сфери впливу Москви, наго-
лошується в статті у WSJ. Автори 
наводять слова високопоставле-
ного дипломата ЄС, який мину-
лого тижня вів консультації у Ва-
шингтоні. Він заявив, що сторони 
досягли значного прогресу у виро-
бленні єдиної позиції. «Ніхто не ви-
ніс відчуття, ніби США укладають 
якусь «велику угоду» з Росією», – 
сказав європейський дипломат.

МІХО СААКАШВІЛІ: 
«ТРАМП НІКОЛИ НЕ 

ТОРГУВАТИМЕ УКРАЇНОЮ»

Президент США Дональд Трамп 
ніколи не торгуватиме Укра-

їною й не гратиме на руку Росії. 
Про це в інтерв’ю «Ліга.net» за-
явив екс-голова Одеської облдер-
жадміністрації Міхо Саакашвілі. 
На запитання, чи є в нього якісь 
пропозиції для Трампа в контексті 
України – на зразок «плану Арте-
менка», Саакашвілі відповів: «Пла-
ну немає, звісно». «Взагалі вся 
свистопляска під назвою «Трамп, 
давай ми тобі допоможемо ви-
гідніше продати Україну» – це все 
від недалеких людей, які взагалі 
не розуміють Трампа», – вважає 
грузинсько-український політик. 
«Трамп, якого я особисто добре 
знаю, ніколи не буде проросій-
ським. Він – сильна особистість. 
Він перший президент США за ба-
гато років, який сказав: «Америка 
повинна навчитися вигравати ві-
йни», – наголосив Саакашвілі.

«Путін не зможе налагодити 
стосунки з Трампом. Це раніше він 
виглядав планетарним хуліганом, 
який робить усе, що захоче, а ци-
вілізований світ його боявся, бо не 
хотів встрявати у конфлікт, у тому 
числі й Обама. Для Грузії й України 
результат правління Обами – це 
Іванішвілі та Янукович», – вважає 
він.

«Вони прийшли до влади в 
Україні й Грузії, поки Обама грав-
ся в «перезавантаження» з Ро-
сією. А Трамп шукає конфлікту, 
це його стихія. Путіну Трампа ні-
коли не переплюнути», – сказав 
М.Саакашвілі. 

АНҐЕЛА МЕРКЕЛЬ 
ПРИЛЕТИТЬ НА 

ПЕРЕГОВОРИ ДО 
АМЕРИКАНСЬКОГО 

ПРЕЗИДЕНТА
Перша зустріч федерального 

канцлера Німеччини Анґели 
Меркель і президента США До-
нальда Трампа відбудеться у Ва-

шингтоні 14 березня. Про це од-
ночасно повідомили прес-служба 
Білого дому та офіційний пред-
ставник уряду ФРН Штефен Зай-
берт.

«Канцлер проведе 14 березня 
переговори з президентом Трам-
пом у Білому домі у Вашингтоні», 
– наголошується в їхніх повідо-
мленнях.

Утім, деталі програми майбут-
нього візиту поки що невідомі. Те-
мами ж, які стоятимуть на порядку 
денному, будуть двосторонні й 
трансатлантичні відносини та май-
бутнє партнерство в НАТО. Також 
Анґела Меркель представить своє 
бачення співпраці в рамках «Вели-
кої двадцятки», в якій Німеччина 
цього року головує.

АМЕРИКА-ІЗРАЇЛЬ: 
ДРУЖБА ПРОТИ ІРАНУ

Президент США Дональд 
Трамп та прем’єр-міністр Із-

раїлю Беньямін Нетаньягу прове-
ли 6 березня тривалу телефонну 
розмову про стратегічні загрози, 
які, на думку обох сторін, стано-
вить Іран.

«Два лідери детально обгово-
рили небезпеки, пов’язані з ядер-
ною угодою з Іраном та іранською 
агресією в реґіоні, і потребу співп-
рацювати, щоб впоратися з цими 
небезпеками», – повідомили про 
зміст розмови в прес-службі Біло-
го дому.

Нетаньягу та інші критики угоди 
з Іраном побоюються, що коли че-
рез 10 або 15 років термін домов-
леностей буде вичерпано, Тегеран 
буде на порозі створення ядерної 
бомби.

Згідно з ядерною угодою, 
укладеною 2015 року Іраном та 
світовими державами, Тегеран 
погодився обмежити свою ядер-
ну діяльність у обмін на часткове 
зняття санкцій.

У лютому цього року Вашинг-
тон наклав нові санкції на іран-
ський Корпус вартових ісламської 
революції та на осіб і компанії, які 
підтримують програму запусків 
балістичних ракет в Ірані. Прези-
дент Трамп заявив тоді, що його 
адміністрація зробить усе можли-
ве, щоб не дати Іранові створити 
ядерну зброю.

США РОЗМІЩУЮТЬ 
У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ 

ПРОТИРАКЕТНІ СИСТЕМИ

США розпочали розгортання 
перших елементів протира-

кетних систем THAAD у Південній 
Кореї. Про це повідомляє інфор-
маційна аґенція Reuters.

Відзначається, що Америка 
розміщує ракети через недавні ви-
пробування Північною Кореєю від-
разу чотирьох балістичних ракет.

Як пише аґенція, ці дії США, 
ймовірно, посилять конфлікт між 
Південною Кореєю та Китаєм, 

який виступає проти розгортання 
американських систем THAAD.

У понеділок, 6 березня, Північна 
Корея здійснила запуск забороне-
них балістичних ракет, які пролеті-
ли щонайменше 1000 кілометрів і 
впали в море. Пізніше стало відо-
мо, що ракет було чотири.

Восени 2016 року Рада безпеки 
ООН запровадила нові санкції про-
ти Північної Кореї через зусилля 
цієї диктаторської країни створити 
ракетно-ядерні сили тактичного та 
стратегічного призначення. 

ЩО БУДЕ ЗАМІСТЬ 
OBAMACARE?

Фракція республіканців у Кон-
гресі США представила про-

ект реформи охорони здоров’я, 
яка замінить запроваджену пре-
зидентом Обамою медичну стра-
хову систему Obamacare, що 
давно викликає невдоволення 
республіканців.

Сьогодні більшість власників 
страхівки отримують дотації від 
держави. Щоб скарбниця могла 
собі це дозволити, указ про до-
ступну охорону здоров’я й захист 
пацієнтів зобов’язує всіх амери-
канців завести собі медичне стра-
хування – інакше вони платити-
муть штраф, який нині становить 
в середньому 995 доларів на рік. 
Необхідність додатково платити 
за страхівку викликала у багатьох 
американців невдоволення – вони 
вважають, що за Конституцією 
США уряд не може змушувати їх 
купувати будь-які товари чи по-
слуги.

В рамках реформи Республі-
канська партія пропонує скасу-
вати ці штрафи, а також субсидії 
для громадян літнього віку, які вже 
користуються податковими піль-
гами.

Представники Демократичної 
партії вже відреагували на ініціати-
ву, зазначивши, що після її запро-
вадження ціна медичного обслу-
говування може різко зрости. Крім 
того, кажуть вони, новий закон про 
медстрахівку зменшить загальну 
кількість застрахованих американ-
ців, а втратять страхівки насампе-
ред бідні верстви населення.

Нині більшість місць в обох 
палатах Конґресу належить рес-
публіканцям, тому вони можуть 
повністю скасувати старий закон, 
попри незгоду демократів.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних аґенцій 

В АМЕРИЦІ
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ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

Солом›янський райсуд Києва обрав 
уночі 7 березня запобіжний захід 

для відстороненого голови Держав-
ної фіскальної служби (ДФС) Романа 
Насірова у вигляді арешту на 60 діб 
і призначив заставу в 100 мільйонів 
гривень. Таке рішення ухвалив суддя 
Олександр Бобровник, зазначивши: 
клопотання Національного антико-
рупційного аґентства України (НАБУ), 
погоджене з прокурором Спеціалізо-
ваної антикорупційної прокуратури 
(САП), задовольнити частково. Засто-
сувати до Романа Насірова тримання 
під вартою терміном на 60 діб. Час і 
дата закінчення – 11:50 ночі 30 квітня. 
Застава – 100 мільйонів гривень.

До речі, показова фігура судді, 
який вестиме справу Насірова. За 
підсумками 2015 року, Олександр 
Бобровник отримав антипремію 
«Будяк року» від Української Гель-
сінської спілки з прав людини. Як 
сказано в звіті організації, суддю ви-
знано «найзухвалішим суддею-пра-
вопорушником», який «упродовж 
2013-2014 років приймав неправо-
судні рішення, що спричинили тяжкі 
наслідки».

Суд поклав на Насірова низку 
зобов’язань, зокрема, не відлуча-
тися з-за меж Києва без дозволу 
детектива, прокурора та суду, утри-
муватися від спілкування з підозрю-
ваними, здати паспорти для виїзду 
за кордон та інші документи, які до-
зволяють покинути межі України. 
Крім того, Насіров зобов’язаний но-
сити електронний браслет.

Активісти, які раніше зібралися 
біля залу суду, раділи вердикту й 
запалили фаєри. Виїзди із суду роз-
блокували.

Раніше, у понеділок, 6 берез-
ня, Солом’янський районний суд 
Києва двічі відмовив захисту Насі-
рова у проведенні судово-медич-
ної експертизи з визначення стану 
здоров’я затриманого.

Того ж дня громадські активісти 
пікетували будівлю суду в Києві, по-
боюючись, що відсторонений глава 
Державної фіскальної служби, зви-
нувачений у зловживанні службо-
вим становищем та завданні збитків 
державі в сумі 2 мільярда гривень, 
може втекти.

За даними САП, Насіров у 2015-
2016 роках, діючи в інтересах нар-
депа Олександра Онищенка, дав 
керівникам реґіональних і територі-
альних органів ДФС незаконну вка-
зівку приймати безпідставні рішення 
про розстрочку податкового боргу 
ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатна-
драінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», 
які належать О.Онищенку.

Утім, це був лише привід, який ви-
користав П.Порошенко, аби нацьку-
вати на вчора ще відданого холуя, 
який поповнив особисті статки га-
ранта не одним мільйоном доларів.

Сама постать Романа Насірова 
дає уявлення про те, якими людьми 
оточив себе Порошенко, аби ви-
користати президентську посаду 
для пограбування України. Не більш 
«фотогенічний» й ще один учораш-
ній холуй Порошенка Олександр 
Онищенко (він же Кадиров), який 
спочатку виконував брудну роботу 
за дорученням шефа (підкуповував 
депутатів, аби вони голосували в 
парламенті так, як того треба було 
Порошенкові, вів проти злісного во-
рога президента Арсенія Яценюка 
агітаційну кампанію, відраховував 

з награбованого газу «відсотки» на 
Банкову), а потім, коли сплатив не 
ті «відсотки», які очікував Порошен-
ко, перетворився раптом на зліс-
ного ворога й злочинця. Тепер на-
стала черга Насірова. Цей підписав 
собі вирок, коли посмів допомогти 
Онищенку. Відразу ж з головного 
кабінета країни пролунала команда 
«Фас!», і віддані цепні пси з НАБУ та 
САП рвонули на пошуки прирече-
ного Насірова, який, наївний, спо-
дівався, що вдасться перечекати 
бурю в елітній, створеній спеціально 
для владоможних болячок лікарні 
«Феофанія», зімітувавши інфаркт.

При цьому Порошенко та його 
почт зовсім не хотіли, щоб Насіров 
опинився в клітці. Так само вони не 
хотіли цього і в історії з Онищенком. 
Адже ці злодійкуваті хлопці дуже 
багато знають і в разі прозорого й 
відкритого суду можуть багато чого 
розповісти Україні й світові. І тоді 
стане всім ясно, хто продукує в краї-
ні ракові клітини всепроникаючої ко-
рупції й чому, попри створення всіх 
цих НАБУ й САПів, так і не вдається 
бодай хоч трохи призупинити роз-
гул цього лиха, який на очах знищує 
Україну.

Семен Кривонос, екс-заступник 
голови Одеської митниці, ствер-
джує, що після звільнення його ко-
манди на митницю повернулися 
схеми, і стояв за цим Роман Насі-
ров. Ось яким він бачить подаль-
ший розвиток подій: «Справу з усіх 

сил затягуватимуть. Будуть спроби 
зменшити суму застави. Влада на-
магатиметься будь-що «відмазати» 
Насірова, це для них принципово. 
Адже він – це перша велика рибина 
у низці подальших корупційних ви-
криттів чиновників і політиків. Роби-
тимуть усе можливе, аби він опинив-
ся за межами України. Тоді можна 
казати, як на Онищенка: «Та він зло-
дій, ледь не потрапив до в’язниці. От 
тепер і вигадує всіляке на президен-
та».

Якщо ми, громадянське суспіль-
ство, зможемо довести свою по-
зицію, як це ми робили протягом 
останніх днів біля стін лікарні «Фео-
фанія», а згодом суду, то зможемо 
перемогти. За Насіровим наручни-
ки одягнуть і на інших наближених 

до Порошенка корупціонерів, які не 
дають Україні жити. Насамперед та-
ким, як Ігор Кононенко.

Важливо, щоб справу в судах не 
було зруйновано. Ми звертатиме-
мося й до міжнародних партнерів, 
щоб допомогли тиснути на владу й 
Порошенка особисто щодо ство-
рення антикорупційних судів. Щоб 
міжнародна громадськість теж не 
полишала поза увагою цей та багато 
інших процесів». 

Роман Насіров належить до того 
кола людей, якому беззастережно 
довіряв український президент. Сво-
го часу нинішнього арештанта було 
обрано до Верховної Ради за спис-
ком Блоку Петра Порошенка, а піс-
ля цього – він несподівано переміг у 
конкурсі на посаду головного подат-
ківця України. За два роки його праці 
на цій посаді ЗМІ неодноразово пи-
сали й про незадекларовану Насіро-
вим розкішну квартиру в Лондоні, і 
про приховування бізнесу дружини, і 
про багато інших зловживань голови 
ДФС. Щоправда, ця інформація так 
і не стала приводом для серйозно-
го розгляду з боку правоохоронних 
органів. Чому? Бо за спиною На-
сірова стояв могутній бос. І всі ці 
НАБУ й САПи добре пам’ятали, чим 
закінчилося розвінчання бурхливої 
діяльності правої руки гаранта Ігоря 
Кононенка, коли той проштовхував 
на посаду заступника міністра еко-
номічного розвитку й торгівлі люди-
ну Порошенка Пасішника. Міністра 

Айвараса Абромавічуса, який про 
все це розповів, вже встигли забути 
в Україні, а Кононенко як був правою 
рукою Порошенка, так нею й зали-
шився, нарощуючи капітали – як свій 
власний, так і всемогутнього боса.

Але ось 2 березня Національ-
не антикорупційне бюро України 
(НАБУ) висунуло Насірову підозру в 
скоєнні злочину. Антикорупціонери 
стверджують, що голова ДФС при-
ймав незаконні рішення на користь 
народного депутата Онищенка. 
Сума збитків для держави – два мі-
льярди гривень. Сам підозрюваний 
від гріха подалі одразу ж ліг на лікар-
няне ліжко. Спочатку лікарі казали 
про інфаркт, потім – про кепський 
стан пацієнта. Результат – Насірова 
в памперсах і на ношах привезли до 

суду. Правда, після цього діагнози 
не підтвердилася.

Як правило, такі люди, як Насі-
ров, відчувають себе героями, коли 
сидять у високих кабінетах. Як тіль-
ки ж смажений півень дзьобне їх в 
одне місце, вони відразу натягають 
памперси, бо від страху втрачають 
контроль над природними функ-
ціями організму. Точнісінько такий 
самий і Кононенко, за яким давно 
плаче тюрма, і Ложкін, який нині гра-
бує Україну на іншому фронті, дові-
реному йому Порошенком, і Гринів, 
який накрав стільки, що не знає, де 
все це зберігати.

Версій українських політологів 
того, що сталося навколо Насірова, 
декілька. Перша – це політична ви-
става. Мовляв, голову ДФС виріши-
ли провчити за те, що надто багато 
(в прямому сенсі цього слова) брав 
на себе, а точніше – собі. Версія 
друга: НАБУ демонструє свою само-
стійність, а система намагається усі-
ляко пручатися цьому. Обидві версії 
мають право на життя. У цій ситуації 
важливо лише те, що чинний голова 
Державної фіскальної служби по-
трапив під арешт. Це означає, що 
йому все ж доведеться відповідати 
на обвинувачення, і не вийде, як це 
водиться, втекти за кордон. Хоч є ще 
й інші версії. Третя, найбільш віро-
гідна: Порошенка розлютила допо-
мога, яку Онищенку надав Насіров, 
і він нацькував на останнього свою 
рать. Четверта версія: за Насірова 

люди Порошенка внесуть заставу, а 
потім дадуть можливість тихо втекти 
за кордон. В обмін на обіцянку бага-
то там не говорити.

Як би там не було, а Насіров під 
слідством – це насамперед вели-
ке «вітання» Петру Порошенкові та 
всьому вищому керівництву держа-
ви. За три роки, що минули після Єв-
ромайдану, в країні так і не було про-
ведено реформ у податковій сфері 
та на митниці. Там і досі існують схе-
ми відкатів та отримання хабарів, 
апробовані ще режимом Януковича. 
Ці галузі перетворилися на символи 
української корупції. 

Чим завершиться процес над На-
сіровим, нині навряд чи хтось нава-
житься сказати. Голова ДФС – важ-
ливий свідок у багатьох справах, які 

теоретично можуть бути порушені 
НАБУ та САП. Про що розповість На-
сіров детективам та свідкам, можна 
лише здогадуватися. Його знання 
– дуже серйозна загроза для ни-
нішньої клептократичної влади. І це, 
схоже, розуміють усі – від Порошен-
ка й до тих, кому Насіров надавав 
різноманітні послуги.

Процес над Насіровим може та-
кож дати старт великій антикоруп-
ційній кампанії в Україні. НАБУ та 
САП, які мають підтримку на Заході, 
нарешті отримали чудовий шанс 
без оглядувань на Порошенка про-
демонструвати, на що вони здатні. 
Антикорупціонери можуть розрахо-
вувати на підтримку з боку українців, 
які втомилися від корупції. Про що 
свідчать, зокрема, й пікети активіс-
тів перед будівлею суду. Народ ви-
магає не лише справедливості, на-
род вимагає судів та вироків для всіх 
корупціонерів, включно з головним 
із них – Петром Олексійовичем По-
рошенком.

За останні три роки прірва між 
добробутом вищої політичної еліти 
та рядових українців стала нагаду-
вати урвище без дна. На тлі тоталь-
ного зубожіння людей чиновники 
декларують мільйони доларів та 
євро готівкою, колекції стародруків, 
вин, картин, яєць Фаберже, авто-
мобілів та нерухомість. Люди, які під 
час Євромайдану виходили на вули-
цю проти несправедливості режиму 
Януковича, схоже, тепер готові ви-
йти на Майдан проти нинішніх клеп-
тократів.

Боротьбу з корупцією в Украї-
ні називають внутрішнім фронтом. 
За останні два роки в державі було 
ухвалено антикорупційне законо-
давство, створені НАБУ, САП та 
НАЗК (Національне агентство за-
побігання корупції). Але результати 
боротьби з корупціонерами поки 
що лишаються дуже незначними. 
Клептократія була й лишається дуже 
сильною. Бо за нею стоїть той, хто 
захопив в Україні всі важелі влади. Й 
поширює всіма її поверхами вкрай 
небезпечний різновид раку – «поро-
шенківщину».

тарас Гнип
Спеціально  

для «Нової газети»

РАКОВИЙ КОРПУС
У Києві заарештовано голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова

Правда суду не боїться, але Насіров і правда – слова-антоніми
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ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ 
ЖОДНОГО З 23 ГІРНИКІВ З 
ШАХТИ «СТЕПОВА» НЕМАЄ

Шпиталізовано 23 постраж-
далих від вибуху на шахті 

«Степова», загрози їхньому жит-
тю немає. Про це повідомив голо-
ва Львівської обласної державної 
адміністрації Олег Синютка.

«На сьогоднішній день шпи-
талізовано 23 шахтарів, всі 23 
знаходяться у Львові. 20 знахо-
дяться з першого дня, а трьох шпи-
талізовано додатково», – сказав 
О.Синютка.

За його словами, після огляду 
й проведення комп’ютерної томо-
графії було зроблено висновок, що 
немає необхідності транспорту-
вання шахтарів до Києва чи за межі 
України.

«Загрози життю жодного гірни-
ка немає», – сказав О.Синютка й 
додав, що наразі всі постраждалі 
перебувають в опіковому відділені. 
При цьому, за його словами, стан 
двох шахтарів, які були в дуже тяж-
кому стані, покращився.

Разом з тим, голова Львівської 
ОДА спростував чутки про те, що 
роботу шахти «Степова» відновле-
но. «Сьогодні там працює експерт-
на комісія й тільки після її висновків 
може бути висновок про подаль-
ший хід робіт», – сказав О.Синютка.

Він додав, що решта п’ять шахт 
об’єднання «Львіввугілля» працю-
ють у звичному режимі.

2 березня о 12:46 по полудні в 
селі Глухів Сокальського району на 
Львівщині на шахті №10 «Степова» 
ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 
м, в 119-му конвеєрі внаслідок ви-
буху стався обвал гірської породи. 
На шахті працювало 172 гірника, на 
аварійній ділянці 34 гірника, з яких 
8 загинуло та 6 було травмовано, 
усіх піднято на поверхню.

У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
СТВОРЯТЬ РАКЕТНИЙ 

ПОЛІГОН

У Одеській області в районі на-
селеного пункту Тузли Татар-

бунарського району створять 
полігон для випробування вій-
ськової ракетної техніки. Про це 
повідомили в прес-службі Одесь-
кої обласної державної адміні-
страції з посиланням на резуль-
тати наради голови ОДА Максима 
Степанова з представниками від-
повідних відомств і підрозділів.

«Ми розуміємо, що у важкі часи, 
які переживає наша країна, нам 
усім потрібна боєздатна армія. 
Тому полігон, на якому проходи-
тимуть випробування української 
ракетної техніки, нині для нас є не-
обхідністю. Раніше ці випробуван-
ня проходили в Криму, але зараз, 
коли півострів окупований, є умови 
для того, щоб наша армія проводи-
ла їх тут, в Одеській області», – ска-
зав голова облдержадміністрації.

Відзначається, що в Татарбу-
нарському районі знаходиться за-
повідник національного значення 
«Тузлівські лимани».

«Також нам важливо зберегти 
унікальні землі Одеської області, 
такі як «Тузлівські лимани». Жодно-
го полігону в заповіднику не буде 
й не може бути. Полігон буде роз-
ташований в іншому місці, в Татар-
бунарському районі, там, де він не 
загрожуватиме екології реґіону», 
– запевнив Степанов. Він також 
підкреслив, що з мешканцями на-
селених пунктів, які проживають 
поблизу військового полігону, де 
проходитимуть випробування, 
проведуть роз’яснювальну роботу.

УКРАЇНА НА 24-МУ МІСЦІ  
В РЕЙТИНГУ 

НАЙДЕШЕВШИХ  
ДЛЯ ЖИТТЯ КРАЇН

Україна посіла 24-те місце в 
рейтингу найдешевших кра-

їн для життя за версією амери-
канського грошового порталу 
GoBankingRates. У дослідженні 
враховувалася кілька факторів: ін-
декс купівельної спроможності, 
рівень орендних ставок, спожив-
чого кошика і вартість місцевих 
послуг.

Аналітики порівнювали кожен 
параметр з аналогічним показни-
ком у Нью-Йорку. Так, купівельна 
спроможність українців на 71,9% 
нижча за купівельну спроможність 
мешканців Нью-Йорку. Орендна 
плата в Україні нижча на 91,1%. Їжа 
та послуги дешевші на 70%.

«Доходи українців, як і раніше, 
низькі. Мешканці Києва змушені 
витрачати майже $325 щомісяця 
на одну особу, за винятком оренд-
ної плати», – йдеться у дослідженні.

Найдешевшими країнами стали 
Південна Африка та Індія. Польща 
опинилася на 12-му місці, Росія на 
39-му, Білорусь на 50-му. 

Нагадаємо, у 2016 році в 
рейтингу туристичної компа-
нії Mondono Львів посів перше 
місце серед найдешевших турис-
тичних міст світу. За результатами 
складеного консалтинговою ком-
панією Mercer рейтингу найкра-
щим у світі для проживання містом 
став Відень. Київ, столиця Албанії 
Тирана та Мінськ визнано європей-
ськими столицями з найнижчим 
рівнем життя. 

КИЇВ ЗАКЛИКАЛИ 
СТВОРИТИ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Представництво ЄС в Україні та 
посольство США в Києві схвалили 
зусилля НАБУ та САП у справі від-
стороненого від посади голови 
Державної фіскальної служби Ро-
мана Насірова та закликали ство-
рити в Україні антикорупційний суд. 
Про це йдеться у спільній заяві цих 
дипломатичних представництв.

«Досягти успіху в боротьбі про-
ти корупції є критично важливим 
для України – як для виконання 
народних вимог Майдану, так і 
для залучення прямих іноземних 
інвестицій, необхідних для роз-
витку української економіки. Ми 
схвалюємо дедалі дієвіші зусилля 
Національного антикорупційного 
бюро України (НАБУ) та Спеціалі-
зованої антикорупційної прокура-
тури (САП) з реалізації наданих їм 
повноважень. Ми вітаємо судові рі-
шення, ухвалені вранці 7 березня, 
але відзначаємо, що події кількох 
останніх днів підтверджують по-
требу мати спеціалізований анти-
корупційний суд», – йдеться у заяві. 

Наголошується також, що май-
бутній аудит торішньої діяльності 
НАБУ має бути незалежним, про-
зорим і об’єктивним.

КОНТРАБАНДА В ДІЇ

Минулого року через лінію 
розмежування на Донбасі 

намагались незаконно перевез-
ти більше 932 тисяч доларів, 1,6 
тисячі євро і 37,2 млн. рублів. 
Про це йдеться в повідомленні 
Державної прикордонної служби 
України (ДПСУ).

При цьому на підконтрольну 
українській владі територію контр-
абандисти намагалися ввезти біль-
ше 20 тисяч доларів, понад 464 ти-
сяч російських рублів і майже 242 
тисячі гривень.

Разом з тим за січень-лютий 
цього року прикордонники вже ви-
явили незаконних понад 29,5 ти-
сячі доларів, 195 євро, 550 тисяч 
російських рублів і більше 1,1 млн. 
гривень.

Через лінію розмежування ми-
нулого року контрабандисти нама-
галися перевезти 1,5 кг дорогоцін-
них матеріалів. Також у 2016 році 
зловмисники намагались незакон-
но перемістити 435 предметів ан-
тикваріату. За два місяці 2017 року 
ця цифра вже становить 51. Контр-
абандисти також переміщують че-
рез лінію розмежування на Донбасі 
ікони. Співробітники ДПСУ виявили 

минулого року 36 незаконно пере-
міщених ікон. При цьому 30 з них 
намагалися ввезти в Україну з не-
підконтрольних територій Луган-
ської та Донецької областей.

БОРОТЬБА ЗА МАНТІЇ, 
ЯКІ ДАРУЮТЬ РОЗКІШНЕ 

ЖИТТЯ

Кожен солдат мріє стати гене-
ралом, кожен суддя – верхо-

вним суддею. Тому на конкурс 
до оновленого Верховного суду 
України виявилося чимало тих, 
хто вже виносив вирок іменем 
України, але спаплюжив своє ім›я.

Цьогоріч, окрім суддів, до Вер-
ховного суду забажали потрапити 
ще й науковці та адвокати. Та чинні 
члени найвищого судового орга-
ну теж прагнуть будь-що зберегти 
свої мантії, які в українських реаліях 
дарують розкішне й безпроблемне 
життя.

Місць лише 120, претендентів – 
понад 600. Офіційна платня – 225 
тисяч гривень. Топова, як для дер-
жавної служби. Такі небувалі зміни 
мали створити цілком новий Вер-
ховний суд. Втім, в Україні нічого 
просто й гладко не буває. Серед 
625 допущених кандидатів,70 від-
сотків – це ті самі діючі судді, або ті, 
які пішли у відставку.

Судді, науковці та адвокати були 
в нерівному становищі. Суддям 
достатньо було подати довідку з 
установи, де вони здійснювали 
правосуддя. Це 5 хвилин зусиль. 
Для адвокатів же необхідно було зі-
брати документи за 10 років їхньої 
практики.

Окрім стандартної бюрократії, 
варто придивитися й до самих кан-
дидатів. Навіть попри те, що комі-
сія встигла «вивести з гри» п’ятірку 
суддів, яких підозрюють у кримі-
нальних злочинах, там залишилося 
ще немало «цікавих» персонажів. 
Серед них і суддя Вищого госпо-
дарського суду Сергій Бондар. Се-
ред усіх кандидатів його декларація 
– одна з найдовших. Такою кількіс-
тю «квадратних метрів» не можуть 
«похизуватися» навіть олігархи. До 
речі, теплим це місце є не лише для 
членів ВСУ, а й для численної челя-
ді, яка використовує цю годівничку 
для заможного життя. Не такого, як 
у Бондаря, але все ж.

У ЦЕНТРІ ТЕРНОПОЛЯ 
ЗНАЙШЛИ УНІКАЛЬНЕ 

ПІДЗЕМЕЛЛЯ ЧАСІВ 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Справжнє підземне місто зна-
йшли в центрі Тернополя. За 

словами істориків, унікальним ла-
біринтам понад 500 років. У часи 
Середньовіччя підземелля вико-
ристовували як сховище.

Досліджувати підземелля взя-
лись київські фахівці зі спеціальним 
потужним георадаром, які виявили 

7 ходів, деякі з яких були уже відо-
мі. Експерти пішли вулицею й зна-
йшли порожнечі на глибині близько 
1-1,5 метра.

Найбільшим відкриттям дослід-
ників є підземна церква йосифіток. 
Її знайшли під будівлею обласної 
прокуратури. У мерії вже задума-
лися над відновленням храму.

Розкопки лабіринтів – процес 
тривалий, адже більшість ходів ра-
дянська влада спеціально знищу-
вала в повоєнні часи.

Наразі дослідження підземного 
Тернополя триває. Стародавні ла-
біринти доводять, що місто було 
засноване раніше, ніж у 1540 році.

ДО ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ 
ДНІВ

У мистецькій галереї Острозької 
академії 7 березня відбуло-

ся відкриття виставки видатного 
українського художника Миколи 
Стороженка «Мій Шевченко» до 
дня народження Великого Коб-
заря.

Народний художник, лауреат 
Національної премії України ім. 
Тараса Шевченка, дійсний член 
Національної академії мистецтв 
України, професор Національної 
академії образотворчого мисте-
цтва й архітектури, Микола Сто-
роженко став творцем унікальної 
шевченкіани – серії ілюстрацій до 
«Кобзаря».

За словами директора музею 
історії Острозької академії Анаста-
сії Хеленюк, роботи, які виконані в 
складній авторській техніці, не про-
сто ілюструють твори Тараса Шев-
ченка, а передусім є результатом 
творчого переосмислення худож-
ником поезії Кобзаря, української 
історії, власного життєвого досвіду. 

7 березня виповнилося рівно 
50 років з того моменту, як Микола 
Стороженко почав займатися ви-
вченням «Кобзаря» Шевченка. Він 
створив такий «Кобзар», аналогів 
якому немає. Це не просто ілю-
страції, це глибоке проникнення 
художника у світ героїв, українську 
ментальність. Роботи виконано в 
техніці енкаустики, у якій сполуч-
ною речовиною для фарб є віск. 
У кожній роботі присутній образ 
Шевченка. Микола Стороженко 
хотів донести його молодечий дух і 
розвінчати стереотип у сприйнятті 
Шевченка як старого діда в кожусі 
та шапці, нав’язаного радянською 
пропагандою. 

За повідомленнями 
українських видань  

та інформаційних аґенцій

В УКРАЇНІ
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Участь у Першій світовій війні 
стала непосильним тягарем 

для Російської імперії. Два з поло-
виною роки воєнних дій призвели 
до гострої економічної, соціальної 
й політичної кризи в монархії Ро-
манових.

8 березня 1917 р. (тут і далі усі 
дати подано за новим стилем) 
петроградські робітники на знак 
протесту проти нестачі харчів вла-
штували мітинги й демонстрації, 
які вже наступного дня переросли 
в сутички з поліцією.

14-15 березня було створено 
Тимчасовий уряд, ключові поса-
ди в якому обійняли відомі своєю 
критикою царату політичні діячі. 
Зіштовхнувшись з опозицією гро-
мадськості, цар Микола ІІ був зму-
шений зректися престолу.

Для української громади Киє-
ва звістка про події в Петрограді 
стала цілковитою несподіванкою. 
Внаслідок тривалих гонінь цар-
ського уряду на будь-які прояви 
національного життя, українські 
організації переживали зане-
пад. У місті напівлеґально існував 
лише центральний осередок То-
вариства українських поступовців 
(ТУП) – позапартійної організації, 
в лавах якої об’єднувалися при-
хильники автономії України.

До Ради ТУПу входили такі ві-
домі громадські діячі, як Сергій 
Єфремов, Дмитро Дорошенко, 
Андрій Ніковський, Федір Мату-
шевський, Людмила Старицька-
Черняхівська та ін.

Національної преси фактич-
но не існувало; діяло лише кілька 
українських видавництв, з яких 
найбільшим був «Час». Саме спів-
робітники «Часу» утримували в 
підвальному приміщенні одного 
з будинків у центрі міста україн-
ський клуб «Родина».

Перші звістки про петроград-
ські події привернули увагу україн-
ських діячів, які час від часу збира-
лися в цьому клубі. 11 березня тут 
відбулися невеличкі урочистості з 
нагоди Шевченківських днів.

Фактичним керівником укра-
їнського клубу був Максим Си-
ницький, директор видавництва 
«Час». За свідченням колег, М. 
Синицький був напрочуд енергій-
ним і невтомним організатором. У 
березневі дні 1917 року він уваж-
но спостерігав за розгортанням 
революційних подій. 

Ситуація виглядала невизна-
ченою. Діячі ТУПу надто добре 
пам’ятали, як після поразки пер-
шої російської революції в імперії 
розпочалися гоніння на україн-
ство. Тож помірковані керівники 
Товариства схилялись до вичіку-
вальної позиції.

На нараду ТУПу, скликану 
ввечері 14 березня на квартирі 
у Євгена Чикаленка, прийшло 
лише 27 осіб. На пропозицію 
Синицького, Товариство пере-
несло свої засідання до україн-
ського клубу, звідки було значно 
легше тримати зв’язок з гро-
мадськістю. Консультації три-
вали наступні два дні, але Рада 
ТУПу не поспішала висловлюва-
ти своє ставлення до подій.  

У Києві в ці дні відбувалися 
збори серед українських сту-
дентів, юнкерів та молодших 
офіцерів. Гасла, які лунали з вуст 
молоді, були значно радикальні-
шими від настрою поступовців.

16 березня на українському 
студентському вічі патріотично 
налаштована частина молоді 
заспівала національний гімн 
«Ще не вмерла Україна». Лу-
нали заклики створити керів-

ний орган національного руху 
й приступати до формування 
української армії. Але такі де-
монстрації були стихійними і 
неорганізованими, не виливаю-
чись у цілеспрямовану політич-
ну акцію.

Поки керівники ТУПу продо-
вжували вичікувати, громад-
ські організації Києва створили 
власний виконавчий комітет. 
Від поступовців до складу Ради 
об’єднаних громадських органі-
зацій увійшов Андрій Ніковський, 
до членства в Раді було запро-
шено також Сергія Єфремова.

Таким чином, в Києві постали 
загальноросійські революційні 
орг   а нізації, а українська гро-
мадськість так і не спромогла-
ся утворити власний керівний 
центр. Цей тривожний симптом 
підштовхнув найбільш активних 
представників українства до не-
гайних дій.

Ввечері 16 березня, у спо-
рожнілому після безплідних 
нарад українському клубі, М. 
Синицькому спало на думку «за-
очно» повідомити громадськість 
про створення керівного органу 
українського руху. Він поділився 
своїми намірами з колегами з 
видавничої управи.

Оскільки української преси 
не існувало, інформаційне по-
відомлення було вирішено роз-
містити в «Киевской мысли». 
Варіантів назви для створеного 
на папері органу було декілька: 
«Об`єднання українських громад-
ських організацій», «Центральне 
українське об`єднання», «Цен-
тральна Українська Рада».

Зрештою, зупинилися на 
останній назві, яка найбільше при-
пала до вподоби присутнім.

Вранці 17 березня 1917 р. ки-
яни зі шпальт «Киевской мысли» 
довідалися, що минулого вечора 
нібито відбулися збори близько 
100 представників українських 
організацій.

Як повідомляла газета, збо-
ри прийняли назву Центральної 
Ради, одностайно ухвалили вітати 
Тимчасовий уряд, усіляко підтри-
мувати нову владу, вжити невід-

кладних заходів для відновлення 
української преси, клопотатися 
перед новим російським урядом 
щодо задоволення нагальних по-
треб українського народу.

Це повідомлення стало цілко-
витою несподіванкою не лише для 
широких кіл громадськості, але й 
для провідних діячів українського 
руху. Жоден з них нічого не знав 
про створення якогось керівного 
національного центру, тож тепер 
усі вони вимагали пояснень.

До вечора 17 березня до клубу 
«Родина» прибували дедалі нові й 
нові відвідувачі, поки в приміщенні 
не зібралися багатолюдні збори. 
Фіктивність газетного повідомлен-
ня з`ясувалася швидко, але після 
«ініціативи» М. Синицького відтя-
гувати ухвалення рішення було не-
можливо.

Сергій Єфремов зачитав при-
сутнім останні новини про зре-
чення брата російського царя, 
великого князя Михайла Олексан-
дровича, створення Тимчасового 
уряду й формування нових влад-
них органів на місцях.

Революція перемогла, незво-
ротність зміни влади стала оче-
видною. Відтак, присутні на зборах 
керівники ТУПу вирішили санкціо-
нувати дії М. Синицького й засну-

вати Українську Центральну Раду – 
керівний орган національного руху.

Учасники зборів вирішили скли-
кати найближчим часом націо-
нальний конґрес, відновити роботу 
закритої царською владою мережі 
«Просвіта» й відродити видання 
популярного українського часопи-
су «Рада».

Вже 18 березня С. Єфремов, 
Ф. Матушевський та Є. Чикаленко 
за дорученням Ради ТУПу наді-
слали Тимчасовому уряду вітальну 
телеграму, в якій висловили впев-
неність, що «справедливі вимоги 
українського народу та його демо-
кратичної інтеліґенції буде цілкови-
то задоволено».

Керманичі ТУПу мали намір за-
снувати Центральну Раду на базі 
Товариства. Але проти цих планів 
виступили активісти Української 
соціал-демократичної робітничої 
партії.

Створена ще в 1905 р., УСДРП 
тривалий час вважалася най-
більш потужною українською со-
ціалістичною партією, хоча й була 
практично розгромлена поліцією 
в роки війни.

Українські соціал-демократи 
сповідували принципи класової 
боротьби, домагалися автономії 
України й не погоджувалися з мо-
нополією ТУПу на керівництво на-
ціональним рухом.

Оскільки такі лідери УСДРП, як 
Володимир Винниченко й Симон 
Петлюра, в березневі дні 1917 р. 
перебували за межами України, 
провідну роль в київському осе-
редку соціал-демократів взяли на 
себе відомий літературознавець й 
письменник Іван Стешенко, а та-
кож мистецтвознавець та один з 
засновників УСДРП Дмитро Анто-
нович (син видатного українсько-
го історика).

Обидва прибули на засідання 
Ради ТУПу, яке відбулося вже піс-
ля установчих зборів Центральної 
Ради, в супроводі відомого учас-
ника кооперативного руху Олек-
сандра Степаненка, який відре-
комендувався представником 
«групи соціалістів-самостійників».

Усі троє категорично зажада-
ли для своїх організацій рівного з 

поступовцями представництва у 
Центральній Раді.

Керівники ТУПу висловили 
сумнів щодо існування у Києві, 
після багаторічних поліцейських 
репресій, осередків українських 
соціалістів. Але Д. Антонович, І. 
Стешенко й О. Степаненко заяви-
ли, що представляють всеукраїн-
ські організації, які в разі відмови 
виконати їхні вимоги створять 
власну Центральну Раду.

Як згадував Є. Чикаленко, Рада 
Товариства, щоб «не розбивати 
сил і не витворювати двох цен-
трів», вирішила прийняти вимоги 
соціалістів і включити їхніх пред-
ставників до складу Центральної 
Ради.

Провідні діячі УСДРП отримали 
відповідальні призначення в скла-
ді новоствореного національного 
центру: Д. Антонович мав займа-
тися організацією маніфестацій, І. 

Стешенко очолив шкільну комісію, 
М. Ткаченко – юридичну, С. Весе-
ловський був обраний писарем і 
став головою агітаційної комісії.

Головою Центральної Ради за-
очно було обрано висланого цар-
ською владою в 1914 р. до Москви 
визначного українського історика 
й громадсько-політичного діяча, 
почесного члена ТУПу професора 
Михайла Грушевського.

Цього авторитетного вченого, 
як згадував Є. Чикаленко, вва-
жали «некоронованим королем 
України», здатним об`єднати гро-
мадськість у боротьбі за здобуття 
своїх національних прав. Крім того, 
поступовці сподівалися, що М. 
Грушевський «поставить на місце» 
молодих українських соціалістів.

21 березня Товариство укра-
їнських поступовців звернулося 
до української громадськості із 
закликом організуватися для під-
тримки нового ладу, створюва-
ти «Просвіти», українські школи, 
робити внески до національного 
фонду, підтримувати українську 
пресу й готуватися до російських 
Установчих зборів.

Аналогічною за змістом була й 
перша відозва Центральної Ради, 
видана 22 березня 1917 р.

Керівний орган національного 
руху закликав українців дотри-
муватися спокою, об’єднуватися 
в політичні товариства, куль-
турно-просвітницькі, економіч-
ні організації й «спокійно, але 
рішуче» вимагати від нового 
російського уряду задоволен-
ня національних потреб україн-
ського народу – надання Україні 
автономії. «Уперше, український 
тридцятип`ятимільйонний наро-
де, ти будеш мати змогу сам за 
себе сказати, хто ти і як хочеш 
жити, як окрема нація. З цього 
часу в дружній сім`ї вільних наро-
дів могутньою рукою зачнеш сам 
собі кувати кращу долю»,– за-
кликала Центральна Рада у своїй 
першій відозві до українського 
народу. 

Михайло Ковальчук, 
кандидат історичних наук

ЩОБ ВИКУВАТИ КРАЩУ ДОЛЮ
100 років тому було створено Центральну Раду

Проголошення першого Універсалу Центральної Ради. Червень 1917 р
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 АМЕРИКАНСЬКА ПРЕМ’ЄРА ФІЛЬМУ 

ВІДБУДЕТЬСЯ 8 КВІТНЯ, В СУБОТУ, 

В СЕМІНАРІЇ ОТЦІВ-ВАСИЛІЯН  

У СТЕМФОРДІ

за адресою:

95 Glenbrook Rd, Stamford, CT 06902

Тел: (203) 324-4578

12:30 год. по полудні

6:30 год. вечора

Тривалість: 105 хвилин

Рік випуску: 2017

Режисер: Олена Мошинська

Продюсер: Павло Казанцев
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У ГРОМАДІ

Столиця світу стала лише 
одним з пунктів дворічно-

го Світового туру 2016-2017, 
який охоплює Європу, Північну 
Америку, Австралію та Близь-
кий Схід. Уперше в історії групи 
виступи відбулися на 5-му кон-
тиненті – у Мельбурні та Сіднеї.

Великий Світовий тур «Оке-
ану Ельзи» розпочався 17 
травня 2016 року в Маріуполі й 
прокотився Вінницею, Дніпро-
петровськом, Харковом, Сума-
ми, Львовом, Києвом та Оде-
сою, завершивши свою першу 
«домашню» частину 5 жовтня 
2016 року безкоштовним кон-
цертом у багатостраждально-
му Краматорську на Донеччині. 

«Океан Ельзи» виступав в 
уславленому Madison Square 
Garden уперше за всю свою 
історію. Нью-Йорк, особливо 
український, зустрів гостей з 
України захоплено й всіляко 
намагався підтримати – 4 бе-
резня, ввечері, в концертному 
залі «Медісон-сквер-гарден» 
був повний аншлаг. Складало-
ся враження, що в Нью-Йорку 
тепер живе пів України. Свя-
тослав Вакарчук, лідер гурту, 
сказав, що ставиться до такого 
переселення народів спокійно 
– як до «припливів та відпливів 
у світовому океані», тобто, як 
до природних процесів у сучас-
ному світопорядку.

Крім старих і улюблених 
творів, «Океан Ельзи» виконав 
і нові, які ввійшли до найсвіжі-
шого альбому «Без меж». Деякі 
з них все ж таки постійно на-
гадували, що не все так при-
родньо в сучасному світі й при-
роді. «Я не можу не заспівати 
пісню, про яку думаю кожного 
дня. Не можу промовчати про 
ті події, які нині відбуваються 

на Сході України. Хочу викона-
ти композицію про людей, які 
захищали й захищають нашу 
рідну Україну. Вони стоять там 
заради нас», – сказав Святос-
лав Вакарчук перед тим, як ви-
конати пісню-присвяту воїнам 
АТО «Мить». Її слухали стоячи, 
в  океані вогнів, засвічених те-
лефонними ліхтариками, а на-
справді – серцями.

Публіка плакала. Шкода 
лише, що Святолав Вакарчук 
не привітав зі сцени двох воїнів, 
тяжко поранених в АТО, які також 
були того вечора в концертному 
залі, й не  сказав, що ця пісня – і 
для них. Насамперед для них. Як 
вдячність і як вибачення, що ми 
тут, живі, здорові, ситі, щасливі, 
співаємо, чекаємо весну, а вони 
– там, у окопах Донбасу, й бага-

то їхніх побратимів не дожили 
до цієї весни. Наступного дня в 
Українському Інституті Амери-
ки, де лідер гурту брав участь у 
вечорі, організованому громад-
ським об’єднанням «Разом» 
(The Co-Pilot Project Launch and 
Benefit), дізнавшись про це, у 
приватній розмові просив виба-
чення, чесно признаючись, що 
не знав про те, що в залі є воїни 

АТО. Сказав також про те, що на 
всі концерти «Океану Ельзи», де 
б вони не відбувалися, для воїнів 
АТО – вхід безплатний.

Одну пісню «Хтось у небо ле-
тить» гурт присвятив і  своєму 
побратиму Кузьмі – «Скрябіну», 
чиє життя обірвалося рік тому. 
Вона – з найновішого альбому.

Крім популяризації сучасного 
українського мистецтва й до-
брочинної місії, великий дворіч-
ний Світовий тур «Океану Ель-
зи» спрямований на підтримку 
дев’ятого студійного альбому 
«Без меж», до якого ввійшли 11 
композицій: «Віддай мені (свою 
любов)», «Не йди», «Джерело», 
«Мить», «Не твоя війна» та інші.

Після Америки й Канади в 
квітні «безмежні» пісні на кон-
цертах «Океану Ельзи» почують 
у Празі, Парижі, Лондоні, Дублі-
ні, Таллінні, Ризі, Тель-Авіві, Ам-
стердамі та в 11 містах України. 
Свою велику подорож «Океан 
Ельзи» планує завершити 17 
червня на стадіоні «Арена» у 
Львові.

СПРАВА ВОЛОДИМИРА НЕДОВОЗА

«7 березня Володимира 
Недовоза, громадянина Укра-
їни, заарештовано за феде-
ральним обвинуваченням у 
незаконному експорті контр-
ольованої військової техніки зі 
Сполучених Штатів для кінце-
вих користувачів в Україні», – 
йдеться в повідомленні депар-
таменту прокурора Східного 
округу Нью-Йорка. Федеральні 
агенти також провели обшуки 
у Філадельфії (штат Пенсиль-

ванія), в осіб, задіяних у цій не-
законній схемі. Правоохоронці 
США заявили, що в ході цієї 
оборудки використовувалися 

фальшиві імена та адреси. За 
даними Міністерства юстиції, 
закуплене в США військове 
обладнання  експортувалося 

в Україну через різні компанії-
перевізники без відповідних 
ліцензій, маскуючи вантажі під 
«дитячі забавки», куплені через 
Amazon. Серед пристроїв – по-
тужні приціли нічного бачення 
й тепловізори, щонайменше 
83 одиниці (моделі Armasight 
Zeus-Pro 640 2-16Ч50 (60Hz) 
FLIR Thermosight R-Series, 
Model RS64 60 mm 640Ч480 
(30Hz) Rifle Scope і ATN X-Sight 
II 5-20x Smart Rifle Scope) на за-
гальну суму 190 тисяч доларів.

Нагадаємо, на початку бе-
резня Комітет з асигнувань 
Палати представників аме-
риканського Конґресу підго-
тував законопроект, який пе-
редбачає надання Україні 150 
мільйонів доларів допомоги 

на військові потреби. Нара-
зі невідомо, з ким в Україні й з 
якою метою (доброчинною чи 
комерційною) співпрацював 
Володимир Недовіз та його 
партнери. Експорт тепловізо-
рів і прицілів вимагає в США 
дві ліцензії – Держдепарта-
менту та Міністерства торгівлі. 
Справа Володимира Недовоза 
слухатиметься в суді Брукліна, 
свідчити проти нього разом із 
прокурором будуть агенти ФБР 
і АНБ. У разі визнання затрима-
ного винним, йому загрожує до 
20 років в’язниці і мільйон до-
ларів штрафу.

Сторінку підготувала
Катерина Боруш

У Нью-Йорку заарештовано 
32-річного українця Воло ди -
мира Недовоза за звину ва-
ченням у незаконному виве-
зенні із США військового 
об ладнання. 

АМЕРИКАНСЬКІ ХВИЛІ «ОКЕАНУ ЕЛЬЗИ»
4 березня відомий україн-

ський гурт «Океан Ельзи» 
виступив з великим успіхом у 
нью-йоркському концертному 
залі Madison Square Garden.

«Океан Ельзи». Великий світовий тур 2016-2017

«Океан Ельзи». Великий світовий тур 2016-2017

Святослав Вакарчук
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ЩО? ДЕ? КОЛИ?

УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ –  
ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

18 березня, субота, початок о 5:00 год. вечора
Shevchenko Scientific Society, 63 Fourth Avenue, New York 10003

Світова Федерація україн-
ських жіночих організацій (СФУ-
ЖО) представить книгу «Про 
нас» («ПРОти НАСильства»). Це 
– колективна праця, колектив-
ний збірник, створений у рамках 
ініціативи Громадського радіо 
«Протидія насильству в родині» 
за підтримки проекту «Доступ-
на та якісна правова допомо-
га в Україні», який фінансуєть-
ся Міністерством закордонних 
справ Канади, впроваджуєть-
ся Канадським бюро міжнарод-
ної освіти в партнерстві з Коор-
динаційним центром з надання 
правової допомоги. «Ця збірка 
про нас. Проти насильства. Но-
вели, де ситуації, герої та геро-
їні упізнавані та живі. Комента-
рі психологів, що допомагають 
розібратися в ситуації. Поради 
адвокатів, як діяти, куди звер-
татися, які документи подавати, 
коли ви або хтось інший зазнає 
насильства», – сказано в анота-
ції до неї.

На презентації виступлять Орися Сушко, голова СФУЖО, Марта Кічоровська-
Кебало, головна представниця СФУЖО при ООН, Полін Ранкін, проф. Carleton 
University (Канада), Катерина Левченко та Ольга Дунебабіна, предствавниці La 
Strada-Ukraine та інші. 

ЄВГЕН СТАНКОВИЧ В УКРАЇНСЬКОМУ 
ІНСТИТУТІ АМЕРИКИ

19 березня, неділя, початок о 3-й годині по полудні
2 East 79th Street, New York, NY 10075

Український Інститут Америки та 
концертна серія MATI запрошують на 
зустріч з видатним українським ком-
позитором Євгеном Станковичем, яка 
розпочнеться о 3-й годині по полудні 
розмовою у форматі запитань та відпо-
відей.

Євген Станкович – один з найвідо-
міших українських композиторів сучас-
ності,

лідер групи тоді ще молодих укра-
їнських композиторів, які на початку 
1970-х років малу відвагу й талант по-
ламати бар’єри осоружного соцреа-
лізму й задекларували свою технічну 
та тематичну інноваційність. Він автор 
6 симфоній, 6 балетів, багатьох творів 
для хору, камерної вокальної та інстру-
ментальної музики, музики до 6 теа-
тральних вистав та понад 100 фільмів.

Після зустрічі, о 5-й годині вечо-
ра, відбудеться концерт творів Євге-
на Станковича за участю композито-
ра та таких відомих музикантів як Но-
ра Лі Гарсія (флейта), Соломія Івахів 
(скрипка), Ів Дхарамража (віолончель), 
Тані Банністер, Філіп Едвард Фішер 
(фортеп’яно).

ФІЛЬМ «СПРАВА «РИФИ»»  
У СТЕМФОРдІ

8 квітня, субота, семінарія отців-василіан  
о 12:30 год. по полудні та 6:30 год.вечора
95 Glenbrook Rd, Stamford, CT 06902

Нова документальна стрічка (ре-
жисер – Олена Мошинська, продюсер 
– Павло Казанцев), прем’єра якої що-
йно відбулася в Україні, охоплює пері-
од з 1945-го по 1963-ті роки та розкри-
ває невідомі широкому загалу обста-
вини арешту, ув’язнення та звільнення 
патріарха Йосифа Сліпого. Особливу 
увагу зосереджено на історичних поді-
ях і визначних особистостях того пері-
оду та їхньому впливу на долю патріар-
ха. Героями фільму стали Папа Іван ХХІ-
ІІ, президент США Джон Кеннеді, вожді 
радянських комуністів Йосип Сталін та 
Микита Хрущов.

Назву стрічці дала агентурна спра-
ва «Рифи», яка зберігається в архіві СБУ 
України. В 33-х томах докладно задоку-
ментовано, як радянська влада розро-
бляла та втілювала в життя план знищен-
ня Української греко-католицької церкви 
та її глави Йосифа Сліпого. Ці документи, 
які радянська репресивна система дбай-
ливо збирала та зберігала, стали основою 
фільму. До стрічки ввійшли свідчення учас-
ників та очевидців подій, коментарі істори-
ків з України, Італії, США, унікальні кадри 
кінохроніки, які знімальна група розшука-
ла в українських та іноземних кіноархівах. 
Зйомки відбувалися в Україні, Італії, США.

дМИТРО ТА НАЗАРІЙ ЯРЕМЧУКИ  
ЗНОВУ В АМЕРИЦІ

17-24 березня, Гартфорд – Нью-Йорк – Дженкінтавн – Йонкерс – Стемфорд
www./razom.media/yaremchuky/

Сини легендарного Назарія Яремчука, 
заслужені артисти України Дмитро та На-
зарій Яремчуки прилітають до Америки з 
програмою «Моя Україна – велика роди-
на», до якої ввійшли широко відомі й улю-
блені публікою пісні з репертуару співаків 
та їхні нові твори. 

Назарій-молодший народився 23 бе-
резня 1977 року в Чернівцях, Дмитро -19 
лютого 1976-го на Закарпатті. Обидва з 
відзнакою закінчили Національну музич-
ну академію України ім. П.Чайковського 
(Назарій – клас композиції в професора 
Івана Карабиця, Дмитро – клас вокалу в 
професора Костянтина Огнєвого). Наза-
рій Яремчук-молодший закінчив також 
аспірантуру (клас композиції в професо-
ра Мирослава Скорика). 

Брати брали участь у багатьох всеукра-
їнських та міжнародних конкурсах і фести-
валях, вони дипломанти Всеукраїнського 
фестивалю сучасної української естрадно-
ї пісні «Пісенний вернісаж», Міжнародного 
пісенного конкурсу «Золотий шлягер» (Бі-
лорусія), телерадіопроекту «Шлягер року», 
володарі гран-прі міжнародного пісенного 
конкурсу «Доля» (2000). У їхньому творчо-
му доробку альбоми пісень: «Родина», «На-
ша доля», «Кращі пісні».

Назарій та Дмитро Яремчуки – засно-
вники та організатори пісенного фестива-
лю «Родина» імені Назарія Яремчука, який 
щорічно відбувається за участю провідних 
майстрів та колективів сучасного естрад-
ного пісенного мистецтва в національно-
му палаці мистецтв «Україна» в Києві. 
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ШЕВЧЕНКІАНА

У 1960-ті роки, коли українці 
США почали збирати кошти 

на встановлення монумента 
Тарасу Шевченку у Вашингтоні, 
Микита Хрущов, тодішній пер-
ший секретар Центрального 
комітету КПРС, дізнавшись про 
це, розпорядився терміново 
оголосити всесоюзний конкурс 
проектів пам’ятника Шевченку в 
Москві. У конкурсі серед 35 про-
ектів-учасників перемогу здобу-
ла робота скульпторів Михайла 
Грицюка, Юлія Синькевича та 
Анатолія Фуженка з України. 

Юлій Синькевич – киянин, 
Анатолій Фуженко родом з 
Черкащини, Михайло Грицюк 
– із Закарпаття. Доля остан-
нього – найдраматичніша. 
25 років разом з родиною він 
жив у Арґентині. Але в 1950-ті 
роки, коли емігрантів почали 
наполегливо запрошувати на-
зад, «на родіну», Грицюки по-
вернулися до Києва. Батьки, 
роздивившись, повернулися 
назад до Буенос-Айресу. Ми-
хайло ж вступив до Київського 
художнього інституту, багато 
працював, але творча доля не 
склалася – єдина виставка, 
яку йому дозволили зробити 
з нагоди п’ятдесятиріччя, як 
творчий звіт, стала посмерт-
ною – художник кілька місяців 
не дожив до свого 50-літньо-
го ювілею й помер 10 серпня 
1979 року від хвороби нирок.

Пам’ятник Тарасу Шевчен-
ку в Москві відкрили 10 черв-
ня 1964 року, за вісім днів до 
відкриття пам’ятника у Ва-
шингтоні. Ця подія зробила 
скульпторів відомими на весь 
Радянський Союз. За версією 
одного з авторів монумента, 
Юлія Синькевича, загальною 
ідеєю пам’ятника є «окрилений 
поет». Динамічність, окриле-
ність постаті Тараса Шевченка 
не в останню чергу досяга-
ється завдяки оригінальному 
зовнішньому вигляду поета, 
вибору одягу – сучасної для 
Тараса Шевченка «шинелі-
крилатки». Та й сама постать 
поета справляє враження не 
статичної, а такої, що рухаєть-

ся, вростаючи в землю, що, 
за задумом авторів, мало під-
креслити зв’язок поета зі своїм 
народом. Однак проти такого 
образу поета висловлювалася 
група українських письмен-
ників, зокрема Максим Риль-
ський і Павло Тичина: осо-
бливій критиці було піддано 
шинель-крилатку, про яку не-
має жодних відомостей і дже-
рел, які підтверджували б, що 
Тарас Шевченко коли-небудь 
її носив. Однак, «окрилений» 
образ поета було затверджено 
найвищим компартійним на-
чальством і особисто Микитою 
Хрущовим.

У 1999 році московський 
пам’ятник Тарасу Шевченку 
«закрили» на «генеральну рес-
таврацію». 7 березня 2014 року, 
коли «зелені чоловічки» Путіна 
й Шойгу захоплювали Крим, у 
Москві урочисто відкрили рес-
таврований пам’ятник. Осно-
вним лейтмотивом церемонії 
відкриття стали слова міністра 
культури Російської Федера-
ції В. Мединського про те, що 
«творчість Шевченка зближує 
Росію та Україну, бо він був 
двомовним поетом».

За останнє століття в Росії 
нічого не змінилося. Одним із 
перших важливих заходів ра-
дянської влади в галузі мисте-
цтва був запропонований Лені-

ним декрет, ухвалений Радою 
Народних Комісарів РРФСР від 
12 квітня 1918 року, «Про знят-
тя пам’ятників, споруджених на 
честь царів та їхніх слуг, і роз-
роблення проектів пам’ятників 
Російській соцреволюції», в 
якому ухвалено план мону-
ментальної пропаґанди. За 
задумом «вождя», пам’ятники 
видатним у минулому особам 
мали представити народо-
ві справжніх героїв історії, їхні 
подвиги та самовіддану бо-

ротьбу за свободу людей. До 
списку революціонерів потра-
пив і Тарас Шевченко, як пред-
ставник трудового селянства.  
Для встановлення монумента 
великому Кобзареві України 
призначили Трубну площу в 
Москві. Скульптуру проекту-
вав і реалізував російський 
скульптор-академік Сергій 
Волнухін, який у 1913-1914-ті 
роки брав участь у конкурсі на 
кращий проект пам’ятника Т. 
Шевченкові для Києва. Свою 

останню роботу він розглядав 
лише як підготовку до переве-
дення статуї в твердий мате-
ріал і тільки як тимчасову спо-
руду. Церемонію відкриття, за 
новою практикою, фільмували. 
Урочисту промову виголосила 
завідуюча відділом ЦК партії О. 
Коллонтай. 

Гіпсове погруддя, вста-
новлене на тимчасовому 
дерев’яному постаменті, про-
стояло недовго, лише два 
роки. Гетьман Скоропадський 

з гіркотою й нерозумінням 
причин пізніше згадував: «По-
чалося гоніння на все україн-
ське, викидають навіть бюсти 
Шевченка...» Пам’ятник не 
зберігся, в 1920-му році його 
повернули в майстерню Сергія 
Волнухіна, який готувався ре-
алізувати проект у бронзі, але 
невдовзі помер.

28 листопада 1918 року в 
Курську створюється маріонет-
ковий Тимчасовий робітничо-
селянський уряд України. Ра-
дянські війська з «нейтральної 
зони» РСФРР готові розпочати 
вторгнення в Україну, ідеоло-
гічна підтримка не забарилася. 
Наступного дня, 29 листопада, 
в Петрограді на вулиці Красних 
зорь урочисто підноситься чер-
гове гіпсове погруддя Кобзаря 
роботи латвійського скульпто-
ра Яніса Тільберґа з написом 
на постаменті: «Великому укра-
инскому поэту-крестьянину Та-
расу Григорьевичу Шевченко 
(1814-1861). Великий русский 
народ». На мітинґу, присвя-
ченому цій події, з промовою 
виступив радянський нарком 
освіти Анатолій Луначарський, 
читали «Заповіт», знімали на 
кінокамеру, урочисто повто-
рювали, що Тарас Шевченко 
«зближує наші народи». А він, 
похмурий, дивився на всю цю 
вакханалію й неначе промов-
ляв: «Ніколи не зблизяться наші 
народи, доки Москва не пере-
стане гнобити українців й зазі-
хати на їхню святую землю».

Підготувала
Леся Клокун

КОЛИ ПАМ’ЯТНИКИ – ЯК ГОНКА ОЗБРОЄНЬ

На території Російської 
Фе де рації – три десятка па-
м’ятників та меморіальних 
до  шок, пов’язаних з іме нем 
Тараса Шевченка. Найве лич-
ніший встановлено в центрі її 
столиці, на бере зі річки Москви, 
поряд з готелем «Україна». 
Бронзо ва майже 6-метрова 
фігу ра Кобзаря стоїть на плас-
к о му, з підвищенням  пос-
та менті, виготовленому з 
жежелівського граніту, приве-
зе ного із Житомирщини. Копії 
цього московського монументу 
Шевченка стоять також у 
Миргороді на Полтавщині та 
Старобільську на Луганщині.

Пам’ятник Т. Шевченку в Москві, встановлений у 1964-му й реставрований у 2014-му році

Відкриття пам’ятника Т.Шевченку в Москві.  
3 листопада 1918 року 

Відкриття погруддя Т.Шевченка в Петрограді.  
29 листопада 1918 року



10(415) Березень 9, 2017 19

ШЕВЧЕНКО ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДОДОМУ…
Не розлюби себе. Не розгуби
Ні голосу, ні стогону, ні слуху.
Шевченко йде дорогами доби
І завжди обирає кручі духу.
Іде і йтиме у тривожний час,
І вже його не зупинить нікому.
Ви чуєте? Минаючи Парнас,
Шевченко повертається додому!

Павло Гірник

Дзеркало
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Живучи в Нью-Йорку, не 
відпускає відчуття, що 

постійно ступаєш у чиїсь слі-
ди. 

На перетині Union Square 
West і 16-ї вулиці – Енді Вар-
гола. Перетинаючи Юніон-
сквер, очі самі шукають 

Decker Building, шостий по-
верх, «Фабрику». У 1995 році 
його переустаткували під 
житловий будинок Джозе-
фа Ломбарді. На першому 
поверсі – Puma, на друго-
му – PhotoShelter. Цікаво, 
що тепер на шостому? Той, 
хто бачив фільм I shot Andy 
Warhol, пам’ятає цей 33-по-
верховий будинок. Зовні він 
майже не змінився. Саме біля 
нього Енді брав лист паперу й 
клав на хідник у час «пік», щоб 
на ньому відбилося якомога 
більше слідів людства. Нью-
Йоркського людства. Наро-
дившись у Пітсбурґу, він мріяв 
жити в Нью-Йорку. Саме тут 
3 червня 1968 року Валері 
Соланас, феміністка з «Това-
риства знищення чоловіків», 
діставши з паперового паке-
ту пістолет, тричі вистрілила 
в нього. Наступного дня всі 
нью-йоркські газети вийшли 
із заголовками-шапками на 
перших шпальтах: «Відома 
феміністка стріляла в коро-
ля поп-арту Енді Варгола», 
«Найпопулярніший художник 
Америки знаходиться при-
смерті». Король вижив, по-
вернувся назад, у «Фабрику», 
й змушений був до кінця своїх 
днів носити корсет, а часто й 
бронежилет.

Сюди, на Юніон-сквер, у 
Decker Building, на шостий 
поверх, Енді Воргол переніс 
«Фабрику» з 47-ї вулиці. Так 
називалася його студія, в якій 
він своє мистецтво поставив 
на серійне виробництво. Па-
ралельно захопився й зйом-
ками андеґраундних фільмів: 
встановлював стаціонарну кі-
нокамеру, перед якою актори 
імпровізували, чи вона просто 

фіксувала сцени повсякден-
ного життя. У першому фільмі 
«Сон», створеному в 1963 році, 
глядач упродовж шести годин 
бачить людину, яка спить. У 
8-годинному фільмі «Емпайр 
билдинґ» нерухома камера 
фіксує хмарочос, який занурю-
ється у вечірній туман і зникає 
в темряві ночі. У «Їжі» Роберт 
Індіана їсть один гриб протя-
гом 45 хвилин. У «Поцілунку» кі-
нозірка Наомі Левін 50 хвилин 
цілується з різними відомими 
чоловіками. У «Стрижці» – Біл-
лі Лініч 33 хвилини стриже собі 
волосся. Поступово «Фабрика» 
перетворилася на культовий 
храм мас-культури 1960-х. Сам 
гуру наполегливо працював 
над створенням власного імі-
джу: з допомогою пластичної 
операції ніс став класичним, 
майже римським, перетворив-
ся на предмет наслідування, 
незмінний шкіряний жакет, ли-
сину прикрила знаменита срі-
бляста перука. «Фабрику» при-
крашали сріблясті повітряні 
кульки й дзеркала, в 1966 році 
художник створив знамениту 

інсталяцію «Срібні хмари» – де-
корацію до балету Мерса Кан-
нінґема. Тому скульптура Енді 
Варгола, яка вже в наші часи 
з’явиться на Юніон-сквер, на-
впроти Decker Building, буде 
також сріблястою.

Його коріння також сягає 
Срібної землі. Хоча, коли Енді 
Варгола запитували, звідки 
він родом, відбувався тра-
диційним: «Я прийшов ніз-

відки». Притому, що пізніше 
дослідники творчості митця 
констатували, що він черпав 
своє натхнення зі спогадів 
про занурені в смог чорно-
білі індустріальні пейзажі Піт-
сбурга, де народився, і йому 
«завжди хотілося розфарбо-
вувати речі з маминої кухні», 
серед яких були й ті, які вона 
привезла зі своєї батьківщи-
ни. 

Батьки Андрія Варголи емі-
ґрували до Америки з лем-
ківського села Міково, що на 
кордоні зі Словаччиною, яка 
була тоді частиною Австро-
Угорської імперії, тобто, із са-
мого окрайця Срібної землі, 
як називають ті краї закарпат-
ці. Батько Андрій Варгола був 
шахтарем, мама Юлія май-
струвала квіти з консервних 
бляшанок та гофрованого па-

перу, вишивала картини, за-
робляла на прожиття миттям 
вікон та прибиранням чужих 
хат...

Коли Андрію-сину випо-
внилося 14 років, помер бать-
ко й найближчою людиною на 
світі стала й залишилася йому 
на все життя мама. Школи 
Енді не любив, ріс хворобли-
вим, лікарі діагностували в 
нього конвульсивну хворо-
бу «танець святого Вітта», 
ускладнену стресом. Аби не 
збожеволіти, хлопець почав 
малювати й творити, кажучи 
сучасною мовою, колажі – з 
обрізків газет, із знайдених на 
смітнику журналів. Перед Енді 
відкривався зовсім інший світ, 
у якому він і жив.

Після закінчення Carnegie 
Institute of Technology (нині 
Carnegie Mellon University), 
17-літній Андрій Варгола пе-
ребрався до Нью-Йорка. «Я 
жив зі своїми співмешкан-
цями, вірячи, що ми можемо 
стати добрими друзями й ді-
литися проблемами, але зре-
штою, завжди виходило, що 
вони зацікавлені в іншій осо-
бі лише, щоб розділити рент 
помешкання. Одного разу 
я жив із 17 різними людьми 
в пивниці на 103-й вулиці й 
Мангетен-авеню і жоден з них 
ніколи не поділився зі мною 
наболілим», – писав він пізні-
ше у своєму щоденнику.

Перша його нью-йоркська 
виставка відбулася в 1952 
році – 15 малюнків до літера-
турних творів Трумена Капоте, 
які стали бестселлерами. Тоді 
ж Андрій Варгола змінює своє 
русинське ім’я та прізвище 
на більш американські – Енді 
Варгол. Деякі його біографи 

ВІД ШТАТУ ДО ШТАТУ

«Срібна» скульптура Енді Варгола на Юніон-сквер у Нью-Йорку

СРІБНА ФАБРИКА НА ЮНІОН-СКВЕР

«Мерилін Монро» – одна з найзнаменитіших картин Енді Варгола. 1967 р.

Наша довідка: Енді Варгол (ім’я при народженні – Андрій Варгола) – всесвітньо відомий аме-
риканський митець, один із засновників і король поп-арту.

Народився 6 серпня 1928 року в Пітсбургу (штат Пенсильванія) в лемківській родині, яка 
приїхала до США з території сучасної Словаччини. Закінчив Технологічний інститут Карнеґі 
(нині Університет Карнеґі Мелон) за спеціалізацією «художній дизайн». Більшу частину свого 
життя провів у Нью-Йорку.

Творча спадщина Енді Воргола надзвичайно плідна та різноманітна. Він створив майже 10 
тисяч творів: фотографії, картини, ілюстрації, скульптури, інсталяції, кінофільми, книги. Найдо-
рожчою роботою Воргола стала картина «Вісім Елвісів», яку восени 2008 року було продано за 
більш як 100 мільйонів доларів.

Більша частина творчої спадщини Енді Воргола (понад 8 тисяч об’єктів) зберігається в його 
музеї в Пітсбургу. Помер 22 лютого 1987 року в Нью-Йорку, похований на греко-католицькому 
цвинтарі Св.Івана Хрестителя в Бетел-парку, на околиці Пітсбурга.
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розповідають, що революція, 
яку Енді зробив у мистецтві, 
розпочалася ніби-то з поради 
його приятельки-галерейниці 
Мюрель Латової, яка буцімто 
напоумила «написати щось 
таке, що кожна людина ба-
чить щодня, щось таке, що ко-
жен впізнає... Щось на кшталт 
бляшанки супу». 

Наступного дня Енді пішов 
до супермаркету, купив всі 
різновиди консервованих ба-
нок із супом по 20 центів за 
штуку, й так народилася відо-
ма серія із 32 картин, кожна з 
яких відтворювала одну з 32-х 
банок відомого всій Америці 
«Campbell’s Soup». Підписи 
на шедевральних етикетках, 
створених Енді, робила Юлія 
Варгола, його мама, власною 
рукою. Втім, у легендарного 
полотна «32 банки супу» є ще 
з десяток версій і легенд.

Невже все так просто? Не-
вже світ виявився настільки 
наївним, що маси були гото-
ві оголосити банку дешевого 
супу музейним скарбом і ге-
ніальним художнім проривом? 
«Він дав нам відчути, що навіть 
у нікчемній і звичайній речі 
приховане велике значення. 
Його банки повні поезії, вони 
розкривають сутність речей», 
– писав один критик. «Як мож-
на це назвати мистецтвом?!» – 
обурювалися інші, дивлячись 
на зображення «шедевраль-
ної» банки супу й не помічаючи 
там жодного мистецтва, не те 
що геніальності. 

Енді Варгол був першим, 
але не найпершим. Задов-
го до нього Марсель Дюшан 
вже поставив запитання: де 
проходить межа між звичай-
ним предметом побуту й ви-
твором мистецтва? Однак 
Енді Варгол був першим у 
тому, що не тільки задавався 
аналогічним запитанням, а й 
перевернув загальноприй-
няту ситуацію з ніг на голо-
ву. Сьогодні це намагаєть-
ся робити кожна особа, яка 
називає себе модерністом, 
але не кожен експеримент 
вдається, тим паче не кожен 
експеримент творить щось 
абсолютно інше-нове, «пе-
ретворюючи воду на вино». 
Енді Варгол робив навпа-
ки – перетворював вино на 
воду, а воду – на порожнечу. 
Він не заперечував, що тор-
гує «нічим», що його банки із 
супом – «безтілесні етикет-
ки», що існування саме по 
собі нічого не означає, що 
власне, порожнеча, наповне-
на новим змістом, і є сенсом 
його творчості. Деякі крити-
ки його так і називали «Саме 
Ніщо». Напевне тому ніхто, 
крім матері, не бачив його 
справжнім. Порожнечу Енді 
Варгол шукав і в людях. «У 
ній була дивовижна порож-
неча й ранимість, які робили 
її віддзеркаленням інтимних 
фантазій будь-кого. Вона мо-
гла бути всім, чим захочеш, 
–дівчинкою, жінкою, розум-
ною, дурненькою, багатою, 
злиденною, прекрасним чис-
тим листком», – казав він про 

свою близьку приятельку й 
музу, актрису Едіт Сенджвік. 
Сенс творчості Варгола був у 
тому, щоб взяти буденну річ, 
відомий портрет, усталений 
образ, «випорожнити» його 
й наповнити новим змістом. 
Енді пішов далі Дюшана та 
його послідовників-дадаїс тів 
– узявши за основу не просто 
предмет, а об’єкт, вже від-
працьований у мас-культурі, 
він відправив його у по-
вторне плавання людською 
пам’яттю.

«Якби я тільки міг створити 
щось схоже на джинси. Щось, 
завдяки чому мене пам’ятали 
б», – надиктовував він свої 
думки телефоністці.

Зрештою, так і сталося 
– Енді Варгол створив свої 
«джинси»: 32 банки супу, 3 
пляшки кока-коли, вісім Едві-
сів, дев’ять Монро – мистецтво 
суспільства споживачів, яке ху-
дожник прославляє й над яким 
іронізує. Зрештою, сьогодні 
кожен, у кого є айфон, може 
відчути себе Енді Варголом – 
варто лише налаштувати його 
на відповідний «фільтр».

У 1962 році Енді Варгол по-
чав застосовувати шовкотра-
фаретну технологію – фото-
графія методом шовкографії 
переносилась на полотно. 
«Фабрика» на Юніон-сквер 
випускала до 80 картин що-
дня. Енді Варгол став одним 
з перших художників, які до-
вели, що мистецтво – це не 
лише талант, а й комерція. Ху-
дожній світ розколовся: одна 
половина вважала його гені-
єм, інша – цілковитою про-
фанацією мистецтва. Від до-
ларових зображень художник 
рушив до символів Америки. 

4 серпня 1962 року звела 
порахунки із життям Мерилін 
Монро й це поклало початок 
великій серії шовкотрафарет-
них зображень відомих кіноак-
трис. Ще більшу популярність 
принесла серія «чудових аме-
риканських предметів» – було 
створено «Три пляшки кока-
коли» й «Електричний стілець». 
За цією серією були портрети 
Джона Кеннеді, Мао Дзе-дуна, 
Елвіса Преслі, шаха Ірану... На-
писану в 1963-му році картину 
«Вісім Елвісів», в 2008-му було 
продано за більш як 100 міль-
йонів доларів. Енді опинився 
у товаристві Пабло Пікассо та 
Вінсента Ван Ґоґа. 

У 1968 році Варгол був вже 
визнаним майстром поп-арту. 
Його запрошують у Білий дім, 
його виставки з успіхом ман-
друють світом, а за одну з 
його картин на аукціоні запла-
тили 60 тисяч доларів. Ніхто 
із сучасників-митців стільки 
не отримував. Тоді став зна-
менитим вираз Енді Варгола: 
«Кожна людина заслуговує на 
15 хвилин слави».  

Уже після смерті художни-
ка у Вашингтоні, в музеї Гіш-
горна, було виставлено 102 
шовкових полотна під назвою 
«Тіні Енді Варгола». Він ство-
рив ці картини в останні роки 
свого життя. На них – фото-
графії тіней зі студії в Нью-

Йорку. Саме звідси, з цих 
«тіней» розпочався новий і 
останній етап творчості Вар-
гола – абстракція. Як іронія 
над самим поняттям абстрак-
ціонізму й ще одна спроба по-
шуку сенсу життя. 

«Смерть – це все одно, що 
сходити в Блумінґдейл», – ка-
зав іноді Енді. Й лукавив.

Він панічно боявся смерті. 
Попри те, що двічі на тиждень 
ходив до церкви, створив два 
біблійні цикли. Тема смерті – 
одна з головних у творчості 
художника. Він зображував 
похорони, аварії, катастрофи, 
атомні бомби, траур Жаклін 
Кеннеді, хворобливість Елі-
забет Тейлор, посмертні пор-
трети Мерилін Монро. І на все 
це накладав яскраві фарби, 
ніби тим самим намагаючись 
замаскувати, знищити, зніве-
лювати жах перед смертю.

Енді Варгол помер 22 лю-
того 1987 року, уві сні, від 
серцевого нападу. Про те, 
що Енді страждав захворю-
ванням сечового міхура, зна-
ла лише його мама та лікарі. 
Але він до останньої хвилини 
боявся лікарів і відмовлявся 
їхати до шпиталю. Операція 
пройшла успішно. Ввечері 
медсестра поміряла пацієнту 
температуру й побажала до-
брої ночі. А вранці він не про-
кинувся... 

Після його смерті адвокати 
й друзі, відкривши помешкан-
ня, були вражені від побаче-
ного: скрізь – на мармурових 
столах, в антикварних кріслах, 
різьблених шафах – громади-
лися не розпаковані пакети з 
покупками, недбало розкида-
ні фігурки з чорного дерева, 
діаманти, флакони дорогих 
парфумів, банки з-під печива, 
набиті купюрами... На аукці-
оні «Сотбіс» колекцію прода-
ли за 25,3 мільйона доларів. 
Але залишилося запитання: 
невже коронований майстер 
поп-арту до кінця своїх днів в 
душі залишався дитиною бід-
них русинських селян? 

Він хотів бути й залишитися 
нью-йоркцем. Пітстурґ не об-
разився на свого знаменито-
го земляка, який не визнавав 
за життя себе його сином. На 
його честь Пітсбурґ назвав 
один із мостів. Дорога по ньо-
му веде до музею його імені, 
який має прекрасну колекцію 
робіт та речей майстра. А тро-
хи далі зберігся похмурий це-
гляний будинок, у якому зрос-
тав Андрій Варгола. Пам’ятна 
табличка висить і на місце-
вому університеті, де він на-
вчався. Останній земний при-
хисток Андрій Варгола-Енді 
Варгол знайшов на скромно-
му цвинтарі греко-католиць-
кої церкви Івана Хрестителя в 
передмісті Пітсбурґа.

15 хвилин слави Енді Варго-
ла тривають уже більш як пів-
століття, однак загадку його 
таланту так і не розгадано...

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський
Нью-Йорк – Пітсбурґ 

(Пенсильванія) –  
Нью-Йорк

Decker Building на Юніон-сквер у Нью-Йорку, де знаходилася 
майстерня Енді Варгола й де його було тяжко поранено

Останній прихисток Енді Варгола на українському греко-католицькому 
цвинтарі в передмісті Пітсбурґа

Русинська католицька церква візантійського обряду Св.Івана 
Золотоустого в Пітсбурґу, яку відвідувала родина Варголів

Портрет з матір’ю та старшим братом. Пітсбург, 1932 р.
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 l ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ l ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ l ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ l

Plumbers & experienced plumber helpers  
needed in NYC area. 

Please e-mail your resume to  
cobaltmechanical@aol.com 

or call 718-786-2515

14 березня, у вівторок, 
о 7:00 год. вечора за адресою:  

240 Hope Avenue Passaic, NJ 07055

Під час зустрічі можна буде купити книгу 
українською або англійською мовами  

та отримати авторський автограф 

Квитки-пожертвування – $10
Для студентів і дітей – вхід безкоштовний

Детальніша інформація за телефоном: 
(201) 220-9235 – Валентина

спонсор:

НАСТУПНИЙ НОМЕР «НОВОЇ ГАЗЕТИ» ВИЙДЕ 23 БЕРЕЗНЯ

l РОЗШУКУЄМО РІДНЮ l РОЗШУКУЄМО РІДНЮ l РОЗШУКУЄМО РІДНЮ

Просимо відгукнутися тих, хто знав  
ПАРАНЮ РОСІНСЬКУ АБО БОЙОВСЬКОГО,

які бували в церкві св. Юра в нью-Йорку й давали пожертви  
на випуск книжок «Бережанська земля». тел: (773) 653-3577

запрошують громаду на зустріч з автором роману «АЕРОПОРТ» (про героїчних захисників-кіборґів 
Донецького летовища), відомим журналістом «Los Angeles Times» СЕРГІЄМ ЛОЙКОМ

13 березня, в понеділок, 
о 6:30 год. вечора за адресою:  

203 Second Avenue, 
New York 10003

Tel: (212) 228-6840

Квитки-пожертвування – $10

Для студентів та дітей –  
вхід безкоштовний

Під час зустрічі можна буде купити книгу 
українською або англійською мовами  

та отримати авторський автограф 

137-Й ВІДДІЛ СОЮЗУ  
УКРАЇНОК АМЕРИКИ

ОБ’ЄДНАНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ВІДДІЛ УККА В НЬЮ-ЙОРКУ

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ! 
ЗМІНА ГРАФІКУ ПРИЙОМУ ВІДВІДУВАЧІВ  

У ГЕНКОНСУЛЬСТВІ В НЬЮ-ЙОРКУ!

240 East 49th Street, New York, NY 10017 
Тел: (212)371-5690; (212)371-6965 

У зв’язку із значним збільшенням кількості звернень громадян України до 
Генерального консульства України в Нью-Йорку з клопотанням про оформлення 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон, Генконсульством прийнято 
рішення про збільшення кількості годин прийому громадян із паспортних питань.

З 13 березня 2017 року громадяни України матимуть змогу звернутися до 
Генконсульства в Нью-Йорку з паспортних питань за таким розпорядком:

 

Прийом громадян із паспортних питань:
понеділок: 9:00 – 12:00; середа: 9:00 – 12:00; 14:00 – 17:00

 
Видача оформлених паспортів:

понеділок: 14:00 – 16:00; середа:  12:00 – 13:00
 

Прийом громадян з інших питань (питання нотаріату, громадянства, витребування 
документів, оформлення посвідчень особи на повернення в Україну, візові питання та 

інші, окрім паспортних):
вівторок: 9:00 – 12:00
четвер: 9:00 – 12:00

п’ятниця: 9:00 – 12:00
 

Детальніша інформація на інтернет– сторінці: www.ny.mfa.gov.ua
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