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Події

Жінка з українським корінням
підкорила космос
Гайдемарі Стефанишин-Пайпер — одна з найуспішніших
астронавтів NASA, інженер, яка пройшла довгий шлях від
військово-морських сил до виходу у відкритий космос. На
рахунку Гайдемарі Стефанишин-Пайпер два космічні польоти загальною тривалістю 27 діб і 5 виходів у відкритий
космос. За 2 роки Стефанишин знову вирушила в космос.
Цього разі на шатлі «Ендевор». Місія тривала 2 тижні і
команда встигла сповна насолодитися сходом і заходом
сонця кожні 45 хвилин, побавитися їжею та «поплавати» в
невагомості.

Німеччина
розробляє «план
Маршалла» для
України

П

ро це розповів голова Німецько-української
парламентської групи в Бундестазі КарлГеорг Вельман.
— Ми працюємо над новою
стратегією для стабілізації та розвитку України, разом з українцями. З набагато більшими фінансовими та політичними зусиллями,
— про це в інтерв’ю виданню «Сегодня» розповів член Християнсько-демократичного союзу і
голова Німецько-української парламентської групи в Бундестазі
Карл-Георг Вельман.
За його словами, ця стратегія
стане чимось новим для України
та стане своєрідним доповненням
до Угоди про асоціацію з ЄС. Щоправда, зараз документ існує лише
на стадії розробки і не став частиною офіційної політики.
Це ідея ґрунтовного «плану

етективами Національного антикорупційного бюро України
проводиться широкомасштабна
операція на Тернопільщині. Наразі відбуваються понад 40 обшуків.
Процесуальні дії проводяться в межах розслідування факту
вимагання неправомірної вигоди
(хабара) у розмірі 12 тисяч доларів
США (324 тис. грн) від мешканки
міста Тернополя за припинення
порушеного проти неї кримінального провадження. На причетність до вчинення цього правопорушення перевіряють понад 10
осіб, у тому числі й співробітників
Управління поліції Тернопільської
області, прокуратури Тернопільської області та прокуратури міста

Тернополя.
Ця операція відбувається завдяки спільним зусиллям детективів НАБУ, Управління внутрішньої
безпеки, департаментів оперативного документування та оперативно-технічних заходів Служби
безпеки України та Управління
внутрішньої безпеки Національної поліції України. Загалом у ній
беруть участь понад 100 співробітників правоохоронних органів.
Початок операції став можливим завдяки принциповій позиції
процесуальних керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України, які здійснювали
процесуальне керівництво цією
операцією.

Прем’єр Угорщини: банди мігрантів не
будуть полювати на наших дружин і дочок

П

рем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму щорічному зверненні, яке відбулося 28
лютого, анонсував будівництво
нових огорож на кордоні, що має
«навчити Брюссель, контрабандистів і мігрантів тому, що Угорщина — це суверенна держава».
«Майбутньому Європи загрожують, перш за все, не ті, хто
хоче сюди приїхати, а ті політичні,
економічні та інтелектуальні лідери, які намагаються переробити

Стільки мільярдів гривень заборгували НБУ українські банки. Велика сума
заборгованості була видана банкам до
2014 року — 45,189 млрд грн і в першому півріччі 2014 року — 41,420 млрд грн.
Банки повернули Нацбанку 1,5 млрд
гривень рефінансування 18–22 січня.

Лідер російської опозиційної партії
«ПАРНАС» Михайло Касьянов хоче відновити
законність, яку Росія порушила анексією
Криму в 2014 році. Про свої наміри він
розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода». «Ми
сядемо за стіл переговорів з українською
владою і будемо все це обговорювати. Я не
бачу жодних проблем», — заявив політик.

Україна не повинна
платити за Донбас

Маршалла» для відновлення економіки, управління, судової системи і тому подібного. Якщо цей
«план Маршалла» коли-небудь
почне працювати, то тільки під повним контролем і моніторингом з
боку Німеччини, — зазначив Вельман.
Водночас він наголосив, що
доля Європи прямо залежить від
долі України.
«Але в першу чергу і ви повинні робити свою домашню роботу. Наприклад, як робили поляки
після підписання Угоди про асоціацію з ЄС понад 20 років тому», —
додав він.
До слова, напередодні Прем’єрміністр Великобританії Девід Кемерон пояснив, що агресія Росії
щодо України є однією з причин,
чому Британія повинна залишитись у Європейському Союзі.

Детективи НАБУ проводять масштабну
операцію на Тернопільщині
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Російський опозиціонер
готовий повернути Крим
Україні

Європу, перебуваючи в опозиції
до народу Європи», — підкреслив
Орбан. Він також повідомив, що
дав розпорядження МВС Угорщини з будівництва нової огорожі на
кордоні з Румунією.
«Угорщина і надалі буде чинити опір планам ЄС з розподілу мігрантів відповідно до квот, згідно
з якими 100 тисяч мігрантів має
бути розселено по всіх країнах
ЄС», — сказав глава угорського
уряду.

Київ повинен знайти в собі
мужність відмовитися від «самогубства», оголосити Донбаський
анклав окупованою Росією територією — і «умити руки», зазначає
американський історик українського походження, політолог, дослідник імперіалізму та націоналізму
Олександр Мотиль.
Якщо вас дивує той факт, що
Мінський мирний процес не веде до
миру, то ви є такою ж недалекоглядною людиною, як вельми шановний
російський економіст і директор
Центру вивчення постіндустріального суспільства в Москві Владислав
Іноземцев. Відповідь — Володимир
Путін не хоче миру. Він хоче зробити Україну перманентно залежною
від Кремля.
Як? Якби Київ реінтегрував тепер окупований, політично отруєний і економічно розорений Донбас
в Україні, знаючи, що цей регіон тепер назавжди паралізований довіреними особами Путіна, це зробило б
Україну постійним банкрутом, маріонеткою сусідньої мафіозної держави. Це було б самогубством.
Трагічно, хоча багато українських політиків розуміють, що немає ніякого сенсу для України заражати себе цією формою раку. Але
сила української патріотичної риторики — «Донбас одвічно українська
земля!» — може навантажити країну
тягарем настільки важким, що він
розчавить її суверенітет і демократію, перемістить її подалі від Європи
і світу. Це призведе до того, в чому
не зміг домогтися успіху Віктор Янукович: Україна перетвориться в недалеку «глибинку» відсталої імпері-

 ДОВІДКОВО

Олександр Мотиль — американський історик українського
походження, політолог, літератор і
художник; дослідник імперіалізму
та націоналізму. Професор політології в Ратгерському університеті
(США), директор програми вивчення Східної та Центральної Європи,
член видавничої ради українського
часопису «Критика».
алістичної нафтової держави.
Чи планує Москва приєднати
до себе сепаратистський анклав —
Донбас? Іноземцев каже: ні. Можливо, Кремль розглядав цей варіант
на початку потрясінь у квітні–травні 2014 року, але тепер, після війни,
коли ми стали свідками величезних
руйнувань, дисфункції системи та
трансформації регіону в економічну
пустку, очевидно, Росія не анексує
його... Багато чого там було зруйновано, багато було вкрадено, відвезено в Росію і перепродано. Я вважаю, що цей регіон не представляє
ніякої економічної вигоди. Більше
того, якщо в нього спочатку були:
вугільна та металургійна промисловість, то металургія залишається
в Маріуполі, який, слава Богу, під
українським контролем, до того ж
вугільна промисловість дуже невигідна. Бюджет України субсидував
Донбас протягом багатьох років...
Росія знає, що ця галузь є збитковою
і не має жодного наміру підтримувати схід України...
То чого Москва хоче? Щоб так
звані Донецька і Луганська народні
республіки возз’єдналися з Україною?

Усі політики Росії після розпаду
Радянського Союзу — і не тільки
прихильники Путіна — націлені на
створення де-небудь безладу, який
вони збираються залишити в тій
же кондиції. Вони намагалися використовувати Придністров’я, щоб
підірвати Молдавську державність,
але в Придністров’ї, як виявилося,
немає ніякої користі для Росії, анексія була небажана, оскільки це сприяло б появі дороги через Кишинів до
Європи. Те ж саме відбулося в Грузії.
Тепер настала черга України. Москва
не потребує Донбасу або сильної
України. Кремль хоче навантажити
Київ постійними проблемами. Так
що Україна не зможе вступити в ЄС
і НАТО через свій територіальний
конфлікт. А так звані ДНР і ЛНР
проводитимуть лінію Москви в парламенті України. Це гачок, на якому
Україна повинна повиснути.
Економіст Андерс Аслунд абсолютно правильно стверджує, що
Україна не повинна платити за Донбас. Хто повинен платити за відновлення Донбасу? Очевидна відповідь
— агресор, Росія. У справедливому
світі Україна додала б вимог до переговорів у Мінську у вигляді близько
$ 20 млрд військових репарацій з Росії за Донбас. На жаль, тільки ті, хто
програв, платять репарації.
У майбутньому нереально очікувати, що Україна зможе фінансувати
відновлення Донбасу. Також вона не
може більше позичати гроші, щоб
провести на цих територіях відновлювальні роботи. Вочевидь, більша
частина міських територій Донбасу
залишиться промисловими пустелями, серед яких досить важко буде
реінтегрувати населення.
Єдиним розумним рішенням
є Європейський Союз і Сполучені
Штати, які можуть надати істотну
допомогу у вигляді грантів в Україну для відновлення та реінтеграції
Донбасу. Заради стабілізації зруйнованої війною території в Європі, $ 20
млрд — це не великі гроші. Просто
порівняйте їх з $ 300 млрд, які Європейський Союз віддав на Грецьку
фінансову кризу.
Якщо Росія і Захід не будуть платити за злочинне руйнування Росією
контрольованих «ДНР-ЛНР» територій, то Україна отримає ступор із
законопроектами. І це вб’є будь-яку
надію, що Україна стане життєздатною і сучасною демократичною державою.
Київ повинен знайти в собі
мужність відмовитися від «самогубства», оголосити Донбаський анклав
окупованою Росією територією — і
«умити руки».
Олександр МОТИЛЬ

Волинський торф може серйозно почати працювати на економіку області
Фінляндія — одна з країн, де вдалося досягти такого балансу, тому
фінську енергетичну історію називають історією переможців. Фінська
енергетична політика витримала
випробування суворим кліматом та
соціальною складовою. Люди там
отримують якісні та доступні за ціною послуги. Держава не переймається проблемами підприємств, які
займаються енерговиробництвом
та постачанням енергії, а лишень
отримує від них солідні податки. І,
врешті, екосистеми цієї скандинавської країни збережені, ліси схожі
на добротно доглянуті парки й атмосфера порівняно не забруднена.
Про все це говорили під час зустрічі
волинян з представниками «Фінського Енергетичного клубу» Раймо
Сопо та Еса Теппо, підсумком якої
стало підписання Меморандуму про
співпрацю між цією організацією та
Волинською обласною радою.

Запасами на території волинського Полісся свого часу цікавилась одна з компаній, яка працює на
інвестиціях з офшорів і, відповідно,
має не зовсім привабливу репутацію, повідав перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик.
«Зусиллями депутатів обласної
ради вдалося не пустити це підприємство на наші території, бо ми не
мали гарантій, що воно діятиме в

інтересах економіки Волині та виконуватиме екологічні Закони України», — наголосив Олександр Пирожик. Він також нагадав, як держава
неодноразово мала намір виставити
на приватизацію ДП «Волиньторф»
і яка позиція обласної ради з цього
питання. Депутатів насторожує не
стільки форма власності підприємства, як збереження профілю його
діяльності. Саме тому наразі на розгляді обласної ради є проект рішення «Про надання згоди на прийняття
у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст області цілісного майнового комплексу, що перебуває на балансі ДП «Волиньторф».
Представники Фінського Енергетичного клубу Раймо Сопо та Еса
Теппо розповідали про досягнення
торф’яної галузі в своїй країні. Починаючи з 70-х років використання
торфу як палива тут є складовою
державної енергетичної концепції.
На сьогодні торф’яна галузь пра-

цює рентабельно та вигідно для
всіх сторін — і споживачів, і держави. Велика увага приділяється
дотриманню високих екологічних
стандартів. Суть полягає в тому, що
торф у Фінляндії не переробляється
на торфобрикети, як це прийнято в
Україні, а на рівні з деревиною є сировиною для ТЕЦ, що виробляють
теплову та електричну енергію і централізовано подають її споживачам.
Приміром, шосте за розміром місто
у Фінляндії — Оулу — має дві ТЕЦ,
які забезпечують необхідні послуги
для 136 тис. мешканців. На середньостатистичній ТЕЦ у Фінляндії
працює всього 16 працівників. Разом з тим, ще 250 людей задіяні в добуванні сировини та в логістичному
процесі. Отож, роботу люди мають.
У тому, що фінський досвід можна успішно адаптувати до волинських умов, переконаний доцент
Національного університету водного господарства та природокористу-

вання Володимир Гнєушев.
До співпраці та роботи на результат готовий і директор ДП «Волиньторф», депутат обласної ради
Іван Киричик. Він зауважив, що
на Волині одні з найбільших запасів торфу в Україні — 225 млн тон.
«Цього ресурсу вистачить на 2 тисячі років», — додав депутат.
Великі надії на ефективну співпрацю з Фінським Енергетичним
клубом покладає і радник голови
обласної ради Веніамін Туз. «Зараз
у обласній раді працює потужна
команда на чолі з головою Ігорем
Палицею. Думаю, врешті наші надра почнуть працювати на Волинь і
волинян. Ми не заслуговуємо на те,
щоб бути на 19 місці серед областей
України за рівнем соціально-екномічного розвитку, бо маємо друге
місце в державі за кількістю природного ресурсу на 1 млн населення,
яке в нас проживає», — зауважив
Веніамін Туз.

