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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Що і чому пропонує 
Прем’єр Яценюк?

Петро Часто

На щастя‚ небезпечної події‚ до якої Укра-
їна була вже так близько‚ не сталося. Маємо 
на увазі пляноване на кінець січня остаточ-
не голосування у Верховній Раді за зміни до 
Конституції‚ в тому числі – за „особливос-
ті місцевого самоврядування в окремих райо-
нах Донецької і Луганської областей“. Виявля-
ється‚ влада‚ зокрема її президентська гілка‚ 
добре розрахованими „інформаційними вки-
дами“ створювала враження‚ що в парлямен-
ті легко знайдеться 300 голосів за зміни‚ тим 
часом насправді згідливих депутатів ставало не 
більше‚ а все менше. Охолов до цієї теми навіть 
„Народний фронт“. Не піддалися на вмовляння 
Радикальна партія і „Самопоміч“. Більше того‚ 
на нинішній день далеко не всі члени й фрак-
ції „Бльок Петра Порошенка“ вважають ці змі-
ни доцільними.

І Президент П. Порошенко‚ передчуваючи 
небажане для себе рішення‚ змушений був від-
ступити. Втім‚ лише на якийсь час. Питання це 
з порядку денного не зняте‚ тільки переставле-
не в межі вже наступної‚ четвертої сесії парля-
менту. Але переставлене трохи по-дитячому: 
велика група депутатів – саме з того політич-
ного середовища‚ котре хоче затягнути розгляд 
змін‚ щоб зібрати необхідні для цього 300 голо-
сів – звернулися до Конституційного суду з 
проханням розтлумачити словосполучення „на 
наступній черговій сесії“. Мовляв‚ чи це озна-
чає‚ що законопроєкт про зміни до Конституції 
може бути ухвалений лише безпосередньо на 
наступній‚ тобто четвертій‚ сесії‚ чи це можли-
во здійснити на будь-якій з чергових сесій?

 „Нема сумніву‚ що рішення буде на користь 
Адміністрації президента‚ бо Конституцій-
ний суд‚ замість трактувати Основний закон‚ 
обслуговує партійні інтереси – чи це був Куч-
ма‚ чи Ющенко‚ чи тепер Порошенко“‚ – висло-
вився щодо даної ситуації політолог Віктор 
Таран. І як у воду дивився‚ бо на Конференції 
представників Асоціяції міст України у Києві 
23 січня Порошенко знов запевнив‚ що Верхо-
вна Рада має 300 голосів для ухвалення змін до 
Конституції“.

„Жодним чином ми не збираємося ні зні-
мати, ні пересувати голосування. Місце цього 
голосування в календарі, я сподіваюся, наступ-
ної сесії‚ в першому півріччі 2016  року, так 
само, як і є самоочевидним проґрес у Мінсько-
му вреґулюванні“, — сказав президент у своє-
му виступі. 

Насправді‚ самоочевидною є все гостріша 
проблемність теперішньої парляментської коа-
ліції‚ яка не хоче брати на себе спільну політич-
ну відповідальність за внесення змін до Кон-
ституції. Звідси – взаєм і звинувачення‚ без-
конечні торги і тиск сильніших на слабших. 
Наприклад‚ голова Верховної Ради Володимир 

(Закінчення на стор. 16)

Рік 123, ЧИСЛO 6, П’ЯТНИЦЯ, 5 ЛЮТОГО 2016 РОКУ Vol. 123, No. 6, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2016 $2.00

Що пропонують Україні сепаратисти?
Представник України в робочій підгрупі з 

політичних питань Тристоронньої контактної 
групи Роман Безсмертний заявив 27 січня, 
що російська сторона і сепаратисти вимагали 
на конституційному рівні закріпити для них 
квоту у Верховній Раді України, надати право 
узгоджувати всі ухвалені закони і право вето 
на рішення в галузі зовнішньої політики. Крім 
цього, сепаратисти хочуть мати право само-
стійно формувати поліцію, службу безпеки, 
судові органи, прокуратуру, прикордонні вій-
ська та інші установи без погодження з київ-
ською владою.

В етері телеканалу „112 Україна“ Р. Безсмерт-
ний назвав і вимоги сепаратистів, і заяву пред-
ставника Росії Бориса Ґризлова, який чекає від 
України запровадження постійного „особли-
вого статусу“ для Донбасу і виборів на окупо-
ваних територіях без попереднього виконання 
інших пунктів мінських домовленостей з боку 
Росії й сепаратистів, „написаними у Кремлі“ 
й „інформаційною війною“ та „політичним 
шулерством“.

Р. Безсмертний розповів, що вимоги щодо 
змін до Конституції, про які говорив Б. Ґриз-
лов, члени політичної підгрупи побачили за 
30 хвилин до завершення роботи, хоча „ця 
вакханалія відбувалася з 11-ої години ранку“. 
„Ці „документи“ ми побачили у вигляді яки-
хось листків без адреси і підпису. Головуючому 
від ОБСЕ ці документи були передані о 19-ій 
годині. Тобто‚ протягом дня відбувалася певна 
гра“, – заявив представник України в підгрупі з 
політичних питань.

Раніше того ж дня, 27 січня, після засідан-
ня Тристоронньої контактної групи і її робо-
чих підгруп у білоруському Мінську спеціяль-
ний представник Організації безпеки і спів-
робітництва в Европі Мартін Сайдік заявив, 
що на зустрічі обговорювали пропозиції Росії 
щодо Конституції України, а сепаратисти пода-
ли свій проєкт змін. За словами австрійського 
дипломата, відбувся „дуже добрий обмін дум-
ками“.

(Радіо „Свобода“‚ 28 січня)

Міністер-реформатор подав у відставку
КИЇВ. – Міністер економічного розвитку і тор-

гівлі України Айварас Абромавичус заявив 3 люто-
го про те, що подає у відставку з посади міні-
стра. „Ми з командою готові йти негайно. Я про-
шу Верховну Раду проголосувати за відставку вже 
завтра“, – сказав А. Абромавичус. 

Міністер заявив, що ключовою причиною 
його звільнення з посади став конфлікт з пер-
шим заступником керівника фракції „Бльок Петра 
Порошенка“ (БПП) Ігорем Кононенком, який, як 
стверджує А. Абромавичус, намагається розстави-
ти своїх людей в міністерстві і на підконтрольних 
йому підприємствах, щоб контролювати грошо-
ві потоки.  Кульмінацією кадрового свавілля ста-
ло бажання мати „власного“ заступника міністра‚ 
який відповідав би за „Нафтогаз“ та інші держав-
ні підприємства.

  „Протягом року Ігор Кононенко активно лобію-
вав своїх людей на посаду генерального директора 
„Укртрансаміаку“. Депутат від БПП, безпосередньо 
підконтрольний І. Кононенкові, тиснув на при-
значення в „Держзовнішінформі“, підприємствах 
порошкової металургії, Національному аґентстві з 
акредитації України“‚ – йдеться в заяві А. Аброма-
вичуса, поширеній на сайті Мінекономіки.

І. Кононенко, у свою чергу, назвав звинувачен-
ня А. Абромавичуса на свою адресу спробою пере-
класти на нього відповідальність за невдачі в робо-
ті міністерства.

І. Кононенко також заявляє, що на посаду пер-
шого віце-прем’єра-міністра економіки у фракції 
БПП обговорюють кандидатуру Віталія Ковальчу-
ка.

Посол США в Україні Джефрі Паєт схвально 
відгукнувся про дії А. Абромавичуса на посаді 
міністра економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни.   „Один з великих реформаторів в українсько-
му уряді. І той, хто вірить у майбутнє, на яке заслу-
говує український народ“, – написав посол на своїй 
сторінці у мережі мікроблогів Twitter, коментуючи 
рішення міністра про відставку.

Депутат від Народного фронту Антон Геращен-
ко назвав заяву про відставку А. Абромавичу-
са „результатом брудної публічної та непублічної 
кампанії проти уряду“.

Натомість, голова Одеської адміністрації  
Михайло Саакашвілі, коментуючи заяву А. Абро-
мавичуса, додав до переліку тих, хто, на його дум-
ку, перешкоджає реформам, Прем’єр-міністра 
Арсенія Яценюка.

„Всі наші ініціятиви щодо зміни керівників дер-
жавних підприємств бльокую особисто прем’єр-

Міністер економічного розвитку і торгів-
лі України Айварас Абромавичус. (Фото: 
Euromaidan Press)

(Закінчення на стор. 17)
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 ■ Повалили пам’ятник Петровському 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК. – На площі біля залізнично-
го двірця, де стоїть пам’ятник Григорію Петров-
ському, 29 січня зібралися близько 200 активіс-
тів. Спершу вони підпилювали монумент, а потім 
за допомогою вантажного крану повалили його 
на землю. Поліція почала кримінальне прова-
дження за статтею про руйнування або пошко-
дження об’єктів культурної спадщини. Ця стаття 
передбачає позбавлення волі до трьох років. 
Пам’ятник встановили у 1976 році. Г. Петров-
ський був одним з ініціяторів Голодомору 1932-
1933 років. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Порошенко звільнив 86 суддів 

КИЇВ. – Президент Петро Порошенко 30 січня 
звільнив за порушення присяги 86 суддів. Зо-
крема, звільнено трьох суддів за неправові рі-
шення стосовно активістів Революції Гідности. 
Також президент звільнив за порушення при-
сяги 83 суддів у анексованому Росією Криму. 
(„Українська правда“)

 ■ Посол застеріг від помилки

КИЇВ. – 30 січня Посол США в Україні Джефрі 
Паєт запропонував Україні боротися з впливом 
російської пропаґанди засобами економічно-
го розвитку і реальної боротьби з корупцією. 
„Найбільша помилка, яку може допустити Укра-
їна‚ – використовувати весь час і всі зусилля, 
щоб спростувати всю цю брехню. Цього хоче 
Росія“, – сказав Дж. Паєт і зазначив, що США рі-
шуче підтримують Національне антикорупцій-
не бюро України. (УНІАН) 

 ■ Вояки гинули не в боях 

КИЇВ. – 29 січня Головний військовий прокурор 
Анатолій Матіос повідомив, що понад 1,000 вій-
ськових, які перебували у зоні антитерористич-
ної операції, загинули не в боях, а через розстрі-
ли співслужбовців, необережне поводження зі 
зброєю, автопригоди, хвороби серця. Лікарі ра-
йонних амбулаторій за хабарі здорового рекру-
та робили хворим, а хворого, який не мав чим 
заплатити, відправляли воювати. Був випадок, 
коли п’яний вояк кинув ґранату у польову піч і 
13 осіб загинули. Він також повідомив, що перед 
судом постали дев’ять бійців розформованого 
спеціяльного підрозділу Міністерства внутріш-
ніх справ „Торнадо“, а ще 15 осіб перебувають у 
розшуку. Їх звинувачують у катуванні, зґвалту-
ваннях та інших важких злочинах. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Епідемія призвела до жертв

КИЇВ. – 1 лютого у Києві почалась епідемія ґрипи, 
епідемічний поріг перевищено на 12.8 відс. За-
хворіли за тиждень 35‚976 осіб‚ померло за час 
24-31 січня 14 осіб. В Україні з початку епідемії 
померла 171 людина. Найбільше смертей стало-
ся в Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Рівнен-
ській областях. (УНІАН)

 ■ Не радять їхати до Південної Америки

КИЇВ. – Міністерство закордонних справ України 
(МЗС) 28 січня подало рекомендації громадянам 
України у зв’язку із зростанням в країнах Півден-
ної Америки та Карибського басейну випадків 
зараження вірусом „Зіка“‚ який є збудником за-
хворювань на мікроцефалію, вроджену анома-
лію головного мозку у новонароджених, а також 
високим ризиком інфікування іншими видами 
небезпечних захворювань. Громадянам Украї-
ни, які перебувають в країнах Південної Амери-
ки та Карибійського басейну, слід враховувати, 
що вірус „Зіка“ передається через укуси комарів 
„Aedes aegypti“, у зв’язку з чим необхідно дотри-
муватися профілактичних заходів. (МЗС)

 ■ Університет переїхав до столиці 

КИЇВ. – У Києві 1 лютого розпочав роботу Тав-
рійський національний університет ім. Володи-
мира Вернадського, ліквідований російськими 
окупантами Криму. Здійснюється прийом до-
кументів від студентів усіх форм навчання, за 
потреби надається гуртожиток. Навчальний 
процес буде здійснюватися українською, ро-
сійською, кримськотатарською та англійською 
мовами. („Українська правда“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ТОЧКА ЗОРУ

Чи влада у Києві хоче перетворити 
поразку Росії на поразку України?

Іван Лозовий

Війська Володимира Путіна і його нечислен-
них місцевих прихильників на Донбасі повніс-
тю зупинені. Щоб просуватись далі до реаліза-
ції омріяної „Новоросії“, їм треба буде пройти 
через 200-тисячну українську армію, яка отри-
має посильну підтримку від народу, тільки-но 
відновляться   маштабніші бої. Крим ізольова-
ний і в занепаді. З майже будь-якої точки зору 
військова авантюра Кремля в Україні зазнала 
нищівної поразки.

У протистоянні з Росією Україна сьогодні 
перебуває у виграшній позиції завдяки двом 
чинникам. По-перше, український народ від-
гукнувся на тривогу, яка виникла, коли держа-
ва опинилась у смертельній небезпеці і кремлів-
ські керманичі мріяли про тріюмфальний в’їзд 
до Києва. Добровольчі батальйони, волонтери 
і багато загиблих українських Героїв забезпечи-
ли повну зупинку російських танків та важкої 
техніки на сході. По-друге, коньюнктура світо-
вих ринків нафти і газу, експорт яких становив 
понад 70 відс. доходів з усього експорту з Росії, 
привела до надзвичайно низьких цін, які три-
матимуться приблизно на цьому низькому рів-
ні ще довго.

„Росія мусить скоротити видатки, інакше її 
чекає фінансовий провал. Потрібні широкі ско-
рочення державних витрат у відповідь на нову 
дійсність тривалого періоду низьких цін на 
нафту“ – це слова не Барака Обами чи Дмитра 
Яроша, це думка Антона Сілуанова, Міністра 
фінансів Росії, висловлена 13 січня на Форумі 
Ґайдара в Москві.

Програшна позиція Росії доволі очевидна‚ 
і внаслідок цього Росія розгорнула безпреце-
дентний дипломатичний наступ. Помічник В. 
Путіна Владислав Сурков зустрічався в Калінін-
ґраді впродовж аж шести годин з заступником 
Держсекретаря США Вікторією Нюланд. Міні-
стри закордонних справ Росії та США Сергій 
Лавров і Джон Кері зустрілись у Цюриху. Росі-
яни скликали польсько-російські консульта-
ції на рівні заступників міністрів закордонних 
справ минулого тижня. На особисте запрошен-
ня В.Путіна прем’єр-міністр Японії повинен 
відвідати Москву найближчим часом.

Росія зараз відчайдушно хоче зняти з себе 
міжнародні санкції, саме ті, з яких росіяни так 
демонстративно сміялись рік-півтора тому. В 
іншому випадку – „гаплик“. Є підстави вва-
жати, що ситуація значно гірша, ніж видаєть-
ся офіційно. Наприклад, декотрі західні еконо-
місти передбачають панічні набіги на російські 
банки найближчим часом. Нещодавній, хоча 
мирний, штурм банку „Райффайзен“ у Москві, 
коли жінка в норковій шубі плачевно заявила: 
„Ми Україну не потягнемо, давайте повернемо 
той Крим“, дає підстави для такого висновку.

Те, що Кремль сьогодні блефує, є очевид-
ним навіть для західніх політологічних уста-
нов. У статті від 18 січня Фундації Джеймставн, 
що розташована у Вашінґтоні, аналітики цієї 
установи пишуть: „Потреба виграти хоч кіль-
ка тактичних перемог випливає з безвихідної 
внутрішньої імперативи для Росії змиритись 
з поразкою „гібридної війни“ проти України і 
віддати контролю над окупованою частиною в 
Донецькій та Луганській областях. В. Путінові 
потрібно досягти домовленості швидко“.

Росія перебуває у глибокій, програшній пози-
ції. Тож доволі очевидно, що Україна виграє на 
даному етапі у війні у протистоянні з Росією. 
Але існує серйозна небезпека, що через недба-
лість, заанґажованість чи інші, шкурні, причи-
ни, українська сьогоднішня влада може здати 
позицію сили і обміняти її на гібридну перемо-
гу, тобто на поразку. Бо складається враження, 
що теперішній стан речей пролетів повз увагу 
Президента Петра Порошенка та його команди, 
бо вони пруть далі з Мінськими домовленостя-
ми, які очевидно перекошені в сторону Росії.

На нещодавніх зборах Асоціяції міст Украї-
ни П. Порошенко трубив: „Нікому не дозволи-
мо обмовляти, дезорієнтувати, спробувати дес-
табілізувати суспільство, ... вставляти палиці в 

колеса, вишукуючи чорну кішку в темній кімна-
ті“. Мова П. Порошенка на цю тематику викри-
ває його ставлення і ставлення його коман-
ди: не переконувати, не добиватись довіри, а – 
якщо простими словами – затикати роти: „ми 
не дозволимо“, „ми не допустимо“. Уже один 
нещодавній президент, який зараз перебуває на 
відпочинку в Ростові-на-Дону, також намагався 
давати вказівки народові.

В умовах, коли Росія перебуває у глибокій, 
програшній позиції, йти на догоду їй є про-
сто нерозумним. Можна не сумніватись, що так 
звані Мінські домовленості є вигідними, в пер-
шу чергу, Росії. Ці домовленості несуть загрозу 
Україні не тільки по суті, а й по формі, бо полі-
тики на Заході, кому взагалі-то байдужа доля 
окупованих українських територій, як, напри-
клад, французи, уже посилаються на те, що 
„процес іде“, й тому можна переглядати і навіть 
скасовувати санкції проти Росії. Це в той час, 
коли ситуація на місці не змінилась ні на йоту, 
проросійські терористи і російські війська далі 
контролюють близько 40 відс. Донбасу і весь 
Крим.

Тож як повинна українська влада чинити в 
нинішній ситуації?

Перше. Потрібно заявити, що проросійські 
бойовики і сама Росія не виконали жодної з 
умов, і тому Мінський процес себе вичерпав.
Потрібно розпочати переговори безпосередньо 
між Україною і Росією з участю США і, мож-
ливо, Німеччини. А Франція не може вважа-
тись добросовісним посередником, вона нама-
гатиметься протистояти позиції США і здавати 
українські позиції. Міністер фінансів Франції 
Емануєль Макрон уже заявив у Москві мину-
лого тижня, що Франція підтримуватиме ска-
сування санкцій проти Росії у липні, коли їхній 
термін завершується. До того ж, вага Франції в 
Европі не дуже велика. Анґела Меркель може 
радитись з ким хоче, але не має потреби залу-
чати французів безпосередньо. Цей крок необ-
хідний, аби позбутись підривної діяльности 
французів у цьому процесі і на підтримку цього 
можна мобілізувати українських друзів в Евро-
союзі – Польщу, країни Балтики та інших.

Друге. Потрібно зробити ставку на одну клю-
чову позицію: відновлення контролі України 
над її кордоном з Росією. Будь-які умови Мін-
ських чи інших домовленостей не можуть бути 
виконані, допоки Україна не контролювати-
ме свої кордони. Взагалі-то, це маразм – про-
водити вибори, призначати місцеву поліцію, 
видавати пенсії та інші державні виплати (усе 
це передбачають Мінські домовленості), якщо 
Україна навіть не контролює кордон цих тери-
торій. А маразм тому, що це суперечить між-
народному праву, згідно з яким повна відпові-
дальність за окуповані території лягає на оку-
панта. Відновлення контролі за кордоном пови-
нно бути повноцінним. Не кілька українських 
прикордонників з рушницями в руках, а шерен-
ги танків, артилерії, укріплені позиції укра-
їнських військових повинні бути вздовж кор-
дону з Росією, аби не допустити проникнен-
ня на українську територію російських військо-
вих, присутність яких на Донбасі вже публічно 
визнав В. Путін.

Звісна річ, про все це попередити Сполуче-
ні Штати, Німеччину та інших шляхом конфі-
денційних комунікацій, в яких вказується, що, 
якщо будуть припинені, навіть частково, санк-
ції проти Росії, то Україна піде саме цим шля-
хом. Можуть бути різні підходи у використан-
ні позиції сили, в якій Україна зараз перебуває, 
але точно нерозумним буде продовження нама-
гань виконувати безперспективний процес, 
який вигідний тільки ворогові.

Чому П. Порошенко застряг на рівні приват-
них домовленостей, термін яких закінчився, які 
невигідні Україні та які неможливо виконати 
в нормальний спосіб і всупереч сьогоднішній 
очевидній слабкості Росії? П. Порошенко нама-
гається посилено робити вигляд, що в Украї-
ні проводяться реформи і ведеться боротьба з 

(Закінчення на стор. 3)
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 ■ Триває судилище над Надією Савченко

ДОНЕЦЬК‚ Росія. – 28 січня суд допитав Олега 
Пуленця – начальника відділення зв’язку філії 
акційного товариства „Укртранснафта“ , якому 
належала вежа, з якої Надія Савченко нібито 
„наводила вогонь“ на російських журналістів. 
О. Пуленець демонстрував технічну докумен-
тацію на цю вежу‚ але прокурори виступили 
проти долучення цих документів‚ виконаних 
українською мовою. Спеціяліст повідомив, що 
вежа недоступна для людини без спеціяльного 
обладнання. Сходинка на вежу розташована на 
рівні 6.8 метра від основи. Н. Савченко дійшла 
до того стану, коли лікарі готові заборонити їй 
відвідувати процес, бо в неї зріс рівень ацетону 
у крові, тому вона пішла на компроміс: їй поста-
вили крапельницю. Крім того, Н. Савченко почне 
сухе голодування не одразу після винесення ви-
року, а після того, як він набере чинності. Вирок 
у справі можуть винести цього місяця. (УНІАН).

 ■ Високо оцінили рідкісну книгу

МОСКВА. – Бібліографічну рідкість, перше ви-
дання поеми Тараса Шевченка „Гамалія“, прода-
ли за 8.5 млн. рублів при початковій ціні 500 тис. 
рублів на торгах авкційного будинку „Літфонд“. 
Поема видана в 1844 році в Санкт-Петербурзі. 
Унікальність книги полягає також у тому, що 
описи її не вдалося знайти у доступних бібліо-
графічних довідниках книжкових раритетів, у 
каталогах приватних і найбільших державних 
російських бібліотек. („Укрінформ“)

 ■ Підірвали Леніна 

ДОНЕЦЬК. – У місті почалася нова хвиля арештів 
і обшуків після того, як 27 січня вибуховим при-
строєм було пошкоджено частину пам’ятника 
Володимирові Ленінові. Посилено режим ко-
мендантської години, заборонено нічний рух 
вулицями пішоходів, громадського і приватного 
транспорту без спеціяльної перепустки. У пошу-
ках винних у підриві пам’ятника силовики про-
водять обшуки у квартирах українських активіс-
тів. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Шахраї брали хабарі

КИЇВ. – Прокуратура Києва 1 лютого затвердила 
та скерувала до суду обвинувальний акт стосов-
но двох шахраїв, які за хабар обіцяли сприяння 
у призначенні на керівні посади в органи дер-
жавної чи виконавчої влади. Одному з потерпі-
лих вони обіцяли за 20 тис. дол. влаштувати його 
на посаду радника міністра або голови обласної 
адміністрації. Підозрюваних затримано після 
одержання другої частини обумовленої суми. 
(„Укрінформ“)

 ■ Терористи викрали ученого 

ДОНЕЦЬК. – 26 січня в окупованому місті бойо-
вики самозваної таємної поліції викрали істо-
рика-релігієзнавця Ігоря Козловського – пре-
зидента Центру релігієзнавчих досліджень та 
міжнародних духовних стосунків, керівника 
Донецького обласного відділення Української 
асоціяції релігієзнавців, президента Донецької 
обласної громадської організації „Центр Діска-
вері“, керівника Міжнародного центру христи-
янсько-мусульманського діялогу та співробіт-
ництва. Сусіди бачили, як в квартиру ученого 
заходили люди в цивільному, потім вони вийши-
ли і поїхали. („Укрінформ“)

 ■ Почали конкурс на найкращу книгу

КИЇВ. – У Держкомтелерадіо 1 лютого відбулося 
засідання Комітету з щорічної премії Президен-
та України „Українська книжка року“, на якому 
були розглянуті видання, подані на конкурс у 
2015 році. У номінації „За видатні досягнення в 
галузі художньої літератури“ допущено до кон-
курсу 33 художні твори, що надійшли від 22 
видавництв. У номінації „За вагомий внесок у 
розвиток українознавства“ буде розглянуто 40 
видань від 25 видавництв. У номінації „За спри-
яння у вихованні підростаючого покоління“ – 36 
видань від 18 видавництв. Лавреатам виплачу-
ється грошова нагорода 100 тис. грн. При цьо-
му 50 відс. авторові твору‚ решта – видавництву. 
(„Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ТОЧКА ЗОРУ

Справжні проблеми у Порошенка 
тільки розпочинаються

Генадій Степанчук

Віктор Янукович зосередив був у сво-
їх руках всю повноту влади. У вирішальний 
момент ця повнота стала каменем на шиї – 
перекласти відповідальність не було на кого. 

За провальні наслідки економічної політи-
ки нинішньої коаліції, у першу чергу, запла-
тив своїм рейтинґом Прем’єр Арсеній Яценюк. 
Хоча внесок Адміністрації президента і „Бльо-
ку Петра Порошенка“ і у ці наслідки був не 
меншим.

Проте П. Порошенко не зупиняється – він 
не приховує свого великого бажання замінити 
А. Яценюка на свого протеже. Дуже бажано – 
на Володимира Ґройсмана.

Але якщо в сфері економіки президент має 
хоч би тимчасовий „громовідвід“ у вигляді 
А. Яценюка, то в сфері державної безпеки і 
зовнішньої політики ділити відповідальність 
йому буде ні з ким.

Весь клубок наслідків „Мінська-2“ прези-
дент змушений буде прийняти персонально на 
себе. І чим більше обіцяний результат відріз-
нятиметься від реалій – тим швидшим і ката-
строфічнішим буде падіння з Олімпу. Чим 
голосніше команда П. Порошенка звинувачує 
у зраді критиків „Мінська-2“ – тим більшим 
буде тавро зради на самій цій команді, якщо 
реальність підтвердить правоту критиків.

Чим більш демонстративно президент іґно-
рує факти, які ставлять під великий сумнів 
правильність його дій – тим очевиднішою буде 
неадекватність самого П. Порошенка, якщо 
реальність підтвердить значимість цих фактів.

Чим гучнішою буде телекартинка про пере-
могу – тим фатальнішими будуть політичні 
наслідки у випадку, коли всі переконаються у 
фантомності цієї перемоги.

П. Порошенко дуже прагне розширити свої 
повноваження і свою владу, і тому невтомно 
створює образ мудрого і рішучого провідни-
ка. Але він так і не зміг зрозуміти, що невизна-
ння помилок не посилює такий образ, а ламає 
його.

А накопичення невизнаних і невиправлених 
помилок у підсумку може привести не тільки 
до втрати героїчного образу, а й до передчас-
ної втрати влади.

Перед Рубіконом

П. Порошенко опинився перед Рубіконом. І 
перед тим, як його перейти, президентові дуже 
корисно було б відповісти на запитання, від 
яких залежить і доля країни, і його особиста 
політична доля.

Яка ґарантія, що після виконання путін-
ських умов – в „особливих районах“ Донба-
су не залишиться великої кількости бойовиків 
і великої кількости зброї? А якщо залишить-
ся‚ то скільки проукраїнських жителів Донба-
су погодяться ризикнути своїм життям і вису-
нути свої кандидатури у місцеві органи влади?

Якщо проукраїнських кандидатів виявиться 
небагато – то яким буде склад місцевої влади, 
з якою П. Порошенко збирається вести повно-
цінний діялог і з якою буде змушений пого-
джувати чи не кожен свій крок?

Яка ґарантія, що „за погодженням з місце-
вою владою“ – на практиці не означатиме „за 
погодженням з Володимиром Путіном“? При 

тому, що фінансове утримання цих районів 
буде стовідсотково українською проблемою.

Яка гарантія, що обличчя миру після реалі-
зації „Мінська-2“ – не буде таким самим, як і 
обличчя нинішнього „перемир’я“ з реґулярни-
ми пострілами в українців?

Яка ґарантія, що переважна більшість бойо-
виків, на чиїх руках українська кров, – не 
будуть амнестовані і не зможуть стати пред-
ставниками місцевої влади? І якщо ґарантії 
немає – то чи не сприймуть це бійці АТО і їхні 
рідні як знущання над собою і над пам’яттю 
загиблих побратимів?

Якими можуть бути наслідки, якщо в країні, 
перенасиченій зброєю, десятки тисяч людей з 
бойовим досвідом вирішать, що їх брутально 
використали і обманули?

І це на тлі усім відомого соціяльно-еконо-
мічного стану і хронічного відставання реаль-
них економічних показників від оптимістич-
них прогнозів влади.

Яка ґарантія, що згодом і інші реґіони Укра-
їни не стануть вимагати таких самих „особли-
востей самоврядування“? Чи може бути такою 
ґарантією персональна віра президента і його 
команди в те, що „цього ніколи не станеться“?

Згадаймо‚ що російська Чорноморська 
фльота також була залишена у Криму дуже 
тимчасово. 

Поданий вище перелік питань не є вичерп-
ним. Але навіть він змушує серйозно задума-
тись. Вже й так зроблено надто багато поми-
лок.

П. Порошенко не порушив питання, яке 
зобов’язаний був порушити – про права укра-
їнців у Росії. Він взяв зобов’язання, які не мав 
права брати – очільник виконавчої влади не 
мав жодного права давати іншим країнам обі-
цянку змінити Конституцію України, тим біль-
ше під час фактичної війни.

Чи прораховував П. Порошенко варіянт, що 
„Новоросія“ – це чистої води блеф В. Путіна? 
Що це була лише тактична хитрість, першим 
завданням якої було налякати П. Порошен-
ка і змусити його піти шляхом „меншого“ зла. 
Щоб не допустити „Новоросії“ – запровадити 
„особливості самоврядування“.

Другим завданням було забруднити руки 
якомога більшої частини жителів Донбасу 
українською кров’ю, щоб зробити їх залежни-
ми від В. Путіна навіть у складі України. 

Звичайно, В. Путінові дуже хотілось роз-
повсюдити „особливості самоврядуван-
ня“ щонайменше на весь Донбас. Чим біль-
ша „особлива“ територія – тим потужніший 
важіль впливу на українську економіку і укра-
їнську політику. У тому числу і через депутатів 
Верховної Ради від „особливих“ територій.

Якщо саме цей сценарій втілить В. Путін – 
справжні проблеми для П. Порошенка після 
виборів у Донбасі не закінчаться, а тільки роз-
почнуться. Не для того Кремль пішов на такі 
зусилля і втрати, щоб дати Україні спокійно 
жити і процвітати.

Тому українське суспільство чекає від П. 
Порошенка усвідомлення його надзвичайної 
відповідальности за завтрашній день україн-
ської держави.

(„Українська правда“‚ 26 січня)

Генадій Степанчук – політичний експерт‚ Київ.

корупцією. Можливо, він просто так само, на 
рівні показухи, ставиться і до питання війни 
з Росією. Можливо, він більше всього бажає 
догодити Заходові, хоча Захід може запросто 
здати Україну, гляньте на досвід Грузії (і ролю 
Франції там). 

Взагалі-то питання мотивації не має велико-
го значення. Головне те, що затягуванням нас 
– на підставі застарілих уявлень про ситуацію 

– надалі в цей „Мінський процес“ несе ризик 
перетворення теперішньої, виграшної позиції, 
на поразку. Змінилась ситуація, повинна змі-
нитись і тактика. Потрібно реально оцінити 
ситуацію і дотиснути Кремль хоча б на Донбасі, 
звільнивши тамтешні окуповані території. Це 
має статися, якщо при владі є люди, які справді 
дбають про Україну.

(Радіо „Свобода“‚ 28 січня)

Іван Лозовий – громадський діяч, президент 
Інституту держави і демократії‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Влада у Києві...
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 ■ Пом’якшено вироки неповнолітнім

ВАШІНҐТОН. – Верховний Суд США 25 січня 
скасував дожиттєві вироки малолітнім‚ по-
новивши своє рішення з 2012 року про те‚ що 
неповнолітніх не можна карати за злочини 
так само‚ як дорослих. Це означає що понад 
1,500 в’язнів в країні можуть апелювати щодо 
вироку за злочини‚ які вони поповнили‚ коли 
були неповнолітніми. Приблизно 500 з них є 
в Пенсильванії. Президент Барак Обама того 
дня заборонив одиночне ув’язнення малоліт-
ніх у федеральній системі тюрем. Його забо-
рона впливатиме на 10 тис. в’язнів. За останні 
два роки 12 стейтів розпочали заходи‚ щоб 
скасувати одиночне ув’язнення малолітніх. 
(„Філядельфія Інкваєрер”)

 ■ Буде створена нова бриґада

ВАРШАВА. – Нова польсько-литовсько-укра-
їнська бриґада буде створена до кінця цього 
року. Міністер оборони Польщі Антоній Мацє-
ревич заявив про це 25 січня під час промови 
на військовій церемонії в Люблині, кажучи‚ що 
бриґада в числі 4,000 вояків зміцнить безпеку 
реґіону‚ стурбованого діями Росії. Присутні-
ми на церемонії були міністри оборони Литви 
та України Юозас Олекас та Степан Полторак. 
Бриґада братиме участь в миротворчих опе-
раціях ООН і також допоможе Україні змо-
дернізувати свої Збройні Сили. („ЮС Нюз енд 
Ворлд Ріпорт”)

 ■ Судять за злочини 1991 року

ВІЛЬНЮС. – У Литві розпочався суд над 65 ко-
лишніми радянськими чиновниками, яких зви-
нувачено у воєнні злочинах, злочинах проти 
людства та за їхню ролю у насильницькому 
намаганні придушити рух до незалежности 
країни в 1991 році. На суді, який розпочався 27 
січня, було тільки двоє підсудних. Решта пере-
буває в Росії‚ яка не хоче їх видати‚ тому вони 
будуть суджені заочно. Це включає політичних 
провідників, офіцерів КҐБ і війська та інших, 
яким закидають організування або проведен-
ня насильницьких заходів 13 січня 1991 року 
проти демонстрантів за незалежність у Вільню-
сі, внаслідок чого загинуло 14 осіб‚ а сотні було 
поранено. На суд будуть викликані сотні свід-
ків. Перший президент вільної Литви Витавтас 
Ландсберґіс привітав початок судової розпра-
ви, хоч вважає‚ що більшість відповідальних за 
злочини оминуть кари. Він додав, що головним 
обвинуваченим, котрого не включено у справу, 
повиннен бути Михайло Ґорбачов‚ президент 
СРСР. („Асосієйтед Прес”)

 ■ Яка ідеологія домінує в США?

НЮ-ЙОРК. – Відома компанія Ґелуп провела 
обширні опитування серед американців впро-
довж 2015 року щодо їхньої політичної ідео-
логії. 11 січня вона оприлюднила висліди цих 
опитувань: 37 відс. вважають себе консерва-
тистами, 35 відс. є поміркованими, а 24 відс. є 
лібералами. Серед республіканців 68 відс. ка-
жуть‚ що вони є консерватистами в порівнянні 
з 32 відс. серед незалежних та 17 відс. серед 
демократів. Серед демократів 45 відс. вважа-
ють себе лібералами в порівнянні з 22 відс. 
серед незалежних та 6 відс. серед республікан-
ців. (www.gallup.com)

 ■ Критикують вживання моторів з Росії

ВАШІНҐТОН. – Вживання російських моторів 
для запуску американських військових сате-
літів стало темою гострої критики законодав-
ців. У свідченнях 27 січня перед Сенатською 
Комісією для збройних сил Секретар Військо-
во-Повітряних Сил США Дебора Джеймс та 
голова закупів Пентагону Френк Кендал не за-
перечили закидів сенатора Джана МекКейна, 
республіканця з Арізони, що закуп моторів 
йде на користь Сергія Чемезова й Дмитра Ро-
ґозіна, близьких приятелів російського пре-
зидента Володимира Путіна, котрі є на списку 
осіб‚ які підлягають американським санкціям. 
Д. Джеймс сказала, що пріоритетом є змінити 
ситуацію, але це забере час‚ поки знайдуться і 
перейдуть перевірку потрібні мотори амери-
канського виробництва. („Асосієйтед Прес”)

АМЕРИКА І СВІТ                   ДОВІДКОВЕ БЮРО

Про „зелену картку“ і льотерію Diversity Visa
У 1999-2000 роках „Свобода“ провадила розділ „Довідкове бюро“, у якому на запитання чита-

чів з проблем іміґрації відповідала адвокат з іміґраційних питань Тетяна Дурбак. Сьогодні цей 
розділ відновлено. Просимо надсилати до редакції запитання до адвоката Т. Дурбак.

Що дає виграш в льотерії Diversity Visa?
Передовсім йдеться про надання ґрін-карти 

США („зеленої картки“ – green card) – Посвід-
чення постійного мешканця США для громадя-
нина іншої держави, який постійно живе у США. 
Цей документ дозволяє під певними умовами 
перетинати кордон США без ризику відмови при 
пашпортній контролі на кордоні держави. Статус 
постійного мешканця надається один раз і на усе 
життя. Але через кожні 10 років треба його понов-
лювати. 

Постійні леґальні мешканці США можуть 
користуватися різними урядовими програма-
ми допомоги в освіті. Постійні мешканці менше 
платять за навчання в університетах і коледжах, 
ніж платять закордонні студенти. Резидент може 
працювати у будь-якій компанії на терені США, 
крім тих організацій, які беруть до праці лише 
громадян США. У деяких компаніях вимагають 
перевірки благонадійности кандидата на працю, 
яку можуть пройти лише резиденти і громадяни 
США. Отже, для них вибір пропозицій зростає.

Резидент може починати своє підприємництво, 
засновувати корпорації і акційні товариства.

Ґрін-карта надає соціяльні привілеї при виході 
на пенсію за умови, що ви працювали 40 кварта-
лів (10 років) перед виходом на пенсію.

Ґрін-карта може уможливити для партнера в 
подружжі чи неодружених дітей віком до 21 року 
отримання статусу постійного мешканця. Після 
п’яти років (а в разі шлюбу з громадянином США 
після трьох років) постійний мешканець має пра-
во податися на громадянство, але можна бути 
резидентом впродовж усього життя.

Резидентові легше отримати кредит (напри-
клад, для купівлі будинку). Ви можете законно 
мати нерухомість, авта, інші речі, які можуть мати 
громадяни США. 

Як оформити документи при виграші в льо-
терії? 

Необхідно заповнити надіслані вам анкети і 
вислати їх в Консульський центр штату Кентакі; 
підготувати пакет документів і довідок для спів-
бесіди з консулом (для кожного індивідуально); 
пройти медичний огляд; перекласти документи 
англійською мовою; пройти співбесіду; отрима-
ти візу. Не треба покладатися на поради чи аґен-
ції, розміщені на форумах. Найкраще звернутися 
до професіоналів, які подадуть вам кваліфікова-
ну допомогу.

Найважливіше всі документи заповнити прав-
диво і правильно. Похибки можуть спричинити 
відмову, або пізніші іміґраційні труднощі. Пода-
вати неправдиві дані – порушення закону і спри-
чинить відмову подання або пізніші іміґраційні 
труднощі. 

Чи анкета бере участь в льотерії один раз?
Так. Є незаконно подавати більш як одну анке-

ту на рік.

Чи резидент може стати громадянином США?
Претендувати на громадянство США резидент 

може через п’ять років. Як правило, прийняття 
американського громадянства обумовлює відмову 
від попереднього громадянства. Деякі країни не 

визнають цієї відмови і тоді можна мати подвійне 
громадянство.

Яка різниця у правах резидента і громадяни-
на?

Резиденти не мають права голосувати і бра-
ти участь у виборах в США; працювати на дея-
ких посадах в США; брати участи у лавах прися-
глих (juries). Якщо резидента суд знайде винним в 
порушенні певних законів, його можуть депорту-
вати. Резидентові, що перебуває понад шість міся-
ців поза кордоном США, або дуже часто перебу-
ває за кордоном, може прикордонна контроля від-
мовити у в’їзді до США за те, що втратив статус 
постійного мешканця. Резидент, що перебуває за 
кордоном США довше року без подання певних 
документів перед від’їздом, втрачає статус постій-
ного мешканця.

Чи варто висилати анкету через знайомих чи 
родичів в США?

На льотерію треба подаватися через комп’ютер. 
Для отримання візи байдуже, звідки вислана 
анкета. Враховується лише місце народження і 
правильність заповнення анкети. Участь в льо-
терії не повинна впливати на отримання інших 
віз США, але можуть бути труднощі при поданні 
на гостьову візу. Цим труднощам можна заради-
ти, але варто проконсультуватися з іміґраційним 
адвокатом.

Чи можуть брати участь в льотерії громадяни 
тих країн, які виключені з льотерії?

Можуть, але тільки якщо основний заявник 
народився в країні, яка не допущена до льотерії, а 
другий партнер подружжя народився в допуще-
ній країні. 

Як ще можна отримати ґрін-карту поза льоте-
рією? 

Право проживати в США на підставі „сімей-
ної просьби” можуть отримати батьки громадян; 
чоловіки або дружини громадян і постійних меш-
канців; діти громадян; неодружені діти постій-
них мешканців; брати або сестри громадян. Пра-
цедавці можуть складати просьби для робітників. 
Якщо просьба – сімейна чи робоча – апробована, 
бенефіціяр має право подаватися на ґрін-карту. 
Самостійно можуть подаватися біженці, фахівці 
з винятковими здібностями в науці чи мистецтві, 
або (під певними умовами) інвестори. 

Коли можна звернутися по громадянство? 
На загал, на громадянство можна подаватися 

за три місяці до п’ятирічного терміну проживан-
ня в США. Постійні мешканці, які одружені з гро-
мадянами і живуть разом, можуть подаватися за 
три місяці до трирічного терміну. Відсутність в 
США на шість місяців або більше може спричи-
нити проблеми; відсутність понад року напевно 
спричинить проблеми. Через три-дев’ять місяців 
після подання заяви вас запросять на співбесіду 
та іспит з знання історії США та англійської мови 
(треба продемонструвати уміння читати, писати й 
говорити). 

Де найвища платня у США? 
У 2015 році мінімальна платня у штатах 

Джорджія і Вайоминґ була нижчою від феде-
рального мінімуму. У 29 штатах і Вашінґтоні 
мінімальна платня була вишою від федераль-
ного мінімуму. 14 штатів установили мінімаль-
ну платню врівень з федеральним мінімумом. 
П’ять штатів не мають визначеного рівня міні-
мальної платні. 

Нижче представлено список штатів з зазна-
ченням мінімальної платні за годину в 2015 
році: Алабама, Луізіяна, Місісіпі, Південна 
Каролайна, Тенесі – мінімального рівня немає, 
Аляска, Ню-Йорк – 8.75, Арізона, Фльорида, 
Монтана – 8.05, Арканзо, Майн, Ню-Мехіко – 

7.50, Каліфорнія, Масачусетс, Ровд Айленд – 
9.00, Кольорадо – 8.23, Конектикат, Вермонт – 
9.15, Делавер, Ілиной, Мериленд, Невада – 8.25, 
Вашінґтон Округ Колюмбія – 10.50, Джорджія, 
Вайомінґ – 5.15, Гаваї – 7.75, Айдаґо, Індіяна, 
Айова, Кентакі, Кензас, Ню-Гемпшир, Північна 
Каролайна, Північна Дакота, Оклагома, Пен-
сильванія, Тексас, Юта, Вірждінія, Вискансин – 
7.25, Мишиґен – 8.15, Мінесота – 9.00 або 7.25 
залежно від місця праці, Мізурі – 7.65, Небрас-
ка, Західня Вірджінія – 8.00, Ню-Джерзі – 8.38, 
Ореґон – 9.25, Південна Дакота – 8.50, Вашінґ-
тон – 9.47. (Інформаційно-аналітичний центр 
„Info-Light“)

(Закінчення на стор. 6)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 5 ЛЮТОГО 2016 РОКУNo. 6 5

 ■ США підсилюють Европу

ВАШІНҐТОН. – Президент Барак Обама пля-
нує поважно збільшити розклад тяжкої зброї, 
бронетехніки та іншого воєнного знаряддя в 
країнах НАТО у Центральній та Східній Европі. 
Представники адміністрації завили 1 лютого‚ 
що це зроблене для стримання Росії від даль-
шої аґресії в реґіоні. Білий Дім збільшить видат-
ки на військовий бюджет в Европі наступного 
року до 3.4 млрд. дол., вчетверо більше від те-
перішнього бюджету. Хоч воєнні дії Росії в схід-
ній Україні притихли, Москва далі втримує там 
військову присутність. Чиновники адміністра-
ції кажуть, що ці зміни є на довшу мету і мають 
бути сиґналом для Володимира Путіна‚ що За-
хід далі має підозру щодо його плянів в реґіо-
ні. У світлі „російської аґресії” американський 
Секретар оборони Еш Картер 2 лютого назвав 
Росію зростаючим викликом для США. Аналіти-
ки непевні‚ якою буде реакція Росії. „Це справді 
є велике діло й росіянам не по душі, – сказала 
Евелин Фаркас, котра до жовтня 2015 року від-
повідала в Пентагоні за справи Росії та України. 
– Це величезний знак зобов’язання запобігти 
Росії та зміцнити наш альянс”. („Бостон Ґловб”)

 ■ Міністер економіки Японії зрезиґнував

ТОКІО. – Міністер економіки Японії Акіра Ама-
ро зрезиґнув 28 січня внаслідок фінансового 
скандалу, який був розкритий тиждень раніше. 
Це було ударом для уряду Прем’єр-міністра 
Шінзо Абе, котрий надіявся‚ що А. Амаро пере-
провадить його економічну стратегію і також 
членство Японії у новому економічному парт-
нерстві 12-ох країн в реґіоні Тихого океану. 
(„Вашінґтон Пост”)

 ■ Зростає число мешканців США

ВАШІНҐТОН. – Населення США збільшилося на 
2.5 млн. осіб в 2015 році. Бюро перепису на-
селення подає, що в Америці на початку цього 
року проживало 322,762,018 осіб. Аґенція спо-
дівається, що в 2016 році народжуватиметься 
одна дитина кожні вісім секунд, а помиратиме 
одна особа кожні 10 секунд. Через міґрацію на-
селення США зростатиме на одну особу кожні 
29 секунд. (www.census.gov)

 ■ Корабель США викликав протести Китаю

ПЕКІН. – Корабель Військово-Морських Сил 
США „Киртіс Шілбур” проплив 30 січня на від-
стані 12 морських миль від острова Тритон 
у Південно-Китайському морі. Це викликало 
протести комуністичного Китаю, який вважає 
цей острів своєю територією. Пекін виступив 
із заявою, в якій стверджує, що американський 
військовий корабель порушив відповідні ки-
тайські закони, запливши до китайських тери-
торіяльних вод без попереднього дозволу, і 
китайська сторона вжила відповідних заходів, 
включаючи спостереження та пересторогу. Де-
партамент оборони США заявило, що в цьому 
районі в час проходження корабля не було ки-
тайських суден. Пресовий секретар Пентагону 
капітан Джеф Дейвіс сказав, що такі дії відобра-
жають позицію США, що цей район є важливим 
морським коридором, який повинен розгляда-
тися як міжнародні води.  („Ройтерс”)

 ■ ФІФА показала Росію без Криму

ЦЮРІХ. – На мапі з містами-організаторами 
змагань за Кубок конфедерацій з футболу 2017 
року, яку Міжнародна футбольна асоціяція 
(ФІФА) та Організаційний комітет Чемпіона-
ту світу-2018 (ЧС) підготували до презентації, 
присвяченій 500 днів до початку Кубка, Крим 
був показаний як частина України. Карта була 
розміщена 3 лютого на офіційній веб-сторінці 
ФІФА, присвяченій ЧС з футболу у Росії. Однак 
через деякий час ця мапа була вилучена. В Ор-
ганізаційному комітеті „Росія-2018” не було ко-
ментарів на цю ситуацію. „Ілюстраційна карта 
була вилучена, щоб уникнути будь-якого не-
порозуміння”, – пізніше заявив представник 
ФІФА. Змагання Кубка конфедерацій будуть зі-
грані з 17 червня по 2 липня 2017 року на чо-
тирьох з 12 арен ЧС-2018: у Казані, Сочі, Санкт-
Петербурзі та Москві. („gazeta.ua”)

АМЕРИКА І СВІТ                    Порошенко зустрівся з українцями Швайцарії
ДАВОС, Швайцарія. – Прези-

дент України Петро Порошенко 
22 січня зустрівся з представни-
ками української громади в День 
Соборности України у Давосі, де 
він перебував з офіційною візи-
тою, беручи участь у щорічному 
засіданні Всесвітнього економіч-
ного форуму. Зустріч організувало 
Українське товариство Швайцарії. 

П. Порошенко розповів пред-
ставникам громади про найнові-
ші події в Україні, насамперед про 
притягнення до відповідальности 
суддів, що виносили неправомірні 
рішення під час Революції Гіднос-
ти, перебіг розслідування розстрі-
лів „Небесної сотні“.

Єпископ Паризької єпархії Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви 
Борис Ґудзяк, що опікується греко-
католиками в Франції, Швайцарії, 
Бельгії, Нідерляндах та Люксем-
бурґу, повідомив Президента про 
відсутність приміщення для укра-
їнців в Швайцарії, яких в цій краї-
ні за неофіційними даними налічу-
ється близько 8,000 осіб. Він також 
зазначив, що проблема відсутнос-
ти громадського простору є спільною для укра-
їнських громад в різних країнах, наприклад в 
Нідерляндах, де зараз відбуваються дуже важ-
ливі процеси щодо України.

П. Порошенко пообіцяв вирішити питан-

ня приміщення для українців, що проживають 
у Швайцарській Конфедерації. Він подякував 
єпископові за конкретне запитання.

Прес-служба УГКЦ

Президент України Петро Порошенко і Єпископ Борис Ґудзяк (пер-
ший зліва) під час зустрічі у Давосі. (Фото: Прес-служба УГКЦ)

Бі-Бі-Сі: фільм про збагачення Путіна
Левко Хмельковський

25 січня Бі-Бі-Сі у телепрограмі „Панора-
ма“ показала 30-хвилинний викривальний 
фільм про російського президента під назвою 
„Таємні багатства Путіна“, в якому розповіда-
ється‚ яким чином Володимир Путін збагачу-
вався, займаючи посаду Президента Росії і як 
він опинився серед найбагатших людей пляне-
ти, використовуючи свою владу. Кореспондент 
Бі-Бі-Сі Ричард Білтон взяв численні викри-
вальні інтерв’ю у колишніх діячів Кремля‚ які 
погодились розповісти, як збагачувався В. 
Путін і де саме заховані його багатства. 

Р. Білтон побував у Санкт-Петербурзі‚ де у 
комунальній квартирі з однією вбиральнею і 
кухнею для усіх родин зростав В. Путін. Злид-
ні дитинства породили у нього потяг до зба-
гачення за будь-яку ціну. Після розпаду КҐБ‚ 
у системі якого кар’єра В. Путіна була невда-
лою‚ він спромігся влаштуватися у адміністра-
ції Санкт-Петербурґу‚ де з групою однодумців 
розпочав незаконні оборудки‚ які принесли 
перші статки. 

Макс Фридзон з  Ню-Йорку розповів про ці 
оборудки В. Путіна. Вони заснували так зва-
ний „ХХ трест“‚ проти якого було порушено 
кримінальну справу‚ котру припинили після 
переїзду В. Путіна до Москви‚ а слідчого звіль-
нили. Компанія спорудила для В. Путіна буди-
нок в  Торев’єха (Еспа-
нія). Вже тоді з ним спів-
діяли Віктор Зубов‚ Дми-
тро Медведєв‚ Віктор 
І в а н ов ‚  І г о р  С е ч и н ‚ 
Олексій Мілер‚  котрі 
потім рушили з ним до 
Москви‚ посіли відпові-
дальні позиції і швидко 
збагатилися. 

В. Путін очолив ФСБ 
– спадкоємницю КҐБ‚ 
яка відкрила йому нові 
можливості збагачення і 
шлях до президентсько-
го крісла‚ а також навчи-
ла приховувати джере-
ла збагачення. Про те‚ як 
це сталося‚ у фільмі роз-
повів колишній приятель 
В. Путіна Сергій Пуґа-
чов‚ котрий живе у Ніц-
ці. Тепер статки В. Путі-

на обчислюються у  40 млрд. дол. У телефон-
них розмовах про таємні рахунки і контакти 
В. Путіна його називали „Михайло Іванович“. 

Першим співрозмовником Р. Білтона став 
Сергій Колесников‚ який збирав гроші з росій-
ських олігархів, в  тому числі з Романа Абра-
мовича, ніби на  охорону здоров’я. За цi гро-
ші звели палац В. Путіна біля Геленджика на 
Кавказі. Лише Р. Абрамович передав йому 
203 млн. дол. і яхту за 37 млн. дол. Колиш-
ній керівник „Совкомфлоту“ Дмитрии Скар-
ґа заявив, що це він передавав В. Путінові яхту 
„Олімпія“ від Р. Абрамовича. Утримання яхти 
йшло з державного бюджету. 

Збагатилися й особисті друзі президента 
Сергій Ролдуґин‚ Юрій Ковальчук‚ Володимир 
Якунін‚ брати Борис і Аркадій Ротенберґи.

Слово було надане представникові Департа-
менту фінансів США Адамові Шубинові, який 
підтвердив, що Вашінґтон давно зауважив, як 
збагачуются В. Путіна і його друзі за рахунок 
Росії. В. Путін контролює усіх багатіїв Росії і 
недогідливих усуває з свого шляху‚ як це ста-
лося з Михайлом Ходорковським. У фільмі 
В. Путіна назвали „царем‚ який розграбував 
свою країну“.

Бі-Бі-Сі підготувала також цей фільм з 
російським перекладом‚ щоб росіяни дізнали-
ся про свого провідника. Переклад виконали 
Арсен Свинцов і Тася Никитенко.

Кадр з фільму: палац Володимира Путіна біля Геленджика на Кавказі. 
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Україну!

ІСТОРІЯ
Плюси і мінуси критики

Критика – в її загальносуспільному розумінні – це той універ-
сальний інструмент‚ яким усі користуются і якого ніхто не любить. 
Грецьке слово „kritike“ означає – мистецтво судження. Предметом 
судження‚ тобто аналізи‚ може бути буквально все‚ що нас оточує. 
На жаль‚ на світі ще нема досконалої державної системи‚ вільної 
від суперечностей і труднощів розвитку‚ тому критика‚ критич-
на аналіза – це один з дієвих важелів впливу спільноти‚ зокрема 
середовища професійних експертів‚ засобів масової інформації на 
державні інституції і їхніх керівників. 

Самозрозуміло‚ коли судження пов’язане з оцінкою‚ з виявлен-
ням різних недоліків‚ тоді критика набуває значення осуду‚ а це річ 
дуже відповідальна‚ особливо якщо осуд не досить обґрунтований 
або висловлений в некультурній‚ некоректній формі. 

І хоч жартують‚ що „конструктивна критика – це коли я крити-
кую вас‚ а деструктивна – коли ви критикуєте мене“‚ конструктив 
і деструктив у виявленні різних суспільних недоліків легко роз-
різнити. Це видно з того‚ що саме насправді є ціллю критики  – 
покарання людини‚ чи виправлення її поведінки для її ж користи 
і користи її організації чи установи? Правильно – критикувати не 
особу‚ а  її діяльність‚ її осудливі вчинки. Але робити це слід так‚ 
щоб людина під тягарем критики не впала‚ а навпаки – не втратила 
віри в свої сили і здібності. Критика легше засвоєються‚ коли міс-
тить в собі раціональні поради‚ пропозиції‚ котрі можна практично 
застосувати. Ще колись Артур Шопенґавер зауважував‚ що най-
ефективніший спосіб розкритикувати чужу працю – це виконати її 
самому набагато краще.

Ще одне важливе розрізнення – сам характер критики‚ тобто 
наше особисте ставлення до предмету осуду: критикуємо ми 
його‚ як щось своє‚ небайдуже нам‚ дороге‚ дорогоцінне‚ чи чуже‚ 
вороже. Коли любиш своє‚ рідне‚ українське‚ тоді й на гостру кри-
тику недоліків маєш моральне право. Це ми до того в’яжемо‚ щоб 
нашим читачам не здавалася загострою наша критика на адресу 
влади в Україні. Критикуємо з болем у серці‚ критикуємо‚ бо до гли-
бини душі переймаємося Україною і її долею. 

Дехто з психологів бачить різницю між нами і росіянами в тому‚ 
що в Росії традиційно панує культ влади‚ а в Україні – культ опо-
зиції. Мовляв‚ хто б не був при кермі в Києві – натрапляє лише на 
критику. Насправді різниця в тому‚ що російський культ влади – це 
ознака внутрішнього рабства‚ лакейства. Українці ж – народ свобо-
долюбний‚ психологічно незалежний‚ тому ніколи не погоджував-
ся і не погодиться‚ щоб влада була над ним‚ а не з ним.

Думки, висловлені в матеріялах, підписаних конкретним автором,
не конче віддзеркалюють позицію редакції тижневика „Свобода“ або її видавця.

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
Fax (973) 644-9510 
E-mail adukr@optonline.net

Передплата Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
E-mail subscription@svoboda-news.com

До 110- річчя українського 
бандуриста Григорія Бажула 

Олександер Панченко

22 січня виповнилося 110 
років від дня народження 
Григорія Бажула, який наро-
дився 1906 року в Полтаві, а 
свій земний шлях скінчив в 
Сіднею 17 жовтня 1989 року. 

Дослідникам історії укра-
їнської бандури та кобзар-
ства Г. Бажул відомий пер-
шим своїм дописом „Про 
бандуру“, який він помістив 
у часописі „Нова Україна“ 25 
грудня 1942 року в окупо-
ваному німцями Харкові. Г. 
Бажул в часі німецької оку-
пації виступав по Слобідщи-
ні як бандурист-соліст з сце-
нічним ім’ям „Келеберда“. Це 
він разом з Леонідом Гайда-
макою робив спроби ство-
рити капелю бандуристів 
в Харкові в часі війни, дру-
кував статті про знищення 
московськими більшовика-
ми кобзарів та бандуристів в 
1930-их роках. 

Бандурист,  дириґент, 
педагог, композитор Л. Гай-
дамака був трохи старшим 
за Г. Бажула. Він народився 19 квітня 
1898 року, свого часу закінчив Хар-
ківську консерваторію з віольончелі і 
лише у 30-річному віці вчився також 
у Гната Хоткевича і 1922 році в Хар-
кові створив капелю бандуристів 
при клюбі „Металіст“, яку перетво-
рив на першу оркестру українських 
народних інструментів. Він викладав 
гру на домрі та бандурі в Харківській 
робітничій консерваторії, а потім в 
Музично-драматичному інституті, 
разом з майстром Герасимом Снєґгі-
рьовим створив удосконалені банду-
ри харківського зразка, а 1930 року 
заснував майстерню для серійного 
виготовлення бандури харківського 
зразка та інших українських народ-
них інструментів.

Ще до початку війни Г. Бажул 
був засуджений в голодному 1933 
році на два роки позбавлення волі, 
які провів у Бердянській сільсько-
господарській трудовій колонії, 
потім відбув заслання на Північ-
ному Кавказі, Сибіру та в Тайше-
ті, повернувся до Харкова лише у 
1938 році. Саме цього року, 8 жов-
тня, був закатований в казематах 
НКВД Г. Хоткевич. Г. Бажул добре 
знав творчість Г. Хоткевича, оскіль-
ки після переїзду разом з своїми 
батьками з Полтави до Харкова у 
1911 році та здобуття аґрономіч-
ної освіти зацікавився кобзарським 
мистецтвом, коли почув гру сліпо-
го кобзаря Павла Келеберди, зго-
дом він записався до кляси банду-
ри Г. Хоткевича при Харківському 
музично-драматичному інституті, 
де засвоїв основи харківської школи 
гри на бандурі. 

Потім Г. Бажул виїхав до захід-
ної України, де виступав у скла-

ді ансамблю з українським поетом-
модерністом та бандуристом Зіно-
вієм Штокалком, пізнішим авто-
ром „Підручника гри на бандурі“ та 
„Кобзарського підручника“. Разом 
з Г. Бажулом та З. Штокалком давав 
концерти для воїнів УПА уродже-
нець Самбору на Львівщині Володи-
мир Юркевич, який пізніше створив 
окремий ансамбль бандуристів. 

Г. Бажул еміґрував до Австралії у 
1948 році, де став основоположни-
ком кобзарських колективів, ство-
ривши Ансамбль бандуристів ім. Г. 
Хоткевича та школу гри на бандурі‚ 
написав праці про кобзарське мис-
тецтво в Австралії. 

Бандура Г. Бажула роботи видат-
ного австралійського українського 
майстра, уродженця селища Нові 
Санжари на Полтавщині Федо-
ра Деряжного, зберігається в Музеї 
кобзарського мистецтва в Переясла-
ві-Хмельницькому, де також є пор-
трет Г. Бажула роботи його дружи-
ни – акторки й малярки Людмили 
Бажул. 

Г. Бажул та Ф. Деряжний разом 
з іншими українським патріота-
ми закликали активно інформува-
ти Захід про стан життя в Україні та 
про неймовірні утиски, що їх терпів 
народ. 

Гідним продовжувачем патріо-
тичної й мистецької справи Г. Бажу-
ла є український бандурист, дослід-
ник кобзарства, композитор, дири-
ґент Віктор Мішалов, батько якого 
походить з села Березоточа побли-
зу Лубен на Полтавщині. Від 1970 
року він вивчав гру на бандурі у П. 
Деряжного та Г. Бажула. 

Лохвиця‚ Полтавська область

Григорій Бажул (1942 рік).

Якими мають бути дії після 
отримання візи?

Після отримання візи ви має-
те шість місяців на приготування 
до переїзду. Треба зібрати усі доку-
менти, з яких вимагається зроби-

ти завірені копії, повчитися англій-
ської мови, вирішити проблеми зі 
здоров’ям, врахувати, що елек-
тронапруга до різних приладів у 
США інша, треба мати перехідник 
(адаптер). Номер соціяльної служ-
би (Social Security) вам пришлють 
поштою. Але його можна отримати 
раніше телефоном, щоб влаштувати-
ся на працю. 

(Закінчення зі стор. 4)

Про „зелену картку“ ...
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Забув
Я інколи пишу спомини, етюди, 

вірші, які знають мої близькі при-
ятелі.   Я не думаю, що назагал, те 
що я пишу, варте ширшої уваги. Але 
я  ділюся тим, що пишу найчастіше з 
людьми, які знають, якою поважною  
недугою є графоманство.   Вислови 
співчуття з цього приводу я відки-
даю, як мені зайві. 

Та відгуки багатьох на мій вірш 
„Забув”, заохотили вислати цей вірш 
до „Свободи“, яку читають також 
люди літнього віку.

Роман Воронка,
Мейплвуд, Ню-Джерзі 

 
„Забув, не знаю, уже не пам’ятаю“ –
Це є слова, які я часто повторяю.
А хто цей „я“, хто він  такий?
Мовчу, бо відповіді вже не маю. 
Колись була у мене ясність думки?
Я пам’ятав усе, що треба і не треба.
Тепер, чим більш стараюсь нагадати,
Тим більше опановує мене досада. 
Подразнення у мене виникає,
Коли розгублений стою й себе питаю:
„Чому я опинивсь саме у цій кімнаті?
Пощо прийшов, що тут шукаю?“
Зовсім не смішно, що окуляри,
  які шукаю
Не пам’ятав що, їх на передніссі маю.

Де я поклав ключі, 
 які шукав від ранку?
Забув, що я їх не виймав зі замку. 
Де я живу, хто люди біля мене?
Коли не міг учора вранці
Найти дім, де живу роками,
Додому привели мене (забув)... 
Алярм гуде, нагадує мені про ліки.
Як я його замкну, тоді себе питаю
Чи я вже брав ті ліки, 
 про які він нагадав?
Чи маю тепер взяти? Часом не знаю. 
Читати годі, бо не пам’ятаю,
Що я читав поки перестав
  на цій сторінці.
А перечитувати знову не бажаю,
Бо це не вкаже, 
 як зрозуміти усе в  кінці. 
Чи середа сьогодні чи четвер?
В якому році Данко вмер?
За чим прийшов я до їдальні?
Чи не збиравсь іти до спальні?
Хто ти така,  мені здається, 
 що я тебе знаю,
Але назвати тебе вже не можу, 
 бо не пам’ятаю.
Чи ти є та, якій колись казав:
  „Кохаю“?
Може‚ казав це не одній, 
 й таке не знаю. 
Одну обіцянку собі я пам’ятаю,
Не животіти після смерті,
Але, на жаль, не пам’ятаю,
Де двері? Із пам’яті вони вже стерті.

Мені стало соромно
Коли я прочитав у „Свободі“ від 

18 грудня 2015 року статтю „Звіт 
чи не звіт‚ а без бійки не обійшло-
ся“‚ то мені стало соромно. Я відра-
зу полинув думкою назад‚ у давню 
Україну‚ в 1935-1936 роки‚ коли на 
весіллі завжди була гуртова бійка і 

билися парубки.
От і у Верховній Раді купа паруб-

ків не мала розуму і вжила кулаки. То 
тепер у Києві не Верховна Рада‚ а вер-
ховні парубки?

Ярослав Гальчук‚
Сейнт-Кетерінес‚ Онтаріо

Шукаю маминих родичів
Пишу з України. Шукаю корені, 

або будь-яких родичів по маминій 
лінії, що згадувались у „Свободі“ 
17 травня 1984 року. Статтю „Іван 
Смолій і його рідний Михнівець“ 
писав Іван Кукіль.  

У статті було написано, що Федір 
Ламанець, Марійка Ламанець, 
Михайло Бучок перед Другою сві-
товою війною виїхали до Кана-

ди або США і проживають там. Ці 
Ламанці – мої прадідусь та прабаб-
ця. Дуже хотілося б знайти свою 
родину, бо в моєї мами залишив-
ся в живих лише один рідний брат. 
Буду надзвичайно Вам вдячний. 
Моя електронна пошта: us5wfc@
gmail.com.

Тарас Просович,
Трускавець, Львівська область

У Дніпропетровську сталися зміни 
У „Свободі“ 22 січня, у рубри-

ці „Подорожі“, було опублікова-
но репортаж Олександра Вівчари-
ка „Дніпропетровськ повертаєть-
ся в Україну“. Останнім часом в 
місті сталися зміни, які відпові-
дають назві цієї публікації. Пере-
довсім місяць тому голова міської 
ради Галина Булавка врешті підпи-
сала рішення про перейменуван-
ня понад 300 вулиць міста. Це вона 
зробила у останні дні перед тим, як 
залишити свою посаду – на вибо-
рах 25 жовтня було обрано новий 
склад ради. Тепер її очолює Борис 
Філатов, один із фундаторів партії 
„Укроп“. 

Постійна комісія з переймену-
вання вулиць, що була створена 
ще за Віктора Януковича, працю-
вала, м’яко кажучи, специфічно – 
з одного боку вони, замість щиро 
прокомуністичних назв, фор-
мально вписали (куди дітися!) у 
список імена українських націо-
нальних героїв (гетьманів Байди-
Вишневецького, Івана Виговського, 
Павла Полуботка та Петра Доро-
шенка, Дмитра Донцова, Володи-
мира Винниченка, навіть Симо-
на Петлюри і Нестора Махна) та 
нейтральні, ботанічні та церков-
ні назви: Затишна, Зелена діброва, 
Успенська, Монастирська, Мальов-
нича, а з другого – прізвища мало-
відомих дніпропетровському зага-
лу осіб – Гана, Рейнґарда, Нірінбер-
ґа, Шнеєрсона та інших.

Назву самого міста покищо не 
змінили, хоча прізвище більшо-
вика Григорія Петровського, без-

умовно, не має права бути у назві 
разом з рікою Дніпром. Посад-
ник міста прагне залишити ста-
ру назву, але складову її „Петро“ 
хочуть замінити з „Петровського“ 
на апостола Петра. Розумні люди 
його переконують, що той апостол 
проповідував християнство зовсім 
не в наших краях, а на берегах Дні-
пра бував апостол Андрій. Втім, 
рішення щодо назви нашого міста 
прийматиме Верховна Рада.

Не варто вважати, що „Дніпро-
петровськ кардинально змінився“ 
лише після провокаційних вибухів 
на трамвайних зупинках 27 квітня 
2012 року. Це не так, бо ще з 1989 
року в місті був дуже активний 
Народний Рух (очолював його Іван 
Шулик, сподвижник В’ячеслава 
Чорновола). На Майдані 2004 року 
і на Евромайдані 2013 року було 
багато людей з Дніпропетровська 
та Кривого Рогу. Намети протес-
тантів з нашої області мали напис 
„Січеслав“. Багато наших бійців-
дніпропетровців загинуло в анти-
терористичній операції у скла-
ді добровольчого батальйону 
„Дніпро-1“, в інших підрозділах. 
Батальйон „Дніпро-1“ нині підпо-
рядкований Міністерству внутріш-
ніх справ України і має назву Полк 
поліції України особливого призна-
чення „Дніпро-1“. 

Отакі дніпропетровські реалії, 
про які я розповів з незламним 
переконанням: „Ми переможемо!“. 

Володимир Єфимов, 
Дніпропетровськ

Феномен Михайла Саакашвілі
У ІХ с т.  в арязькі  в ат ажки 

Аскольд і Дир поплили униз Дні-
пром і затримались у Києві. Пля-
нували їхати у Царгород, але, 
побачивши Київ, вирішили осіс-
ти в ньому та спитали киян, чи 
приймуть. Кияни сказали: „Будь-
те нашими князями”.

Михайло Саакашвілі, колишній 
президент Грузії, приїхав в Украї-
ну та забажав там осісти. Спитав 
президента України, чи прийме 
він його. Президент сказав: „Будь 
моїм представником в Одеській 
області”. Чи спрацює урядуван-
ня М. Саакашвілі для Одеси і для 
України? Як кажуть в Україні, 
поживемо – побачимо.

Можна висловити признання 
президентові за те, що він вишу-
кує способи, щоб у дуже важких і 
нестійких обставинах забезпечи-
ти розвиток держави. 

Якщо призначення М. Саа-
кашвілі мало бути короткотер-
міновим, то, мабуть, це не тіль-
ки допустиме, але й можна ува-
жати ініціятивним та розумним 
з боку президента. М. Саакашвілі 
користується високою популяр-
ністю в Україні, далеко вищою, 
ніж сам президент чи прем’єр-
міністер. Ось у цьому проявля-
ються далекосяжні пляни Петра 
Порошенка і  М.  Саакашвілі . 
Популярність М. Саакашвілі не 
страшна для президента, бо М. 
Саакашвілі мусить прожити в 
Україні 10 років, щоб кандидува-
ти на президента. За цей час П. 
Порошенко може спокійно відбу-

ти свої два терміни. Одначе для 
того, щоб зайняти місце прем’єр-
міністра, не треба цього терміну 
проживання. Отже, М. Саакаш-
вілі, напевне, не був влаштова-
ний президентом тільки для Оде-
си. М. Саакашвілі потрібний в 
Україні, щоб допомогти П. Поро-
шенкові повалити сьогоднішньо-
го прем’єра та перебрати повну 
владу. 

За таких обставин для наро-
ду краще мати дві корумпова-
ні сторони політичного спектру, 
ніж дозволити, щоб усі важливі 
пости перебували в одних руках. 
Правда, обидві сторони керують-
ся не добром народу, а нагодою 
для власної користі. М. Саакашві-
лі – це приятель президента ще з 
студентських часів. Сьогодні тим 
більше виявляється, чому прези-
дент його спровадив та зробив 
українцем. 

В Україні чесну людину в уря-
дових колах доводиться шукати 
з свічкою. Тому за кожним кро-
ком президента, прем’єра, міні-
стра чи депутата треба стежити. 
А М. Саакашвілі тим більше підо-
зрілий, бо він фактично обраний 
однією особою і то, видається, 
тільки для закріплення та вигоди 
президента та його грузинського 
приятеля. Навіть багата Україна 
не в силі тримати при кориті ще 
одного чужого князя. Досить, що 
свої її обкрадають. 

Аскольд Лозинський, 
Ню-Йорк

KLK Cordially Invites Members, Family & Friends 
        To Our Annual KLK Winter Ski Races 
        Date: Saturday, February 27, 2016
        Place: HUNTER MOUNTAIN , NY 
        Registration: 8:00 a.m. - 9:30 a.m. Ski Lodge

Adults: $50.00;   Children, ages 14 & under - Free, if accompanied by an adult. 
Please wear your embroidered blouses or shirts to the Awards Ceremony

Please visit our website   www.klkusa.com for registration forms or contact 
virapopel@aol.com  for more info or forms. 

                    KLK  Cordially Invites Members, Family & Friends 
                             To Our Annual  KLK Winter Ski Races 
                             Date: Saturday, March 1, 2014 
                             Place: HUNTER MOUNTAIN , NY 
                            Registration: 8:00 AM – 9:30 AM Ski Lodge  

 
 

  Lift Tickets and Races:  

 Adults $55.00  Seniors (65 & up) $45.00  

Young Adults (13-18) $40.00 Juniors 7-12 $35.00    

Toddlers 6 & under  $14.00 

                 Race Tickets only : 

 Adults & Seniors $14..00  Children 2-18  FREE 

                    Lift Ticket only:   

 Adults $50.00  Young Adults $40.00  Seniors $40.00  

Juniors $35.00 Toddlers  $10.00      

 Races begin at approximately 10:00 AM  

Opening Ceremony 9:45 am 
 Dinner and Awards Ceremony:  Please wear your Ukrainian embroidered shirts & blouse      

  Hunter Ski Lodge              Time: 6:30 pm 

Adults: $45.00  Children ages 14 & under Free if accompanied by an adult 

 Please visit our website@  www.klkusa.com  to access registration forms. For more 
information please contact virapopel@aol.com 

                    KLK  Cordially Invites Members, Family & Friends 
                             To Our Annual  KLK Winter Ski Races 
                             Date: Saturday, March 1, 2014 
                             Place: HUNTER MOUNTAIN , NY 
                            Registration: 8:00 AM – 9:30 AM Ski Lodge  

 
 

  Lift Tickets and Races:  

 Adults $55.00  Seniors (65 & up) $45.00  

Young Adults (13-18) $40.00 Juniors 7-12 $35.00    

Toddlers 6 & under  $14.00 

                 Race Tickets only : 

 Adults & Seniors $14..00  Children 2-18  FREE 

                    Lift Ticket only:   

 Adults $50.00  Young Adults $40.00  Seniors $40.00  

Juniors $35.00 Toddlers  $10.00      

 Races begin at approximately 10:00 AM  

Opening Ceremony 9:45 am 
 Dinner and Awards Ceremony:  Please wear your Ukrainian embroidered shirts & blouse      

  Hunter Ski Lodge              Time: 6:30 pm 

Adults: $45.00  Children ages 14 & under Free if accompanied by an adult 

 Please visit our website@  www.klkusa.com  to access registration forms. For more 
information please contact virapopel@aol.com 

Lift Tickets and Races: 
Adults $60.00   Seniors (65 & up) $45.00
Young Adults (13-18) $45.00    Juniors (7-12) $35.00
Toddlers (6 & under)  $15.00

 Race Tickets only :
Adults & Seniors $15.00   Children (2-18) FREE

 Lift Tickets only:
Adults $55.00   Young Adults $40.00   Seniors $40.00
Juniors $30.00   Toddlers  $10.00

Races begin at approximately 10:00 a.m.
Opening Ceremony 9:45 a.m.

Dinner and Awards Ceremony:   Hunter Ski Lodge
  Time:   6:30 p.m.
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                        

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує 

на доповідь

в суботу, 13 лютого 2016 року 
о 5-ій годині по пол.

в будинку НТШ
63 Fourth Ave (між 9-ою і 10-ою вулицями)

New York, NY 10003

Юрія Шевчука
директора Філологічної Секції НТШ-А

викладача Колюмбійського університету

„Українська ідентичність 
й мова після Майдану“

СУМ допомагає сиротам в Україні
Віктор Курилик

НЮ-ЙОРК. – Вже другий рік 
поспіль діє акція „Зігріємо теплом 
серця!”, започаткована активістами 
Спілки Української Молоді (СУМ) 
в Україні й підтримана Крайови-
ми Управами СУМ в США, Канаді, 
Австралії, Німеччині Бельгії та Вели-
кобританії. Метою акції є підтримка 
дітей, у яких батьки загинули на Дон-
басі‚ та тих, хто далі продовжує боро-
нити незалежність України у цій війні. 

Парафіяни Української право-
славної катедри св. Володимира у 
Ню-Йорку зібрали й відправили пода-
рунки для 17 дітей з Чернівецької 
области, чиї батьки віддали свої жит-
тя, захищаючи східні кордони Украї-
ни від московської окупації. З Украї-
ни надійшов лист-подяка від батьків 

28-річного лікаря-хірурга Владисла-
ва Трепка‚ який загинув на полі бою‚ 
рятуючи поранених‚ і залишив сиро-
тою тримісячну дочку. 

Зимовий одяг, взуття, іграшки та 
ласощі – це найменше, що можна зро-
бити, щоб віддати пошану загиблим 
та подякувати їм за те, що пожертву-
вали життям, щоб в Україні панував 
мир, щоб українці, включно з їхніми 
дітьми, жили у цивілізованому сус-
пільстві, а не рабстві „московського 
світу”, збудованого за сталінськими 
зразком. 

Особливу подяку висловили орга-
нізатори акції настоятелеві катедри 
о. Володимирові Музичці за молит-
ви та духовну опіку, настоятелеві гре-
ко-католицької церкви св. Миколая 
у Пасейку‚ Ню-Джерзі‚ о. Андрієві 
Дудкевичу за співорганізацію акції та 
перевізникові „Ukraine Express“, який 
зголосився безкоштовно доставити 
подарунки в Україну.

Українські діти отримали подарунки з США 
Ф І Л Я Д Е Л Ь Ф І Я .  –  З а в д я -

ки щедрій українській громаді в 
США Злучений Український Аме-
риканський Допомоговий Комі-
тет (ЗУАДК) передав подарунки 
від св. Миколая 951 дитині з схід-
ніх областей України. 

В грудні 2015 року Сумська 
о бласна орг аніз ація  Тов ари-
ства Червоного Хреста України 
з допомогою ЗУАДК влаштувала 
День св. Миколая для 150 дітей, 
батьки яких загинули або були 
поранені в зоні віни. 

Св. Миколай відвідав найне-
безпечніші зони і обдарував 150 
дітей у селищі Станиця Луган-
ської области‚ 43 дітей в місті 
Щастя‚ відвідав Станично-Луган-
ський районний центр соціяль-
ної реабілітації дітей-інвалідів‚ 
де 50 дітей одержали солодощі та 
новий одяг. Св. Миколай також 
не забарився й до 150 дітей Ста-
робільського району, Донецької 
области.

Св. Миколай обдарував 117 
дітей з родин загиблих на війні 
від Національної Ґвардії Украї-
ни, 50 дітей – від Правого Сек-
тора, 30 дітей сиріт – з багатодіт-

них сімей Коропського управлін-
ня соціяльного захисту населення 
Чернігівської области, 37 дити-
ни – з міської організації „Дія-
на” багатодітних сімей Києва, 73 
дітей‚ поранених під час обстрі-
лів, 18 дітей з Іллічівська‚ Марію-
поля, селища Сартана. 

У комунальному закладі Чер-
каського навчально-реабілітацій-
ного центру „Країна добра” від-
булася програма „Яка радість, 
який рай, іде святий Миколай”. 
В цьому центрі перебувають діти 
з складними вадами розвитку: 83 
дитини віком від 2 до 19 років. 

З Міністерства оборони Украї-
ни написали: „Висловлюємо гли-
боку вдячність за Вашу допо-
могу дітям, що проживають в 
зоні антитерористичної опера-
ції в Донецькій області. Завдя-
ки Вашому сприянню, діти мали 
нагоду відчути настрій Різдвя-
них свят та насолодитися справ-
жнім дитинством, яке було обі-
рване війною. Зараз сучасні діти 
ростуть‚ дивлячись на зруйно-
вані будинки та слухаючи звуки 
пострілів, повітряної тривоги та 
похоронів”.

Батьки Владислава Трепка з подарунками для дочки полеглого сина. 

Подарунки з Америки дійшли до малечі з Буковини.

Подарунки вручили дітям, що проживають в зоні антитерористичної 
операції в Донецькій області.
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УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК У США 
 

запрошує громадянство 
 

на доповідь 

ВАСИЛЯ КОСІВА 
 

кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри 
графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв, 

стипендіата програми Фулбрайта  
(Колумбійський Університет, 2015-2016) 

 
на тему: 

 

НАРОДНИЙ  КОСТЮМ  ЯК  
ВИЯВ  УКРАЇНСЬКОЇ  ІДЕНТИЧНОСТІ  В  

ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ  УРСР ТА ДІАСПОРИ 
(1945—1989) 

 

доповідь ілюструватиметься прозірками 
 
 

 
Доповідь відбудеться 

14 лютого 2016 р. о 3-ій год. пополудні  
в приміщенні УВАН: 

 

206 West 100th Street. New York, N.Y. 10025 
Tel.: (212) 222-1866 

Виставка розповіла про війну в Україні
Василь Лопух

НЮ-ЙОРК. – В Українському 
Інституті Америки (УІА) 22 січ-
ня відкрито виставку українського 
мистця Миколи Журавля „Інвазія: 
перезавантаження“. Сюжетні моти-
ви, що знайшли своє відображен-
ня на живописних полотнах, мис-
тецьких світлинах, об’ємних панно 
та інсталяції – це відображення тра-
гічних подій гібридної війни, яку в 
брутальний спосіб веде російська 
воєнщина в Україні.

М. Журавель пропонує відвіду-
вачам виставки побачити сучасні 
події в Україні не у формі докумен-
тально-реалістичного відображен-
ня‚ а метафорично, фантасмагорич-
но, з елементами сюрреалістичного 
ґротеску. Свою увагу автор концен-
трує на зловісному ликові ворога, 
який тішиться садо-мазохістськими 
карнавалами. 

Ключовим об’єктом виставки є 
інсталяційна композиція, яка роз-
міщена в центрі виставкової залі: 
це телевізор‚ з якого постійно лине 
пропаґанда про „русскій мір“. Перед 
телевізором сидить „людина“‚ яка 
вже перетворилася на „зомбі“. 
Обличчя „зомбо-людини“ прийня-
ло форму „аґресивного ведмедя“, 
замість одягу на тілі – нарости вій-
ськової амуніції. 

Цей головний антигерой, піс-
ля кожного „телезомбування“ 
чисельно множиться і переходить 
на полотна живопису та мистець-
ких фотографій, співавтором яких 
є дружина мистця Дарія Тищенко-
Журавель. Цих „зомбі“ стає деда-
лі більше і вони влаштовують садо-
мазохістські вакханалії серед речей 
та дитячих іграшок зі збитого росій-
ськими терористами малязійського 
літака‚ справляють весілля з такими 
ж „зомбованими“ потворами, що 
чекали на прихід „русского міра“; 
над будівлями Києва вивищують-
ся велетенські „зомбі-антигерої“, 
як антиподи на противагу героям 

грецької мітології.
У кожному мистецькому тво-

рі експозиції відчувається напру-
женість подій, які відбуваються на 
сході України. Мистці у художній 
формі створили неймовірно силь-
ну експресію візуального сприй-
няття творів‚ які, як біль оголено-
го нерва, пронизують уяву людини і 
дають можливість не просто зрозу-
міти‚ але й відчути трагічні наслід-
ки війни, яку веде Росія в Україні.

У день відкриття виставки 
Україна відзначала День Собор-
ности і з цієї нагоди повсюди‚ де 
живуть українці‚ прокотилася хви-
ля флешмобів під гаслом „Украї-
на єдина“. Під час відкриття вистав-
ки Генеральний консул України у 
Ню-Йорку Ігор Сибіга запропо-
нував присутнім також провес-
ти флешмоб. Присутні зібралися 

біля великого панно з зображен-
ням „Ландшафту війни“ і тримали 
в руках плякатики з гаслом „Украї-
на єдина“.

Виставку відкрив член ради 
дитекторів УІА Володимир Гойдиш, 
який виголосив вступне слово. М. 
Журавель розповів про творчий 
задум виставки і характерні осо-
бливості експонатів. 

У своєму слові мистець подяку-
вав Українському Інститутові Аме-
рики і В. Гойдишеві, директорці 
Центру сучасного мистецтва „Білий 
світ“ (Київ) Тамарі Янович та меце-
натові Олександрові Яновичеві‚ а 
також компанії „CARGO Service“ за 
допомогу при перевезенні експона-
тів. Виставка триватиме до 14 люто-
го.

Оголошено конкурс Фундації УВУ
НЮ-ЙОРК. – Фундація Укра-

їнського Вільного Університе-
ту (УВУ) оголошує літературно-
науковий конкурс за 2015 рік. 
Нагороди конкурсу походять з 
окремого Фонду‚ який заснували 
31 грудня 1997 року родини Сте-
фана і Емілії Воляників та Тео-
дора і Софії Швабінських з шта-
ту Огайо. Від того часу Фундація 
УВУ щороку проводить конкурс. 

Просимо висилати свої твори‚ 
які вперше появилися друком у 
2015 році (не перевидання) до 

бюра Фундації УВУ: Ukraіnian 
Free University Foundation‚136 
Second Ave.‚ New York, NY 10003 
до 30 червня 2016 року. Твори 
можуть бути у формі повістей, 
новель, поезії, наукових есеїв, 
публіцистики тощо. 

Рішення жюрі буде оголошене 
у вересні 2016 року, а лавреати 
будуть повідомлені та нагоро-
джені на громадському зібранні 
до кінця 2016 року. 

 Фундація УВУ

На вернісажі в Українському Інституті Америки проведено флешмоб з нагоди Дня Соборности України.

Микола Журавель. „Ведмеже весіл-
ля“ (фото, 2015)

Микола Журавель. „Зомбоскриня“ (інсталяція, дерево, метал, відео, 2015)
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В 2016 р. відзначаємо
40-ліття

УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ

1976     
2016

Відзначіть цей важливий етап 
з нами в неділю, 17 квітня 
2016 року. Збережіть дату на 
Вашому календарі! Слідкуйте 
за додатковою інформацією 
в найближчі тижні.

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 EAST 6TH STREET
NEW YORK, NY 10003-8201
212 228-0110 • www.ukrainianmuseum.org

Основник – Союз 
Українок Америки
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ЛІГАЙТОН‚ Пенсильванія

Відбулося прощання старого 2015 
року і зустріч 2016 року на оселі 
Організації Державного Відроджен-
ня України (ОДВУ) ім. Олеся Оль-
жича. 31 грудня 2015 року‚ о 8-ій год. 
вечора‚ поступово почали сходитися 

гості до святково прикрашеної залі 
адміністративного будинку під зву-
ки музики та співу Славка Косіва. 

Коли настала північ, С. Косів зао-
хотив учасників до загального співу 
різноманітних українських пісень. 
Забава тривала до 2-ої год. ночі.

ОДВУ

Різдвяні події подарували радість
ЛЬВІВ

Тетяна Переверзєва

Пласт уни станиць Авдіївка, 
Маріюполь і Донецьк 5 січня орга-
нізували відвідання 15 дітей з при-
фронтової зони Різдвяних свят 
у Львові‚ щоб разом розділити 
радість народження Ісуса Христа. 
„Різдво у Львові“ – так називалась 
наша мандрівка. 

Програму складали разом з 
нашими друзями з Військово-
патріотичного вишколу „Патрі-
от“. Були екскурсія в Золочівський 

замок, гостина в клюбі „Патріот“, 
відвідини Гарнізонного храму свв. 
Петра і Павла, Свят-вечір і Різдвя-
на Служба Божа, майстерки, коля-
дування на Різдвяному святі в Шев-
ченковому гаю, надзвичайно весела 
вистава „Різдвяна ніч“ в театрі ім. 
Марії Заньковецької, екскурсія на 
стадіон „Арена-Львів“, прогулян-
ка містом у супроводі Івана Радков-
ця, автора книги „Таємниці Львів-
ських левів“. А ще зустріч з друзя-
ми-переселенцями з Донеччини. 

Мандрівники щасливо поверну-
лись в рідні домівки, маючи бага-
то вражень, якими хочеться поді-
литися. 

Діти з прифронтової зони на Різдвяних святах у Львові. (Фото: Сергій 
Кропанцев)

ТЕРНОПІЛЬ

Михайло Михайлинин

У монастирі францисканців 10 
січня відбувся 10-ий фестиваль вер-
тепів. Юні колядники відтворили 
сценки народження Божого Дитят-
ка. Глядачі були в захоплені від чудо-
вих костюмів учасників фестива-
лю та від їхніх виступів. Три верте-
пи стали переможцями і отримали 
подарунки від ченців св. Франциска. 

Молодь парафії пригощала всіх 
солодощами та гарячим чаєм. Потім 
учасники свята побачили найбіль-
шу в Україні Різдвяну шопку, яку 
змайстрували в Тернополі у церкві 
францисканці. Фігури у композиці-
ях рухаються. Тут є живі звірятка і 
птахи, водяний млин. 

Під час свят на Тернопільщині 
побували діти і вчителі з сходу Укра-
їни. Їх радо приймали місцеві роди-
ни, пригощали народними страва-
ми, знайомили з чудовими традиці-
ями та історією краю. 

Учасники фестивалю вертепів. (Фото: Михайло Михайлинин)

Виступає дитячий хор української православної катерди св. Івана Хрестителя.

БЕРЕЖАНИ‚  
Тернопільська область

Тетяна Будар

9 січня на міській площі Ринок 
відбувся фестиваль вертепних дійств 
„Ясна зірка засіяла“‚ який розпочав-
ся літературною композицією учас-
ниць аматорського колективу „Зер-

нятко“ районного Будинку культури 
Оксани Зверховської і Наталії Крук. 

Далі з вертепами виступили 
учасники дитячого фолкльорного 
колективу клюбу села Мечищів і 
Пласту‚ аматори з сіл Літятина і 
Гиновичів‚ Комарівки і Тростянця, 
Лісниківського клюбу. Талановиті 
актори з Літятина виступили також 
в Тернополі – на обласному театра-
лізованому святі .

Бережанські актори на фестивалі вертепів „Ясна зірка засіяла“. (Фото: 
Олександра Ковтун)

ЕДМОНТОН‚ Альберта

Богдана Степаненко-Липовик

24 січня жителі міста насолоджу-
валися концертом коляди в Україн-
ській католицькій катедрі св. Йоса-
фата‚ який організувало Українське 
Музичне Товариство (УМТ), а гос-
подарем була Українська Католиць-
ка єпархія Едмонтону. Свій 37-ий 
концерт коляди УМТ присвятило 
125-річчю прибуття перших пере-
селенців з України до Канади. 

Концерт розпочався з спільно-
го виконання коляди „Бог Предві-
чний”, після чого голова УМТ Люба 
Бойко-Белл виступила з вступним 
словом і відзначила, що всі фонди‚ 
зібрані в цей день‚ будуть передані 
у фонд проєкту „Міст Надії”, метою 
якого є надання допомоги сиротам 
і потребуючим дітям на Україні. 

Різдвяний концерт продовжив 
хор української католицької кате-
дри св. Йосафата (дириґент д-р 
Меланія Туржон)‚ який виконав 
коляди‚ традиційні для більшости 
областей України. Ведуча концерту 
Ліля Суха (текст Галина Котович) 
розпочала свою промову віршем 
„Українське Різдво”‚ який написав 
у 1963 році о. Севастіян Сабола з 
Карпатської України‚ більш відо-

мий під псевдом Зореслав, який‚ 
тікаючи від репресій радянської 
влади‚ був змушений у 1950-их 
роках переселитися до США. 

Різдвяна сцена за сценарієм о. 
Петра Бабея у виконанні дитячо-
го хору „Ангелики” та молодіжної 
капелі „Барвінок” (дириґент Соло-
мія-Марія Бабяк) перенесла при-
сутніх до подій описаних в Єванге-
лії від Луки про народження Сина 
Діви-Марії. 

Наступним виступив хор „Вер-
ховина” при Спілці Української 
Молоді (дириґент Орест Солти-
кевич)‚ який виконав дві коляди. 
Дитячий хор Української право-
славної катедри св. Івана Хрести-
теля (під керівництвом Ірини Кри-
ницької) виконав коляди „Приле-
тіли ангелята” та „Дивная новина”. 

Гуцульську коляда „В неді-
лю рано” та коляду „Ой‚ во гра-
ді Вифлеємі” виконав гурт „Аксі-
ос“ (дириґент Борис Деров). Дарія 
Антошко прочитала уривок з 
книжки відомого члена української 
громади д-ра О. Талпаша про свят-
кування різдвяних свят в Канаді 
першими піонерами-переселенця-
ми з України. 

Виступили хор парафії св. Васи-
лія Великого (дириґент Єлисавета 

(Закінчення на стор. 13)
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НОВИНИ З „ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ“ ТА УКУ                                                                                  

Оксана Забужко відвідала УКУ
ЛЬВІВ. – Відома письменни-

ця Оксана Забужко 13 грудня взя-
ла участь у засіданні дискусійного 
клюбу „Бізнес Credo“, який засну-
вала Львівська бізнес-школа Укра-
їнського Католицького Університе-
ту (УКУ). Зустріч відвідали близько 
100 підприємців. 

За словами письменниці, Укра-
їна перебуває у інформаційному 
вакуумі: „Це війна за те, хто про-
дасть світові переконливішу істо-
рію, а ми цієї війни ще навіть не 
починали. Україна не говорить сама 
про себе. Завдяки цьому виграє 
Путін“‚ – сказала О. Забужко і роз-
повіла, що західні симпатики Украї-
ни запитували її, чому досі в Україні 
не підготували і не видали англій-
ською мовою історію України мак-
симум на 60-80 сторінок, з якої 

кожен чужинець зрозумів би, що 
таке Україна, в чому причини кон-
флікту з Росією. 

Участь у зустрічах дискусійно-
го клюбу „Бізнес Credo“ – це мож-
ливість спілкуватись з провідни-
ми мислителями та провідниками 
суспільної думки в українському та 
міжнародному середовищі. Гостя-
ми попередніх зустрічей були пре-
зидент УКУ Владика Борис Ґудзяк, 
польський режисер Кшиштоф 
Зануссі, публіцист Мирослав Мари-
нович, Архиєпископ-емерит Любо-
мир Гузар, історик Ярослав Гри-
цак, видавець і поет Іван Малкович, 
літературознавець Євген Сверстюк, 
підприємець Валерій Пекар. Парт-
нер проєкту – компанія „Монделіс 
Україна“

Прес-служба УКУ

Діти вперше виступили перед публікою
Руслана Маринич

ОСТРОГ, Рівненська оласть. – 
Програму „Мистецтво самопре-
зентації“ відкрив Інститут прак-
тичної психології Національно-
го університету „Острозька ака-
демія“ 21 грудня 2015 року пока-
зом костюмів „Комашки бешкету-
ють“, а також міні-виставою „Різд-
вяна казка“.

„Ми вирішили розпочати занят-
тя з трирічними дітьми. Мені вда-
лося з’ясувати, що діти краще пра-
цюють і відкривають себе в гру-
пах, де є діти різного віку. Це стало 
основою нашої програми“, − роз-
повідає доцент катедри психоло-
гії й педагогіки, керівник програми 

Галина Гандзілевська,
Записали на програму малень-

ких мешканців Острога, Нетіши-
на та Славути. Старший викла-
дач катедри Оксана Прасюк навчає 
дітей ораторського мистецтва, сту-
дент Тарас Кобетяк – музики, Г. 
Гандзілевська – театрального мис-
тецтва, а викладач Наталя Кулеша 
відкриває для учасників програми 
мистецтво хореографії.

21 грудня на сцену виходи-
ли Жук, Бджола, Сонечко, Коник-
Стрибунець. Перлиною показу став 
Голуб Миру, який вийшов у кінці, а 
інші діти імітували його крила.

Захід був корисним і для бать-
ків: дитяча відкритість заохотила 
їх теж стати більш безпосередніми.

Видали книгу Олени Звичайної
Олексій Костюченко

ОСТРОГ, Рівненська область. – 
В Острозькій академії 26 листопада 
до Дня пам’яті жертв голодоморів 
відбулася презентація книги пись-
менниці Олени Звичайної „Мирго-
родський ярмарок“, яка побачила 
світ у видавництві університету. 

Ім’я письменниці О. Звичайної 
(Дельгівської, у заміжжі – Джуль) 
практично невідоме в Україні. За 
словами проф. Петра Кралюка, це 
одна з „білих плям“ в історії нашої 
літератури і водночас – вияв кричу-
щої несправедливости. Адже за рів-
нем таланту ця письменниця могла 
б стати врівень з клясиками україн-
ської літератури ХХ ст.

Народилася письменниця в Про-
скурові (нині – Хмельницький) 
у 1902 році. Батько її був адвока-
том, мати – вчителькою. О. Звичай-
на закінчила гімназію в Харкові з 
відзнакою, навчалася у Київсько-
му інституті народної освіти. Одру-
жилася з учасником національно-
визвольної боротьби Михайлом 
Джулем, якого було репресовано як 
„ворога народу“. 

Літературну діяльність почала 
вона в 1942 році. Еміґрувала спо-

чатку до Німеччини, потім до США. 
Саме в еміґрації були опубліковані 
її збірки оповідань, повісті, романи. 
Померла письменниця 1985 року у 
США.

Одним із найкращих творів О. 
Звичайної є оповідання або ж міні-
повість „Миргородський ярма-
рок“. Події оповідання відбува-
ються в Миргороді, де зберігаєть-
ся пам’ять про гоголівських персо-
нажів, зустрічаються ситі радянські 
номенклятурні курортники й опух-
лі від голоду українські селяни, які 
продають тут вишивані сорочки, 
плахти. Курортники, відповідно, за 
безцінь купують ці вироби.

„Миргородський ярмарок – це 
й трагедія на тлі голодних смертей 
і водночас прощання з традицій-
ною українською селянською куль-
турою, яку нова радянська еліта 
цинічно використовує“, – зауважив 
П. Кралюк.

Ідея перевидання книги нале-
жить українським патріотам, які 
проживають у Канаді,  Окса-
ні і Ярославові Соколикам. Завдя-
ки їхнім старанням вийшли у світ 
твори Уласа Самчука і „Миргород-
ський ярмарок“ саме в Острозькій 
академії. 

Діти виступають у виставі „Різдвяна казка“. (Фото: Руслана Маринич)

Оксана Забужко на засіданні дискусійного клюбу „Бізнес Credo“.

Перший проректор Острозької академії Петро Кралюк під час презентації 
книги Олени Звичайної „Миргородський ярмарок”. (Фото: Євген Мальчик) 

Лісова-Андерсон)‚ збірний укра-
їнський православний хор (Кате-
дра св. Івана, Собор св. Андрея, 
Парафія св. Антонія під керів-
ництвом Лесі Чумер), україн-
ський чоловічий хор (дириґент 
Орест Солтикевича)‚ хор „Дні-
про“ (диригент Ірина Шмігель-
ська), вокальна формація „Ако-
лада” (дириґент Галина Лазур-

ко). Хор парафії св. Юрія Пере-
можця (дириґент Ірина Тарнав-
ська) виконав „Новорічну коля-
ду” з дискантом від Наталі Они-
щук та віншуваннями від Андрія 
Шиманівки.

Завершився концерт коляд 
спільним виконанням коля-
ди „Во Вифлеємі“. Успіх концер-
ту забезпечили Л. Бойко-Белл, Л. 
Суха, Г. Котович. Завдяки спіль-
ним зусиллям при дверях було 
зібрано 3,025 дол. у фонд проєкту 
„Міст Надії”.

(Закінчення зі стор. 12)

Різдвяні події...

Виступає хор парафії св. Юрія Переможця.
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                            
Вручено нагороди ім. Василя Симоненка

Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – 12 січня в обласній 
філармонії відбувся літературно-
мистецький вечір з нагоди 80-річ-
чя від дня народження українського 
поета Василя Симоненка, на якому 
вручено Всеукраїнську літературну 
премію ім. В. Симоненка‚ яка була 
заснована обласною письменниць-
кою організацією в 2012 році разом 
з Національною спілкою письмен-
ників України при підтримці Всеу-
країнського товариства „Просвіта“ 
ім. Тараса Шевченка та 
Ліґи українських меце-
натів. 

У філармонії було 
п ок а з а н о  к н и ж ко -
ву виставку, присвя-
чену життю та твор-
чості поета, підготов-
лену обласною юнаць-
кою бібліотекою ім. В. 
Симоненка. На екрані 
висвітлили фільм про 
В. Симоненка. У залі 
лунали вірші В. Симо-
ненка у  виконанні 
автора.

Голова конкурсної 
комісії, професор Чер-
каського національ-
ного університету ім. 
Богдана Хмельницько-
го Володимир Поліщук 
повідомив, що в номі-
нації за найкращу пое-
тичну збірку претен-
дували на премію сім 

авторів. Конкурсна комісія віддала 
перевагу Олександрові Кучеренко-
ві з Миколаївщини за збірку пое-
зій „Абетка юності“. У номінації 
за кращий художній твір серед 12 
претендентів визнано лавреатом 
Миколу Шамрая з Канівщини за 
збірку „Клятва грому“. Лавреатам 
вручено нагорди – по 15 тис. грн.

Всеукраїнське товариство „Про-
світа“ ім. Т. Шевченка нагородило В. 
Поліщука дипломом лавреата Все-
української премії ім. Бориса Грін-
ченка.

Лавреати Всеукраїнської літературної преміії 
ім. Василя Симоненка Микола Шамрай (зліва) 
та Олександер Кучеренко. (Фото: Олександер  
Костирко)

Встановлена пам’ятна дошка письменниці
Марта Осадца

ЛЬВІВ. – 25 грудня 2015 року на 
фасаді середньої загальноосвітньої 
школи ч. 87 відкрили меморіяль-
ну дошку на честь відомої пись-
менниці та дисидентки Ірини Ста-
сів-Калинець. Курсанти ліцею ім. 
Героїв Крут несли почесну варту, 
а козаки чайки „Святої Покрови“ 
стріляли з старовинних мушкетів.

Урочистість розпочалася вико-
нанням гимну України. Відкрив 
пропам’ятну дошку поет і дисидент 
Ігор Калинець, чоловік письмен-
ниці. Колишній ректор Львівсько-
го національного університету Іван 
Вакарчук запропонував   присвої-
ти школі ім’я І. Калинець, а також 
назвати на її честь одну з міських 
вулиць. Цю пропозицію усі присут-
ні підтримали оплесками. 

У 1999 році за громадську діяль-
ність І. Стасів-Калинець в Рочесте-
рі, Ню-Йорку, було визнано „Герої-
нею світу“. У 2000 році її нагороди-

ли орденом Княгині Ольги ІІІ сту-
пеня. І. Стасів-Калинець  померла 
31 липня 2012 року у віці 72 років. 

Саакашвілі вимагає оновлення кадрів
Сергій Горицвіт

МИКОЛАЇВ. – Голова обласної 
адміністрації Одещини Михайло Саа-
кашвілі узяв участь у „Форумі май-
бутнього Миколаєва“, який відбувся 
24 січня. У своєму виступі він висло-
вив солідарність з музикантом Свя-
тославом Вакарчуком, який, прийма-
ючи орден Свободи з рук Президента 
Петра Порошенка, передав йому звер-
нення, в якому зокрема сказав, що 
українській політиці потрібні „кібор-
ґи“, такі ж безстрашні й самовіддані, 
як захисники Донецького летовища. 

М. Саакашвілі висловив упев-
неність в тому, що таких людей і в 
Миколаєві, і в Україні досить багато. 

На його думку, нині в Україні необ-

хідно змінювати державний апарат, 
настільки забюрократизований, що 
громадянам країни не зрозуміло, 
чому вони мають бути на боці дер-
жави. „Необхідно повністю обно-
вити державний кадровий контин-
ґент за рахунок людей порядних, чес-
них, розумних, ідеалістичних – і вли-
ти нову кров у безнадійно хворий 
організм, щоб дати цьому організ-
му новий імунітет і нову енерґію“, – 
зазначив М. Саакашвілі. 

Водночас він звинуватив уряд в 
корупції, заявивши, що той „продо-
вжує сидіти на тих же потоках, що 
сидів Янукович, Єнакієвський і Аза-
ров, продовжує прикривати олігар-
хів і підтримує стару систему бюро-
кратії“. 

Українські католики влаштували свято
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – Парафія Покро-
ви Пресвятої Богородиці Укра-
їнської Греко-Католицької Церк-
ви за сприянням міської ради 
та товариства „Урожай“ в осо-
бі директора Олега Васецько-
го 15-17 січня в Черкасах про-
вела міський фестиваль „Різд-
вяна коляда“. Окрасою фестива-
лю став Архикатедральний хор 
Собору св. Юрія Переможця зі 
Львова. 

15 січня було здійснено проєкт 
„Черкаси колядують“ з участю 
колядників та щедрувальників з 
числа працівників освіти, орга-
нізацій та установ міста. Вони 
пройшли маршем до Театраль-
ної площі, де відбулося святкове 
дійство та пригощання учасників 
козацьким кулішем та чаєм. 

16 січня дитячі й дорослі твор-

чі колективи міста показали кон-
цертну програму в Будинку куль-
тури ім. Івана Кулика.

17 січня в обласній філармо-
нії відбувся ґала-концерт з учас-
тю хору Собору св. Юра, а увечо-
рі на Театральній площі – вулич-
на програма фестивалю „Різдвя-
на коляда“.

У хорі Собору св. Юрія Пере-
можця співають 25 хорис тів, 
зокрема ветерани хору – подруж-
жя Лев та Ярослава Данили-
шини, Людмила Скорук, Анна 
Маньковська, Мирослава Ост-
ровська, Любов Гаврилюк. Хор 
записав компакт-диски „Літургія 
Івана Золотоустого“, „Блаженне 
сяйво Різдва“, „Вечірня та утреня 
великої чотиридесятниці“.

Реґент хору Надія Поворозник 
одночасно викладає у Львівсько-
му державному музичному учи-
лищі ім. Станіслава Людкевича.

Поет приїхав з Києва
Олександер Вівчарик

С М І Л А ‚  Че р к а с ь к а 
область. – 22 січня‚ на День 
Соборности України‚ до 
міста приїхав з Києва Сер-
гій Пантюк – поет‚ пись-
менник і видавець‚ лавре-
ат премій ім. Якова Галь-
чевського та ім. Василя 
Симоненка‚ автор 13 пое-
тичних збірок, двох рома-
нів і збірки новель. У місті 
він презентував свою нову 
поетичну збірку „Поране-
ний херувим”. Це переваж-
но громадянська, філософ-
ська лірика. 

С. Пантюк служив в радянській 
армії під час війни на Кавказі‚ у 
Нагорному Карабаху‚ де на його очах 
гинули вояки полку, а він сам дивом 
залишився живим. Тоді прийшло 
розуміння, що погане діється з дер-
жавою. А потім був Придністров-
ський конфлікт. Тоді постав укра-
їнський націоналіст, який боровся і 
бореться за Україну. Він був на сту-
дентському протесті „Революція на 
ґраніті”, брав участь у рухах „Україна 
без Кучми” та „За правду”, був учас-
ником Помаранчевої Революції та 
Революції Гідности. Коли почалася 
війна, пішов добровольцем у націо-
налістичний батальйон ОУН. 

10 лютого С. Пантюкові виповни-
лося 50 років. Він відзначив ювілей 
у Києві своїм, першим в історії неза-
лежної України, поетичним меґа-
маратоном „Віршень”. „Напевне я 
напишу роман про Майдан, вулицю 
Грушевського, провулок Кріпосний, 
де мене поранило, про війну на схо-
ді України“‚ – розповів поет і додав: 
„Поезія – то помічниця сонця‚ бо 
вона дарує позитивні емоції“.

У поезії С. Пантюка сказано: 

І серед миттєвої тиші,
І серед пекельного бою –
Згадайте про найголовніше:
Я жив винятково любов’ю!

Меморіяльна дошка на честь Ірини 
Стасів-Калинець. (Фото: Марта 
Осадца)

Хор Собору св. Юрія Переможця співає у Черкаській обласній філармонії. 
(Фото: Олександер Костирко)

Сергій Пантюк підписує автографи чита-
чам. (Фото: Олександер Вівчарик) 
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Вісті Фундації ім. Івана Багряного 
Лютий 2016 року, ч. 185

Щиро дякуємо за підтримку Фундації!
Від часу появи попередньої сто-

рінки Фундації ім. Івана Багряно-
го прислали пожертви такі осо-
би: 5,000 дол. – Віра Боднарук на 
потреби Товариства української 
мови (ТУМ); 600 дол. – Галина 
Свічковська (з них по 300 дол. 
для Фундації та журналу „Бере-
зіль“); 500 дол. – Марія Фізер (з 
них 225 дол. для „Літературної 
України“, 100 дол. для журналу 
„Бористен“, 50 дол. для часопи-
су „Березіль“, 100 дол. – на кон-
курс української мови та 25 дол. 
для Фундації); 300 дол. – Люба 
Жура для Фундації в пам’ять сво-
го чоловіка Бориса Жури; 210 дол. 
– Євген Макар на потреби Фунда-
ції; 200 дол. – Софія Петруша на 
пачку харчів для захисників Укра-
їни; 180 дол. – Раїса Кохно для 
поранених вояків; 148 дол. – Бог-
дан Чуловський на пачку харчів 
для захисників України; по 100 

дол. – Олександер Власенко для 
сиріт, Святослав Караванський 
на видання журналу „Березіль“ 
та Ірина Щерба для Фундації; 65 
дол. – Іван Свириденко на перед-
плату журналу „Бористен“ воя-
кам; по 50 дол. – Марія Зариць-
ка на лікування вояків та Лідія 
Ємець для Фундації.

Управа Фундації щиро дякує 
усім жертводавцям й прохає і 
далі підтримувати Фундацію свої-
ми пожертвами, які є звільнені від 
податку при виповненні федераль-
ного податку, бо Фундація є непри-
бутковою, щоб вона могла допома-
гати видавництвам та пресі Украї-
ни, воякам та їх родинам, сиротам, 
студентам, Лізі Українських Меце-
натів, яка річно влаштовує конкур-
си української мови, щоб молоді 
українці заговорили українською 
мовою, а не мовою нації, що сто-
ліття її поневолювала.

Про статки й видатки Фундації у 2015 році
У 2015 році 90 осіб прислали до 

Фундації ім. Івана Багряного 125,240 
дол. на різні потреби в Україні та 
діяльність Фундації. Видано про-
тягом року 135,042 дол. на лікуван-
ня вояків української армії, поране-
них на війні з російським аґресором 
на сході України, на допомогу видав-
ництвам, студентам, сиротам, газе-
там, журналам та деяким установам 
діяспори. Прізвища жертводавців та 
суми пожертв впродовж року щомі-
сяця подавалися на сторінці Фунда-
ції в газеті „Свобода“ та в Бюлетені 
Фундації.

Найбільші пожертви надійшли в 
2015 році: 39,673 дол. з спадщини 
члена Фундації Віри Канорейської 
з Канади, 20,000 дол. – від Галини 
та Олексія Воскобійників, 15,811 
дол. – від філії ОДУМ у Філядельфії, 
по 10,000 дол. – від Віри й Богдана 
Боднаруків та парафії св. Покрови 
в Філядельфії. Понад 500 дол. при-
слали Галина Свічковська, Оксана 
Мостович, Іларіон Хейлик, Анато-
лій Валюх-Брантон, Василь Стан, 
Іван Гнип, Василь Карпенко, Віктор 
Бабанський, Петро Китастий, Воло-
димир Могучий, Марія Фізер, Федір 
Гайовий та Фундація „Самопоміч“ 
з Чикаґо. 72 жертводавці присла-
ли суми, менші ніж 500 дол. Управа 
Фундації щиро дякую Всім жертво-
давцям!

Старанням Сергія Козака‚ колиш-
нього редактора газет „Україн-
ські вісті“ та „Літературна Україна“, 
а тепер головного редактора серії 
„Бібліотека „Літературної Украї-
ни“ видано з фінансовою допомо-
гою Фундації й передані бібліотекам 
України книги „Полтавщина літера-
турна“, „Покажчик журналу „Поро-
ги“, „Нові дні“ на берегах Онтаріо“ 
(про журнал, який довгі роки реда-
ґував Петро Волиняк), „Літератур-
не обличча української еміґрації“, 
„Арґентинські запорожці з дум-
кою про Україну“, „Із Шевченком 
на чужині“, „Статті Петра Ротача“, 
„Таємниця школи ч. 63 – правда і 
брехня гібридної війни“ Юрія При-
горницького, „Від Миколи Гоголя до 
Івана Багряного“ та багато інших. 

У видавництві „Смолоскип“ вида-
но книгу „Фундація ім. Івана Багря-

ного, хроніка доброчинної діяльнос-
ти в Україні та за її межами“‚ яку 
підготував представник Фундації 
в Києві Олександер Шугай, та кни-
гу „Українські письменники за океа-
ном“ Миколи Француженка‚ колиш-
нього члена Фундації. „Смолоскип“ 
також готує до друку книгу „Україн-
ська літературна критика“ (упоряд-
ник Віра Агаєва). В книзі буде зібра-
но журнальну критику та статті Іва-
на Франка, Лесі Українки, Мико-
ли Хвильового, багатьох інших. О. 
Шугай приготував книгу Василя 
Мисика „Цвіт вишні, або втрачене 
кохання“. Валерія Бакуліна з Охтир-
ки – міста‚ де народився І. Багря-
ний – видала книгу „Хто вкрав істи-
ну“. На видання цих книг дала гроші 
Фундація. 

Понад 17 тис. дол. вислано в Дні-
пропетровськ на допомогу сиротам, 
лікування вояків, пресовий фонд 
журналу „Бористен“, інші потреби. 

Світовому Конґресові Українців 
та Злученому Українському Амери-
канському Допомоговому Коміте-
тові вислано понад 20 тис. дол. для 
потреб української армії. Товариству 
української мови, яке очолює В. Бод-
нарук передано 11,050 дол. для допо-
моги „Просвіті“ в Україні. Ліґа Укра-
їнських Меценатів, яка влаштовує 
кожного року конкурси української 
мови‚ отримує від Фундації, як чле-
на Ліґи‚ щороку по 5,000 дол. Фунда-
ція додає гроші‚ які прислали на цю 
ціль інші особи. 

Фундація підтримує фінансово 
газети „Літературна Україна“, „Світ-
інфо“, яку редаґує Петро Антонен-
ко‚ представник Фундації в Черні-
гові, „Промінь Просвіти“ в Кривому 
Розі, журнали „Універсум“ в Львові, 
який редаґує Олег Романчук – пред-
ставник Фундації в Львові, „Борис-
тен“ та Бюлетень „Наша Церква 
Київський Патріярхат“, який реда-
ґує представник Фундації в Дніпро-
петровську Фідель Сухоніс та жур-
нал „Березіль“ в Харкові, який реда-
ґує Володимир Науменко. 

В 2015 році Фундація надала зван-
ня лавреата‚ вручила диплом разом 
з чеком на 1‚000 дол. редакторові 
газети „Свобода“ Левкові Хмель-
ковському. По 1‚000 долярів висла-

но хворим в Україні, Гарвардському 
університетові на дослідження Голо-
домору 1932-1933 років в Україні, 
Українській Вільній Академії Наук, 
Фундації „U.S.-Ukraine“, Бібліотеці 
ім. Симона Петлюри в Парижі, Киє-
во-Могилянській Академії та іншим 
установам діяспори.

Завершилося висування канди-
датур на найвищу державну твор-
чу нагороду – Національну премію 
України ім. Тараса Шевченка на 2016 
рік.

Всеукраїнське товариство „Про-
світа“ висунуло на здобуття наго-
роди відомого дослідника О. Шугая 
за двотомник „Іван Багряний: нове 
й маловідоме, есеї, документи, лис-
ти, спогади, нотатки, факти“ та кни-
гу „Фундація імені Івана Багряного 
(хроніка доброчинної діяльності в 
Україні та за її межами)“. 

О. Шугай десятки років досліджує 
і видає книги про життя і творчість 
І. Багряного. Новий двотомник 
автора – це велике фундаменталь-
не дослідження. Досить сказати, що 
перший том має 960, а другий –1‚048 
сторінок! Передмову до видання 
написав академік Іван Дзюба. 

До першої книги увійшли матері-
яли з архівів КҐБ, відгуки представ-
ників української діяспори і закор-
донних рецензентів на творчість І. 
Багряного, витяги з преси, спогади 
очевидців про поїздки І. Багряно-
го до Бельгії, Англії, США, Канади, 
щоденникові записи та есей Васи-
ля Липинського й інші досі невідо-
мі документи. 

До другої книги увійшли мате-
ріяли, що освітлюють період жит-
тя і творчости І. Багряного в Німеч-
чині, в Новому Ульмі. Показано, в 
яких нелегких умовах автор творив 
роман „Сад Гетсиманський“, „Буй-
ний вітер“ та інші твори. Вміще-
но маловідомі статті, нотатки, дар-
чі написи й автографи, політичні 

карикатури. Сторінки обох книг 
доповнені рідкісними архівними 
фотами.

Проф. Василь Яременко писав 
про двотомник: „Такої цілісної пра-
ці про життя і творчість когось з 
інших українських письменників 
в українському літературознавстві 
немає“. Д-р Юрій Шаповал заува-
жив: „Цей двотомник дає величез-
ну поживу в роздумах про постать 
Івана Багряного в контексті україн-
ської емірації“. Журналіст Володи-
мир Біленко: „Коли ми навчалися в 
Київському університеті в 1950-их 
роках, то не знали, що є Іван Багря-
ний, що 1950 року вийшла його кни-
га „Сад Гетсиманський“. Моїх діда й 
бабу забрав Голодомор, батька, коли 
мені було 10 років, забрала війна, 
а пам’ять мою і свідомість отруї-
ла більшовицька ідеологія. У цьому 
трагедія мого покоління. Добре‚ що 
ми‚ нарешті‚ повернулися до того, з 
чого треба було починати“.

Д-р Михайло Наєнко: „Це третя 
величезна праця Олександра Шугая 
про Івана Багряного. Попередні – 
роман-дослідження „Іван Багря-
ний, або Через терни Гетсимансько-
го саду“, а також „Під знаком Скор-
піона“. Діяспорній літературі вело-
ся не просто. Дуже шкода, що Багря-
ний так пізно приходить в Украї-
ну. Хоч коли я вчився (це 1962-1963 
pоки) ми вже читали „Сад Гетсиман-
ський“, за що студентів переслідува-
ли. Твори Івана Багряного були наче 
місток між письменниками 1920-их 
років і шістдесятниками“.

О. Шугай матеріяли для цих книг 
шукав не тільки в архівах Украї-
ни‚ а й багато їх особисто привіз зі 
США, Канади, Західньої Німеччини. 
Підготував ще й третю книгу про 
Багряного. 

Газета „Світ-інфо“‚
Чернігів

Чи Дивізія „Галичина“ була першою?
Олексій Коновал

В Україні виходить журнал „Гарт 
нації“, який є продовженням журна-
лу „Вісті комбатанта“, заснованого 
об’єданими колишніми українськи-
ми вояками США і Канади.

В ч. 2 за 2015 рік журнал поміс-
тив статтю Михайла Мулика „Як це 
було. Патріотичний подвиг „Гали-
чан“. Автор статті пише: „У воєнно-
му лихолітті 1940-их років створюва-
лася перша українська військова час-
тина – Дивізія „Галичина“. Спроби 
сформувати українські дивізії були 
і раніше‚ і пізніше. Німці заявили 
про намір створити дивізію „Суми“ з 
полонених солдатів, але спроба була 
невдала. Ідея створення української 
частини мала підтримку в народно-
му середовищі, особливо серед укра-
їнської інтеліґенції західньої України. 
Про це може свідчити, скажімо, те, 
що з самого початку до Дивізії „Гали-
чина“ зголосилися 82 тис. доброволь-
ців, хоча для комплектування дивізії 
потрібно було тільки 15 тис. вояків“. 

В „Енциклопедії України“‚ яку 
ангійською мовою підготувало Нау-
кове Товариство ім. Шевченка під 
редакцією Володимира Кубійовича‚ 
подається, що першою була „Сум-

ська дивізія“ – понад 10 тис. полоне-
них вояків Червоної армії. Вишкіл 
відбувся в місті Ромни на Полтавщи-
ні в 1941-1942 роках. Сумська диві-
зія була допоміжньою частиною 6-ої 
німецької армії й‚ власне‚ вона зупи-
нила наступ Червоної армії під Хар-
ковом. Також Сумська дивізія вою-
вала разом з німцями під Сталінґра-
дом й була полонена. Більшість воя-
ків була розстріляна‚ лише близь-
ко 600 вояків вирвалися з того бою 
живими.

Цікаво‚ чи хтось знає щось більше 
про першу українську Сумську диві-
зію, створену німцями під час Другої 
світової війни, коли багато українців 
мали надію, що Німеччина допомо-
же Україні стати незалежною дер-
жавою?

Дописи і листи
до Фундації ім. Івана Багряного,  

членські внески і пожертви 
просимо посилати на адресу: 

Bahriany Foundation
19669 Villa Rosa Loop 
Fort Myers, FL 33967

Сторінку редаґує Олексій Коновал
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Головне Бюро
125 Corporate Blvd

Yonkers, New York 10701
Tel: 914-220-4900
Fax: 914-220-4090
1-888-644-SUMA

E-mail:  memberservice@sumafcu.org

Філія в Йонкерсі
301 Palisade Ave

Yonkers, NY 10703
Tel: 914-220-4900
Fax: 914-965-1936

E-mail:  palisade@sumafcu.org

Філія в Спрінґ Валі
16 Twin Ave

Spring Valley, NY 10977
Tel: 845-356-0087
Fax: 845-356-5335

E-mail:  springvalley@sumafcu.org

Філія в Стамфорді
39 Clovelly Road

Stamford, CT 06902
Tel: 203-969-0498
Fax: 203-316-8246

E-mail:  stamford@sumafcu.org

Філія в Нью-Гейвен
555 George St.

New Haven, CT 06511
Tel: 203-785-8805
Fax: 203-785-8677

E-mail:  newhaven@sumafcu.org

Це найкраще м ісце для 
збереж ення ваших 

ощадностей!

Інтернет: www.sumafcu.org

Завантажте наш мобільний додаток  
для зручності контролю за рахунками! 

 

 Шукайте SUMA FCU Mobile 
Депозит чеків 
Перегляд балансів та історії транзакцій 
Перекази між рахунками та оплата позичок 
Оплата рахунків та більше 

 

Телефонуйте 914-220-4900.

 

Ґройсман – а його вустами завжди 
говорить Президент П. Порошенко 
– вже декілька разів з кінцем мину-
лого року озвучував ідею „перепід-
писання“ коаліційної угоди‚ натяка-
ючи заразом на можливість зфор-
мування і нової депутатської біль-
шости‚ і нового складу Кабінету 
міністрів. 

Це виглядало вповні логіч-
ним‚ логічним також сприймало-
ся те‚ що майже вся критика в сус-
пільстві зосереджувалася саме на 
„недореформаторській“ діяльності 
уряду і прем’єра‚ рейтинґ якого‚ у 
зв’язку зі старорежимною‚ просяк-
нутою корупційними схемами еко-
номічною політикою‚ з початком 
січня дорівнював нулеві.

Іншими словами‚  скла лися 
обставини‚ за яких Прем’єр Арсе-
ній Яценюк вже не має чого втра-
чати‚ а щось здобути – за умови 
якоїсь відчайдушної ініціятиви – 
ще може. 

Й от 24 січня‚ тобто наступного 
дня після оптимістичного висту-
пу президента‚ у своєму телезвер-
ненні до української спільноти 
прем’єр висловився за проведен-
ня загальнонаціонального рефе-
рендуму щодо змін до Конститу-
ції: „Настав час‚ щоб український 
народ як джерело влади сказав 
своє слово‚ якою має бути нова 
Конституція в новій европейській 
Україні. І ніхто інший‚ крім наро-
ду України‚ не має права визнача-
ти‚ якому бути нашому Основному 
законові“. 

Підкресливши‚ що референдум є 
„прямим народовладдям“‚ А. Яце-
нюк визначив характер майбут-

ньої Конституції „як новий сус-
пільний договір – між громадяна-
ми і владою, яку вони обрали, про 
розподіл прав і відповідальности 
всередині влади, між президентом, 
урядом і парляментом, договір про 
взаємини між центром і реґіона-
ми. Договір про створення нового, 
чесного суду, а не перепризначення 
чинного. Договір про чітку геопо-
літичну мету України“.

Відчайдушним кроком на випе-
редження був також заклик А. 
Яценюка оновити коаліційну уго-
ду‚ котра „з політичного маніфесту 
повинна бути перетворена на юри-
дично зобов’язуючий документ з 
чітким графіком роботи та послі-
довністю кроків“. 

А наступним порівнянням А. 
Яценюк перевів значну частину 
неґативу на адресу депутатської 
коаліції: „У тих державах‚ де умови 
були подібні до українських‚ пар-
ляментські коаліції ухвалювали до 
90 відсотків запропонованих уря-
дом рішень‚ і саме це є єдністю та 
спільною політичною відповідаль-
ністю. В нашому ж випадку про 
такий рівень підтримки коаліцій-
ного уряду з боку парляментської 
коаліції не доводиться навіть гово-
рити…“. 

Ексерти вважають цю ініція-
тиву А. Яценюка сміливою‚ і хоч 
вона виглядає дещо авантюрною‚ 
оновлення коаліційної угоди може 
відкрити добру перспективу для 
реального реформування країни.

Першим заперечив доцільність 
референдуму щодо змін до Кон-
ституції голова ВР В. Ґройсман. 
Мовляв‚ і без того є самозрозумі-
лим‚ що „ніяких спеціяльних ста-
тусів для жодних областей в уні-
тарній країні бути не може“.

Що це – відступ під впливом 

критичної суспільної думки чи 
дальша спроба заспокоїти цю дум-
ку нешкідливістю‚ безпечністю 
змін до Конституції‚ хоч саме цей 
проєкт глибоко розділив суспіль-
ство і водночас ще в більшій мірі 
відчужив від суспільства владу. 
Велика частина народу – майже 50 
відс. – вважає ці зміни шкідливи-
ми і небезпечними‚ оскільки їхнім 
джерелом є Мінські домовленос-
ті‚ а вони‚ в свою чергу‚ нав’язані 
Росією та проросійськими інтере-
сами Німеччини і Франції.

У зв’язку з ініціятивою А. Яце-
нюка варто згадати‚ що рік тому‚ 
15 лютого 2015 року‚ той же П. 
Порошенко під час Мюнхенської 
конференції з безпеки запевнив‚ 
що такі проблеми‚ як статус Дон-
басу‚ не можуть бути вирішені „в 
обхід волі усіх українців. Це не 
рішення парляменту та уряду‚ це 
рішення українського народу“.

А далі‚ задля певности досяг-
нення цілі‚ питання осіло у парля-
менті‚ яким легше покерувати‚ ніж 
цілим суспільством.

Однак‚ в якій мірі ідея прем’єра 
щодо скликаня загальноукраїн-
ського референдуму є практично 
здійснима? Адже ухвалений ще за 
президентства Віктора Янукови-
ча закон про референдум і дуже 
кепський стан справ у правово-
му полі сьогоднішньої України 
не дають жодної можливости для 
проведення референдуму‚ резуль-
тати якого викликали б загальну 
довіру. Координатор парлямент-
ських і виборчих програм грома-
дянської мережі „Опора“ Ольга 
Айвазовська каже з цього приводу: 
„Формування комісії‚ підрахунок 
голосів – все зав’язано на адміні-
стративній вертикалі задля повної 
контролі над будь-яким референ-

думом“.
Отже‚ чи можна передбачити 

дальший розвиток подій? Напри-
клад‚ що далі буде зі змінами до 
Конституції‚ з „перепідписанням“ 
коаліційної угоди‚ зі звітом уряду 
за 2015 рік‚ з переформатуванням 
Кабінету міністрів? 

Відомий політолог Сергій Гайдай 
в інтерв’ю для Радіо „Свобода“ так 
відповів на ці й подібні запитан-
ня: „Це все – елементи політичної 
кризи, в якій різні сили шукають 
виходи. Кожен свій рецепт пропо-
нує. Але проблему може вирішити 
лише заміна політичної еліти. Поза-
чергові вибори – непоганий варі-
янт, але цього не досить. Необхід-
но, щоб відбулося кілька виборів, 
доки політична еліта не змінить-
ся повністю. Ті політики, які зараз 
при владі,   засиділися у кріслах і 
стали балястом для суспільства“.

Але невже ж не можна припус-
тити‚ що‚ наприклад‚ удосконален-
ня‚ уточнення‚ гранична конкрети-
зація коаліційної угоди – з визна-
ченими термінами виконання кож-
ного пункту‚ і з прізвищами тих‚ 
хто нестиме відповідальність за це 
виконання – не зніме сьогодніш-
ньої напруги в суспільстві?

Політолог Вікторія Подгорна 
вважає‚ що ні: „У нас ніколи доку-
менти не грають суттєвої ролі. У 
нас неформальні домовленості 
важать більше, ніж документи чи 
навіть закони. У політичній сфе-
рі – особливо. Думаю, проблема 
не у невиконанні пунктів угоди. 
Питання в іншому: існує прихова-
ний конфлікт особистостей – між 
президентом і прем’єр-міністром. 
Просто з огляду на погану істо-
рію з Ющенком та Тимошенко, цей 
конфлікт не виноситься на поверх-
ню“.

(Закінчення зі стор. 1)

Що і чому...
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DISPATCHER (South Kearny, NJ)
Intermodal dispatcher needed for 
rapidly expanding trucking company. 
Must have knowledge of NY and NJ 
piers and CFS Stations. Flexible hours. 
Salary based on experience.

Phone (201) 470-3615

TRACTOR DRIVERS - CLASS A (South 
Kearny, NJ). CDL class A tractor trailer 
driver wanted. Long and short haul. 
Minimum 2 years exp and good driving 
record. Hazmat a plus. Steady work and 
good pay. Phone (201) 470-3615

РОДИННЕ КОЛО                                                                                                                              

Шукав батька, а знайшов сестру
Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – Оксана Ємельянова 
несподівано зустрілася з старшим 
братом Олександра, який мешкає 
в Кременчуці Полтавської області. 
Донедавна він навіть гадки не мав 
про сестру. Вони зустрілися завдя-
ки телепрограмі „Чекай на мене“, 
до якої О. Ємельянов звернувся, 

щоб встановити долю батька‚ який 
розлучився з його мамою і після 
1993 року загубився. О. Ємельянов 
розповів: „Хотілося також пораді-
ти разом з ним за трійко дітей-ону-
ків. В тому числі і за їхні спортивні 
досягнення. Один з моїх синів готу-
ється до виступу на Олімпійських 
іграх в Ріо-де-Жанейро. Однак в 
цьому пошуку щастя відверталося 

від мене. Раптом прийшло повідо-
млення, що за моїм запитом хтось-
таки знайшовся. На зустріч ми пої-
хали з дружиною та меншим сином. 
І зустріч вийшла вдивовижу щем-
ливою. От тільки не з батьком“.

На побачення вийшла Оксана з 
Рівного. „Павло Ємельянов – то мій 
рідний батько, – розповіла Окса-
на, – як не прикро, але вже 12 років 
його немає на світі. На початку 
1990-их років він переїхав до Луць-
ка, з літака обробляв поля – під-
живлював посіви мінеральними 
добривами. Саме з цим завданням 

доля закинула його в Ратне, де він 
побачив мою маму. Через півроку 
одружилися. Затим народилася я. У 
моєї мами від першого шлюбу було 
двоє діток – син і донька. Усіх трьох 
тато любив однаково. Коли тато 
вийшов на пенсію, то почав лаго-
дити автомобілі. Коли тато помер, 
ніби щось в душі обірвалося. А про 
те, що в мене є брат по батькові, я 
дізналася від мами. Коли підрос-
ла, спробувала знайти його через 
Інтернет. Тим більш несподіваним і 
радісним вийшло наше знайомство. 
Тепер ми – одна родина“. 

Від редакції. Телевізійну програму розшуку людей заснувала 14 берез-
ня 1998 року на російському телебаченні одеська журналістка Оксана Най-
чук. В кінці 1998 року програму перехопили російські журналісти. Через 
це була звільнена ведуча О. Найчук, а їй на зміну прийшла акторка Марія 
Шукшина. Але ідея була привабливою і телепрограма стала однією з най-
популярніших. 7 лютого 2005 року до неї приєдналася також Україна.

За час існування передачі було знайдено понад 150 тис. осіб. З 2009 року 
програма виходить в міжнародному форматі. Проводяться телемости за 
допомогою супутникового зв’язку з Україною, Білоруссю, Казахстаном, 
Молдовою, Китаєм, США, Ізраїлем, Туреччиною, Вірменією і Арґентиною. 
У найбільших містах цих країн в спеціяльних студіях збираються люди, 
щоб розповісти про тих, кого вони шукають.

В даний час існують тільки дві країни на плянеті, де програма не допо-
магала в пошуку і не знаходила безвісти зниклих людей – це Антиґва і Бар-
буда та Кабо-Верде.

Читачі „Свободи“ теж можуть подати заявки на пошук людей, з якими їх 
розлучили життєві долі. Для цього треба вийти на інтернет-сторінку http://
poisk.vid.ru/ і подати відомості про себе і розшукуваних.

Оксана і Олександер Ємельянови, які 22 роки не знали один одного, і їх 
батько Павло Ємельянов (в центрі). 
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міністер з подання одного з лідерів 
фракції „БПП-Солідарність“ у Раді 
Ігоря Кононенка і ще декількох груп 
впливу“, – написав М. Саакашвілі.

Посольство Швеції в Україні 3 
лютого видало заяву, яку підписали 
посли західних країн. „Ми глибоко 
розчаровані відставкою Міністра еко-
номічного розвитку і торгівлі Айва-
раса Абромавичуса, який досяг справ-
жніх результатів у проведенні реформ 
в Україні. Впродовж минулого року 
А. Абромавичус і його професійна 
команда добились важливих зрушень 
у впровадженні жорстких, але необ-
хідних економічних реформ, покли-
каних стабілізувати українську еко-
номіку, викоріненні хронічної коруп-
ції,   приведенні України у відповід-
ність до вимог програми Міжнарод-
ного Валютного Фонду і сприянні 
формуванню більш відкритої та про-
зорої влади. Стабільне, безпечне та 
процвітаюче майбутнє України вима-
гатиме постійних зусиль від чисельної 
команди відданих професіоналів, до 
якої входять представники різних сил, 

які інтереси українського народу став-
лять вище своїх. Важливо, аби україн-
ські лідери відкинули свої дріб’язкові 
розбіжності, назавжди залишили у 
минулому корисливі інтереси, що 
гальмували розвиток країни протягом 
десятиліть та активізували проведен-
ня необхідних реформ“.

Заяву підписали Посол Канади в 
Україні Роман Ващук‚  Посол Фран-
ції в Україні Ізабель Дюмон‚ Посол 
Федеративної Республіки Німеччи-
на в Україні Кристоф Вайль‚  Посол 
Італії в Україні Фабріціо Рома-
но‚  Посол Литви в Україні Марюс 
Януконіс‚ Посол Королівства Швеція 
в Україні Андреас фон Бекерат‚ Посол 
Швайцарії в Україні Гійом Шой-
рер‚  Посол Великої Британії в Украї-
ні Джудіт Гоф. 

А. Абромавичус був призначений 
на посаду Міністра економічного роз-
витку і торгівлі у грудні 2014 року, 
отримавши перед цим українське гро-
мадянство. До того працював у швед-
ській компанії „East Capital“, де керу-
вав роботою половини фондів з акти-
вами у понад 3.5 млрд. дол. 

Радіо „Свобода“,  
Посольство Швеції в Україні 

(Закінчення зі стор. 1)

Міністер-реформатор... Діти читають руками
Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – 16 листопада 2015 року 
відбулася презентація незвичних 
книг, які виготовляють працівни-
ки міського дитячого садка ч. 35. 
Це так звані тактильні підручни-
ки, що складаються з тканини, на 
яку наносяться зображення з під-
ручних матеріялів. Малюнки такі, 

щоб з дотику можна було уявити, 
що, власне, зображено на сторінці.

Книги призначені для дітей із 
вадами зору, а саме такі вихован-
ці перебувають у дитячому сад-
ку. У книгарнях подібних книжок 
немає і їх видавництва не випус-
кають, тому педагоги почали само-
тужки виготовляти тактильні під-
ручники. 
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Відділ реклями: 973-292-9800, дод. 3040

•Туристичні послуги: авіяквитки і візи в Україну та інші країни 

• Грошові перекази у всі країни світу • Українські та европейські
компакт-диски • Українські сувеніри та хустки

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

ROSELLE, NJ
645 W. 1st Ave.
Tel.: (908) 241-2190

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

PHILADELPHIA, PA
1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: (215) 969-4986 

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

Tel.: 908-872-2192; email: stankouna@optimum.net

ЮРІЙ СИМЧИК
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

 YURIY SYMCZYK
Licensed Life Insurance Agent

Ukrainian National Assn., Inc.

2200 Route 10, P.O. Box 280, Parsippany, NJ 07054
Tel.: (973) 292-9800 (Ext. 3055) • Fax: (973) 292-0900

e-mail: symczyk@unamember.com

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

e-mail: roxolanaltd@roxolana.com
web: www.roxolana.com

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

• Для замовлення наліпок, для підбору 
пакунків телефонуйте: (973) 538-3888.

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

• У нас можна замовити авіаквитки на будь-які 
авіакомпанії до більшости европейських країн.

• Візові послуги до України (без запрошення).
• Зустрічаємо і відвозимо на летовище.
• Пашпортні послуги. Обмінюємо старі

пашпорти на нові українські.

ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ В УКРАЇНУ:
 $100 - $7 $500 - $12 $900 - $20
 $200 - $10 $600 - $15 $1000 - $20
 $300 - $12 $700 - $17 $1500 - $37.50 
 $400 - $12 $800 - $17 $2000 - $50
   Маємо ліцензію на пересилку долярів.
   Також пересилаємо в інші країни.

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

ПА К УНК И В УКРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr avel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

борошно - 20 ф., гречка - 10 ф.,
олія - 1 ґальон, тушонка - 3 ф., салямі - 3 

ф., родзинки - 3 ф., дріжджі - 1 ф.,
кава мелена - 2 ф., шоколяд - 2 плитки.

Ціна $99 за 51 ф.

Інтенсивні Курси Англійської Мови
Всі рівні володіння мовою • Англійська мова для підприємництва

Вдосконалення вміння писати і читати • Підготування до іспиту TOEFL
Повний вибір курсів Apple iMac Photoshop та Office for Mac

“English through the Arts” - Центр Діяльности 

Spanish-American Institute

служить міжнародним студентам на Times Square від 1955 р.

215 West 43 Street, Times Square, NY 10036

Тел.: 212-840-7111  •  Факс: 212-719-5922

Info@sai2000.org • www.sai2000.org

SKYPE: StudentClub  •  www.FaceBook.com/StudentClub

This school is authorized under Federal Law to enroll non-immigrant alien students.

Registered by the Department of Education of the State of New York.
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У пам’ять Ростислава Хомяка
Микола Галів 

Від хвилини одержання сумної 
вістки про відхід у вічність Рос-
тислава Хомяка думками все був 
з ним, провожаючи його в дорогу 
потойбічного вічного життя. 

Р. Хомяк – син Львова – наро-
дився у відомій родині Хомяків 2 
січня 1936 року‚ восьмилітнім юна-
ком разом з батьками у 1944 році, 
перед другим приходом більшови-
ків, покинув рідний Львів, пряму-
ючи на захід. Першою зупинкою 
була Тюрінгія в Німеччині. 

Після Другої світової війни жив 
у таборі втікачів Карльсфельд, біля 
Мюнхена, а згодом у Мітенвальді. 
У той час навчався в українських 
таборових школах. 1949 року разом 
з батьками еміґрував до Канади. 
Середню освіту завершив 1956 
року в Гамільтоні‚ Онтаріо‚ і посту-
пив на вищі студії на МекМастер 
Університеті, у тому ж Гамільто-
ні, де у 1960 році здобув ступінь 
бакалавра. Далі продовжив студії 
на Університеті Карлтон в Отаві, 
які успішно завершив у 1962 році, 
здобувши ступінь маґістра журна-
лістики.

Перед Р. Хомяком відкрився 
широкий світ журналістики. Він 
належав до виняткових особистос-
тей в українському журналістсько-
му світті, володів англійською й 
українською мовами. Перші кро-
ки зробив у Канаді‚ працюючи на 
телевізійній станції в Отаві‚ і писав 
до щоденної газети „The Calgary 
Herald”. Водночас дописував до 
української газети „Новий шлях“. 
З часом переїхав до США і в 1960-
1961 роках був редактором „The 
Ukrainian Weekly“‚ а також співро-
бітником „Свобода“ до кінця його 
життя. До речі, як мене інформував 
голова Українсько-Координаційної 
Ради Ігор Ґавдяк, Р. Хомяк, закли-
кав, щоб за всяку ціну безперебій-
но підтримувати „Свободу“, яка є 
історичною і найстаршою україн-
ською газетою у світі, зберігаючи 
українські цінності.

У 1960-их роках Р. Хомяк працю-
вав акредитованим кореспонден-
том ООН у Ню-Йорку‚ писав ціка-
ві інформаційно-аналітичні стат-
ті до журнала „Сучасність“ і тиж-
невика „Новий Шлях“ про дипло-
матію і дипломатів СРСР. У 1963-
1967 роках працював у Дослідно-
видавничому об’єднанні „Пролог“, 
де редагував англомовний журнал 
„Digest of Soviet Ukrainian Press“, 
який особливо був цікавий для 
англомовного читача – політологів. 

У Ню-Йорку Р. Хомяк одружив-
шися з д-ром Мартою Богачев-
ською. Молоде подружжя мало 
дочок Таню і Дору. Дбайливі бать-
ки дали їм родинне, релігійне і 
українсько-патріотичне виховання 
та вищу освіту.  

У 1972-1994 роках Р. Хомяк пра-
цював у Інформаційній аґенції 
США (USIA), як редактор інфор-
мації для Африки. У 1992 році від-
крив бюро Інформаційного аґен-
ства США у Казахстані, де пра-
цював, як прес-аташе Посольства 
США.

Як успішний журналіст Р. Хомяк 
був нагороджений повною сти-
пендією „Reаder’s Digest” (1962), а 
також медалею Інформаційного 

аґенства США „Career Achievment 
Award“ (1994). Він такoж брав 
активну участь у культурно-гро-
мадському житті‚ був членом 
Середовища Української Голов-
ної Визвольної Ради, членом упра-
ви Української Американської 
Координаційної Ради, Дискусій-
ного клюбу „Круглого Стола“ у 
Ню-Йорку.

Пригадую, як Р. Хомяк був орга-
нізатором прощального вечора 
для українських провідних поетів 
Івана Драча і Дмитра Павличка, 
який відбувся у 1960-их роках у 
Ню-Йорку. Це був час, коли грома-
да була поділена на тих‚ що бажа-
ють зустрічатись з діячами україн-
ської культури України‚ і тих‚ які 
були проти. Перших прозивали 
„зустрічальниками“, Р. Хомяк нале-
жав до них. Не зважаючи на проти-
вників зустрічей‚ влаштував про-
щальний вечір, але за домовленням 
без „охоронців“ поетів, себто без 
каґебістів‚ на що погодились. Вечір 
був удалий. Поети вільніше гово-
рили, ніж їм було дозволено. 

Після проголошення незалеж-
ности Української Держави Р. 
Хомяк у 1994-1995 роках був кон-
сультантом Міжнародного медія-
центру в Києві‚ а у 1997-1998 роках 
– керівником проєкту семінарів на 
тему „Засоби масової інформації у 
ринковій Україні“, які відбулись у 
дев’яти обласних центрах України.

 Мені пощастило кілька разів 
зустрітись з Р. Хомяком у Києві. 
Він робив клясифікацію журналів і 
газет, серед яких на першому місці 
назвав тижневик „Дзеркало Тиж-
ня“. Після цього‚ реґулярно читаю-
чи цей тижневик в інтернеті, можу 
підтвердити його вірну оцінку. Ми 
відвідали відомого мецената Оме-
ляна Антоновича у Києві і підказа-
ли йому про новопосталий Укра-
їнський Католицький Університет, 
який заслуговував на допомогу. 

Р. Хомяк був глибоко віруючим 
і практикуючим християнином‚ 
об’єктивним у своїх оцінках, това-
риським, мило баченим у товари-
стві. Був у громаді і жив з грома-
дою. Таким він мені запам’ятався. 
Хай гостинна американська земля 
буде йому легкою‚ а світла пам’ять 
іде з роду у рід. 

Св. п. Ростислав Хомяк
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Шановні читачі! 

Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття 
з приводу відходу своїх близьких і друзів, 

не забувайте підтримувати видання тижневика 
пожертвами на пресовий фонд!

PO Box 746, Chester, NY 10918

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

� eodore M. Lytwyn, Manager
NJ Lic. No. 3212

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

UNION FUNERAL HOME
1600 Stuyvesant Ave (corner of Stanley Terr.)

UNION, NJ 07083
908-964-4222 • 973-375-5555
www.unionfuneralhome.com

Ділимося сумною вісткою, що 

св. п. 
Анна Ґоґоша 

відійшла до Бога 9 грудня 2015 року. 

Анна Галькевич, молодша сестра Романа, народилася у Львові 
18 січня 1919 року, закінчила ґімназію і університет і вийшла заміж 
за Василя Ґоґошу у 1942 році. Одна дитина, син Орест, народився у 
1944 році.

Війна перекинула родину до Мітенвальду в Баварії де жили до 
1950 року, коли то переїхали до Америки і замешкали в Коговзі, Ню-
Йорк. Там жили 56 років. Анна була активна при церкві святих Петра 
і Павла, була членом Союзу Українок і вчила молодих Українознав-
ство.

У 2007 році Анна і Василь покинули Коговз і поїхали жити зі сином 
в штаті Юта. Анна жила між улюбленими горами і радо їздила огля-
дати чудову природу. Часто бачила внуків і правнуків і тішилася, що 
вони так її любили.

По смерті чоловіка в 2014 році, Анна зачала помало але певно 
приготовлятися іти до него. Нині вони спочивають коло себе під 
чужим небом на церковнім цвинтарі в Ню-Йорку. За нею тужать син 
і невістка, тіточна дочка і тіточний син, 5 внуків, 11 правнуків, один 
пра-правнук, і два вірні песики.

Вічная Пам’ять!

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

Peter Jarema Funeral Home, Inc.
129 EAST 7th STREET

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

Відійшов на Вічну ватру 
Роман Колісник

Олександер Панченко

10 січня відійшов у вічність   
редактор „Вістей Комбатанта“ 
Роман   Колісник‚ якого недавно 
громада вітала з нагоди 92-річчя. 

Він гідно пройшовши лихоліт-
тя Другої світової війни у складі 
Української Дивізії „Галичина“ і у 
своїй повісті „Останній постріл. 
Доля одного вояка“ писав: „Вийшов 
я цілий з-поміж зливи куль, ґра-
нат, бомб, снарядів, що під Бродами 
били нас, мов густий град недоспі-
ле збіжжя на пні‚ переходив я гори і 
ліси Словаччини‚ пробивався крізь 
нетрі і прірви Юґославії – і нічого 
мені не сталося“. 

Про цю направду леґендарну 
людину, що походила з невелико-
го села Товстенького коло Чортко-
ва на Тернопіллі, мені було відо-
мо ще від часу мого студіювання в 
Українському Вільному Універси-
теті в Мюнхені у другій половині 
1990-их років, коли ректор Роман 
Дражньовський захоплено розпові-
дав нам про героїчний чин і трагіч-
ні долі вояків Дивізії „Галичина“. 

Р. Колісник писав багато й ціка-
во. Чимало його дописів були над-
руковані у часописах Канади, США, 
інших країн‚ а також і в Україні. Він 
писав також англійською мовою. 

Закінчивши Чортківську гімна-
зію, він з усією клясою подався до 
Дивізії „Галичина“, закінчив війну в 
ранзі хорунжого й опинився в аме-
риканській зоні окупації. У Мюн-
хені вступив до Української вищої 
економічної школи, згодом один рік 
працював у тижневику „Українська 
трибуна“.  1949 року він переїхав до 
Австралії, де працював два роки за 
державним контрактом у лісництві, 
а 1957 року виїхав до Канади, де 
вже були його родичі й друзі. 

У 1960 році Роман Колісник 
одружився з Галею Солтикевич – 
дочкою священика, що походила 
з Конотопа. Вона передчасно віді-
йшла у вічність 2007 року. 

У Канаді Р. Колісник працював в 
адміністрації газети „Вільне Слово“ 
та тижневику „Новий Шлях“. Отри-
мав диплом фінансового аналіти-
ка та відповідну працю у провін-
ційному уряді Онтаріо, яку закін-
чив на посаді управителя фінансо-
вого відділу.

Останні листи Р. Колісника до 
мене приходили ще зовсім недавно‚ 
у листопаді 2015 року. Він повсяк-
час згадував про Київ та Україну, 
бо Київ і Україна, Тернопіль, Львів, 
Конотоп, Чотрків і Лохвиця, укра-
їнські перемоги, радості й поразки 
були для нього сенсом усього його 
бурхливого, героїчного, насиченого 
подіями та планами життя. 

Вічна йому пам’ять!

Лохвиця‚
Полтавська область

Св. п. Роман  Колісник

У  20-ту  невимовно болючу річницю 
відходу у  Божу  вічність нашого 

найдорожчого і незабутнього
Чоловіка, Батька і Дідуся

св. п.
МИКОЛИ  КАВКИ
будуть відправлені Святі Літургії

в неділю, 21 лютого 2016 року,

• у Катедрі св. Йосафата в Пармі, Огайо, о годині 11-ій ранку,
• у Церкві свв. Мироносиців у Свартмор, Пенсильванія, 
  о годині 10-ій ранку

Про молитви за спокій душі Покійного просять
дружина Володимира і дочка Зоряна з родиною

Вічна Йому пам’ять!

буде відправлена
ПАНАХИДА

в неділю, 21 лютого 2016 року, після св. Літургії
в Українській православній церкві св. Покрови 

в Сан-Дієґо, Каліфорнія.

Друзів просимо згадати Покійну у своїх молитвах. 

дочки   ВІРА з чоловіком БОГДАНОМ КНЯГИНИЦЬКИМ
НАДІЯ з чоловіком ПЕТРОМ ШЛІХТОЮ

У ПЕРШУ ДУЖЕ БОЛЮЧУ 
РІЧНИЦЮ СМЕРТИ

НАШОЇ ДОРОГОЇ МАМИ

св. п.
СОФІЇ СКОП

котра відійшла у вічність 
16 лютого 2015 року,
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КЕРГОНКСОН:  
 

6329 Route 209 
 Kerhonkson, NY12446 

Tel: 845-626-2938  
Fax: 845 626-8636 

ЮНІОНДЕЙЛ: 
 

226 Uniondale Ave  
Uniondale, NY 11553 

Tel: 516 565-2393  
Fax: 516 565-2097 

АСТОРІЯ: 
 

32-01 31st  Street 
Astoria, NY 11106 
Tel: 718 626-0506 

 Fax: 718 626-0458 

ЛIНДИНГИРСТ: 
 

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

Tel:  631 867-5990 
Fax:  631 867-5989 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: 
Info@selfrelianceny.org 

ІНТЕРНЕТ: 
www.selfrelianceny.org 

Поза Нью Йорком дзвоніть 
безкоштовно: 

1-888-SELFREL  

Подбайте про Ваше завтра  вже сьогодні! 

Пенсійні рахунки є забезпечені  до 250,000 тис. долярів Державною Адміністрацією Кредитових Спілок  - NCUA. 
 

Завжди професійна, конфіденційна та ввічлива обслуга. 

CАМОПОМІЧ НЬЮ ЙОРК 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

 

ГОЛОВНЕ БЮРО:  108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY  10003   TEL: 212-473-7310    FAX: 212-473-3251 

Відкрийте рахунок 
ІРА,  

щоб забезпечити своє 
майбутнє без турбот. 

 

Вигідно розташовані філії: 


