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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Ці вже не бідні
Петро Часто

Виступаючи 25 жовтня на засіданні Наці-
ональної ради реформ‚ Петро Порошенко 
запевнив‚ що відтепер пріоритетом всієї вну-
трішньої політики української держави буде 
боротьба з бідністю. Хто б сумнівався! Елек-
тронні грошово-майнові деклярації державних 
службовців усіх рівнів за 2015 рік переконливо 
свідчать‚ що визначене президентом завдання 
успішно виконується: всі міністри‚ починаючи 
від прем’єра‚ всі депутати‚ всі без винятку уря-
довці вже раз і назавжди подолали бідність. 

Не вірите‚ що таке може бути в Україні – 
країні‚ котра‚ замість розвивати власну еконо-
міку‚ вижебрує гроші від Заходу? То читайте 
нижче вміщену конкретику.

Отже‚ Прем’єр-міністер Володимир Грой-
сман‚ окрім скромних 77 тис. грн. платні‚ заде-
клярував п’ять земельних ділянок‚ два будин-
ки‚ три крамниці‚ чотири квартири у Вінниці 
і чотири квартири у Києві‚ авто „Range Rover“ 
вартістю 1.5 млн. грн.‚ 12 дорогих годинни-
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(Закінчення на стор. 14)

УКРАЇНА – США

Посол Марі Йованович: „Україна має чим воювати“
Вперше дипломатичну місію Сполучених Штатів у Києві очолила жінка. 57-річна Марі Йова-

нович – кар’єрний дипломат. Раніше була Послом США у Вірменії, Киргизстані. Працювала і в 
Україні – від серпня 2001 до червня 2004 року працювала заступником Посла США в Україні. І ось 
два місяці тому повернулася до Києва вже як Надзвичайний і Повноважний Посол США. Свою 
дипломатичну місію розпочала з ознайомлювальних поїздок реґіонами України. Одним з пер-
ших став Львів, де протягом двох днів посол мала насичену програму. Нижче вміщуємо відпові-
ді М. Йованович на запитання головного редактора львівської газети „Високий Замок“ Ната-
лії Балюк.

– Пані Посол, Президент Барак Обама не раз 
висловлювався і‚ вочевидь, дотримувався такої 
думки, що Росія завжди буде мати інтереси в 
Україні, і що на це треба зважати. Чи не відбу-
лося перезавантаження взаємин з Росією шля-
хом іґнорування інтересів України? І чи не живе 
досі американська зовнішня політика стерео-
типами?

– США 25  років були послідовними і рішу-
чими прихильниками суверенітету та територі-
яльної цілісности України. Особливо це є оче-
видним протягом останніх двох років. США 
зробили чимало для зміцнення і оборони суве-
ренітету, для створення добробуту в Україні. 

Коли Росія анексувала Крим та підтримала 
сепаратистів на сході України, Сполучені Шта-

ти разом з міжнародною спільнотою зробили 
два важливі кроки. Перший: разом з Европей-
ським Союзом, Канадою, Японією, Австралією 
запровадили пакет міжнародних санкцій про-
ти Росії. Вони були спрямовані як на конкрет-
них осіб і компанії, так і на цілі галузі. Завжди 
шукаємо можливості посилити ці санкції. У 
вересні було запроваджено третій пакет санк-
цій. Другий крок  — збільшили кількість допо-
моги Україні. За останні два роки надали допо-
моги на 1.3 млрд. дол.

  Я нещодавно в Україні, я тут нова особа. 
Не знаю, про які стереотипи ви говорите, але, 
судячи з тих зустрічей, які маю з представни-
ками українського уряду і громадськости, вза-

(Закінчення на стор. 18)

Патріярх Київський Філарет 
відвідав Головну канцелярію УНСоюзу 

ПАРСИПАНІ‚ Ню-Джерзі. – Патріярх Київ-
ський Філарет 7 листопада відвідав Головну кан-
целярію УНСоюзу. Його супроводжували пер-
ший проректор Київської православної духо-
вної семінарії о. д-р Олександер Трофимлюк‚ оо. 
Олексій Гойчук‚ Роман Загурський‚ громадський 
діяч Володимир Могучий та інші особи. 

Високого гостя хлібом-сіллю вітали президент 

Українського Народного Союзу Стефан Кача-
рай‚ скарбник Рома Лісович‚ головний редак-
тор газет УНСоюзу Рома Гадзевич‚ працівники 
Головної канцелярії‚ журналісти. 

Патріярх Філарет виголосив вітальну промо-
ву‚ у якій підкреслив значення Української Пра-

(Закінчення на стор. 16)

Патріярх Філарет провів чин освячення приміщень Головної канцелярії УНСоюзу. (Фото: Левко Хмельковський)

Трамп переміг 
на виборах 

Президента США

Дональд Трамп 8 листопада переміг на вибо-
рах Президента США. Велику ролю у перемо-
зі республіканського кандидата зіграли ключо-
ві „непевні“ штати Фльорида, Огайо і Північ-
на Каролайна, хоча протягом місяців результа-
ти опитувань показували, що перевагу там має 
Гиларі Клінтон. 

У своєму виступі в ранніх годинах 9 листопада 
в штабі Д. Трамп повідомив, що Г. Клінтон йому 
вже зателефонувала і привітала з перемогою. 
„Вона привітала нас з перемогою і я привітав її з 
дуже складною кампанією, – сказав він. – Настав 
час для Америки залагодити рани розбрату. 

(Закінчення на стор. 14)

Дональд Трамп
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 ■ Оприлюднили плян поділу України

КИЇВ. – Американський тижневик „Newsweek“ 
повідомив 4 листопада про оприлюднення 
електронної пошти кремлівського керівництва 
із плянами розколу України на зони „Новоро-
сія“, „Малоросія“ і „Галичина“. Цю ж тему пору-
шує популярне періодичне видання Австралії 
„The Sydney Morning Herald“, за даними якого, 
аґенти Кремля працюють навіть у Верховній 
Раді. (Радіо Свобода) 

 ■ Світ схвалив е-деклярування

КТЇВ. – Світ назвав українське е-деклярування 
кроком у правильному напрямку. Електро-
нні деклярації демонструють рішучість Киє-
ва боротися з корупцією. Таку оцінку новій 
системі дали 4 листопада у відомстві Феде-
рального канцлера Німеччини. Світ побачив 
як реально живуть українські політики, ві-
дійшов від шоку і визнав, що альтернативи 
покищо немає. Як би соромно не було, по-
трібно йти далі. Антикорупційні органи Укра-
їни нехай тепер доводять свою доцільність. 
(„Укрінформ“)

 ■ Чужинці вийшли на шлях

КИЇВ. – В Україні 4 листопада запущено пер-
ший проєкт утримання дороги чужоземним 
підрядником. Проєкт розрахований на сім ро-
ків і може стати шаблоном для нової системи 
утримання вітчизняних доріг. Для цього обра-
но дорогу М-06 Київ-Чоп. Семирічний контракт 
має загальну вартість 63.5 млн. евро і фінан-
сується Европейським банком реконструкції 
і розвитку. Експеримент має показати, що в 
Україні можливо утримувати дорогу з вели-
ким навантаженням на европейському рівні. 
(„Укрінформ“)

 ■ Буде пам’ятник Костянтинові Острозькому

ВІЛЬНЮС. – Уряд Литви 5 листопада вирішив, 
що країна візьме участь у відновленні надгроб-
ного пам’ятника в Києві гетьманові литовсько-
му Костянтинові Острозькому – видатному 
полководцеві, який розбив московську армію 
під Оршею. На відновлення пам’ятника в Києві 
уряд Литви виділяє 44 тис. евро. Проєкт пля-
нується здійснити до 2020 року. К. Острозький 
похований у монастирському комплексі в Ки-
єві, але пам’ятник на його честь був зруйнова-
ний. Новий пам’ятник плянується встановити 
на тому ж місці. (“Укрінформ“)

 ■ Голова суду втік з України

КИЇВ. – 4 листопада підозрюваний у незакон-
ному розподілі справ колишній голова Вищо-
го господарського суду Віктор Татьков виїхав 
за кордон‚ коли його було повідомлено про 
підозру. 18 жовтня Генеральна прокуратура 
повідомила про підозру В. Татькова та його за-
ступника Артура Ємельянова в незаконному 
втручанні в автоматизовану систему розподілу 
справ. 29 вересня Верховна Рада звільнила В. 
Татькова з посади судді, так як він підпадає під 
дію закону „Про очищення влади“ (про люстра-
цію). („Українська правда“) 

■ У криївці знайшли бронетранспортер 
КИЇВ. – У підземній схованці під Києвом право-
охоронці 4 листопада знайшли великий 
арсенал зброї, боєприпаси та бронетранспор-
тер. Бункер облаштували в одному з будинків 
на території дачного поселення у Бориспіль-
ському районі. Під час обшуку правоохоронці 
виявили 60 ракет до установок „Ґрад“, проти-
танкові міни, ручні протитанкові ґранатомети 
та бронебійні снаряди. (УНІАН)

 ■ На Закарпатті затримали нелеґалів

УЖГОРОД. – Прикордонники на Закарпатті 6 
листопада затримали сімох вихідців із країн 
Африки, які намагалися незаконно перейти 
український кордон, щоб потрапити до країн 
Европи. Міґрантів на околиці Берегового за-
тримали співробітники оперативних підроз-
ділів. Серед затриманих – четверо громадян 
Ніґерії, двоє громадянин Зімбабве та один гро-
мадянин М’янми. (BBC)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ТОЧКА ЗОРУ

Рецепти дерусифікації України
Віктор Каспрук

У своїй статті „Мовна політика України. Анти-
українсьий закон досі чинний“ (Радіо Свобода‚ 1 
жовтня) доктор філологічних наук, проф. Лари-
са Масенко порушує багато гострих питань щодо 
долі державної української мови в Україні.

Авторитетний мовознавець робить закономір-
ні висновки:

„Відсутністю державної підтримки української 
мови скористались представники п’ятої колони… 
В умовах функціональної нерівноправности двох 
мов, успадкованої від періоду колоніяльної залеж-
ности України від Росії, це загрожує витісненням 
української мови з усіх сфер суспільного життя на 
більшій частині території країни…

Антиукраїнський закон Ківалова-Колеснічен-
ка досі залишається чинним. І це означає, що й 
нинішнє керівництво, навіть в умовах розв’язаної 
Росією війни проти України, не усвідомлює, чи 
не хоче усвідомити того незаперечного факту, що 
деукраїнізація мовно-культурного простору про-
кладає шлях „русскому мірові“ всередину країни“.

На жаль, це в Україні здатні зрозуміти дале-
ко не всі. Доводиться чути, що мова сьогодні – це 
нібито не основне, а от закінчиться війна з Росією 
та почне підніматися економіка (а з нею і рівень 
життя), мовне питання вирішиться ледве не авто-
матично.

Це є фундаментальною помилкою, на яку укра-
їнці нині не мають просто права.

Використати мовний досвід Ізраїля

Так сталося, що‚ дякуючи професії, мені дове-
лося відвідати чимало країн. Але в жодній з них 
колишні радянські громадяни не могли жити і 
працювати, не вивчивши мову країни свого пере-
бування. Адже це просто неможливо.

Декілька років тому мені пощастило побувати 

в Ізраїлі на курсах для журналістів, які були орга-
нізовані Міністерством закордонних справ цієї 
країни.

В Ізраїлі вразило звичайно багато чого, але, 
можливо, найбільше те, що колись майже мертва 
мова іврит за відносно короткий проміжок істо-
ричного часу була повернута у функціональний 
обіг єврейського народу.

І якщо на початку проголошення державности 
Ізраїлю іврит не був рідною мовою для більшости 
дорослих репатріянтів, і її їм доводилося вивчати 
її з нуля, то вже своїх дітей ізраїльтяни спочатку 
вчили івриту, а вже потім – іншим мовам.

Хоча важливість вивчення івриту явно усві-
домили не всі. У містечку Кфар-Саба під Тель-
Авівом довелося поспілкуватися з репатріянткою 
з російського Біробіджану.

У Біробіджані вона працювала головним бух-
гальтером якогось великого підприємства, а в 
Кфар-Сабі спромоглася влаштуватися лише при-
биральницею, чим дуже була незадоволена і вва-
жала це ледве не дискримінацією.

Втім, проблема виявилася дуже простою. Ця 
репатріянтка не змогла (чи не захотіла) вивчити 
державну мову Ізраїля – іврит. Бо вважала, що в 
країні, де значний відсоток російськомовних, це 
просто непотрібно.

А виявилося, що це не так. І вона почала заду-
муватися про повернення назад до Росії, оскільки 
незнання мови країни свого перебування стало 
непереборним бар’єром для влаштування в Ізраї-
лі на пристійну працю.

В Україні сьогодні усе відбувається з похибкою 
до навпаки.

Ті, хто не бажають вивчати державну україн-
ську мову, з усіх сил намагаються законсервувати 
ситуацію з російською мовою таким чином, аби з 
часом проблема вживання української мови від-

НАЙДОРОЖЧЕ

Про зв’язок між мовою і незалежністю
Наталя Ляшенко

Часто можна почути виправдовування неба-
жання спілкуватися українською мовою тим, 
що людина робить багато справ заради Украї-
ни. Це звучить так, наче „Я багато роблю, отже‚ 
можу не спілкуватися українською“.  Але ці дії 
не можуть бути порівнюваними‚ й ось чому.

Знаєте, як моя знайома вчителька німецької 
мови заохочує дітей вивчити цю мову? Діти, як 
правило, думають, що англійської мови досить 
для спілкування з европейцями, адже це між-
народна мова, яку знають всі в  Европі. А вона 
каже дітям, що европейці дуже цінують свої 
мови, тому що мова – це шлях до культури, 
до історії, а отже, до світогляду народу. І це є 
основа незалежности країни. Якщо не буде цієї 
основи, народ може бути поглиненим  іншою 
культурою, а це прямий шлях до втрати неза-
лежности.

В Росії це дуже добре розуміють‚ і тому там в 
законі прописано, що всі мають сприяти розпо-
всюдженню російської мови за кордони Росії, 
бо це сприятиме розповсюдженню культури, 
історії, а отже‚ й ментальности. Це формува-
тиме „рускіх людей“ поза межами Росії (яких 
потім можна буде „захищати“).

І европейці дуже люблять, коли з ними спіл-
куються їх мовою, бо таким чином ви мовби 
кажете, що поважаєте їхню історію, культуру, 
їхню незалежність. Ви визнаєте її, а отже, укрі-
плюєте.

Так от, вчителька каже, що німець швидше 
укладе  з вами контракт, якщо ви будете гово-
рити з ним німецькою мовою, ніж англійською. 
І подумайте, як для німця було б дивно, якби 
якийсь німець сказав – „я і так роблю багато 
для цієї країни, тому можу не послуговуватися 
її мовою“.

Перше питання, чому взагалі виник такий 
конфлікт у людини? В принципі, одне не може 
протиставлятися іншому. Спочатку ти говориш 
німецькою мовою, а потім все решта. І якщо ти 

говориш німецькою, це не значить, що тобі вже 
не потрібно робити гарних справ для своєї кра-
їни‚ і навпаки – якщо ти щось робиш, це не зна-
чить, що можна не послуговуватися німецькою 
мовою.

Для европейців зв’язок між мовою і незалеж-
ністю є очевидним. З огляду на це, европейці не 
можуть збагнути, чому наші люди спілкуються 
російською мовою, коли в них є своя мова, своя 
історія та своя культура. Це і є неповага до себе.

За радянщини розуміння цього зв’язку виби-
валося протягом декількох поколінь. Для ство-
рення зручного „совєтського чєловєка“ сус-
пільству  нав’язували неґативний‚ спотворе-
ний образ націоналіста: людини, що говорить 
мовою свого народу та не поважає інші  куль-
тури. Людям давали зрозуміти, що говорити 
своєю мовою не тільки неважливо, а й шкідли-
во, і може бути небезпечно. Але тепер, коли ми 
виборюємо незалежність, цей зв’язок має бути 
поновлений задля нашого виживання.

Розповсюдження української мови сприя-
тиме швидшому зануренню в культуру і істо-
рію України. Згадайте, на кого опираються наші 
вояки на передовій лінії? На досвід визвольного 
руху України.

Розповсюдження мови сприятиме розвитку 
нашої культури, яка знищувалася протягом 300 
років і потребує нашої підтримки. Нам є що ска-
зати світові про нас через наших мистців. І якщо 
не буде спільноти людей, що говорить україн-
ською мовою, мистці не зможуть відображати 
нашу сучасність у творах, бо ці твори вигляда-
тимуть як переклади і будуть неправдою.

Повага до мови (як провідника до культу-
ри, до історії і до незалежности) і є щоденним 
послуговуванням нею.

Наша незалежність залежить від нас!

„Майдан“‚ 19 жовтня

Наталя Ляшенко – громадська активістка‚ 
доброволець‚ Київ.

(Закінчення на стор. 15)
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 ■ Хемікалії вилили в річку

ЛУГАНСЬК. – У Луганській області одне із підпри-
ємств хемічної промисловости зливало у річку 
Сіверський Донець тонни шкідливих хемічних 
відходів, що призвело до забруднення та зміни 
властивостей води. Завод забруднив 10 кіломе-
трів акваторії річки, яка збагачує питні горизонти 
Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та ін-
ших населених пунктів, є місцем відпочинку на-
селення та найбільшим маґістральним каналом 
для меліорації земель реґіону. Було прокладено 
трубу, через яку щонайменше з 2014 року підпри-
ємство викидало в річку тонни хемікалів. Проку-
ратура Луганської области розпочала досудове 
розслідування. (УНІАН)

 ■ Молилися за мир в Україні

КРАМАТОРСЬК. – Провідники церков і релігійних 
організацій відвідали Краматорськ, де молилися 
за мир в Україні, зустрілися з військовими і рід-
ними полонених вояків. Виїзне засідання Всеу-
країнської ради церков і релігійних організацій 
відбулося 2 листопада на базі „Сармат“ в районі 
проведення антитерористичної операції. Його 
учасники прийняли спільне Звернення щодо 
утвердження миру та поступу українського сус-
пільства. У ньому Рада Церков закликала до скла-
дання зброї тих, хто взяв її до рук незаконно, і тих, 
хто прийшов на українську землю із злочинними 
та загарбницькими намірами. (УНІАН)

 ■ Студенти захопили корпус університету

КИЇВ. – Студенти Національного педагогічного 
університету ім. Михайла Драгоманова 6 листопа-
да захопили одну з будівель навчального закладу 
в центрі Києва. У такий спосіб студенти не хочуть 
допустити, аби керівництво відкрило меблевий 
магазин у приміщенні університету. Продаж ме-
блів там відбувався і раніше, однак приміщення 
мали облаштувати під авдиторії для навчання, 
бібліотеку для науковців або науково-дослідний 
центр. Однак ремонт у приміщенні зробили саме 
під магазин. (УНІАН)

 ■ Приїхав адвокат Романа Сущенка

КИЇВ. – Російський адвокат Марк Фейґін 31 жов-
тня приїхав до Києва для вивчення перспективи 
організації обміну журналіста „Укрінформу“ Рома-
на Сущенка, затриманого в Москві за підозрою в 
„шпигунстві“. „Я нікого не хочу обманювати і гово-
рити, що його виправдають або просто так при-
пинять справу за відсутністю складу злочину або 
з якихось інших підстав, передбачених у кримі-
нально-процесуальному кодексі, цього не буде“, 
– сказав він. За словами М. Фейґіна, обвинувачен-
ня в шпигунстві, яке інкримінується Р. Сущенкові 
в Росії, є особливо тяжким і просто так від цього 
ніхто не відступиться. При цьому адвокат наго-
лосив, що у нього склалося враження, що в уяві 
російської сторони ситуація з Р. Сущенком пови-
нна закінчиться обміном на якусь особу з числа 
громадян Росії, засуджену в Україні. („Укрінформ“)

 ■ Києву повернули будівлю театру

КИЇВ. – Господарський суд Києва задовольнив 
позов столичної прокуратури та повернув у 
власність територіяльної громади приміщення 
Музичного театру на Подолі, які безпосередньо 
є пам’яткою архітектури. Прокуратура встанови-
ла, що це майно вартістю майже 8 млн. грн. пере-
йшло у власність приватного товариства „Центр 
дозвілля РА“ без належних правових підстав. 
(BBC)

 ■ Росія зробила хід пам’ятником

МОСКВА. – 5 листопада світова преса розмірко-
вувала над тим, чи посилить напругу між Росією 
та Україною спорудження пам’ятника князеві 
Володимирові Великому у Москві. Політичний 
підтекст такого кроку є цілком очевидним. „Коли 
Володимир був живий, Москви ще не існувало“, 
– цитує „Economist“ історика Ігоря Данилевсько-
го. Видання нагадує, що у березні 2014 року Во-
лодимир Путін згадав про спадщину князя, аби 
виправдати анексію Криму. На думку британ-
ського видання „Daily Telegraph“ такий крок може 
ще більше посилити напругу між Києвом та Мо-
сквою. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ПОГЛЯД ЗІ СТОРОНИ

Україну можна зробити країною рівня Евросоюзу
Пьотр Кульпа

До 2014 року Україна знаходилася у подвійній 
залежності: не тільки від світової системи, а й від 
російської. Таким чином, вона увібрала в себе кри-
зи обох систем. Після 2014 року Україні вдалося 
позбутися штучно створеної залежности від Росії 
(центру, який все в Україні контролював), зна-
чно зменшивши споживання російського газу з 
60 млрд. кубометрів до 18 млрд.  Це дозволило не 
просто виплатити третину зовнішнього боргу, а й 
забезпечувати поточні потреби країни: відновлю-
вати армію, ремонтувати шляхи, підвищити енер-
ґоефективність, розпочати реформи. Отже, вия-
вилося, що Україна здатна сама себе забезпечува-
ти‚ і не залежати від зовнішнього капіталу.

Зараз Україна знаходиться в цікавому періоді, 
коли подвійної залежности не існує, отже, росій-
ська система не бльокує Україну, але її потенціа-
ял зберігається. Багато реформ йдуть повільно або 
імітуються, щоб легко можна було повернутися 
назад. Тобто, Україна все ще на роздоріжжі.

З професійним управлінням протягом вісім-10 
років з України можна зробити країну рівня Евро-
союзу. На сьогодні управлінська система Украї-
ни рухається. Я бачив там багато  гарних людей. Я 
відчуваю, що прем’єр Володимир Ґройсман хоче 
досягти проґресу. Можна було б, наприклад, помі-
няти тип української державности з територіяль-
ної та морську, автострадами поєднати Одесу з 
Балтійським морем, з’єднати Швецію з Іраном. На 
цьому можна заробляти‚ і тоді з’явиться усвідом-
лення, що наш капітал працює, у нас є розвиток і у 
нас є своє місце.

Корупція

Можете мені вірити, можете – ні, але в Польщі, 
незалежно від того, що пише жовта преса, коруп-
ції я не зустрічав. Я працюю як вищий державний 
чиновник з 1995 року: в парляменті, міністром, 
в міністерствах директором департаменту, гене-
ральним директором. На рівні уряду корупції в 
Польщі немає.

Зараз Україна тільки частково звільнилася від 
стратегічної корупції, сенс якої був у знищен-
ні ресурсів. Відсутність ресурсів призводила до 
зубожіння, а зубожіння було ґарантом стабіль-
ности, бо коли людині потрібно тяжко працю-
вати, щоб забезпечити прожитковий мінімум, 
вона не має часу думати про захист своїх прав. 
Україна купувала газ за величезні гроші, не див-
лячись на це‚ система працювала так, що люди 
опалювали газом вулицю. На купівлю цього газу 
бюджет давав дотації, ці дотації вбивали дітей, бо 
ж не залишалося грошей на лікування. Ця штучно 
створена залежність слугувала ґарантом стабіль-
ности України для Росії.

Чому від газу? Тому що він був у Росії. Чому 
Україна використовувала 60 млрд. кубометрів? 
Тому що більше не потягнула б. Чому по 420 грн. 
за кубометр? Тому що на стільки була здатною.

Зараз боротьба з корупцією в Україні не сто-
сується стратегічного рівня. Про нього ніхто не 
говорить, наче його немає. В Україні говорять 
про корупцію на рівні чиновників (розкрадан-
ня бюджетів, використанні службових положень) 
і на рівні бізнесу. Тільки з цими рівнями мож-
на використовувати ті заходи, що Захід пропонує 
в боротьбі з корупцією, тому на Заході стратегіч-
ної корупції немає. Там не уявляють, що можна 
будь-яку посаду продавати, що лікар може не зна-
ти основ біології, що взагалі можлива така іміта-
ція всього.

Через те, що в Польщі не було стратегічної 
корупції, то, за досвідом Польщі, в Україні бороть-
ба з корупцією ще не починалася. Знаєте, коли 
почнеться справжня боротьба з корупцією? Коли 
на телевізії примусять корупціонера пояснити, 
чому він це зробив, і його пояснення люди не 
сприймуть, як виправдання. Тоді він відчує, що 
він один, що всі пальцем на нього вказують. Зараз 
корупціонер бачить, що всі в цьому беруть участь 
і всі це виправдовують.

Якщо прибрати корупцію на рівні чиновників, 
то в Україні всі матеріяльні питання будуть дуже 
швидко вирішені.

Корупція – це наслідок олігархічної системи, що 
панує в Україні, і засобом свого виживання бачить 
послаблення та знищення державности. І саме з 

цим потрібно розібратися в першу чергу.

Олігархи

Розвиток України гальмується через те, що олі-
гархи просто не розуміють, що з ними буде далі. 
Тому на цьому етапі має відбутися діялог суспіль-
ства з олігархами, який допоможе досягненню 
компромісів.

Сенс в тому, щоб олігархи перестали бачи-
ти загрозу для себе у державності, отримали від 
неї чесні ґарантії і почали використовували свої 
таланти та ресурси для того, щоб зробити свою 
країну сильнішою, укріпити її. Це потрібно і Евро-
пі, і світові, і Польщі в першу чергу.

Невирішення цього питання загрожує серйоз-
ними наслідками для України: можливою втратою 
суверенітету, зубожінням, периферійністю. І це на 
найкрасивішому клапті землі, де є все, для того, 
щоб нормально жити. Те, що українцям небай-
дужа їх країна‚ вони показали на Майдані, коли 
люди готові були там помирати, тому що не бачи-
ли для себе можливостей жити в такій країні далі.

Громадськість має знайти шлях, щоб досягти 
цього компромісу заради майбутнього цієї кра-
їни. Потрібно висловити цю позицію, зробити її 
відомою і змусити думати про це. Навіть маленька 
група добре організованих людей спроможна зро-
бити це.

Роля ефективної організації

Якщо подивитися на сучасний світ, що вирі-
шує багата країна чи бідна? Запорукою швидкого 
і ефективного розвитку є ефективна організація. 
Прикладом може служити дія колоніяльних адмі-
ністрацій на окупованих територіях. Місцеве насе-
лення не піднімалося на посадах вище рівня клер-
ка, воно було не навчене ефективного адміністру-
вання, відповідно, коли колоніяльна адміністра-
ція залишала країну, все занепадало, бо не було 
людей, здатних керувати державою.

Якщо провести аналогію з хворобами, то адмі-
ністративна система України хвора на рак.

Правильна організація багато важить на всіх 
рівнях. Люди також мають навчитися співпрацю-
вати та організовуватися, не дивлячись на погля-
ди. Гроші йдуть туди, де є організована громад-
ськість. Чиновник має бути лише службовцем, 
якого можна звільнити, якщо він робить щось не 
так. Грошима має розпоряджатися громада на міс-
цях.

Люди

В Україні вражаючий інтелектуальний рівень 
людей. Тут немає дефіциту знань. Я працював з 
експертами Евросоюзу, був постійним радником 
і можу сказати, що немає ніякого бар’єру на рів-
ні знань. Немає бар’єрів на рівні доходу. Україна 
спроможна 30 відс. зовнішнього боргу заплатити. 
Яка країна на це здатна? Єдиний бар’єр – це полі-
тична воля і громадянське мислення.

Наступним кроком має відбутися солідаризація 
людей. Люди мають навчитися організовуватися 
і гуртуватися заради спільних ідей. В такому разі 
люди на місцях почнуть управляти спочатку своїм 
домом, потім своєю вулицею, потім містом, реґіо-
ном і країною.

Частково йдуть реформи. Реформа самоу-
правління деінде дає непогані результати. Є міс-
та, де люди взяли ініціятиву у свої руки, отри-
мали додаткові фонди і думають, як їх викорис-
тати, щоб їх діти захотіли жити в цьому місті. І 
навіть на не дуже великі гроші, але вони створю-
ють виклик та суспільну енерґію.

Бідність

Потрібно також враховувати, що в Україні існує 
проблема бідности. Багатий – це той, хто усвідом-
лює, що в нього зараз є все необхідне і він може це 
розділити з іншими.

Бідний – той, кому чогось не вистачає, навіть 
якщо в нього є мільярди. Те, чого йому не вистачає 
і є пасткою, на яку його ловлять і роблять рабом.

Питання формування прошарку багатих людей, 
незалежно від того, скільки в них грошей, дуже 

(Закінчення на стор. 16)
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 ■ Росія хоче „відновити” взаємини з США

МОСКВА. – Росія сподівається „відновити” від-
носини з США після президентських виборів в 
Америці. „Так довго як наші американські парт-
нери є готові на це”, – додав Дмитро Пєсков, 
представник Кремля у своїх коментарях для 
російської преси 8 листопада, в день американ-
ських виборів. („U.S. News & World Report”)

 ■ Литва отримала нову зброю

ВІЛЬНЮС. – Збройні Сили Литви отримали нову 
стрілецьку зброю типу „АХМС”‚ яку буде видано 
воякам до кінця цього року, повідомив литов-
ський уряд 8 листопада. Нова зброя вироблена 
у Великобританії компанією „Екюресі Інтерне-
шинал“ згідно з контрактом вартістю 1.4 млн. 
дол. Нова зброя дозволить сухопутнім військам 
влучати в ціль на відстані майже однієї милі. 
(„United Press International”)

 ■ Оприлюднено імена жертводавців

ВАШІНҐТОН. – Федеральна Виборча Комісія 
оприлюднила найновіші списки жертводавців 
на президентську кампанію. Найбільші жертво-
давці для обох кандидатів мали єврейське по-
ходження. Пожертви для Гиларі Клінтон зроби-
ли Дональд Сусман (20 млн. дол.), Дж. Б. і Мері 
Пріцґери (15 млн. дол.), Хаїм і Шерил Сабани 
(12.5 млн. дол.), Джордж Сорос (11.8 млн. дол.) 
і С. Давид Абрагам (9.6 млн. дол.)‚ для Дональ-
да Трампа Шелдон і Міріям Адельсони (дали 40 
млн. дол. на підтримку республіканських канди-
датів) і Бернард Маркус (7 млн. дол.). У прези-
дентських виборах 2012 року єврейські жертво-
давці склали 160 млн. дол., з яких 71 відс. пішло 
на переобрання Президента Барака Обами, а 29 
відс. – на кампанію республіканця Мита Ромні. 
Від 1928 року пересічно 75 відс. єврейських ви-
борців голосувало за демократичного канди-
дата на кожних президентських виборах. Але 
цього року 95 відс. єврейських жертводавців 
підтримували Г. Клінтон. („The Times of Israel”)

 ■ Чи повинен президент знати другу мову? 

ПАЛО-АЛЬТО, Каліфорнія. – Велика інтернет 
компанія „Ґуґл” і компанія перекладів на інтер-
неті „Ван Авер Тренслейшен” оприлюднили 
минулого місяця висліди опитувань американ-
ців про те, чи Президент США повинний знати 
другу мову. Більшість (52 відс.) опитуваних від-
повіло, що „англійська мова вистачає наступно-
му президентові”. Якщо президент мав би знати 
другу мову, тоді найбільше число опитуваних 
(27 відс.) вибрало б еспанську мову. Відтак слі-
дували китайська (6.5 відс.), російська (4.3 відс.), 
французька (3.8 відс.), арабська (3.7 відс.) та ні-
мецька (2.7 відс.) мови. („The Washington Times”)

 ■ В’єтнам заарештував блоґера

ГО-ЧІ-МІНГ. – В’єтнамська поліція заарештувала 
2 листопада так званого блоґера, котрий писав 
протидержавні коментарі на комп’ютері в цій 
комуністичній країні. 52-лінього лікаря Го Ван 
Гай звинувачують у „поширенні інформації та 
документів в інтернеті‚ які є проти Соціялістич-
ної Республіки В’єтнаму”. Його коментарі зникли 
з інтернету 3 листопада. („Associated Press”)

 ■ Пентагон стримав повернення бонусів

ВАШІНҐТОН. – Пентагон перестав вимагати по-
вернення бонусів, які були неправильно ви-
плачені членам каліфорнійської Національної 
ґвардії за те‚ що вони відновили свій службовий 
контракт і служили в Іраку та Афганістані. Секре-
тар оборони Еш Картер 26 жовтня наказав Пента-
гонові стримати цей процес після того‚ як почув 
гостру реакцію від конґресменів з обох партій, 
які слушно підкреслювали, що помилкове випла-
чення бонусів не було з вини військовослужбов-
ців‚ котрі отримали їх. („Associated Press”)

 ■ Оголошено термін військам США

ТОКІО. – Під час візити до Японії 26 жовтня Пре-
зидент Філіпінів Родріґо Дутерте заявив, що він 
хоче‚ щоб американські війська залишили його 
країну до двох років. Це вже не перший раз він 
висунув таку вимогу, але тим разом оголосив 
термін. („The New York Times”)

АМЕРИКА І СВІТ                   

ТОЧКА ЗОРУ

Навіщо Кремлеві „закон про націю“?
Костянтин Боровий

Президент Росії Володимир Путін на засіданні 
Ради з питань міжнаціональних взаємин напе-
редодні Дня народної єдности, який відзнача-
ється в Росії 4 листопада, підтримав ідею „зако-
ну про російську націю“. „Що абсолютно точ-
но можна і потрібно реалізовувати — це прямо 
над цим треба подумати і в практичному пля-
ні почати працювати — це закон про російську 
націю“, — заявив В. Путін.

У Росії поняття „нація“ завжди сприймало-
ся як етнічне поняття, так вже історично скла-
лося. У центрі Москви буде проводитися „Рус-
кій марш“, уряд його дозволив, так що націона-
лісти-шовіністи, імперці будуть брати в ньому 
участь. Він, звичайно, не буде численним, і стат-
ті Кримінального кодексу, які забороняють сіяти 
ворожнечу, ніяк не будуть застосовувати ні до 
чиновників, які дозволяють це явище і роблять 
його леґальним, ні до організаторів маршу.

Взагалі варто відзначити, що в історії сучас-
ної Росії є абсолютно ганебний факт етнічних 
переслідувань грузинів, українців. Та й сама ідея 
захоплення Криму націоналістично-шовіністич-
на. Так що говорити про якусь єдність нації в 
сучасних умовах, доти, поки влада налаштована 
так радикально імперськи, – це просто смішно. 
Ні про яку єдність мова не йде. І на жаль, можна 
уявити собі, що буде являти собою такий закон. 
Він буде складатися, як і всі останні закони, з 
заборонних заходів‚ з посиланнями на Кримі-
нальний кодекс‚ і знову буде спрямований про-
ти опозиції, проти людей, що захищають демо-
кратичні цінності, які виступають проти націо-
налізму.

Якби В. Путін хотів зробити щось розсудливе, 
він би говорив про єдність народів Росії, але ні в 
якому разі не про націю. Перевірено вже багато 
разів: як тільки вони говорять про націю, тут же 
з’являються якісь нездорові ідеї.

Таким законопроєктом В. Путін, як я вважаю, 

хоче леґалізувати захист „русского міра“ поза 
межами Росії. Ні секунди не сумніваюся в тому, 
що він буде намагатися використати це і для 
таких цілей. Тобто для захисту росіян, росій-
ської нації. І напевно вони вивернуться і пові-
домлять, що російська нація – це загалом нація 
радянська.

Пам'ятаю, як Валерія Новодворська казала, 
що на території колишнього Радянського Союзу, 
мається на увазі на території Росії, живуть всьо-
го два народи — росіяни й радянські. І зрозумі-
ло, що це буде закон про захист інтересів саме 
„радянських".

Хоча все це буде загорнуто в обгортку між-
національного співробітництва, дружби, тобто 
як було у Радянському Союзі: правильні слова 
зазвичай означали прямо протилежне, і як тіль-
ки уряд починав говорити про боротьбу за мир, 
треба було готувати бомбосховища. Це означа-
ло, що вони збираються почати якийсь новий 
національно-визвольний рух.

Крім того, жодних сумнівів, що в такому зако-
нопроєкті вбачається загроза для Прибалти-
ки, для Заходу, у мене немає. В цьому законі про 
захист російської нації напевно буде експансіо-
ністська, спрямована зовні складова. Як ниніш-
ню пропаґандистську складову використову-
ють і проти країн Балтії, і проти України, і про-
ти Грузії, Молдови, Америки. Хоча вони і побо-
юються поки особливо аґресивно лізти в Сполу-
чені Штати зі своїми пропаґандистськими акці-
ями, на кшталт „Безсмертного полку“, але тим 
не менш пробіг до Дня перемоги з Фльориди в 
Ню-Йорк вони вже фінансували.

В цілому дуже симптоматично, що В. Путін 
зараз про це заговорив. Це свідчить про те, що 
градус аґресивности підвищується.

„Газета по-українськи“‚ Львів

Костянтин Боровий – опозиційний до режиму 
Володимира Путіна російський політик, Москва.

Саакашвілі подав у відставку
ОДЕСА. – 7 листопада Михайло Саакашві-

лі подав у відставку з посади голови Одеської 
обласної державної адміністрації.

„Я вирішив подати у відставку і почати новий 
етап боротьби. У мене не опустяться руки, я не 
втомлюся, нехай навіть не сподіваються. І нехай 
вони не розраховують позбутися мене! Я той 
солдат, який іде скільки може, а потім стіль-
ки, скільки потрібно. Скільки потрібно для 
повної перемоги, для того, щоб звільнити Укра-
їну від цього корупційного бруду, який капіта-
лізує на крові наших солдатів, на жертвах Май-
дану, який зрадив ідеї української революції та 
у якого єдина мотивація – набивати свої кише-
ні, посилювати свій клан і остаточно грабувати 
Україну до нитки“, – заявив М. Саакашвілі

За його словами, він хотів бачити в Одеській 
області такі самі темпи розвитку, як у Грузії, але 
для цього необхідно позбутися 
корупціонерів. „Ми обов’язково 
піднімемо і Одесу. Коли я приї-
хав сюди, я хотів, щоб тут були 
такі самі темпи розвитку, як у 
Батумі. Але я добре пам’ятаю, 
що Батумі ми почали розвива-
ти лише після того, як звільнили 
Тбілісі від корупціонерів. І Оде-
са розвиватиметься лише після 
того, як Київ буде звільнений від 
корупціонерів, які прямо сприя-
ють бандитизму і беззаконню, у 
тому числі в Одеській області“, – 
сказав політик.

М. Саакашвілі був Президен-
том Грузії в 2004-2013 роках. 
Закінчив Київський національ-
ний університет ім. Тараса Шев-
ченка. Володіє українською 
мовою. 29 травня 2015 року 
отримав громадянство Украї-
ни, а 30 травня був призначений 
головою Одеської обласної дер-
жавної адміністрації.

Заява М. Саакашвілі про відставку пов’язана 
з початком його нового політичного проєк-
ту. Таку думку висловив дипломат і політичний 
експерт Бачо Корчілава в ефірі телеканалу „112 
Україна“, повідомляє Укрінформ.

На його думку, рішення М. Саакашвілі здій-
снювати свій новий проєкт у столиці цілком 
зрозуміле, оскільки впроваджувати політичний 
проєкт поза Києвом нераціонально. 

Раніше про відставку повідомив керівник 
поліції Одеської області генерал Ґіорґі Лордкі-
панідзе.

„Зараз Саакашвілі залишається в Одесі. Поки 
заяву президент не підписав, він голова адміні-
страції“, – заявила прес-секретар М. Саакашвілі 
Дарина Чиж. 

„Укрінформ“

Михайло Саакашвілі оголошує про відставку з посади голови 
Одеської обласної державної адміністрації. (Фото: „Укрінформ“)
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 ■ Протестують проти Пекіну

ГОНҐ-КОНҐ. – Кілька тисяч осіб демонструвало 
6 листопада в Гонґ-Конґу проти намагань кому-
ністичного Китаю не визнати вибір двох нових 
законодавців до леґіслятури Гонґ-Конґу. Під час 
їхнього заприсяження на посаду минулого міся-
ця вони виставили прапор з написом „Гонґ-Конґ 
– це не Китай” і присягнули обороняти „народ 
Гонґ-Конґу”. 7 листопада Пекін таки втрутився 
безпосередньо в цю справу, забороняючи їм 
вступ на посаду. Таким чином китайський уряд 
зіґнорував незалежні гонґ-конґські суди, і це 
збільшило правдоподібність дальших протестів. 
Великі вуличні демонстрації два роки тому не 
довели до розширення демократії, але породи-
ли рух за незалежність. Державний Департамент 
США видав заяву 7 листопада, висловлюючи 
сильну підтримки леґіслятурі Гонґ-Конґу та неза-
лежному судівництву. („Associated Press”)

 ■ В Ісляндії зростає радикальна партія

РЕЙК’ЯВІК. – Піратська партія, яка представляє 
радикальний рух анархістів‚ створений менше 
ніж чотири років тому, здобула третє місце в на-
ціональних виборах країни 29 жовтня. Згідно з 
результатами виборів‚ оприлюдненими 30 жов-
тня, число „піратів“ в парляменті збільшилося 
більше‚ ніж втричі. Це запевняє партії майбут-
ність в політиці країни на наступних кілька років. 
(„The Washington Post”)

 ■ Зросте соціяльне забезпечення

ВАШІНҐТОН. – Наступного року пенсіонери 
та інші одержувачі соціяльного забезпечення 
отримають підвишку на 0.3 відс. Для пересічно-
го пенсіонера це буде менше ніж 4 дол. місяч-
но. Цього року не було підвишки, а наступного 
року підвишка буде низькою‚ тому що інфляція є 
низькою. Понад 60 млн. осіб отримують соціяль-
не забезпечення. („Associated Press”)

 ■ Арешти міґрантів зросли на чверть

ВАШІНҐТОН. – Департамент Національної Безпе-
ки повідомив, що до кінця вересня Прикордон-
на служба США затримала 408,870 нелеґальних 
міґрантів на південному заході країни за мину-
лих 12 місяців. Це вказує на зріст арештів від по-
переднього року на 23 відс. Нелеґальні міґранти 
часто беруть дітей зі собою, тому що це зменшує 
можливість їх депортації. Більшість заарештова-
них нелеґальних міґрантів є з Центральної Аме-
рики. („Los Angeles Times”)

 ■ Американці працюють більше часу

НЮ-ЙОРК. – Американці працюють більше часу‚ 
ніж европейці, відходять на пенсію пізніше і бе-
руть менше вакацій. Це є висліди економістів з 
Арізонського державного університету, Мек-
Местер університету (Онтаріо) та Ґете універси-
тету (Франкфурт). Робітники в США працюють 
майже на 25 відс. більше годин‚ ніж европейці, 
тобно на 258 годин річно, або приблизно одну 
годину більше під час кожного робочого дня. 
Аналітики кажуть, що це є тому‚ що в Европі 
податки є багато вищі і це знеохочує людей від 
праці. Також профспілки в Европі є багато силь-
ніші‚ ніж в Америці. Третім чинником є пенсії в 
Европі, які є щедрішими від американських. До 
початку 1970-их років вчені не бачили великої 
різниці в годинах праці в США та Західній Европі. 
(„Bloomberg News”)

 ■ Заклик Папи не мав впливу

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. — У червні 2015 року Папа Фран-
циск видав енцикліку „Laudato si”, в якій звернув-
ся до 1.2 млрд. католиків у світі з закликом до дії 
щодо кліматичних змін на нашій плянеті. Одначе 
дослідники при Пенсильванському університеті 
прийшли до висновку, що серед американської 
публіки відгук на заклик Папи був слабкий. Опи-
тування серед католиків і некатоликів – проведе-
ні перед і після оголошення енцикліки – вияви-
ли, що не було жодної помітної зміни кількости 
осіб‚ які вірять у кліматичні зміни. Папську ен-
цикліку привітали демократи та різні ліберальні 
групи, але консервативні католики скритикува-
ли її, ставлячи під сумнів компетентність Папи в 
цій ділянці. („The Philadelphia Inquirer”)

АМЕРИКА І СВІТ                    
БЕЗКАРНІСТЬ – ЗЛО

ОБСЕ стежить за справою Павла Шеремета
Представник Організації з безпеки і співробіт-

ництва в Европі (ОБСЕ) з питань свободи засо-
бів масової інформації Дуня Міятович закликала 
держави-учасниці ОБСЕ активізувати свої роз-
слідування, виявити та притягнути до відпові-
дальности тих, хто скоює злочини проти журна-
лістів.

Таку заяву до Міжнародного дня припинення 
безкарности за злочини проти журналістів опри-
люднено на веб-сторінці ОБСЕ. 

„Чиновникам у всіх реґіонах ОБСЕ не вдаєть-
ся вжити заходів, щоб зменшити велику кількість 
нападів на журналістів, і вони не в змозі проти-
стояти проблемі безкарности. Сумний факт, що 
дев’ять з кожних 10 вбивств журналістів ніко-
ли не розкриваються і що переважна більшість 
фізичних нападів на журналістів не розслідують-
ся. Ці статистичні дані показують, що поодинці 
ми не можемо відмовитися і здатися у боротьбі 
за безпеку журналістів і свободу ЗМІ“, – наголо-
сила Д. Міятович.

Довгий список убитих журналістів у реґіо-
ні ОБСЕ, в чиїх випадках винні досі залиша-
ються на волі‚ включає в себе, серед багатьох 
інших‚ такі імена: Славко Чурувія (1999), Георгій 
Ґонґадзе (2000), Мартін О’Гейґен (2001), Мілан 
Пантіч (2001) Вероніка Черкасова (2004), Душ-
ко Йованович (2004), Пол Хлєбніков (2004), Ель-
мар Гусейнов (2005), Анна Політковська (2006), 
Алішер Саїпов (2007), Ґрант Дінк (2007), Наталя 
Естемірова (2009), Хаджимурад Камалов (2011), 
Ахмеднабі Ахмеднабієв (2013), і Павло Шеремет 
(2016).

„Імена цих мужніх журналістів не тільки є 
доказом неуспіху в ґарантуванні захисту пред-
ставників засобів масової інформації, вони 
також є свідченням низької політичної волі‚ або 
навіть її відсутности‚ для вирішення питання про 
безкарність“, – сказала Д. Міятович і наголоси-
ла: „Суворої риторики не досить, багато держав-
учасників повинні перетворити слова в конкрет-
ні справи і конкретні дії“.

Як повідомлялось, 2 листопада Федерація жур-
налістів Европи закликала українську владу 
якнайшвидше знайти вбивць журналіста „Укра-
їнської правди“ П. Шеремета та покінчити з без-
карністю.

Дані ЮНЕСКО‚ оприлюднені в Міжнародний 
день припинення безкарности за злочини про-
ти журналістів, який відзначається 2 листопада 
вже втретє, свідчать, що за останнє десятиліття 
було вбито понад 800 журналістів‚ які висвітлю-
вали останні новини і доносили інформацію до 
громадськости. Один з керівників „Української 
правди“ П. Шеремет трагічно загинув вранці 20 
липня в результаті вибуху авта‚ в якому він пере-
бував.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 
головною версією вбивства П. Шеремета назвав 
помсту за його професійну діяльність, однак‚ 
слідство не відкидає й інші версії.

Протягом останніх місяців поліція і силові 
керівники не розголошують жодної інформації, 
заявляючи, що це може нашкодити слідству.

„Українська правда“‚ 2 листопада

Акцію протесту провели біля Посольства Росії
КИЇВ. – Громадські організації провели біля 

Посольства Російської Федерації акцію протес-
ту проти репресій російської влади  щодо укра-
їнських журналістів. Акцію присвячено Між-
народному дню боротьби з безкарністю за зло-
чини проти журналістів. Головною вимогою 
акції було звільнення з в’язниці кореспондента 
„Укрінформу“  Романа Сущенка, закриття кри-
мінальних справ проти кримських журналіс-
тів‚ в першу чергу проти Миколи Семени, який 
перебуває нині в Криму і не може виїхати через 
підписку про невиїзд. Звучала вимога закри-
ти кримінальні справи проти кримчан  Андрія 
Клименка і Анни Андрієвської, які виїхали з 
Криму до Києва.

Люди у масках Володимира Путіна демон-
стрували конвеєр російського кривосуддя, яке 
є інструментом розправи влади з усіма неугод-
ними. Голова правління Центру громадянських 
свобод  Олександра Матвійчук, виступаючи на 
акції,   наголосила, що справу репресій проти 

українських журналістів російська влада вже 
поставила на конвеєр. Вона нагадала, що Дер-
жавна дума Росії відразу після   окупації Кри-
му ухвалила поправки до кримінального кодек-
су, які дозволяють ув’язнювати всіх незгодних з 
анексією Криму аж до п’яти років.

Голова правління Центру інформації про пра-
ва людини  Тетяна Печончик  повідомила, що 
є випадки, коли відбуваються переслідування 
навіть тих журналістів, які підтримували анек-
сію Криму. Проти двох з них порушили кримі-
нальні справи. 

На акції виступали Марина Сингаївська з 
„Укрінформу“, Ольга Харченко з газети „День“, 
кримська журналістка  А. Андрієвська, про-
ти якої порушено кримінальну справу. Акція 
відбулася у загальній координації з Центром 
інформації про права людини та Центром гро-
мадянських свобод.

Центр інформації про права людини

Протестувальники у масках Володимира Путіна демонстрували конвеєр російського кривосуддя, 
яке є інструментом розправи влади з усіма незгідними. (Фото: Центр інформації про права людини)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Зроблено крок до прозорої влади
31 жовтня закінчився термін подання електронних деклярацій 

про особисті доходи‚ рахунки і майно народних депутатів та уря-
довців вищого ґатунку‚ так званої еліти нації. Станом на 31 жов-
тня до Єдиного державного реєстру подали деклярації 413 народ-
них депутатів Верховної Ради восьмого скликання‚ які задеклярува-
ли грошових активів майже на 12 млрд. грн., заявила громадянська 
мережа „Опора“. Про великі суми в банках і готівкою‚ коштовне май-
но заявили також Президент України Петро Порошенко і його ото-
чення при владі. Це здивувало вітчизняних і закордонних огляда-
чів‚ усе населення України. Це був сміливий експеримент на зразок 
ще одного Майдану. Цього разу мирного. Це був рішучий крок до 
прозорости влади і її очищення. За 25 років‚ що минули від дня від-
новлення незалежної дежави‚ українці багато разів бачили владу у 
вишиванках‚ під синьо-жовтими прапорами‚ з національною піснею 
на устах. Чули й заманливі патріотичні обіцянки. Але жодного раху 
ніхто з цієї верстви привселюдно не сказав‚ що має у своєму гаман-
ці. Відтак поширювалися чутки‚ припущення‚ ширилася невіра.

Треба сказати‚ що українська еліта ризикнула зробити крок до 
очищення. І це слід вітати. Проте наразі йшлося лише про декля-
рацію‚ про заяву. Так‚ певна верства громадян України має зна-
чні‚ дуже значні статки. Якоюсь мірою вони‚ ці статки‚ є надбанням 
самої України‚ бо вони‚ навіть у приватних руках‚ не впали з неба‚ а 
з’явилися на своїй землі‚ у внутрішніх взаєминах. І якщо владна елі-
та вважає себе частиною народу‚ то й діяти повинна‚ як діють у єди-
ній родині. 

Насправді перед елітою постав іспит на національну свідомість‚ 
на відповідність тим закликам і гаслам‚ до яких вона вдавалася 
впродовж 25 років. Звісно‚ не йдеться про роздавання готівки біля 
церков і на базарах. Досвід країн розвинутої демократії показує 
зразки поведінки тих мільйонерів‚ до яких статки теж прийшли не 
завжди законним шляхом‚ але вони не вивозили гроші до чужин-
ських банків‚ не закопували глечики з коштовностями у своїх сади-
бах‚ а вкладали їх у розвиток економіки та культури своїх країн‚ 
котрий‚ цей розвиток‚ потім приносив їм же новий дохід одночасно 
з появою нових місць праці‚ збагаченням ринку‚ зростанням добро-
буту населення. Таку поставу вітатиме не тільки свій народ‚ а й сві-
това спільнота. 

Прозорість сприятиме викоріненню корупції‚ бо стане важко‚ а 
то й неможливо приховати таємні надходження‚ вкрадені у наро-
ду гроші. Також і власне сумління стане чистим. Якими б хитрими не 
видавалися оборудки з маєтками‚ записами їх на племінників‚ усе ж 
завжди буде острах перед викриттям і сумнів у власній порядності. 

Така нова постава не прийде сама по собі. Її треба виховува-
ти. Як саме? Суспільство повинно знати про конкретну благочин-
ну діяльність заможних людей‚ бачити зведені ними школи й лікар-
ні. Замість потаємних корпоративних бенкетів мають бути відкриті 
балі і концерти‚ на яких буде нагода зробити пожертви на добрі цілі. 
А передовсім мають бути інвестиції у економіку‚ в транспорт‚ у ті 
шляхи‚ якими можна тепер їздити лише мільйонними „позашляхо-
виками“. Приватну прозорість слід вітати і робити її громадянським 
надбанням‚ рисою патріотизму.

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

Нелегкий шлях української газети
Сергій Зінченко

КРИВИЙ РІГ. – 18 серпня акти-
вісти міського правозахисного 
товариства і просвітяни відзначи-
ли 10-річчя єдиної в місті незалеж-
ної україномовної газети „Промінь 
Просвіти“. У серпні 2006 року ніх-
то і припустити не міг, що газе-
та зможе стільки часу виходити, 
при цьому бути україномовною, 
добровільчою і фактично диси-
дентською, оскільки кожне число 
газети була актом незгоди з полі-
тикою місцевої влади. Та ще в умо-
вах, які з часом усе погіршувалися. 
Але так сталося. 

Просвітяни працювали без при-
міщення, збиралися у лісових наса-
дженнях, у парках. Одна з церков 
Київського Патріярхату надавали 
притулок для проведення засідань. 
Та в 2005 році сталося поповне-
ння організації новими членами і 
голова міського об’єднання Това-
риства „Просвіта“ ім. Тараса Шев-
ченка народний депутат Микола 
Коробко разом зі своїми заступ-
никами Володимиром Налужним і 
Олександром Чижиковим подбали 
про створення бюра та газети. 

Фінансова підтримка стала мож-
ливою лише після того, як про поя-
ву нашої газети з’явилась інфор-
мація в часописі „Свобода“, а в ч. 
2 за 2007 рік нашим проблемам 
була присвячена вже ціла сторінка, 
за що ми безмежно вдячні керів-
ництву „Свободи“. Адже нам тоді 
доводилось справді дуже тяжко ще 
й через те, що редакційна колеґія 
„Променя Просвіти“ наполовину 
складалася з безробітних без надії 
на працевлаштування. До того ж, 
місцева влада (міська і обласна) 
була не в захваті від появи нашої 
газети. У 2008 році газету визна-
ли тільки після того, як отрима-
ли нашу вимогу з обіцянкою вла-
штувати голодування. Незручними 
ми були для владців через постій-
ну критичність виступів і через те, 
що при цьому широко використо-
вували сатиру й гумор на сторінках 
„Колючий перелаз“.

У 2009 році центральна „Про-
світа“ остаточно залишила нас без 
підтримки (і не тільки фінансової). 
Довелося витримати дуже потуж-
ну рейдерську атаку з боку партій-
них структур так званого демокра-
тичного спрямування, які намага-
лися підкорити собі просвітянську 
організацію і газету. Саме в той час 
завдяки активній підтримці голови 
криворізького осе-
редку Спілки офіце-
рів України полков-
ника Петра Лисен-
ка газета і організа-
ція, і ціла група кри-
ворізьких просві-
тянських активіс-
тів отримали можли-
вість вийти в інтер-
нет-простір, інфор-
муючи вже цілий світ 
про свою діяльність. 
Пізніше він орга-
нізував ще три веб-
сторінки, де більш 
детально й конкрет-
но розповідалося про 
роботу криворізьких 
просвітян і правоза-
хисників. 

Восени минулого 
року П. Лисенко піс-
ля численних спроб 
нарешті пробився на 

фронт і тепер на посаді заступника 
командира батальйону воює про-
ти аґресорів Росії, не забуваючи 
інформувати газету про події на 
тій війні. Тож тепер всі наші веб-
сторінки веде Сергій Дашковський, 
в недавньому минулому керівник 
профспілкової організації на шахті 
„Ґвардійська“.

Починаючи з 2007 року, криво-
різькі просвітяни долучилися до 
партнерів Міжнародного фести-
валю „Дні документального кіно 
в Україні“ і стали організатора-
ми першого мандрівного фести-
валю в Кривому Розі, висвітлив-
ши 14 фільмів. У газеті з того часу 
з’явилася постійна рубрика „Фес-
тиваль правди“, а найактивніши-
ми поширювачами правозахис-
них фільмів та організаторами дис-
кусій і обговорень після їх показу 
постійно виступають М. Коробко 
та і О. Чижиков. 

Протягом 10 років усім чле-
нам редколеґії було важко. Корес-
пондента „Променя Просвіти“ на 
громадських засадах журналіст-
ку Олену Маковій двічі за наду-
маними звинуваченнями звільня-
ли з роботи на посаді редактора 
радіомовлення в телерадіокомпа-
нії „Криворіжжя“, а тому довело-
ся докласти чимало зусиль, щоб 
через два роки за рішенням Вер-
ховного суду України її, врешті, 
поновили на посаді. Журналісти й 
інші члени редколегії брали участь 
у буремних подіях Революції Гід-
ности в Кривому Розі і в Києві. 
Валентина Кривда була на Май-
дані в Києві 71 день, а після того, 
повернувшись до Кривого Рогу, 
продовжила свою активну бороть-
бу з відстоювання прав людини в 
численних судах. 

Величезну допомогу газеті надає 
українська діяспора з США свої-
ми пожертвами, зокрема Фунда-
ція ім. Івана Багряного під керів-
ництвом Олексія Коновала, Оль-
га і Петро Матули, Василь Стан, 
сестри Валентина, Надія і Лідія 
Когут, Феодора Вітряченко-Єфі-
менко та інші патріотично нала-
штовані українці. Тому ми ще 
можемо продовжити нашу покищо 
дуже нерівну боротьбу на інфор-
маційному фронті за встановлен-
ня в Кривому Розі інститутів пра-
вової і демократичної української 
держави. 

 
Сергій Зінченко – редактор газе-

ти „Промінь Просвіти“, Кривий Ріг.

Редакційна колеґія газети в 2006 році (зліва ниж-
ній ряд): Валентина Кривда, Микола Коробко, 
Олена Маковій; (верхній ряд): Володимир 
Налужний, Сергій Зінченко, Олександер Чижиков. 
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Не залишаймося осторонь
Колись латинський поет сказав: „Солодко і 

гарно вмерти за вітчизну“. Це затямили захис-
ники нашої вітчизни, які стали грудьми за свою 
батьківщину і полягли в цій святій боротьбі. 
Самовіддана боротьба захисників нашої вітчиз-
ни в різні історичні періоди спричинилась до 
появи на світовій арені держави України в 1991 
році. Багато скептиків і досьогодні говорять‚ що 
ми її дістали даром. Ні, незалежність не впала з 
неба. Насправді вона була виборена з не менши-
ми зусиллями, ніж в усі попередні періоди, і цим 
потрібно пишатись. 

Відстояли нашу незалежність ті, чиї імена 
викарбовані на пам’ятнику „Небесної сотні“ 
в нашому місті. Це завдяки їм був повалений 
режим Віктора Януковича і його банди. Ми 
повинні пам’ятати подвиг всіх, хто віддав своє 
життя за нашу Україну і хто сьогодні її захищає. 
Також ми повинні знати, що головні риси геро-
їв захисників – це вірність і мужність. Себе ми 
повинні запитати: „А що я зробив і роблю для 

моєї України, і для її захисту?“
Я переконаний, якщо ти можеш щось зро-

бити, то просто роби, а не залишайся осторонь 
і не будь байдужим до долі нашої батьківщи-
ни. Україну не збудують байдужі люди. Ми всі 
повинні усвідомити, що немає особи поза люд-
ською спільнотою, немає особистого добра поза 
добром народу і держави, до якої ти належиш. 
Той, хто відмовляється бути вірним інтересам 
своєї Батьківщини, свого рідного народу, буде 
вимушений служити добру чужого народу.

Прислухаймося у цей день до мови полеглих 
героїв, наших захисників. Вони до нас, живих, 
промовляють: „Українці! Нема трудів, немає 
жертв, немає смерти, є тільки ціль, за яку ми і 
наші попередники свої голови поклали. Здій-
сніть наш заповіт!“. Коли цього голосу слухати-
муть мільйони, ми зможемо спокійно глянути у 
майбутнє. 

Богдан Юринець, 
Палатайн, Ілиной

ПОЗИЦІЯ

Заява „ЕвроОптимістів“ щодо виборів на Донбасі
Ми, члени Міжфракційного парляментсько-

го об’єднання „ЕвроОптимісти“, заявляємо, 
що вибори за демократичними принципами 
на підконтрольній Росії території Донбасу без 
демілітарізації, деокупації та повного віднов-
лення суверенітету України на окупованих 
територіях неможливі. Вони не можуть бути 
визнані світом так само, як не міг бути визна-
ний „референдум“ в Криму, „вибори в Держав-
ну думу“ на окупованих територіях.

Ми наполягаємо, що необхідною передумо-
вою демократичних і законних виборів в окре-
мих районах Донецької і Луганської областей 
є залишення підконтрольними Росії збройни-
ми формуваннями цієї території і відновлення 
повної контролі української держави над нею.

Політична частина Мінських домовленостей 
зформульована так, що є рецептом для подо-
лання нібито існуючого громадянського кон-
флікту на сході України – в той час‚ як увесь 
світ визнав той факт, що райони Донбасу, так 
само‚ як і Крим, було захоплено Російською 
Федерацією. А отже, ми переконані, Мінські 

угоди радше можуть спровокувати громадян-
ський конфлікт, аніж припинити аґресію Росії.

Вважаємо неприйнятним будь-яке збере-
ження або консервування російської військо-
вої техніки та озброєння на окупованих тери-
торіях. Та наполягаємо на повному виведенні 
усіх російських військових, техніки та озбро-
єння, що незаконно перебувають на території 
України.

Ми наголошуємо на неприпустимості розді-
лення питань Донбасу і Криму. Повна деоку-
пація Росією усіх територій України, звільнен-
ня усіх заручників та військовополонених та 
компенсація нею завданих збитків мусить ста-
ти головним предметом міжнародної диску-
сії. Ми наполягаємо на тому, що пов’язування 
питань внутрішнього політичного та правово-
го устрою України з питаннями деокупації під-
дає сумніву факт аґресії Російської Федерації, а 
отже, є неприпустимим.

21 жовтня‚ 
Київ

Треба зрушити неактивних і байдужих
У „Свободі“ 28 жовтня появився допис 

Мирослави Роздольської „Збереження націо-
нального обличчя діяспори сьогодні і через 25 
років“ на дуже актуальну і преважливу тему 
про збереження української діяспори на май-
бутнє. Було б корисно, щоби ця стаття поя-
вилася також у часописах чи інших засобах 
інформації, які читають еміґранти з „четвер-
тої хвилі“. 

У дописі є дуже відрадна вістка, що від-
крилася нова суботня школа-світличка „Нова 
хвилька“ у Бруклині, Ню-Йорк. Якраз там її 
було дуже потрібно. Авторка вболіває, що 
„праця для збереження українства сьогодні 
до великої міри є спонтанною і часто лежить 
на плечах ентузіястів. Вона не скоординована. 
Вона не має жодної стратегії“.

Я б думала, що така праця вже провадить-
ся близько 100 років, а більш інтенсивно – 
від середини минулого століття, коли прибу-
ла до Америки повоєнна хвиля українських 
еміґрантів. Структура вже існує – для прикла-
ду: „Рідна Школа“, Спілка Української Молоді, 
Пласт, Союз Українок Америки (СУА), Лікар-
ське Товариство та інші професійні і громад-
ські організації з чіткими завданнями і спо-
собом праці. Ці колись потужні та чисельні 
установи занепадають, бо більшість їх член-
ства вже на тому світі. А процес асиміляції 
молодшого покоління невблаганний.

Чому б „Новій українській хвилі“ не вли-
тися і зміцнити, внести свіжі ідеї в уже готові 
громадські організації з чіткою метою і випра-

цьованим засягом роботи – так як зробили 
повоєнні еміґранти? Замість починати все 
спочатку.

Розуміємо, що виховання і ментальність 
обох „хвиль“ не зовсім однакові: тоді, коли 
одні виховувалися „супер-патріотично“, сло-
вами Івана Франка: „Кожен думай, що на 
тобі міліонів стан стоїть, що за долю міліо-
нів мусиш дати ти одвіт“ , то „Нова хвиля“, що 
виростала в СРСР, такого підґрунтя, мабуть, 
не мала. І це треба брати під увагу. І тому, на 
мою думку, було б бажано, щоб ті одиниці-
ентузіясти, про яких пише М. Роздольська, 
зуміли зрушити тих чисельних неактивних, а 
часом і байдужих „співвітчизників“ і заклика-
ти (запрошувати) їх у ряди відповідних орга-
нізацій. Український Конґресовий Комітет 
Америки може випрацювати програми і стра-
тегії, як це пропонує авторка, але як не буде 
руху „з долу“, то стратегії залишаться на папе-
рі.

Для прикладу: одна з галузей праці СУА є 
виховна – це в першу міру створення (у 1950-
их роках) і послідовне провадження світличок 
для дошкільнят у різних осередках. Чому б не 
продовжувати, з новим потенціялом, енер-
ґією і знанням мови, цю преважливу робо-
ту, вступаючи в ряди СУА? Мова про жінок, 
бо природньо, що жінки-матері беруть на 
свої плечі таку роботу. Вже не кажучи про 
інші галузі колосальної добровольчої пра-
ці жінок в останніх роках; харитативної (яка 
сьогодні пріоритетна), стипендійної, культур-

ної (заснування і постійна підтримка Музею в 
Ню-Йорку), політичної (зв’язки із законодав-
цями і засобами масової інформації), одним 
словом, – все можливе, щоб затримати якнай-
довше українську ідентичність і присутність в 
Америці.

На кінець хочу додати, що М. Роздольська 
також слушно зауважила, що наші церков-
ні парафії часто нехтують співпрацею з гро-
мадою. Хоча б звертали увагу на громадський 
календар, або зголошували свої заходи (якщо 
це не є великі, знані свята) заздалегідь до гро-
мадського календаря. Коли в одній частині 
міста, де живе більшість українців, існує шість 
парафій, то часто бувають конфлікти з запля-
нованими громадськими заходами, що відбу-
ваються в неділю.

 У вищезгаданій статті М. Роздольська 
висвітлила важливе питання до нашої уваги і 
сподіваюся, що вона змусить небайдужих при-
задуматися і відреаґувати.

Надія Дейчаківська,
Клівленд

$ ІМ’Я МІСТО
120 Clebowicz, Walter Kensington, CT
100 Bajlak, Anna Mattituck, NY
50 Farion, Marta Chicago, IL
30 Hohol, Mychajlo & Maria Etobicoke, ON
20 Awramtchuk-Klim, Iya West Lafayette, IN

Boraczok, Oleh Madison, WI
Boyar, Anna Saddle River, NJ
Czartorysky, Swiatoslaw Brooklyn, NY
Kolenskyj, Miroslau Downers Grove, IL
Koval, Halyna East Hampton, MA
Krawczuk, Anna Holmdel, NJ
Leskiw, Maria Philadelphia, PA
Oberyszyn, Jaroslaw Jamaica, NY
Olenchuk, Alice North Royalton, OH
Pochtar, Ludmyla Scotch Plains, NJ
Repichowskyj, Zenowij Omaha, NE
Rud, Pelahia Ridgewood, NJ
Sawchuk, Iwan Philadelphia, PA
Sygida, Natalia East Hanover, NJ

15 Holyk, Walter Toronto, ON
Hryciw, Theodosij Brecksville, OH
Pasicznyk, Nataly Rochester, NY

10 Baranyk, Roman Warren, MI
Basladynsky, Wolodymyra Parma, OH
Broyaka, Nadia Philadelphia, PA
Goot, Ann Moretown, VT
Kowerko, Oleh & Alexandra Chicago, IL
Ladanaj, L Glen Spey, NY
Lonyszyn, Sophie Somerset, NJ
Lucenko, Michael Utica, NY
Lyktey, Yaroslav Whitesboro, NY
Pikas, Hryhoryj Grand Island, NY
Prokopovych, Irynej Calabasas, CA
Semuschak, Stefania Woodside, NY
Terlecky, John Spring Valley, NY
Yurkewych, Maria East Hanover, NJ

5 Koszylowsky, Dmytro Livonia, MI
Muzyka, Harry East Hanover, NJ
Pidletejczuk, Nicholas Grosse Pt Woods, MI

РАЗОМ ЗА ВЕРЕСЕНЬ: $800 

Пресфонд Альманаху УНСоюзу 2016
82 Kawalec, Christina North Branch, MN
32 Kuzio, Myron Glastonbury, CT
22 Pryszlak, Nicholas Jenkintown, PA
20 Sawchyn-Doll, Irene Morristown, NJ
РАЗОМ ЗА ВЕРЕСЕНЬ: $156  

Щиро дякуємо всім жертводавцям 
за підтримку пресфонду „Свободи“ !

Пресфонд
„Свободи“ за вересень 2016 року
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Скликали конференцію шкіл українознавства 
Світлана Хмурковська

КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. – 
Конференція вчителів шкіл украї-
нознавства відбулася 21-23 жовтня. 
На першу сесію прибули директо-
ри, дорадники та представники з 
17 шкіл, де були подані статистич-
ні та інформативні відомості. Зау-
важено, що кількість учнів зрос-
тає, діяльність у школах насичена 
різними подіями, святами, зустрі-
чами, вікторинами, конкурсами. 
З’явились нові школи в Бруклині, 
Чикаґо, Сан-Дієґо. 

У навчально-виховному процесі 
задіяні професійні учителі з висо-
ким потенціялом та ентузіязмом. 
У кожній школі проводяться свя-
та Матері, Першого дзвінка, Осені, 
св. Миколая, Коляди, вшанування 
пам’яті воїнів УПА, Крутів, Май-
дану, жертв Голодомору, Чорноби-
ля, Шевченківські дні, Великодні 
гаївки, матуральні бенкети. Учні 
майже усіх шкіл мають можливість 
здати іспит зрілости та отримати 
диплом про завершений курс шко-
ли українознавства. Традиція мату-
ральних іспитів сягає часів, коли 
західна Україна входила до скла-
ду Австро-Угорської імперії. Тоді 
утворилась система альтернатив-
ного українського навчання „Рідна 
Школа” (1890-ті роки). Українська 
мова акредитована у США і кожен 
учень має можливість використа-
ти кредити за рідну мову в коледжі. 
Саме приготування до іспитів – це 
особливий процес, який завершає 
навчання, пізнання надбань укра-
їнського народу. 

На жаль, існують і негаразди. У 
багатьох школах є потреба у при-
міщенні. Це питання повинно сто-
суватись не тільки освітян, але й 

усіх активних фінансових та гро-
мадських організацій, які повинні 
спільно вирішувати цю проблему.

22 жовтня зібрання розпочали 
з привітального слова директора 
Школи українознавства ім. Тараса 
Шевченка в Парма, Огайо, Володи-

мира Боднара. Продовжив виступ 
голова Шкільної Ради д-р Євген 
Федоренко. Він розповів про стан 
шкільництва і звернувся з великою 
шаною і любов’ю до кожного, щоб 
нести іскру знань до наших дітей, 
з надхненням навчати їх, відстою-
вати інтереси та важливість укра-
їнської освіти на еміґрації, подя-
кував усім і повідомив, що завер-
шує свою каденцію на посаді голо-
ви Шкільної Ради, яку посідав від 
1983 року. 

У цей день вирішено номінувати 
д-ра Є. Федоренка почесним голо-
вою Шкільної Ради. Також було 
оголошено про Благодійний фонд 
ім. Є. Федоренка. 

Цього року звання „Найкращий 
учитель року” отримала учитель 
літератури Валентина Каплун, зван-
ня „Найкращий учень року” отри-
мав Стефан Білик з Школи украї-
нознавства у Випані, Ню-Джерзі. 

Було обрано нову управу Шкіль-
ної Ради. Головою став Юрій Гаєць-
кий, заступниками Степан Патри-
ляк, В. Боднар, Володимир Криво-
ніс, фінансовим референтом Марія 
Решітник, протоколярним секрета-
рем Світлана Хмурковська, корес-
понденційним секретарем Ната-
лія Пономарьова, вільними члена-
ми Ольга Костів, Роман Брух, Роман 
Дубенко, Андрій Скиба.

Мирослава Роздольська зачита-
ла привітальне слово від Крайової 
Управи Українського Конґресового 
Комітету Америки.

Проведено сесії для учителів 
молодших кляс під керівництвом 
Н. Пономарьової (вчитель літера-
тури, Чикаґо) та старших кляс під 
керівництвом В. Кривоноса (член 
управи Шкільної Ради). Під час цих 
сесій виступили з поділились досві-
дом та цінними матеріялами В. Бод-
нар‚ Наталія Боднар і Галина Яре-
ма (Парма, Огайо), Н. Пономарьо-
ва і Люба Галатима (Чикаґо), Ольга 

Михайлюк (Філядельфія). В. Криво-
ніс розповів про педагогічну та літе-
ратурну творчість Є. Федоренка.

Конференція відбулась на курор-
ті „Hudson Valley Resort“ за сприян-
ням головного управителя Ореста 
Федаша. Опісля відбувся святковий 
бенкет, у мистецькій програмі якого 
взяли участь учителі з шкіл в Йон-
керсі та Бафало, Ню-Йорк; Стем-
форд, Конектикат; Чикаґо, Ілиной; 
Випані та Сомерсет, Ню-Джерзі. 

 Світлана Хмурковська – дирек-
тор Школи українознавства в Йон-
керсі, Ню-Йорк, член управи Шкіль-
ної Ради. 

Члени управи Українського-Американського клюбу під час зустрічі (зліва): 
Атанас Кобрин, Клара Шпічка, Ненсі Возна, Галя Ліснича, Ігор Петрук, 
Віктор Лісничий, Дарія Томашоска, Одарка Горбачевська, Катя Стецюк. 

Учасники конференції шкіл українознавства. (Фото: Світлана Хмурковська)

Н а й к р а щ и й  у ч и т е л ь  р о к у 
Валентина Каплун і д-р   Євген 
Федоренко.

Зустрілися з пораненим воїном
Віра Боднарук

НОРТ-ПОРТ, Фльорида. – 19 
жовтня на сходинах Українсько-
го-Американського клюбу укра-
їнська громада познайомилася з 
пораненим воїном України Ігорем 
Петруком, який перебував у США 
на лікуванні. Голова клюбу Дарія 
Томашоска представила І. Петру-
ка, який був тяжко поранений ґра-
натою та кулями в бою недалеко 
Углегорськa. Президент України 
Петро Порошенко нагородив його 

медалею за хоробрість в бою.
На лікування пораненого висла-

ли до Німеччини, а в травні цьо-
го року через спонзорство органі-
зації „Revived Soldiers of Ukraine” 
його привезли на ортопедичну реа-
білітацію до Чикаґо. Перед повер-
ненням до Києва він побував на 
Фльориді і мав нагоду зустрінутися 
з українською громадою. Присутні 
радо вітали його і дякували за його 
відданість державі. Громада зібра-
ла гроші на дальші потреби україн-
ського воїна.
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УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК У США
запрошує громадянство

на доповідь

 ЛЕОНІДА РУДНИЦЬКОГО
доктора, професора, академіка НАН України

на тему:

В ПОШУКАХ УКРАЇНСЬКОГО ‘Я’: ІВАН ФРАНКО – 
МЕДІАТОР МІЖ УКРАЇНОЮ І СВІТОМ

Доповідь відбудеться
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в приміщенні УВАН:

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

УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                   

Виставку про Харків показали в Ізраїлі
Світлана Глаз

БАТ-ЯМА, Ізраїль – 27 жовтня в Українсько-
му культурному центрі в Ізраїлі відбулося від-
криття традиційної виставки „Місто у кадрі“. 
Раніше вже були представлені Одеса, Кривий 
Ріг, Вінниця. Цього разу таким містом став Хар-
ків у роботах членів Харківського фотоклю-
бу. Привезла і презентувала їх гостя з Харкова 
Вікторія Стремовська, одна із учасниць вистав-
ки. 

„Змінюється місто, змінюються люди. І ми 
поспішаємо залишити у себе в пам’яті ці зміни. 
Тому ми, фотографи Харківського фотоклюбу, 
любимо і завжди фотографуємо своє місто“, – 
сказала учасникам заходу В. Стремовська.

На виставці представлені роботи Валерія 
Голоха, Олександра Шашликова, Андрія Пше-
ничного, Миколи Довбиша, Людмили Санжа-
ревської і самої В. Стремовської. Це лише части-
на з великої кількости знімків Харкова: вулиць, 
парків, споруд і людей. Також можна побачи-
ти унікальні фотографії Юрія Берманта – Хар-
ків минулих століть, часів війни і післявоєнний. 

„Харківський фотоклюб“  – це громадська 
організація, що об’єднала людей, закоханих у 
своє місто і фотографію.  Людей різного віку, 
з різним фотографічним досвідом, уподобан-

ням. Заснований у 2006 році клюб став місцем 
спілкування фотографів, де відбуваються май-
стер-кляси, творчі зустрічі. Це школа і творче 
зростання молоді, спільні виїзні фотосесії, про-
ведення фотоконкурсів, взаємодія з іншими 
фотоклюбами України та за кордоном, зокрема 
з фотоклюбом при Українському культурному 
центрі в Ізраїлі. 

Ізраїльський фотограф Євген Мельников, 
який допомагав В. Стремовській в організації 
виставки, високо оцінює роботи своїх україн-
ських колег: „Виставка покликана відобразити 
весь спектр напрямів і жанрів сучасного фото-
мистецтва, традиційно представлених   у Хар-
кові, який має давні і славні традиції фотомис-
тецтва, і продемонструвати рівень майстер-
ности фотографів  наших земляків“, – говорить 
Є. Мельников і додає, що ця виставка один з 
найцікавіших заходів в культурному центрі за 
останній період. 

„Фотографи з Харківського фотоклюбу, – 
сказала голова Українського культурного цен-
тру Олена Іванчук, – дали нам можливість 
милуватися вулицями Харкова, доторкнутися 
до його минулого, теперішнього і зазирнути в 
очі харків’ян“.

Фотовиставка триватиме до середини листо-
пада.

Виставка у Львові єднає південь і захід України
Оксана Жук

ЛЬВІВ. – Погожої вересневої дни-
ни на площі Ринок 15 вересня в 
Музеї етнографії та художнього про-
мислу відбулося відкриття вистав-
ки українських художників Мико-
ли та Алли Ворохтів під назвою „E 
pluribus unum“ („З багатьох – єди-
не“). 

М. Ворохта – уродженець гуцуль-
ського Рахова, Заслужений худож-
ник України, член Спілки художни-
ків України, неодноразовий учас-
ник міжнародних, республіканських 

та всеукраїнських виставок. Його 
роботи представлені у музеях Оде-
си, Мукачевого, Ужгорода та Свид-
ника (Словаччина), а також в 37 кра-
їнах світу, у приватних колекціях. 

Його дружина Алла Ворохта – 
неодноразова учасниця міжна-
родних та всеукраїнських худож-
ніх виставок, викладач рисунку в 
Одеському художньому училищі. Її 
картини зберігаються у приватних 
колекціях 23 країн світу та у Літера-
турному музеї Одеси. 

Вітальним словом відкрив вистав-
ку академік Національної Акаде-

мії Наук України (НАНУ), директор 
Інституту народознавства НАНУ 
д-р Степан Павлюк. 

М. та А. Ворохти привезли до 
Львова близько 100 робіт: гірські 
пейзажі, морські простори, натюр-
морти з вітром, картини  на патріо-
тичну тематику тощо. Виставка охо-
плює ретроспективу з 1967 по 2016 
рік. Як пояснив автор, назва вистав-
ки „З багатьох – єдине“ обумовлена 
тим, що все навколо нас є різнома-
нітним, але для кожного важливим є 
щось своє, єдине та неповторне. 

Осібне місце посідає тематика 
Гуцульщини, позначена любов’ю до 
рідного краю. Натюрморти з вітром 
несуть в собі відображення бунтів-
ного характеру мистця, його бороть-
бу з самим собою і усім світом вод-
ночас. Особливої уваги заслугову-
ють тримірні картини, які в прямому 
значенні слова заворожують погляд 
– відчувається щось цікаве, неша-

блонне. 
Вартує окремо виділити роботи 

на тему війни з Росією – „Ненько 
моя, Україно“, „Сповідь повстанця“, 
які автор зобразив в яскравих кольо-
рах, надавши їм експресивности, аби 
передати всі свої почуття і біль за 
майбутнє держави. Образ козака як 
символ мужности, незалежности 
доповнив бунтівну тематику автора. 

Виставка стала можливою завдя-
ки наполегливості почесного гро-
мадянина Рахова, письменника і 
журналіста Олександра Масляни-
ка, який два роки поспіль перекону-
вав місцевих музейників у тому, як 
важливо поєднати мистецьким міст-
ком південь і захід України.  Місія 
виставки проста: донести до відвід-
увача думку про те, що, незважа-
ючи на ментальні, етнічні та істо-
рико-культурні відмінності різних 
реґіонів держави, Україна є одним 
цілим. 

Директор Українського культурного центру Олена 
Іванчук на виставці. (Фото: Ісай Фуксман)

Микола та Алла Ворохти на виставці у Львові. (Фото: Оксана Жук)
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УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
Tel: 212.228.0110 Fax: 212.228.1947
info@ukrainianmuseum.org
www.ukrainianmuseum.org

Години музею:
від середи до неділі
11:30 рано–5:00 год. по пол.

ДАРУНКИ ПІД ЯЛИНКУ
З УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ

• книжки про мистецтво 
• прикрасно ілюстровані 

казочки з України
• каталоги • різьба
• святочні картки
• прикраси на ялинку
• ювелірні вироби
• дереворізи
• офорти • картини

Чудові каталоги виставок –
це надзвичайні подарунки!
У металі, на папері. Монети, 
банкноти та поштові марки 
незалежної України, 1991-2016
Гроші, суверенність і влада. 
Паперові гроші революційної 
України, 1917-1920
Текстильні матеріяли та їхня 
специфіка на території румунських 
та українських Карпат

Купуйте в музейні крамничці або 
через вебсторінку:

www.ukrainianmuseum.org/shop

Не пропустіть виняткових виставок з Канади 
та України з нагоди відзначення ювілею 

25-річчя незалежности України

ОСТАННІЙ ШАНС!

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street, New York, NY 10003
212.228.0110 • www.ukrainianmuseum.org

1976     
2016

Години Музею:
від середи до неділі 11:30 ранку – 5:00 год. по пол. 

У МЕТАЛІ, НА ПАПЕРІ
монети, банкноти та поштові марки

незалежної України, 1991-2016

ГРОШІ, СУВЕРЕННІСТЬ І ВЛАДА
папeрові гроші революційної України, 
1917-1920

АКТУАЛЬНЕ

Росія проти української бібліотеки 
Левко Хмельковський

2 листопада московський суд зви-
нуватив директора Бібліотеки укра-
їнської літератури у Москві Наталію 
Шаріну у „розпалюванні ненависти 
і ворожнечі до росіян“. Вона поля-
гала на організації вільного доступу 
широкої авдиторії до низки екстре-
містських видань. Директор укра-
їнської бібліотеки винною себе не 
визнає.

28 жовтня 2015 року в Бібліоте-
ці української літератури відбувся 
обшук, під час якого слідчі нібито 
виявили екстремістську літературу. 
Стосовно директора бібліотеки Н. 
Шаріної було порушено криміналь-
ну справу. Правозахисний центр 
„Меморіял“ визнав її політв’язнем.

Підсудна заявила, що їй не зро-
зуміла суть звинувачення за стат-
тею „Розпалювання ненависти або 
ворожнечі, а також приниження 
людської гідности“. Суддя надала 
адвокатам 15 хвилин, аби ті пояс-
нили Н. Шаріній, у чому конкрет-
но її звинувачують. Адвокати зая-
вили‚ що теж не розуміють звинува-
чення. Сама Н. Шаріна стверджує, 
що навіть після прочитання 200 сто-
рінок звинувачення їй не зрозуміло, 
як вона могла розпалювати міжна-
ціональну ворожнечу, розставляю-
чи книги на полиці бібліотеки. 

Адвокат Іван Павлов заявив, що 
злочинний умисел слідство не змо-
гло довести, а мотиви залишають-
ся зрозумілими. Наступне засідання 
у справі плянують провести 23 лис-
топада.

Слідство вважає, що у 2011-2015 

роках Н. Шаріна поширювала серед 
відвідувачів бібліотеки книгу Дми-
тра Корчинського „Війна в натовпі“ 
яку суд у 1913 році визнав екстре-
містською. Від 30 жовтня 2015 року 
Н. Шаріну утримують під домаш-
нім арештом. Слідчі розшукують 
відвідувачів бібліотеки, які чита-
ли книги про Голодомор та історію 
України. Вони вимагають надати їм 
анкетні дані читачів, які 18, вісім 
і шість років тому брали книжки 
„Ментальність орди“, „Україна або 
смерть“, „Голод в Україні“.

Переслідування бібліотеки триває 
вже близько 10 років. 18 грудня 2010 
року преса повідомила про пору-
шення кримінальної справи фак-
ту розповсюдження ксенофобської 

літератури в бібліотеці. 21 грудня 
2010 року проведено обшук і вилу-
чено ряд книжок. 23 грудня 2010 
року знову було вилучено понад 50 
книг для психолого-лінґвістичної 
експертизи, серед яких книги про 
Митрополита Андрея Шептицького, 
про ОУН і УПА, примірники газет 
„Нація і Держава“, „Шлях Перемо-
ги“ та „Українське Слово“.

24 грудня 2010 року відбув-
ся новий обшук, в ході яко-
го було вилучено жорсткі диски 
з комп’ютерів бібліотеки, а також 
читацькі квитки. Бібліотеку було 
опломбовано і закрито.

28 жовтня 2015 року при обшуку 
було вилучено до 200 одиниць дру-
кованої продукції, зокрема твори Д. 
Корчинського, а також сім книжок 
Дмитра Павличка, дитячий журнал 
„Барвінок“, одна з ілюстрацій якого 
здалась оперативникам підозрілою. 
Директор Н. Шаріна була затрима-
на на 48 годин, обшуки провели у її 
квартирі і у співголови громадської 
організації „Українці Москви“ Вале-
рія Семененка.

29 жовтня з’ясувалось, що кримі-
нальна справа була порушена зая-
вою Дмитра Захарова – депутата 
ради депутатів московського муні-
ципального округу Якиманка від 
фракції „Справедлива Росія“. 

30 жовтня 2015 року суд задо-
в о л ь н и в  к л о п о т а н н я  с л і д -
ства про відправлення Н. Шарі-
ної під домашній арешт. Звинува-
чення передбачає до п’яти років 
ув’язнення. Справу Н. Шаріної пере-
дали в Управління з вивчення осо-
бливо важливих справ московсько-
го підрозділу Слідчого комітету 
Росії.

Єдиним забороненим виданням, 
яке вилучили під час обшуку, вия-
вилась книжка Д. Корчинського 
„Війна в натовпі“. При цьому спів-
робітники бібліотеки заперечува-
ли наявність цієї книжки у фондах: 
на їхню думку, вона була підкину-
та самими провоохоронцями. Інші 
вилучені матеріяли – книжки про 
Степана Бандеру, ОУН й УПА – у 
списках екстремістської літератури 
не числились.

За свідченням директора Росій-
ської державної бібліотеки Олексан-
дра Віслого, бібліотеки мають право 
зберігати заборонену законом літе-
ратуру у спецфонді, лише забезпе-
чуючи доступ до неї на основі спеці-
яльного дозволу (наприклад, фахів-
цям). Голова російського Альянсу 
незалежних книговидавців і поши-
рювачів книжок Борис Купріянов 
зазначив: „Бібліотеки не можуть і 
не мають права звільнюватися від 
книжок. Вони можуть перестати 
їх видавати, прибрати з публічно-
го доступу, але треба розуміти, що 
книжки часто потрапляють до біблі-
отеки ще до заборони, а так віль-
но звільнюватися від історії непра-
вильно“. Б. Купріянов додав, що у 
випадку з українською бібліотекою 
важко казати щось про масове роз-
повсюдження: „Туди частіше ходи-
ли дослідники і представники укра-
їнської діяспори“. 

Правозахисники вважають кри-
мінальне переслідування директора 
бібліотеки прикладом нової репре-
сивної політики.

Сит уацію навколо Бібліоте-
ки української літератури в Москві 
відстежують і подають актуаль-
ні інформації та коментарі УНІАН, 
„Українська правда“, „Україна Моло-
да“, ТСН.ua, Голос UA, Радіо Свобо-
да, „Кореспондент“.

Неодноразово „Свобода“ вміщу-
вала матеріяли про перебіг подій 
довкола Бібліотеки української літе-
ратури в Москві, друкувала заяви 
різних організацій з цього приводу.

Директор Бібліотеки української літератури у Москві Наталія Шаріна в 
суді. (Фото: УНІАН)
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На балі об’єдналися мода і краса
Левко Хмельковський

ВИПАНІ, Ню-Джерзі. – 22 жовтня 
137-ий Відділ Союзу Українок Аме-
рики (СУА) запросив гостей до Укра-
їнського Американського Культурно-
го Центру Ню-Джерзі на доброчин-
ний „Баль вишиванок“, на якому від-
булися також хрестини цього ново-
го відділу. Відділ очолює Валентина 
Табака, яка й відкрила баль. 

Ведучими вечора були Віта Сте-
фурак і Олександер Купина. Гості 
спершу переглянули відеофільм про 
утворення відділу і його діяльність, 
спрямовану передовсім на допомогу 
Україні, її осиротілим дітям, поране-
ним воїнам.

Юна співачка Божена Плотниця 
заспівала „Аве, Марія“ і під її спів на 
сцену вийшов увесь відділ, членок 
якого представила В. Табака. Кож-
на з них поклала квітку до спільно-
го букету. Членки відділу були в свят-
кових строях, які спроєктувала Іри-
на Лимаренко – власниця й дирек-
тор фірми „Фоберіні“, у якій в Києві 
шиють модний український одяг 20 
майстринь. 

Чин хрестин відслужив настоя-
тель Української католицької церк-
ви св. Івана Хрестителя з Випані о. 
Степан Білик. Відділові надано ім’я 
Квітки Цісик. Була виголошена при-
сяга відділу. Гості переглянули віде-
офільм-вітання з Житомира, у яко-
му мешканці міста висловили свої 
подяки за допомогу. Були розгорну-
ті виставки мисткинь Оксани Тана-
сів, Христини Козюк, Анни Заячків-
ської, Олі Войціцької, показав свої 
вироби світової слави ювелір Ігор 
Лабортас з Києва.

Співав соліст опери Олексій Куз-
нецов, який народився 28 травня 
1991 року в місті Макіївці на Донба-
сі, стажувався у Донецькому націо-
нальному академічному театрі опери 
і балету ім. Анатолія Солов’яненка‚ у 
Відні, Фльоренції, Міляні, Римі. Спі-
вали також Міс Україна-Всесвіт 2013 
Анна Заячківська, Міс Українська 
Діяспора 2015 Євгенія Борідка. 

Показали колекції чотири відо-
мі дизайнерки моди. Першою була 
Олена Васенко (Івано-Франківськ) 
– український дизайнер-модельєр, 
яка для виступів А. Заячківської на 
конкурсі „Міс Всесвіт 2013“ пошила 
національну сценічну сукню з коро-
лівського атласу, гаптовану золо-
том. Три пари конкурсного взуття на 
замовлення виготовили у Львові. 

До речі, на балі було показано й 
взуття. Його представила народжена 
у мальовничому селі на Волині Анна 
Марчук, яка мистецтво вишивання 
перейняла від бабусі, а тепер створює 
чарівні вишиті черевички.

Далі на подіюм вийшли модельки 
в сукнях від Олени Серебрової з Киє-
ва, українська марка якої „Serebrova“ 
представлена не тільки в Україні, але 
й в Европі та Азії. 

Дизайнер Олена Даць закінчила 
Львівську академію мистецтв, учас-
ниця показів в Україні і Парижі. У 
2011-2013 роках всесвітньо відомі 
актори та знаменитості обирали її 
сукні під час Каннського кінофести-
валю. 

Дизайн-студія Оксани Полонець 
розпочала свою діяльність в 2003 
році. І за цей час здобула визна-
ння і розвиток не тільки в Україні, 
а й далеко за її межами. У 2015 році 
покази дизайнера відбулися в Чика-
ґо і Ню-Йорку. 

І нарешті жіноцтво побачило 
хутра з Черкас, які представив влас-
ник компанії „Ант“ Віктор Антонен-
ко – член правління Союзу дизай-

нерів України. Черкаська хутрова 
фабрика „Ант“ є одним з найкращих 
українських виробників в хутро-
вій галузі, має ряд нагород за високу 
якість, модний асортимент хутряних 
виробів. Хутра шиють з натураль-
ного хутра норки, ондатри, бобра, 
лисиці, єнота, каракуля, видри, куни-
ці, песця та інших тварин. 

На авкціоні, кошти від яко-
го будуть направлені на благодійні 
цілі, були представленні вироби Кля-
сичного ювелірного дому „Лобор-
тас“, твори художниць О. Танасів, 
Х. Козюк, О. Войціцької, А. Заячків-
ської‚ строї дизайнерів О. Даць, О. 
Полонець та О. Васенко.

Була виголошена подяка спонзо-
рам, в числі яких був Український 
Народний Союз. 

Учасники святкової програми (зліва): Роман і Оксана Полонець, Олексій 
Кузнецов, Олена Даць, Валентина Табака.

Моделі Олени Васенко.

Міс Україна-Всесвіт 2013 Анна 
Заячківська.

Міс Українська Діяспора-2015 
Євгенія Борідка.

Парада моделей Оксани Полонець.

Ведучі вечора Віта Стефурак і Олександер Купина. 

Хутро з колекції Віктора Антоненка. 
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Діловий Комітет має шану

запросити Вас на 

Традиційні Вечорниці Червоної Калини

із Презентацією Дебютанток

в суботу 11 лютого 2017

Hilton Pearl River
Pearl River, New YorkPearl River, New York

tel. 845-735-9000

Вечірний Одяг

www.KalynaDeb.org

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує 
на презентацію роману

У суботу, 19 листопада 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

“Snow Goose Chronicles” 
(Liberty Publishing House, 2015)

by 
Olya Samilenko

Оля Самійленко - письменниця, професор Goucher College.

У романі описуються події 1930-тих років, основою яких 
послужила історія родини, котру було «розкулачено» 

і заслано сталінською владою на Далекий Схід. 
Віхи трагедії українського селянства ХХ століття – 

колективізацію, Голодомор, ҐУЛАҐ - майстерно 
вплетено в історичну канву. 

Вступне слово

проф. 

Олександра Мотиля
(Ратґерський університет)

Вступ (включає вхід до ґалерій та перекуску) – 15 дол.; 
члени, сеньйори – 10 дол.; студенти –  5 дол.

Неділя 20 листопада 2016 р. о год. 2 по пол.

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street
New York, NY 10003 
212.228.0110
 www.ukrainianmuseum.org

Роман американської письменниці 
українського походження Ірени 
Коваль «НЕЗАЗЕМЛЕНІ» присвячено 
темам глибокого розриву між світами 
– капіталістичним і соціялістичним, 
неможливого, але від того не менш 
щемкого кохання, а також поєднання 
поколінь українців, розведених 
війнами, режимами і океанами.

У романі, написаному у своєрідному 
авторському стилі, оповідається про 
брата і сестру, які вперше зустрілися 
у вже дорослому віці – і знову мусили 
втратити одне одного.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖКИ
і зустріч з автором
ІРЕНОЮ КОВАЛЬ
Вступне слово: д-р ЮРІЙ ШЕВЧУК
(Колумбійський університет)

Книжки можна буде
придбати до підписування.

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
212.228.0110
www.ukrainianmuseum.org

Години музею:
від середи до неділі
11:30 рано–5:00 год. по пол.

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР
в

Українському
Музеї 5 і 6 грудня 2016 р.

11:00 – 5:00 год.Надзвичайна нагода закупити:
• різдвяні картки
• унікалні прикраси на ялинку
• ювелірні вироби
• книжки
• вишивки
• кераміку, різьблені вироби
• мистецькі твори
• домашнє печиво
… і багато більше!

Базар зорганізовано добровольцями УМ які сходяться що середи

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
212.228.0110
www.ukrainianmuseum.org 

Години музею:
від середи до неділі
11:30 рано–5:00 год. по пол.

Заняття у грудні 2016 р. в Українському Музею

УКРАЇНСЬКІ РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ
субота, 3 грудня, 10:00 ранку – 1:00 по пол.
Заняття для дорослих і молоді від 16 років. Учасники 
ознайомляться з українськими різдвяними традиціями та 
практично навчаться пекти калачі і книші. На курс можуть 
зголошуватися дорослі та студенти від 16 років. Плата за 
навчання: дорослі – 25 дол.; студенти віком від 16 років i 
сеньйори – 20 дол.; члени Музею дістають знижку 10%.
Просимо зголоситися заздалегідь.

ПРИКРАСИ НА ЯЛИНКУ
субота, 10 грудня, 2:00 – 4:00 по пол. 
неділя, 11 грудня, 11:00 ранку – 1:00 по пол. або 2:00 – 4:00 по пол. 
Діти і дорослі матимуть нагоду навчитися робити традиційні 
прикраси на ялинку з намистин, оріхів, кольорових стрічок і 
паперу. Плата за навчання: дорослі – 15 дол.; студенти віком 
від 12 років i сеньйори – 10 дол.; діти від 7 до 12 років – 5 
дол.; члени Музею дістають знижку 10%.
Просимо зголоситися заздалегідь.

This program is supported, in part, by public funds from the 
New York City Department of Cultural Affairs, in partnership 
with the City Council.

New York State Council on the Arts with the support 
of Governor Andrew M. Cuomo and the New York 
State Legislature.
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                             

Відзначили 80-ліття Вінграновського 
Наталія Клименко

ПЕРВОМАЙСЬК, Миколаївська 
область. – 7 жовтня відбулася літе-
ратурно-мистецька акція, присвя-
чена 80-літтю від дня народження 
Миколи Вінграновського – україн-
ського поета, прозаїка, сценариста, 
кінорежисера, кіноактора, лавреата 
Шевченківської премії. 

До Перв омайська прибули 
народні депутати України Тарас 
Кремінь і Вадим Підберезняк, пое-
ти Олекса Різниченко і Дмитро 
Кремінь, дириґент Київського наці-
онального театру Оксана Мадараш 
та колектив філярмонічної орке-
стри „Арс нова“, Заслужена артист-
ка України Наталя Баштова, чис-
ленні гості з Миколаєва. 

Первомайськ предс тавляли 
народний колектив української 
народної пісні „Червона калина“ 
(керівник Ольга Попова), поети, 
краєзнавці, мовознавці й міський 
голова Людмила Дромашко зі сво-
їми заступниками Наталією Тов-
стою та Світланою Свідерко, а 
також сестра М. Вінграновського – 

Гілерія Мельник.
Зворушливі слова лунали зі сце-

ни міського Будинку культури. 
Під звуки симфонічної оркестри 
читали вірші М. Вінграновсько-
го. Начальник обласного управлін-
ня культури Михайло Димитров 
зазначив, що мистецька акція про-
йде по всій Миколаївщині, в кож-
ному районі. Була показана вистав-
ка учнів художньої школи, присвя-
чена М. Вінграновському. 

На зустрічі творчої інтеліґенції 
у міській раді звучали спогади про 
М. Вінграновського тих, хто осо-
бисто був з ним знайомий. О. Різ-
ниченко, сусіда і близький друг М. 
Вінграновського, розповів, як вони 
разом у літературній студії осягали 
вершини поетичної майстерности. 

Затим була зустріч в школі ч.17, 
у якій вчився М. Вінграновський. 
До школи гості приїхали по вулиці 
М. Вінграновського. Тут була пред-
ставлена картина мистця Андрія 
Антонюка, щойно подарована його 
сином Данилом Антонюком. Гос-
ті оглянули музей М. Вінгранов-
ського.

Історики представили книгу про війну
Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ‚ Кірово-
градська область. – У обласній уні-
версальній науковій бібліотеці ім. 
Дмитра Чижевського 25 жовтня 
представлено громаді наукову пра-
цю істориків В’ячеслава Корнієнка, 
Михайла Ковальчука, Володимира 
Ковальчука та Віктора Брехуненка 
„Братня навала“, яке пояснює, чому 
Росія проявила військову аґресію 
щодо України, відкриває глибинні 
причини нинішніх подій. 

Книга розвінчує кілька основопо-
ложних для Російської імперії мітів: 
що Росія і Україна – це єдина краї-
на, так званий „руський мір“, і один 
народ; що українці нібито мають 
відвічну мрію об’єднатися з росія-
нами; що Росія начебто прийшла на 
порожнє місце, на дике поле і тіль-
ки після її приходу на цих землях 
розпочалась цивілізація; що у всіх 
бідах винен Володимир Путін, а не 
Росія та її народ в цілому. 

Московська експансіоністська 
політика, яка тільки посилювалась 
усі минулі віки, і сьогодні визна-
чає російсько-українську страте-
гію. В. Путін не придумав нічого 
нового, він тільки переклав тради-
ційні стратегії російських еліт на 
сучасний лад. Отож, щоб перемог-
ти у нинішній війні, треба проана-
лізувати минулі поразки і перемо-

ги (їх було немало, наприклад, усе 
ХVІІ ст. українці вигравали битви), 
що саме заважало і що сприяло. Ця 
книга, як ніяка інша допоможе це 
зробити, вона містить відповідні 
мапи, таблиці і написана без плачу 
і фаталізму.

Перша партія із  зага льно-
го накладу 5‚000 примірників уже 
спрямована до військовиків, її уже 
мають у кожному підрозділі укра-
їнської армії. Під впливом подібних 
видань свідомість українців посту-
пово змінюється. Улітку минулого 
року одне із соціологічні опитуван-
ня вперше показали, що понад 50 
відс. українців розуміють і сприй-
мають ту тезу, що ОУН і УПА від-
стоювали саме українські інтереси.

В. Брехуненко на презентації 
зазначив, що російські ідеологи, 
переконуючи весь світ, що україн-
ці – це ті ж росіяни, самі повіри-
ли цьому, і тому їхні стратегії не 
спрацьовують. Але закони існуван-
ня і розпаду імперій ніхто не від-
міняв. Якщо імперія не розширю-
ється, вона занепадає. На думку В. 
Брехуненка, аґресія щодо України 
не від великої сили, а від безсил-
ля. Нинішня російсько-українська 
війна закінчиться, коли розпадеть-
ся Російська імперія. І чим більше 
буде україноцентризму у свідомос-
ті українців, тим швидше це ста-
неться.

Вшанували героїв України
Михайло Михайлинин

ТЕРНОПІЛЬ. – 14 жовтня на 
головний майдан міста урочистим 
маршем прийшли ті, хто захищає 
нашу державу – бійці 44-ої бриґа-
ди Національної ґвардії, батальйо-
ну особливого призначення „Терно-
піль“. За мужність під час війни на 
сході обласна влада нагородила вій-
ськових медалями „За службу Укра-
їні“. 

На площі Героїв Евромайдану від-
крито пам’ятник „Небесній сотні“. 
Серед жертв були молоді люди з 
Тернопільщини – Назар Войтович, 
Устим Голоднюк, Олександр Капі-
нос, Ігор Костенко, Тарас Слобо-
дян. Автори пам’ятника – Заслуже-
ний художник України Роман Віль-

гушинський та Заслужений архі-
тектор України Іван Жовнич. Вша-
нували в історико-меморіяльному 
музеї політичних в’язнів. На стендах 
музею подано їхні світлини та біо-
графії, архівні документи. 

Президент України Віктор Поро-
шенко присвоїв звання Героя Украї-
ни посмертно молодшому лейтенан-
ту 51-ої окремої механізованої бри-
ґади оперативного командування 
Володимирові Гарматієві, який заги-
нув на війні на сході. Під час вико-
нання завдань, він особисто очо-
лював групу вогневого ураження 
противника. 25 липня 2014 року в 
ході виконання бойового завдання 
В. Гарматій загинув. Нагороду сина 
отримала мати Героя Оксана Гарма-
тій.

Відкриття пам’ятника „Небесній сотні“ у Тернополі. (Фото: Михайло 
Михайлинин)

Учасники зустрічі біля школи ч.17, у якій вчився Микола Вінграновський. 
(Фото: Наталія Клименко)

Відкриття пам’ятника жертвам Голодомору в Кіцмані на Буковині. 
(Фото: Наталка Білова)

В пам’ять жертв Голодомору
Наталка Білова

К І Ц М А Н Ь ‚  Ч е р н і в е ц ь к а 
область. – 14 жовтня, на свято 
Покрови Пресвятої Богородиці, у 
невеличкому містечку Кіцмань, що 
на Буковині, відбулося відкриття 
пам’ятника жертвам Голодомору. 

У  2 0 0 3  р о ц і  То в а р и с т в о 
політв’язнів та репресованих Кіц-
манщини під керівництвом Рома-
на Татарина порушило питан-
ня побудови цього пам’ятника. 
Р. Татарин разом з Іваном Левом, 
Костянтином Плешком, Софією 
Моцак, Орестом Моргачем, Кузь-
мою Смалем, Анастасією Тарнав-
ською, Параскою Карапінкою та 
іншими учасниками товариства 
звернулися до районної та місь-
кої влад з пропозицією побудови 
пам’ятника. 

21 листопада 2003 року на міс-

ті майбутнього пам’ятника закла-
ли перший камінь, священик Укра-
їнської Греко-Католицької церк-
ви о. Петро та настоятель Свято-
Миколаївської церкви Київського 
Патріярхату о. Захарій відслужи-
ли Панахиду за невинно убієнни-
ми. Приїхали представники облас-
них патріотичних організацій. На 
вічу вперше у місті були виставле-
ні історичні плякати „Забуттю не 
підлягає“ Романа Круцика з Києва‚ 
присвячені пам’яті жертв Голодо-
мору в Україні. 

14 жовтня цього року була 
завершена пропозиція Товари-
ства політв’язнів і репресованих. 
На жаль‚ з тих активістів на від-
критті пам’ятника була присутня 
тільки Марія Терешків‚ інші вже 
відійшли у вічність. Участь у спо-
руджені пам’ятника брав міський 
голова Сергій Булега.
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ків і дві пари застібок до сороч-
ки‚ інкрустованих дорогоцінним 
камінням. І це вже сяк-так дозво-
ляє ствердити‚ що прем’єр вже не 
належить до найбідніших україн-
ців. Сяк-так – бо до найбагатших 
йому ще далеко.

Наприклад‚ народний депутат 
з фракції „Воля Народу“ Олесь 
Довгий – політик‚ як то кажуть‚ 
„молодий‚ та ранній“‚ задекляру-
вав 95 картин художників ХІХ ст.‚ 
10 статуй‚ 11 наручних годинників‚ 
1.5 млн. дол.‚ 35 тис. англійських 
фунтів‚ 100 тис. евро і 1.7 млн. грн. 
– і все це готівка. Крім цього‚ він є 
власником кільканадцяти різних 
підприємств.

Статки за 2015 рік міністра енер-
ґетики і вугільної промисловости 
Ігоря Насалика: 89 тис. дол.‚ 240 
тис. евро і 4.7 млн. грн. все – готів-
ка. Також має квартиру в Киє-
ві площею 287 квадратних метрів‚ 
житловий будинок площею 561 
квадратний метр‚ три земельні 
ділянки на Київщині і одну – на 
Івано-Франківщині. Володіє‚ бід-
ний‚ лише автом „Mercedes-Benz 
S500L“. Щоправда‚ дружина його 
часом виручає‚ бо в неї є аж три – 
„Mazda Tupe“, „Toyota Land Cruiser 
Prado“ і „Volkswagen“.

Міністер вну трішніх справ 
Арсен Аваков у свою деклярацію 
записав два комплекти італійських 
меблів для своєї робочої кімнати‚ 
два комплекти італійських меблів 
для спальні‚ комплекти для віталь-
ні‚ біблотеки і кухні‚ велику колек-
цію картин‚ годинників‚ старови-
них книг і стародруків та дорогих 
вин.

Міністер оборони Степан Пол-
торак задеклярував 1 млн. 150 тис. 
грн. і 42 тис. дол. готівки. Кварти-
ра в Києві‚ будинок під Києвом і 
земельна ділянка зареєстровані на 
дружину міністра.

Міністер юстиції Павло Петрен-
ко володіє двома дорогими меш-
каннями у Києві‚ майже тригектар-
ною земельною ділянкою в Обухів-
ському районі‚ трьома дорогими 
автами і рахунком у банку на понад 
1 млн. дол.

З деклярації члена Комітету Вер-

ховної Ради з питань національної 
безпеки і оборони В’ячеслава Кон-
стантинівського: 14.7 млн. дол. – 
готівкою‚ 500 тис. евро – готівкою‚ 
6 млн. грн. – готівкою‚ шість золо-
тих годинників‚ п’ять земельних 
ділянок під Києвом‚ п’ять ґаражів у 
Києві‚ три дорогі авта.

Депутат Верховної Ради Сер-
гій Тарута задеклярував 4.8 млн. 
дол. і 560 тис. евро‚ все – готівкою‚ 
колекцію з 198 картин‚ в якій є 
дорогоцінні твори Карла Брюлова‚ 
Івана Айвазовського‚ Марка Шаґа-
ла та інших знаменитих майстрів 
пензля. Також 20 предметів япон-
ського антикваріяту‚ 28 старовин-
них ікон‚ 16 дорогих годинників‚ 
шість квартир‚ будинок‚ земельну 
ділянку площею майже 8‚000 ква-
дратних метрів.

Депутат з фракції „Опозицій-
ний бльок“ Нестор Шуфрич воло-
діє‚ згідно з його деклярацією‚ 25 
млн. грн.‚ 4 млн. 230 тис. дол.‚ і 3 
млн. 750 тис. евро – все в готів-
ці‚ 71 старовинною книгою‚ 51 іко-
ною‚ колекцією старовинної порце-
ляни з 121 предмету‚ 17 дороги-
ми годинниками‚ колекцією вогне-
пальної зброї з 568 одиниць‚ колек-
цією бронзової антикварної скуль-
птури. Чотирма будинки‚ шістьма 
великими земельними ділянками.

Позафракційний народний депу-
тат Євген Мураєв задеклярував 
готівку: 18 млн. грн.‚ 2 млн. дол. і 
1 млн. евро‚ а також 877 одиниць 
техніки (телекомунікаційний комп-
лекс) вартістю 24 млн. грн.

Звісно ж‚ що бідним аж ніяк не 
може бути Міністер фінансів‚ хоч 
Олександер Данилюк у готівці три-
має лише 155 тис. дол. Зате на його 
рахунку в „Укрсоцбанкові“ – 1 млн. 
243 тис. дол. і 3 млн. 226 тис. грн.

Голова фіскальної служби Роман 
Насірів готівкою тримає понад 1 
млн. дол.‚ 459 тис. евро і 4 млн. 350 
тис. грн.

Народні депу тати від фрак-
ції „Бльок Петра Порошенка“ бра-
ти Богдан та Ярослав Дубневичі 
задеклярували понад 700 млн. грн. 
готівки‚ майже 20 млн. дол. і 5 млн. 
евро на двох.

Депутат від „БПП“ Руслан Дем-
чак вказав ще більшу суму сво-
єї готівки – 133 млн. грн.‚ а також 
орендований будинок у Велико-
британії.

Заступник голови цієї фракції 
Ігор Кононенко прозвітував про 
сім змельних ділянок‚ шість житло-
вих будинків і мешкання в Києві на 
236 квадратних метрів.

Щодо голови фракції „БПП“ Іго-
ря Гринева‚ то він геть образив-
ся на нечемний жарт журналістів: 
мовляв‚ ви ж лише віднедавна очо-
люєте фракцію‚ то як вам вдало-
ся так швидко розбагатіти?. „Я в 
парлямент перший раз прийшов 
25 років тому і з того часу бере-
жу своє чесне ім’я“‚ – сказав депу-
тат. Ну‚ а вже разом з чесним ім’ям 
не завадить трохи грубшої мате-
рії: будинок на майже 600 ква-
дратнх метів у Таценках під Киє-
вом‚ власне озеро‚ власний ліс‚ 
чотири земельні ділянку загальною 
площею 10,390 квадратних метрів‚ 
колекція старовинних ікон‚ колек-
ція картин Івана Труша‚ Олекси 
Новаківського‚ Михайла Бойчука‚ 
Олександра Архипенка‚ острозь-
ка „Біблія“ 1581 року та львівський 
„Апостол“ 1574 року.

Нарешті‚ дуже цікаво‚ як вигля-
дає деклярація Президента П. 
Порошенка? Нічого нового: він 
задеклярував права власности у 
понад 100 компаній в Україні‚ Росії‚ 
Польщі‚ Еспанії‚ на Кіпрі‚ в Угор-
щині‚ Литві‚ Китаї‚ Британських 
Вірджинських островах та в Нідер-
ляндах. На банківських рахунках 
тримає всього-навсього 26 млн. 324 
тис. дол. Володіє будинком і трьо-
ма земельними ділянками в Києві‚ 
трьома ділянками – в Козині‚ кіль-
кома квартирами‚ базою відпочин-
ку „Лебідь“ на Одещині. Крім цьо-
го‚ П. Порошенко позичив третім 
особам 3 млн. дол. і понад більйон 
грн. Працює в поті чола. Днями 
цю його працю похвалив Прези-
дент Росії Володимир Путін: мов-
ляв‚ Президент Петро Порошенко 
заслуговує великої поваги за свої 
інвестиції в російську економіку. 
Певна річ‚ президентська посада 
якоюсь мірою відволікає його від 
ефективнішого заробляння гро-
шей‚ тому на сьогоднішній день П. 
Порошенко – не найбагатша люди-
на в Україні: у списку „Топ-100 най-
багатших українців 2016 року“ він 
займає тільки четверте місце – піс-
ля Ріната Ахметова‚ Віктора Пінчу-
ка та Ігоря Коломойського.

Не подаємо більше прізвищ і 

змісту деклярацій‚ хоч цією шоку-
ючою інформацією можна було 
б заповнити всі сторінки нашої 
„Свободи“. Закордонна преса ряс-
ніє заголовками‚ в яких подив 
поєднується зі зневагою: як таке 
може діятися в країні‚ де понад 4 
млн. працюючих людей не одержу-
ють за місяць навіть 1‚500 грн? Де 
є майже 12 млн. емеритів‚ місячна 
пенсія яких становить 1‚400 грн.‚ 
тобто приблизно 55 дол.? Де для 38 
відс. українців родинного бюджету 
ледве вистачає на прохарчування‚ 
а вже на одежу і взуття треба пози-
чати? Де майже 40 відс. працездат-
ного населення готове еміґрувати 
з України‚ бо державно-олігархіч-
на система не дає їм можливости 
вирватися з бідности?

Багато оглядачів звертають осо-
бливу увагу на нелеґально придба-
ні чиновниками великі земельні 
ділянки – це за умови‚ коли нібито 
земля офіційно не продається. „А 
коли відкриється земельний ринок‚ 
то виявиться‚ що земля в Украї-
ні вже давно має власників‚ і нема 
вже чого продавати“‚ – пише полі-
тичний оглядач Сергій Руденко.

Що ж далі? Якою буде реакція 
громадянського суспільства на 
цю викличну‚ безсоромну розкіш‚ 
котра колись приснитися не могла 
королям і графам? Що думають 
про це нормальні люди? Що дума-
ють батьки й матері загиблих за 
Україну на Донбасі?

Чи отямляться усі ці захлан-
ні владоможці‚ великі й малі‚ без 
наступного Майдану? Швидше за 
все‚ як передбачає відомий крим-
сько-тарарський журналіст Айдер 
Муждабаєв‚ – ні‚ не отямляться‚ 
„почнуть по-хамськи пояснюва-
ти українцям‚ які ті заздрісники‚ 
бо зазирають‚ бач‚ в чужі кише-
ні… Почнуть називати україн-
ців „совками“‚ комуністами‚ чим‚ 
у висліді‚ подвоять чи й потроять 
народну ненависть… Романтичний 
період після Майдану закінчився. 
Відниині українське суспільство‚ 
– а сила його відома! – буде вести 
себе з ними по-дорослому…“.

Буде новий Майдан чи не буде‚ 
але щось мусить статися‚ бо не 
може це огидне плебейське грошо-
любство взяти в Україні верх над 
почуттям справедливости і здоро-
вим глуздом.

(Закінчення зі стор. 1)

Ці вже не бідні

Настав час нам, демократам і республіканцям, об’єднатися. Я 
обіцяю, що буду президентом для всіх американців“. 

Президент Петро Порошенко привітав Д. Трампа з пере-
могою на президентських виборах США. „Щиро вітаю 
Дональда Трампа з обранням Президентом Сполучених 
Штатів та дружній американський народ з демократичним 
волевиявленням. Це символ справжньої демократії, коли 
ніхто до останньої миті не знає результати виборів. І це є 
ознакою справжньої демократії, яку завжди сповідували і 
пропаґували наші надійні та стратегічні американські парт-
нери та друзі“, – зазначив він під час зустрічі з Послом США 
в Україні Марі Йованович.

П. Порошенко наголосив, що разом з перемогою на най-
вищу посаду в державі новий президент США перебирає на 
себе і відповідальність за ґльобальне провідництво США у 
демократичному світі. Він сказав, що цінує підтримку Укра-
їни політичними силами американської держави, яка була 
продемонстрована американським народом, підтримкою 
Конґресу і Сенату, президентом та адміністрацією. 

Президент Порошенко сподівається на продовження цієї 
підтримки США в двох важливих сферах – у боротьбі укра-
їнців проти російської аґресії, за свободу і незалежність, від-
новлення суверенітету і територіяльної цілісності, а також у 
сприянні у здійсненні маштабних реформ в різних сферах, 
починаючи від боротьби з корупцією, реформи енерґетич-
ного сектору та забезпечення верховенства права, імплемен-
тації змін до Конституції в частині правосуддя, реформуван-
ня системи державних закупівель, оборони та безпеки.

(Закінчення зі стор. 1)

Трамп переміг...З фронту приїхав капелян
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – З підтримкою Комісії вій-
ськового капелянства Української Гре-
ко-Католицької Церкви, видавництва 
„Свічадо“, газети „Нова доба“ 25 жовтня 
до Черкас завітав о. Андрій Зелінський 
– член чернечого згромадження „Това-
риство Ісуса“, відомий військовий капе-
лян, член Ініціятивної групи та Нагля-
дової ради Української академії лідер-
ства, викладач Київської духовної семіна-
рії. Він представив свою нову книгу „На 
ріках вавилонських“.

У своїй першій книзі „Соняхи“ він 
стверджує: лише любов здатна на пере-
могу і лише людина, яка любить, може 
йти на війну. В своїй новій книзі він 
передає думку: через справжню любов 
можна повернутися і до справжнього 
себе, усвідомити себе, повірити в себе, 
відчути потребу в іншому, в ближньому. 

Із настанням активних бойових дій 
о. А. Зелінський реґулярно виїжджає на 
фронт, де проводить свої служіння, як 
військовий капелян. Він вважає, що най-
перше завдання військового капеляна – 
бути поруч, аби „прихилити до військо-
вого саме небо“. 

Відомий військовий капелян о. Андрій 
Зелінський і настоятель місцевого хра-
му о. Юліян Шеремета відвідали теле-
бачення, зустрілися з студентами Чер-
каського національного університету ім. 
Богдана Хмельницького, презентували 
нову книгу у навчальному центрі підго-
товки спеціялістів прикордонної служби 
„Оршанець“, зустрілися з черкащанками 
в обласному художньому музеї.  

Капелян о. Андрій Зелінський на зустрічі 
з студентами Черкаського національного 
університету ім. Богдана Хмельницького. 
(Фото: Олександер Костирко)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 11 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУNo. 46 15

 
 

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.

 

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

CHRISTINE BRODYN
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

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

пала взагалі.
Через те, що переважна більшість 

її носіїв або перейшли на російську 
мову, або ж були витіснені на марґі-
неси суспільного життя.

Стан справ ускладнюється ще й 
тим, що для тих, хто видає себе за 
українські еліти, споконвічна мова 
країни їхнього проживання пере-
важно не складає суттєвої цінности.

Рецепти дерусифікації

Аналізуючи шляхи припинен-
ня русифікації України, необхідно 
враховувати також і чинник, який 
мотивує російськомовних іґнорува-
ти українську мову.

Мова може йти не лише про неба-
жання виходити з зони звичного 
„мовного комфорту“, а й про спро-
бу законсервувати подібну аномаль-
ну ситуацію, якщо не назавжди, то 
принаймні на максимально розтяг-
нутий час.

Роблячи перші кроки на шляху до 
дерусифікації, потрібно передбачи-
ти адміністративну відповідальність 
за іґнорування української мови, або 
публічне вживання російської мови 
під час своєї діяльности чиновника-
ми, які перебувають на державній 
службі.

І ця відповідальність має засто-
совуватись незалежно від посади 
та службового ранґу того чи іншо-

го держслужбовця, що мусить бути 
чітко і однозначно прописано в 
українських законах.

Адже і зараз можна подати судо-
вий позов щодо іґнорування дер-
жавним чиновником української 
мови.

Але що можна написати у такому 
позові? Що чиновник порушує стат-
тю 10 Конституції України. Суддя з 
цим погодиться. А що далі? За якою 
статтею його притягти до відпові-
дальности?

Тому на напрямку дерусифікації 
України потрібно було б зробити 
низку кроків.

Перший: якнайшвидше скасувати, 
як антиукраїнський, антиконститу-
ційний і антидержавний закон Ківа-
лова-Колесніченка.

Другий: ухвалити новий закон, 
який би враховував реальні потре-
би відродження і утвердження укра-
їнської мови як державної, залучив-
ши до його підготування провідних 
мовознавців України.

Третій: в законі „Про функціону-
вання державної української мови 
в Україні“ передбачити адміністра-
тивну відповідальність і звільнення 
з посади, котру вони займають, тих 
держслужбовців, які продовжувати-
муть іґнорувати вживання україн-
ської мови під час виконання ними 
службових обов’язків.

Ч е т в е р т и й :  з а к о н о д а в ч о 
зобов’язати персонал вищих учбо-
вих закладів, шкіл і дитячих садоч-
ків викладати і спілкуватися у стінах 
цих установ виключно українською 

мовою.
П’ятий: встановити сувору дер-

жавну контролю над тим, щоб зміст 
програм, які транслюють телебачен-
ня і радіо в Україні, був не менше, 
аніж на 70-80 відс. україномовним.

Добровольці української мови

Українське громадянське суспіль-
ство мусить взяти мовне питання 
під свою контролю. І діяти так, як 
це вже було зі збройною обороною 
України.

Потрібно ініціювати доброволь-
чий рух, тепер вже для відновлен-
ня природного середовища функ-
ціонування української мови. Для 
цього потрібно започатковувати 
нові масові громадянські ініціяти-
ви, організувати безкоштовні мов-
ні курси, створювати мовні клюби 
за інтересами, проводити так звані 
флешмоби.

Проте українська мова буде попу-
лярною лише тоді, коли громадя-
ни України почнуть масово читати 
українською.

Потрібно зробити так, щоб укра-
їнська книга сама йшла до свого 
читача. І поширення українських 
книжок може стати можливим через 
створення мережі „Народних бібліо-
тек української книги“.

Потрібно розгорнути мережі 
мобільних бібліотек, які б доносили 
українську книжку до свого масово-
го читача в містах, містечках і селах. 
Формуючи таким чином цільову 
масову авдиторію української книги.

Головне – призвичаїти громадян 
(і особливо молодь) до думки, що 
зовсім не все одно, якою мовою ви 
послуговуєтеся під час спілкування.

І що українська мова – це не „бан-
дерівщина“ і не сільський провін-
ціялізм, як це намагалася переко-
нати українців колоніяльна росій-
ська влада в часи СРСР, а самопова-
га, причетність до свого українсько-
го народу і шлях у майбутнє.

Радіо Свобода‚ 18 жовтня

Віктор Каспрук – незалежний 
політолог‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Рецепти дерусифікації...

Передплачуйте і читайте „Свободу“
• Понад 120 років на службі діяспорi
• найповніша інформація з життя українських громад в Америці
• електронний архів – www.svoboda-news.com

Відділ передплати:

973-292-9800 дод. 3042
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•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.

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 іМас Photoshop та Offi  ce for Мас

“English through the Arts” - Центр Діяльности

Spanish-American Institute
служить міжнародним студентам на Times Square від 1955 p.

240 West 35th Street, 2nd Floor, Manhattan, NY 10001 
Тел.: 212-840-7111 • Факс: 646-766-0302

Info@sai.nyc • www.sai.nyc 
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.

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 УНКИ  В  У КРАЇНУ

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.

сильно вплинуло б на підхід до май-
бутнього. Це люди, вільні від раб-
ської свідомости.

Уявіть собі, що вам нічого не 
потрібно, у вас все є, ніхто не в змо-
зі дати вам щось, від чого б ви ста-
ли залежними. З таким підходом змі-
нюється колоніяльна рабська психо-
логія, що я від чогось залежу. Ні, я не 
залежу, я не боюся, і я бачив приклад 
людей, які готові були помирати на 
Майдані.

Рівність

Нерівність сприяє нестабільнос-
ті у суспільстві. Як тяжко відчувати 
себе повноцінною людиною у кра-
їні, де ти, чесно ходячи на роботу, 
працюючи з ранку до ночі, отриму-
єш 5‚000 грн., а інший поряд може 
ці 5‚000 дати на пиво. Наскільки 
це вбивчо, несправедливо, знищує 
зв’язки, спільноту. Це дуже руйну-
юче і, подумайте, кому ця ситуація 
вигідна? В мене таке відчуття, що 
люди в Україні ставляться до цьо-
го нормально і схвалюють різницю в 
доходах в десятки тисяч разів. Якби 
я був олігархом, я б теж казав, що це 
нормально. Щось на кшталт, якщо 
гарно організуєшся, будеш гарно 
працювати, також досягнеш мільяр-
дів.   Невже будемо в це вірити? Це 
ідеологічно самовбивчо.

Така нерівність сприяє поя-
ві комплексів і глибокого почуття 
неповноцінности. Для збереження 
державности і спокою у суспільстві 
потрібен великий прошарок людей, 

які досягли психологічної здатнос-
ти бути рівними. Та людина, яка хоче 
бути вищою, багатшою, більш пра-
вильною‚ не готова бути рівною. 
Вона хоче бути кращою. Це компен-
сація її неповноцінности. Люди в 
Україні не раз підтвердили здатність 
до рівности, тому з такою відвертіс-
тю про це вам і кажу.

Якщо людина здатна бути рів-
ною, вона не мислитиме з точки зору 
жебрака. Вона буде відповідальною 
у відношеннях з сусідом, особливо 
коли бачить хабар, злочин. Це озна-
чає бути здатним брати на себе від-
повідальність за своє оточення, за 
свою країну.

Потрібно усвідомити, що кожна 
людина народилася і помре, і ні в кого 
немає права за неї щось вирішува-
ти, бо ніхто за неї не буде помирати.  
Немає ніяких передумов, щоб той, 
хто багатший, принижував чиюсь 
людську гідність. Якщо спроможе-
мося бути рівними, будемо спокійно 
дивитися на історію і на майбутнє. Я 
вірю в Европу. ЕС – це поки що єдина 
в історії ідея, в якій питання рівности 
висунуті на політичний рівень. Це 
дуже важливо, тому що в історії зали-
шається те, що наші країни є сусіда-
ми, скільки б крови не було між нами. 
І тому ми маємо домовитися.

„Майдан“‚ 13 жовтня

Пьотр Кульпа – правовий радник 
відділу Стратегії Головного Авди-
торського Бюра Польщі. Даний 
текст – це уривки з прочитаної 
ним  лекції „Метаінституційна ана-
ліза кризи. Шанси для України“, орга-
нізованої Інформаційним центром 
„Майдан Моніторинґ“ у Києві.

(Закінчення зі стор. 3)

Україну можна...

вославної Церкви Київського Патрі-
ярхату для утвердження незалеж-
ности України‚ її державности.

Патріярх Філарет провів чин 
освячення приміщень Голов-
ної канцелярії УНСоюзу‚ сфо-
тографувався з її працівниками‚ 
дав обширне інтерв’ю Р. Гадзевич 
і редакторові „Свободи“ Левко-
ві Хмельковському. Інтерв’ю буде 
вміщене в наступному числі „Сво-
боди“.

Опісля відбулося спілкуван-
ня гостей з працівниками під час 
почастунку. На прощання Патріярх 
Філарет звернувся по присутніх 
зі словом подяки за гостинність і 
настановою й далі працювати зара-
ди зміцнення української держави і 
допомоги їй у протистоянні з аґре-
сором. 

(Закінчення зі стор. 1)

Патріярх Київський...

Патріярх Київський Філарет сфотографувався з працівниками Головної канцелярії УНСоюзу.
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Головне б’юро:  108 Second Avenue  New York, NY 10003   Phone: 212 473-7310   Fax: 212 473-3251 

www.selfrelianceny.org 

Полагоджуйте всі банківські справи через інтернет 
 Перегляд своїх  рахунків 
 Перевірка вкладів 
 Електронні оплати рахунків 
 Електронні щомісячні звіти 

Без оплат 
Безпечно 
Доступно 24/7 
Надійно 
Просто 

Вигідно розташовані філії: 

Lindenhurst: 
Holy Family Ukrainian 

Catholic Church 
225 North 4th Street 

Lindenhurst, NY 11757 
Tel:  631.867.5990 
Fax:  631.867.5989 

Uniondale: 
St. Vladimir Parish Center 

226 Uniondale Avenue 
Uniondale, NY 11553 

Tel:  516.565.2393 
Fax:  516.565.2097 

Astoria: 
32 01 31st Avenue 
Astoria, NY 11106 
Tel:  718.626.0506 
Fax:  718.626.0458 

Kerhonkson: 
6329 Route 209 

Kerhonkson, NY 12446 
Tel: 845.626.2938 

Fax:  845.626.8636 
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ємини між нашими країнами про-
дуктивні. Це не означає, що з усіх 
питань маємо згоду, але те, що зро-
блено, є свідченням міцного парт-
нерства і співпраці.

– Ви згадували про санкції. Однак‚ 
лише після того, як був збитий 
маляйзійський „Боїнґ“, коли війна 
в Україні зачепила громадян евро-
пейських країн, були запроваджені 
справді відчутні санкції. До того 
часу санкції були не надто болючи-
ми. Вважаєте, вони є достатніми, 
аби зупинити аґресора?

– Красномовними є ті зусилля, 
які російська влада докладає для 
лобіювання в европейських країнах 
та в країнах-партнерах послаблен-
ня хоча б цих санкцій. Це є свід-
ченням того, що вони боляче куса-
ються. Російська економіка остан-
ні кілька років падає. Частково це 
пов’язано з падінням цін на при-
родний газ, а частково – з запрова-
дженням санкцій. Вважаю, санкції 
відчутні, інакше Росія не докладала 
б таких зусиль, аби їх скасували.

– Америка є одним з ґарантів 
територіяльної цілісности Укра-
їни згідно з Будапештським мемо-
рандумом. Ґаранти мали б більш 
предметно допомагати країні, яка 
зазнала аґресії від одного з ґаран-
тів. Україна свідома, що американ-
ські вояки чи вояки НАТО не будуть 
за нас воювати, але принайм-
ні летальну зброю могли б нада-
ти. Однак‚ Президент Обама цього 
не зробив, хоча у самій же Америці 
його до цього закликали. Чому так 
сталося? Через те, що Барак Обама 
позиціонує себе як президент-паци-
фіст, якому авансом дали Нобелів-
ську премію миру? Чи є інші причи-
ни?

– Коли США розмірковува-
ли над тим, як можна допомогти 
Україні, що зазнала аґресії, склали 
так званий пакет безпекової допо-
моги на суму понад 600  млн. дол. 
Його можна охарактеризувати так: 
натренуй, підготуй, надай облад-
нання. Ми надали протимінометні 
і протиартилерійні радари, завдяки 
яким було врятовано життя сотень 
і сотень українських військових. 
Надали броньовані санітарні маши-
ни, і це було одне з ключових про-
хань від української сторони. Кіль-
ка тисяч індивідуальних аптечок. 
Українські військові зараз мають 
такі ж самі аптечки, що й амери-
канські. Надали захищені системи 
комунікацій між військовими, без-
пілотники та багато іншого. 

Але найціннішою, як на мене, є 
допомога у тренуваннях та вишколі 
українських воя ків. У Яворівському 
міжнародному центрі з миротвор-
чости та безпеки американські вій-
ськові спільно з українськими коле-
ґами тренують ваших вояків. Я там 
вперше побувала учора. Це спра-
вило величезне враження. У дов-
готривалій перспективі ці тренін-
ґи допоможуть українському вій-
ську підвищувати свої стандарти до 
стандартів НАТО.

– Але якщо немає високоточної 
зброї, то можна добре навчитися, 
але не мати чим ефективно воюва-
ти.

– Вважаю, що в української армії 
є летальна зброя, і вона має чим 
воювати. Щодо Будапештсько-

го меморандуму. Усі три підписан-
ти цього документа взяли на себе 
зобов’язання поважати територі-
яльну цілісність, не застосовувати 
силу і погрози та економічні важелі 
проти Украї ни. США дотримуються 
узятих на себе зобов’язань. Країна, 
яка не виконує своїх зобов’язань, — 
це Росія. Вона не дотримується сво-
їх зобов’язань ані за Будапешт-
ським меморандумом, який підпи-
сала в 1994  році, ні за заключним 
Гельсінкським актом 1975  року, ні 
за Паризькою угодою 1990 року. 

Ще раз наголошую, США надали 
Україні значну допомогу, аби вона 
боронила свій суверенітет. Ми чіт-
ко висловили свою позицію, що 
Крим — це Україна, що Донбас  — 
це Україна. Ми запровадили силь-
ний пакет санкцій, які торкають-
ся багатьох галузей,  — оборонної, 
фінансової, енерґетичної. Ці санк-
ції мають вплив на стан російської 
економіки.

– Вихід з кризи на Донбасі нама-
гаються знайти керівники Франції 
і Німеччини у так званому норманд-
ському форматі. Дивує, чому у цьо-
му форматі немає ґарантів за Буда-
пештським меморандумом — США 
і Великобританії? Чому Штати не 
наполягають на цьому? До речі, бук-
вально вчора Путін раптом заявив, 
що він не проти, аби Америка при-
єдналася до нормандського формату 
переговорів.

– Якщо ви посилаєтесь на Путі-
на, то він також зазначив, що вони 
погодились, аби США долучилися 
до паралельного формату… США 
залучені у цей процес доволі тіс-
но. Координуємо наші дії з Німеч-
чиною, Францією, Україною. Про-
водимо консультації з Росією. Хоче-
мо, щоб два дипломатичні процеси 
у нормандському і мінському фор-
матах, під егідою ОБСЕ просували-
ся у конструктивний спосіб.

– Ви згадали про консультації 
з Росією. Насторожила нещодав-
ня зустріч заступника Державно-
го секретаря Вікторії Нуланд з оді-
озним російським чиновником Вла-
диславом Сурковим. Українцям зда-
ється, що відбуваються якісь сепа-
ратні переговори, спроби Москви і 
Вашінґтону домовитися про Украї-
ну без участи України…

– Заступник Державного секрета-
ря США Вікторія Нуланд, як і США 
загалом, вважає, що важливо, аби 
процес переговорів рухався далі. 
Заради цієї мети проводимо кон-
сультації з усіма сторонами, — як з 
росіянами, так і тісно співпрацює-
мо з Україною, Францією і Німеч-
чиною. При цьому у нас дуже тіс-
на координація з українською сто-
роною. Та допомога, яку ми нада-
ли Україні за останні два роки, свід-
чить сама за себе і є дуже промо-
вистою.

– Здивувала і недавня зая ва Віце-
президента США Джосефа Байдена 
про „готовність української влади 
надати особливий статус для Дон-
басу“. Виглядало це так, ніби США 
підштовхує Украї ну до цього кроку, 
до виборів на окупованих терито-
ріях. Ви вважаєте, ці вибори у тепе-
рішніх умовах в принципі можливі?

– Сполучені Штати ніколи не 
закликали, щоб вибори на окупова-
них територіях були проведені вже 
і негайно. Очевидно, що вибори 
неможливо провести, поки не буде 
нормалізовано ситуацію з ґаранту-
ванням безпеки. Перш за все має 

бути досягнуто припинення вогню. 
За останні два роки цього так і не 
було досягнуто. Лише коли ситуа-
ція буде цілком безпечна, можливе 
проведення виборів. 

Але це не означає, що учасники 
нормандського формату не можуть 
дивитися вперед, передбачати ситуа-
цію та думати, що робити далі. Після 
зустрічі у Берліні глави держав-країн 
Нормандської четвірки дали завдан-
ня міністрам закордонних справ сво-
їх країн створити „дорожню карту” 
щодо послідовности дій у виконанні 
Мінських угод.

– Але ж не тільки у безпеці річ. Ви 
ж розумієте, що населення окупо-
ваних територій інфіковано росій-
ською пропаґандою, воно деморалі-
зоване і дезорієнтоване. Це все одно, 
що проводити вибори у 1945  році 
в Німеччині після перемоги над 
фашизмом. Без новітньої денацифі-
кації та тривалого періоду деоку-
пації сподіватися на свідомий вибір 
тих громадян неможливо. 

– Свідомий вибір дуже важли-
вий, але важливо, що учасники 
переговорів уважно розглядають 
послідовність дій і визначення часу 
реалізації Мінських домовленостій. 
Україна — за столом цих перегово-
рів. Важливо пам’ятати, що україн-
ці, які живуть на окупованих тери-
торіях, залишаються громадянами 
України, вони українці. Їхні права, 
як і ваші, також треба поважати і 
зважати на них.

– Зрозуміло. Незабаром у США 
відбудуться президентські вибори. 
В Україні уважно стежать за пере-
бігом кампанії, за дебатами канди-
датів. Звернула увагу на те, що під 
час цих дебатів Україна майже не 
згадувалася. Гиларі Клінтон говори-
ла про російську аґресію у Сирії, але 
не згадала про аґресію щодо України. 
Про що це свідчить? Для американ-
ського виборця ця тема неважлива 
і нецікава?

– За законом я, як дипломат, не 
маю права коментувати внутріш-
ню ситуацію, внутрішню політи-
ку США. Щодо суті вашого питан-
ня, Сполучені Штати були справ-
жнім, реальним партнером Украї-
ни впродовж 25 років. І цю політи-
ку ісповідували в обох партіях — і 
в Демократичній, і в Республікан-
ській. Ця підтримка є і в Сенаті, і 
в Палаті представників, і на пре-
зидентському рівні. Незалежно від 
того, чи президентом є республі-
канець, чи демократ. Такий підхід 
триватиме і надалі. Існує консенсус 
на рівні всіх партій щодо підтрим-
ки України.

– Під час першої візити Прези-
дента України Петра Порошен-
ка до США він звернувся з прохан-
ням надати Україні статус осно-
вного союзника поза НАТО. Обама, 
скажемо так, делікатно відмовив. І 
чи є шанс, що Украї на найближчим 
часом таки отримає цей статус? 

Нещодавно Міністер оборони Украї-
ни Степан Полторак робив опти-
містичні прогнози щодо цього.

– Думаю, Україна має можливість 
бути надзвичайним, визнач ним 
партнером НАТО і США. У трав-
ні Барак Обама в газеті „Financial 
Times“ закликав НАТО і ЕС тісні-
ше співпрацювати, щоб задоволь-
нити безпекові потреби України. 
Влітку Україна ухвалила бюлетень 
з питань стратегічної оборони. Це 
амбітний плян, який передбачає, 
що впродовж п’яти років україн-
ське військо досягне стандартів 
НАТО. 

Ми докладаємо зусиль, щоб 
Україна реалізувала цей плян. Наш 
чотиризірковий відставний генерал 
Джон Абізаїд був призначений спе-
ціяльним радником Міністра обо-
рони України Степана Полторака. У 
такий спосіб вище військове керів-
ництво має можливість спілкувати-
ся з досвідченим військовим керів-
ником США, який брав участь у 
воєнних діях, має досвід організації 
сучасного війська.

– В Україні, особливо після Рево-
люції Гідности, були великі очіку-
вання прямих західних, зокрема 
американських‚ інвестицій, без яких 
важко розвиватися. Наразі прори-
ву у цьому напрямі не сталося. Що 
заважає? Війна чи щось інше?

— Йдеться про бізнес-клімат в 
Україні. Україна має багато прива-
бливих рис для інвесторів. Зокре-
ма численне населення, яке має зна-
ння і навички. Воно може бути як 
робітниками, так і споживачами 
виготовленої продукції. Величез-
на маса землі, леґендарні україн-
ські чорноземи, природні ресурси. 
Але… У компаній завжди є вибір. 
Коли вони дивляться на країну і 
розмірковують, куди інвестувати, 
то насамперед оцінюють, яким є 
бізнес-середовище.

– Йдеться про ризики?

– У бізнесі завжди є ризики. 
Вони, в першу чергу, дивляться 
на такі речі: як працюють подат-
кова система, митниця, наскільки 
передбачуваним є законодавство. 
Йдеться про те, чи є прозорість цих 
процесів. І якщо виникають біз-
нес-суперечки, а вони виникають 
завжди, чи можуть сподіватися на 
справедливе судове рішення. Також 
є питання щодо захисту прав інте-
лектуальної власности, але загалом 
ключовим є верховенство права. 

За останні два роки в Україні 
спостерігається певний проґрес, але 
багато чого залишається зробити. 

Хочу завершити на позитивній 
ноті і сказати, що з боку американ-
ських компаній є багато зацікавле-
ности. В міру того, як буде відбу-
ватися поступ в Україні, все біль-
ше і більше інвесторів будуть при-
ходити.

„Високий Замок“‚ 3 листопада

(Закінчення зі стор. 1)

Посол Марі Йованович...
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Шановні читачі! Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття з 
приводу відходу своїх близьких і друзів, не забувайте підтриму-

вати видання тижневика пожертвами на пресовий фонд!

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

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 видатний археолог д-р Володимир Коваленко
Д-р Володимир Мезенцев

24 жовтня після тривалої неду-
ги, на 63-му році життя, упокоїв-
ся відомий археолог і історик д-р 
Володимир Коваленко. Він наро-
дився 10 квітня 1954 року в Семе-
нівці Чернігівської области. У 1986-
2011 роках завідував катедрою 
історії та археології України Черні-
гівського національного універси-
тету. 

Заслужений працівник освіти 
України, талановитий викладач, 
організатор і провідник, В. Кова-
ленко підготував кілька поколінь 
учнів та студентів, розбудував реґі-
ональну школу археології Чернігів-
щини, значно активізував польо-
ві досліди і розвиток краєзнавства, 
керував археологічними експедиці-
ями у  Чернігові, Новгороді-Сівер-
ському, Любечі та інших стародав-
ніх містах Чернігово-Сіверщини, 
відкрив і обстежив понад 500 архе-
ологічних пам’яток Подесення. 

В. Коваленко – автор 554 ака-
демічних і науково-популярних 
публікацій та співавтор кількох 
колективних монографій з істо-
рії та матеріяльної культури Кня-
жої Руси й козацької держави. Брав 
участь у численних наукових між-
народніх конференціях в Україні, 
Білорусі, Литві, Польщі, Румунії, 
Німеччині, Франції, Італії, Швеції 
та інших европейських країнах. 

У 1995 році д-р В. Коваленко 
розпочав щолітні розкопки в Бату-
рині й 11 років керував українсько-
канадською археологічною екс-
педицією, що досліджує залишки 
гетьманської столиці. З 2001 року 
цей проєкт спонзорують Програ-
ма дослідження східньої України 
ім. Ковальських при Канадсько-
му Інституті Українських Студій 
(КІУС) Альбертського універси-
тету, Понтифікальний інститут 
середньовічних студій Торонт-
ського університету та Дослідний 
інститут „Україніка“ у Торонто. 

В. Коваленко був ініціятором і 
основним консультантом-археоло-
гом маштабних натурних рекон-
струкцій фортечної цитаделі, геть-
манських палаців, скарбниці та 
церков Батурина XVII-XIX ст., 
створення там сучасного археоло-
гічного музею і заходів для відзна-
чення 2008 року на загальнонаці-
ональному рівні 300-ліття зруйну-
вання цього міста російським вій-
ськом.

За успішне вивчення й збережен-
ня історичної спадщини Батурина 
Президент України Віктор Ющен-
ко в 2009 році нагородив вчено-
го  орденом „За заслуги“ ІІІ ступе-
ня. 2003 року Верховна Рада Украї-
ни нагородила В. Коваленка почес-
ною грамотою „За особливі заслу-
ги перед українським народом“, 
а наступного року Чернігівська 

обласна державна адміністрація – 
почесною грамотою „За сумлінну 
працю в ім’я незалежної України“.

Статті В. Коваленка з історико-
археологічних досліджень Батури-
на та його критика сучасних росій-
ських фальсифікаторів Батурин-
ської трагедії українською і англій-
ською мовами знайшли широке 
визнання серед науковців та гро-
мадськости. Вони оприлюднені в 
авторитетних академічних жур-
налах, збірниках наукових праць, 
матеріялах конференцій та інтер-
нетних виданнях України, Італії, 
Канади і США.

Вічна Йому пам’ять!

Торонто Св. п. д-р Володимир Коваленко.

З глибоким смутком повідомляємо, що 21 жовтня 2016 р. відійшов у 
Божу Вічність наш найдорожчий Муж, Батько, Дзядзьо і Брат

св. п. 

д-р Олесандер Білик
народжений 14 червня 1921 року в Західній Україні

хемік, активний діяч в українській громаді: член Крайової Упра-
ви 1-ої Української Дивізії УНА, член-основник хору “Прометей”, 
заступник головного предсідника СУК „Провидіння”, президент 
ЗУАДК-у, член Т-ва Українських Інженерів Америки, НТШ, Cпортового 
Т-ва  „Тризуб”, ООЧСУ, Т-ва Сеніорів у Філядельфії як також великий 
приятель Пласту.

Похоронні відправи відбулися в середу, 26 жовтня 2016 року, в 
Українській католицькій церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії 
в Melrose Park, PA, а відтак на цвинтарі св. Марії, Jenkintown, PA.

У глибокому смутку залишилися:
дружина  – Іванна
донька  – Туня Шатинська з мужем Теодором
син  – Юрій з дружиною Анною
син  – Стефко з дружиною Андреєю
внуки  – Андрійко, Павлусь, Матейко, Меляся, Леся, 

      Елена і Софійка
брат  – Михайло Білик зі сином Романом 

      і донями Ірцею і Мартою
шваґер  – Богдан Сірий з дружиною Роксоляною та доні

      Арета Куріца і Тамара Береза з родинами
ближча і дальша родина в Америці та Україні

Вічна Йому Пам’ять!
Пожертви в пам’ять Покійного можна складати на Ukrainian Catholic 

Education Foundation (Український Католицький Університет у Львові) 
або на Plast Camp - Vovcha Tropa  та переслати  c/o Ivanna Bilyk, 
528 Hoyt Road, Huntingdon Valley, PA 19006. 

“Є тиша мудрої задуми
І недосягнутих світів.

Є тиша радости і суму,
Є тиша вічності і снів...”

Ділимося сумною вісткою, що відійшла у вічність 
в Ярдлі, Пенсильвенія, проживши 92 роки

св. п. Ольга Фараонів
з дому Кульчицька

народжена 13 липня 1924 року в Тернополі, Україна, 
вдова по св. п. д-рові Богданові Фараоніву.

Похорон відбудеться на цвинтарі в Тернополі, Україна. Тіло спочине 
коло чоловіка, св. п. д-ра Богдана.

Вічна Їй пам’ять!
У смутки залишилися Юлія з родиною

Ділимося сумною вісткою, 
що в середу, 12 жовтня 2016 року відійшла у вічність

св. п. 
Дарія Войтина

з дому Дубас
нар. 28 червня 1942 року.

Похоронні відправи відбулися 15 жовтня в Українській католицькій 
катедрі св. Йосафата, а відтак на цвинтарі св. Андрея в Пармі, Огайо.

У смутку залишилися:

муж  - Ілія
сини  - Олесь з дружиною Allison та дітьми Palmer i Caroline
  - Elia Woyt з дітьми Elaina i Benjamin
шваґер  - o. Христофор Войтина, ЧСВВ

Вічна Їй пам’ять!
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Th u rs day, No v. 24 t h
at Soy uz i v k a
Traditional Thanksgiving Feast, 1:00 to 4pm
Buffet Style $40- per adult

5 to 12: ½ price; 4 & under: free
Call for reservations:

845-626-5641 ext 140 
SOYUZIVKA   

216 Foordmore Rd 
Kerhonkson. NY 12446 

Email: Soyuzivka @aol.com


