Ukraińskie luksusy
Piotr Pogorzelski

Rezydencja prezydenta Wiktora Janukowycza jest strzeżona niczym najważniejsza tajemnica państwowa. Dziennikarze chcący obejrzeć willę próbowali podpłynąć do niej pontonem, przelatywali nad nią helikopterem
i wykorzystywali zdjęcia satelitarne.
Ukraina należy do najbiedniejszych krajów Europy. Jednak patrząc na styl życia
ukraińskiej elity, można dojść do wniosku, że jest pierwsza na liście najbogatszych.
Według najpopularniejszego kijowskiego tygodnika „Korrespondent”, Wiktor Janukowycz zalicza się do najdroższych w utrzymaniu szefów państwa na świecie. Dzień
pracy ukraińskiego prezydenta kosztuje 170 tysięcy dolarów, z czego jedna trzecia jest
przeznaczona na zapewnienie prezydentowi komfortu. Chodzi tutaj o pozostające do
jego dyspozycji helikoptery, samoloty i specjalny wagon do przewozu prezydenckich
limuzyn. Mimo że kontrolowane przez Janukowycza władze, a także on sam, mówią
często o konieczności oszczędzania i rezygnują na przykład z parady z okazji dwudziestolecia niepodległości kraju, prezydent organizuje z pompą swoje sześćdziesiąte
pierwsze urodziny. Według kijowskich mediów niemal 330 tysięcy dolarów wydano
tylko na występy gwiazd na urodzinowym przyjęciu. Jeśli wierzyć deklaracji podatkowej Janukowycza, to w zeszłym roku zarobił on równowartość 115 tysięcy dolarów,
a na kontach miał około 130 tysięcy dolarów. Kto w takim razie zapłacił za tę imprezę?
Od niedawna na Ukrainie obowiązuje prawo zabraniające urzędnikom państwowym
przyjmowania prezentów, których wartość przekracza 480 hrywien, czyli 60 dolarów,
o czym szef państwa przypomniał na konferencji prasowej. Tym razem Janukowycz
i tak wykazał się skromnością. Jego zeszłoroczny jubileusz kosztował co najmniej 1,35
miliona dolarów. Ani wtedy, ani obecnie sprawą nie zajęła się prokuratura, choć wszyscy zadawali sobie pytanie: skąd człowiek, który całe życie pracował na państwowych
stanowiskach, ma pieniądze na organizację takich imprez?

Popatrzcie tylko, jak ja mieszkam
Na to pytanie nie odpowiem. Skupię się na tym, gdzie i jak żyje Janukowycz. Dodam, że warszawski Belweder to w porównaniu z podkijowskim Międzygórzem
opuszczona stodoła.
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Jeżeli wierzyć ukraińskiemu prezydentowi, to mieszka on w należącym do niego
domu o powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych. Ma do dyspozycji 2 hektary
ziemi. Po raz pierwszy zwykli Ukraińcy mogli zobaczyć posiadłość w jej obecnym
stanie w czerwcu tego roku. Prezydent zaprosił wtedy do rezydencji kilku dziennikarzy, w większości lojalnych wobec władz. Willa szefa państwa urządzona jest
w zmodernizowanym radzieckim stylu: masywne meble, ciężkie zasłony. Architekci i dekoratorzy wnętrz po obejrzeniu rezydencji w telewizji ocenili jej wartość na
2 miliony dolarów.
Jednak, według nieoﬁcjalnych informacji, Janukowycz ma do dyspozycji o wiele
większe posiadłości. Warto przeczytać żmudną i miejscami nudną historię o tym,
w jaki sposób obecny prezydent doszedł do takiego bogactwa, aby zrozumieć, jak
bardzo główne postaci ukraińskiej elity politycznej są ze sobą powiązane i jak często pragmatyzm bierze górę nad uczciwością.
Janukowycz zamieszkał w Międzygórzu w 2002 roku, gdy został premierem
Ukrainy. W 2005 roku budynek, w którym rezydował, został mu przekazany przez
prezydenta Leonida Kuczmę w dożywotnie użytkowanie. Nowa władza w osobie
Wiktora Juszczenki na krótko wyrzuciła go stamtąd, ale już w 2006 roku prezydent
potwierdził dekret swojego poprzednika. W tym samym roku Janukowycz został
premierem, a rok później rozpoczęła się cała historia Międzygórza. Wówczas jedna
z pobliskich willi została przekazana z bezpośredniej własności państwowej agendy podległej Sekretariatowi Prezydenta Ministerstwu Przyrody, a następnie – państwowej ﬁrmie Nadra Ukrainy, zajmującej się wydobyciem kopalin. Dziennikarka
portalu „Lewyj Bierieg” Tetiana Czornowił, która wielokrotnie pisała na temat
Międzygórza, podkreśla, że musiał o tym wiedzieć ówczesny szef państwa Wiktor
Juszczenko. Przystanie na to było „polityczną łapówką” dla Janukowycza za zgodę
na przedterminowe wybory parlamentarne. Autor wielu artykułów na temat Międzygórza, dziennikarz portalu „Ukraińska Prawda” Serhij Leszczenko potwierdza,
że Juszczenko wielokrotnie miał okazję przerwać proces prywatyzacji rezydencji.
Przede wszystkim, mógł nie przekazywać jej własności z Sekretariatu Prezydenta
do Ministerstwa Przyrody. Mógł także zawetować decyzję rządu o przekazaniu
Międzygórza z Ministerstwa Przyrody ﬁrmie Nadra Ukrainy.
– Jednak tego nie zrobił, choć wielokrotnie wykorzystywał ten mechanizm później,
gdy premierem była Julia Tymoszenko, aby sabotować jej decyzje – mówi Leszczenko.
W 2007 roku dziennikarze po raz pierwszy dostąpili zaszczytu obejrzenia Międzygórza – wówczas znajdował się tam skromny domek szefa rządu. Janukowycz
żalił się na popękane ściany i straszne warunki życia. Kilka dni po wizycie reporterów budynek zrównano z ziemią.
Jak już wspomniałem, Janukowycz, będąc premierem, przekazał terytorium
Międzygórza z bezpośredniej własności rządu państwowej ﬁ rmie Nadra Ukrainy.
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Już wtedy rozpoczęły się kosztowne prace budowlane, w tym utworzenie jeziora czy umocnienie brzegów Dniepru. Wszystko to za pieniądze z budżetu. Postawiono także płot wysoki na pięć metrów. Dwa lata później minister spraw
wewnętrznych Jurij Łucenko oświadczył, że jedna z prywatnych ﬁrm zarobiła
w 2007 roku niemal 3 miliony hrywien (600 tysięcy dolarów) na oczyszczeniu
zatoki Zalewu Kijowskiego oraz budowie wałów przeciwpowodziowych. W tym
samym roku 2,3 miliona hrywien (460 tysięcy dolarów)
Dziennikarze próbowali zostało przeznaczonych z budżetu państwa na drogi do
dowiedzieć się, jak Międzygórza. Potem, jak twierdził Łucenko, wydano jeszcze 25 milionów hrywien (5 milionów dolarów) na 8,5-kiwygląda rezydencja
lometrowy odcinek drogi także na tym terenie. Nawet jeśli
Janukowycza. Pomagają
wziąć pod uwagę czasem zbyt długi język ówczesnego szefa
w tym jedynie mapy MSW i podzielić te kwoty przez dziesięć, to suma i tak jest
satelitarne dostępne porażająca. Szczególnie, że chodzi o komfort jednej osoby.
w internecie bądź
We wrześniu 2007 roku państwo straciło, a raczej odhelikopter czy ponton. dało Międzygórze. Nadra Ukrainy podpisały bowiem
umowę o zamianie z prywatną spółką MedInvestTrade.
Za rezydencję w Międzygórzu otrzymała ona dwa niemal zrujnowane budynki
na Drodze Parkowej w centrum Kijowa, które później traﬁły do Sekretariatu
Prezydenta. Następnie doszło do kilku ﬁ kcyjnych procesów sądowych, które tylko potwierdzały, że MedInvestTrade jest właścicielem Międzygórza. Dlaczego
ﬁ kcyjnych? Ponieważ inicjował je sam MedInvestTrade. Już w listopadzie 2007
roku sprzedał rezydencję ﬁ rmie Tantalit. W czerwcu 2010 roku MedInvestTrade zbankrutował i dzięki temu zniknęło pierwsze ogniwo w procesie przejęcia
Międzygórza. Serhij Leszczenko z „Ukraińskiej Prawdy” zwraca uwagę, że dzięki tym operacjom próby odzyskania rezydencji przez państwo mogą być wręcz
niemożliwe.
Co to ma wspólnego z Janukowyczem? Otóż według ukraińskich mediów, obydwie ﬁrmy są związane z prezydentem bądź członkami jego rodziny. Gdy w 2008
roku Tetiana Czornowił chciała się dowiedzieć, kto naprawdę prowadzi prace
budowlane w Międzygórzu, poszła do hotelu, gdzie mieszkali robotnicy zatrudnieni na budowie. Okazało się, że pensje wypłaca im ﬁrma KyjiwUniwersalSerwis, której jednym z ostatnich właścicieli był Ołeksandr Jurczenko. Jest on także
założycielem fundacji Odrodzenie Ukrainy, która zajmuje się przede wszystkim
organizacją życia codziennego Janukowycza (logistyka i tak dalej), i właścicielem
kina Zorianyj, gdzie mieścił się sztab Partii Regionów. Tymczasem prace prowadzi oﬁcjalnie ﬁ rma Tantalit, założona przez Pawła Lytowczenkę, prowadzącego
biznes z synem Janukowycza Ołeksandrem. Leszczenko przyznaje, że wszystkie
dowody przedstawiane przez dziennikarzy mają jedynie charakter pośrednich.
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– Znani są tylko niektórzy udziałowcy powyższych ﬁrm, inni to prawnicy z Austrii
lub Lichtensteinu, za którymi stoją prawdziwi właściciele. Dotrzeć do nich można
tylko wtedy, gdy zostanie wszczęte postępowanie karne – zaznacza Leszczenko.

Strusie, kangury i kort tenisowy
Obecnie sytuacja przedstawia się następująco: Janukowycz ma niemal 2 hektary
ziemi w Międzygórzu, a pozostała część rezydencji jest własnością powiązanych
z nim (według mediów) ﬁrmy Tantalit (127,5 hektara) i fundacji Odrodzenie Ukrainy (7,6 hektara). Prezydent tylko raz przyznał, że buduje coś poza należącym do
siebie terenem. W Niemczech, zachwalając tamtejszą jakość, zapomniał się i zaczął
opowiadać o „niewielkim budynku klubowym”. Szczegóły, które chcąc nie chcąc
ujawniał Janukowycz, wskazują jednak na to, że chodzi o ogromny czterokondygnacyjny drewniany dom, na którego budowę według „Ukraińskiej Prawdy” wydano co
najmniej 10 milionów dolarów. Budynek widać na wszystkich zdjęciach z Międzygórza. Tych jest jednak niewiele, terytorium rezydencji jest bowiem pilnie strzeżone.
Dziennikarze wielokrotnie próbowali dowiedzieć się, jak wygląda Międzygórze.
Pomagają w tym jedynie mapy satelitarne dostępne w internecie bądź helikopter czy
ponton. Helikopterem oblecieli terytorium wokół Międzygórza reporterzy dziennika „Siegodnia” należącego do Rinata Achmetowa, deputowanego Partii Regionów
i najbogatszego Ukraińca. Nawet oni mieli problem z wynajęciem maszyny i przelotem nad prywatną częścią Międzygórza. Jak się okazało, na mapach lotniczych jest
ono oznaczone jako obiekt strategiczny. Z kolei dziennikarze telewizji TVi chcący
zrobić reportaż o pobliskim gospodarstwie myśliwskim, które też w tajemniczy
sposób stało się prywatną własnością osób powiązanych z Janukowyczem, zostali
zatrzymani przez prywatną ﬁrmę ochroniarską, gdy płynęli pontonem po Zalewie
Kijowskim. Następnie przekazano ich funkcjonariuszom oddziałów specjalnych
Berkut, którzy wytłumaczyli im, że teren jest chroniony przez ukraiński odpowiednik polskiego BOR-u.
Niemniej jednak ze źródeł wspomnianych wyżej, a także z oﬁcjalnych dokumentów lokalnych władz wiadomo, że na terenie Międzygórza oprócz budynków
mieszkalnych znajdują się lądowiska dla helikopterów, pole golfowe, stajnia dla koni,
przystań, a także małe zoo ze strusiami i kangurami, kort tenisowy oraz garaż dla
siedemdziesięciu samochodów.
Sprawa Międzygórza ciągnie się co najmniej od 2006 roku. W prywatyzacji terytorium pomógł ówczesny prezydent Juszczenko (przypomnę, że był on uznawany za
prozachodniego szefa państwa, któremu są bliskie europejskie wartości). Co jednak
zrobiła Julia Tymoszenko – odbierana w Warszawie, Brukseli i innych stolicach europejskich jako druga prozachodnia ukraińska polityk? Otóż w grudniu 2007 roku,
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gdy została premierem, starała się, aby Międzygórze powróciło do własności państwowej. Było już jednak za późno. Fikcyjne procesy sądowe potwierdziły, że rezydencja należy do prywatnych ﬁrm. W marcu 2008 roku prokuratura poświadczyła,
że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Rząd przegrał wtedy jeden proces dotyczący rezydencji. Można było odwołać się od decyzji sądu, jednak wiosną nagle
Tymoszenko z tego zrezygnowała. Dlaczego? Mało kto o tym pamięta, ale trwały
starania ówczesnej premier o powołanie koalicji z Partią Regionów Janukowycza.
Uczciwość stała się zakładnikiem politycznego pragmatyzmu. Później, gdy już było
wiadomo, że do sojuszu nie dojdzie, Tymoszenko próbowała wrócić do sprawy. Rządowi prawnicy tym razem mieli zająć się ziemią wynajętą przez ﬁrmy powiązane
z Janukowyczem. Jeden z deputowanych Partii Regionów zabrał jednak dokumenty
z Rady Rejonowej, pod którą podlegało Międzygórze, i przekazał je Prokuraturze
Generalnej, a ta odmówiła ich udostępnienia.

Zaklęty krąg powiązań
Sprawa Międzygórza doskonale pokazuje kilka patologii ukraińskiego życia politycznego. Po pierwsze, zamknięcie klasy politycznej, cały czas składającej się właściwie z tych samych osób broniących nawzajem własnych interesów. Proces Tymoszenko po wyborach prezydenckich jest wyjątkiem. Można sobie jednak wyobrazić,
jak bardzo Janukowycz i Partia Regionów muszą obawiać się straty władzy. Wtedy,
choć to oczywiście trudne, będzie można wrócić do sprawy Międzygórza.
– Jest wielce prawdopodobne, że jeżeli Janukowycz wyczuje, iż traci władzę, to
może w tradycyjnych negocjacjach dotyczących jej przekazania omówić kwestię
nietykalności Międzygórza i innych jego majątków – mówi Leszczenko.
Potwierdza to były szef Sekretariatu Prezydenta Juszczenki, a obecnie działacz
organizacji pozarządowych budujących społeczeństwo obywatelskie Ołeh Rybaczuk.
Zwraca uwagę, że gwarancje przekazania władzy to standard ukraińskiej polityki.
Jest jednak nadzieja, że to się zmieni, jeżeli Ukraińcy wybiorą nowych polityków.
– Taki system jest w pewnym stopniu zakonserwowany, lecz pojawiają się już
pierwsze jaskółki zmian. Na przykład to, że zmniejsza się poparcie dla Janukowycza,
ale nie rośnie dla opozycji. Oznacza to istnienie ogromnej grupy ludzi szukających
kogoś nowego, osoby spoza tego zamkniętego kręgu – zaznacza Rybaczuk.
Po drugie, to, jak bliskie są obecnym władzom wartości demokratyczne, a szczególnie swoboda słowa, widać po stosunku do dziennikarzy próbujących się dowiedzieć od Janukowycza czegoś o jego posiadłości. Poniżej kilka cytatów.
„Pani się ze mną nie bawi, jestem żywym człowiekiem i mogę się obrazić. Odpowiedziałem poważnie. Jeśli pani będzie pisać głupoty i kłamstwa o tym, że mam
jakiś związek z tą prywatyzacją, podam do sądu” – te słowa zostały skierowane do
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dziennikarki portalu „Lewyj Bierieg” Czornowił. Dodam tylko, że dotąd Janukowycz
nie zwrócił się do sądu w tej sprawie. Dziennikarz „Ukraińskiej Prawdy” Mustafa
Najem może się pochwalić kolekcją porad od obecnego prezydenta: „Jesteś jeszcze
młody. Przeżyjesz tyle co ja, to zrozumiesz życie”, „Nie miel
językiem”, „Przed panem nie będę się tłumaczyć”.
Janukowycz obiecywał,
W 2010 roku Janukowycz obiecał, że zabierze reporterów że zabierze reporterów
prosto z konferencji prasowej do swojej rezydencji. Początdo swojej rezydencji.
kowo zabrakło autobusów, następnie prezydent spotykał się
Nie wyszło. Na
z „ważną delegacją”. Także w ciągu następnych dwunastu
miesięcy nie znalazł na to czasu, o czym przypomnieli mu pocieszenie chciano dać
dziennikarze w czerwcu tego roku. Stojąc przed bramą Mię- im tort i kwiaty z okazji
dzygórza, zobaczyli tylko przemykającą koło nich kolumnę Dnia Dziennikarza.
prezydenckich samochodów, a rzeczniczka Janukowycza
Daryna Czepak usiłowała im wręczyć tort i kwiaty z okazji Dnia Dziennikarza.
Prezenty wzięli pracujący obok robotnicy, ponieważ nie chciał ich przyjąć żaden
z pracowników mediów.
Jednak pod koniec czerwca Janukowycz zaprosił do oﬁcjalnie nienależącej do
niego części rezydencji dziennikarzy telewizji Inter, ICTV, 1+1, Kanału Pierwszego
oraz gazety deputowanego Partii Regionów Rinata Achmetowa „Siegodnia” i strony
internetowej „Obozriewatel”, która – według jednego z rosyjskich serwisów – jest
podobno najchętniej czytana przez Ukraińców, tymczasem widać jej życzliwość
w stosunku do władz. Jej szefem jest Mychajło Podoliak, doradca jednej z najbardziej wpływowych osób w otoczeniu prezydenta – Jurija Iwaniuszczenki (często
przedstawianego w mediach jako były „autorytet kryminalny” o pseudonimie Jura
Jenakijewski). Jednym z dziennikarzy, który miał zaszczyt obejrzeć, jak mieszka prezydent, był Andrij Kulikow, prowadzący program Swoboda słowa w telewizji ICTV.
– Jechałem tam nie po to, aby oglądać, w jakich warunkach żyje Wiktor Janukowycz, ale by zadać mu ważne pytania – podkreślał, zapewniając, że to, co zobaczył, ani go nie zaskoczyło, ani nie poraziło. Jego zdaniem, Ukraińcy mają prawo
wiedzieć, jak żyje prezydent, są jednak ważniejsze kwestie dla kraju i o tym trzeba
było rozmawiać z szefem państwa. Warto dodać, że wizyta „wybranych” podzieliła
ukraińskie środowisko dziennikarskie na tych godnych wizyty i pariasów. Zdaniem
Kulikowa, był to uboczny efekt.
Oświadczenia obecnego prezydenta o walce z korupcją wydają się mało warte, chyba że przyjmiemy zasadę: „drogowskaz nie musi iść drogą, którą wskazuje”.
W czerwcu 2010 roku Janukowycz opublikował deklarację o dochodach. Według niej,
przeżył 2009 rok za 30 tysięcy dolarów. Będąc już szefem państwa, w deklaracji za
2010 rok oświadczył, że zarobił 920 tysięcy hrywien (115 tysięcy dolarów), a na rachunkach w bankach ma milion hrywien (130 tysięcy dolarów). Skąd w takim razie
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pieniądze na remont czy budowę domu o powierzchni 600 metrów kwadratowych,
który według lidera „trudno nazwać rezydencją”, nie mówiąc już o przyległych terytoriach należących do powiązanych z nim ﬁrm i fundacji.
– To korupcja, której nie trzeba nawet udowadniać w sądzie. To, że nikt w tej
sprawie nic nie robi, stanowi tylko kolejny dowód na to, że mamy skorumpowaną
władzę – podkreśla Leszczenko.
Te słowa potwierdza Rybaczuk:
– Janukowycz i inni przedstawiciele władz nie mogą zrozumieć, że podstawą
walki z korupcją nie ma być zasada: „rób to, co ja mówię”, a zasada: „rób tak jak ja”.
Jego zdaniem, zarówno obecny prezydent, jak i jego poprzednik najchętniej powołaliby kolejną agendę rządową, która miałaby walczyć z korupcją, oczywiście wśród
przeciwników politycznych.

Złote sedesy
Międzygórze to policzek, a nawet plwocina w twarz społeczeństwa. Niemal codziennie Ukraińcy słyszą o tym, jak biedny jest ich kraj i jak bardzo trzeba oszczędzać. Na tym tle wystawny styl życia Janukowycza wydaje się co najmniej nie na
miejscu. Wbrew temu, co utrzymuje opozycja, na Ukrainie istnieje jeszcze większa bądź mniejsza wolność słowa i niemal codziennie do widzów czy czytelników
docierają informacje na przykład o wynajęciu superkomfortowego helikoptera dla
Wiktora Janukowycza za 7,5 miliona hrywien rocznie (praTymoszenko starała wie milion dolarów). Do przetargu dopuszczono tylko ﬁrmę
się, aby rezydencja CentrAwia, której prezesem był Pawło Lytowczenko. Jest to
Janukowycza ta sama osoba, która ﬁguruje w sprawie Międzygórza.
Iryna Sołomko z tygodnika „Korrespondent”, która anapowróciła do własności
lizowała wydatki Ukraińców na utrzymanie prezydenta,
państwowej. Nagle
twierdzi, że rządzący na Ukrainie zawsze żyli w komforcie:
zrezygnowała.
– Tak było i za Juszczenki, i za Kuczmy: jak ktoś dochodzi
Dlaczego? Uczciwość do władzy, to czuje się carem, który może sobie na wszyststała się zakładnikiem ko pozwolić.
politycznego
Andrij Kulikow dodaje, że wielu Ukraińców pogodziło się
z
tym,
że bogaci ludzie w ich kraju zdobyli pieniądze w niepragmatyzmu.
jasny sposób, a niektórzy obywatele uważają, że prezydentowi należy się komfort, a nawet przepych. Politolog i doradca szefa państwa Dmytro
Wydrin podkreśla, że gdyby nie takie myślenie, to Międzygórze może wyglądałoby
skromniej.
– Byłem w wielu rezydencjach prezydentów i każda jest mniej lub bardziej bogata. Jednak skromniejszy wygląd mają te rezydencje, które są w krajach o silniejszej
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demokracji – mówi Wydrin. Twierdzi, że w najbliższych wyborach Ukraińcy mogą
nie zagłosować na Partię Regionów czy Wiktora Janukowycza. W ten sposób pokażą,
że nie akceptują takiego stylu życia. Na to muszą jednak poczekać rok.
Leszczenko, wspominając o przepychu, mówi o „syndromie donieckim”:
– To są ludzie, którzy wyrwali się z biedy i boją się, że znów w nią wpadną. Mają
takie wrażenie, że muszą otoczyć się złotymi sedesami, bo inaczej będą uznawać
samych siebie za biednych.
Gdy ogląda się zdjęcia ukraińskich oligarchów w ich biurach, czy rzadziej mieszkaniach, ma się wrażenie, że zostali sfotografowani w operze: wnętrza kapią złotem,
meble są ciężkie, wręcz pretensjonalne. Zajmująca się wzornictwem przemysłowym
dziennikarka miesięcznika „Salon” Natalia Kompanijec określa ten styl mianem
„carskiego”. Częściowo potwierdza ona słowa Leszczenki, nie ogranicza jednak takiej
analizy tylko do oligarchów pochodzących z Doniecka. Przez wiele lat w czasach
ZSRR był deﬁcyt mebli, niewyraźne kolory, standaryzacja.
– Poradzieckie społeczeństwo można porównać do dorosłej kobiety, której w dzieciństwie zabraniano nosić różowe rzeczy. I gdy dorosła, podświadomie zaczęła sama
takie wybierać – wyjaśnia Kompanijec.
Często spotykam się jednak z innym myśleniem. Według Iryny Sołomko, niewykluczone, że ogromne wydatki przeznaczane na Administrację Prezydenta to nie
inicjatywa Janukowycza.
– Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent mówił: zbudujcie mi w Kaniowie lądowisko dla helikoptera i jeszcze dwa na Krymie – uważa Sołomko.
W jakim stopniu luksusy ukraińskiej władzy są tematem ważnym dla społeczeństwa, zobaczymy za rok, kiedy odbędą się wybory parlamentarne, oraz w roku 2015,
gdy Ukraińcy będą wybierali nowego prezydenta. Na razie dramatyczny spadek
poparcia dla rządzących widać w każdym sondażu.
Pisząc artykuł, korzystałem z materiałów opublikowanych w portalach „Ukraińska Prawda” i „Lewyj Bierieg” autorstwa Tetiany Czornowił, Serhija Leszczenki i Mustafy Najema.
Piotr Pogorzelski jest korespondentem Polskiego Radia w Kijowie.

