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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Справа Романа Насірова
Петро Часто

Нова сенсація‚ нова інформаційна бомба – 
арешт голови Державної фіскальної служби 
України Романа Насірова. Вибухне вона‚ тоб-
то справа закінчиться непідкупним судом і 
тюрмою‚ чи й цей високопоставлений чинов-
ник преспокійно втече з України‚ тим більше 
– маючи‚ крім українського‚ ще й британське 
і угорське громадянство? Еге ж‚ на сьогодніш-
ній день великі злодії – міжнародна цінність‚ 
їх треба оберігати.

Хто він такий‚ цей Р. Насіров‚ і як опинив-
ся у кріслі головного податківця країни? Ще 
досить молода‚ 38-річна людина‚ він уже чима-
ло встиг‚ зокрема за президентства Віктора 
Януковича‚ – керував інвестиційним банком 
„Ренесанс-капітал“‚ відтак став заступником 
голови Державної продовольчої зернової кор-
порації України. Вже після Революції Гіднос-
ти фінансова інспекція виявила‚ що саме за 
той період‚ коли там „в поті чола“ трудився Р. 
Насіров‚ корпорація‚ у висліді протизаконних 
махінацій‚ зазнала збитків на майже 60 млн. 
дол.

За післямайданної влади дивним чином Р. 
Насіров став депутатом Верховної Ради від 
„Бльоку Петра Порошенка“‚ і навіть не рядо-
вим‚ а головою Комітету з питань податкової 
та митної політики. А в травні 2015 року‚ пере-
мігши у конкурсі інших кандидатів‚ очолив 
Державну фіскальну службу. 

І вже невдовзі набув ширшої публічности – 
у зв’язку з конфліктом зі своїм заступником 
Костянтином Лікарчуком‚ який звинувачу-
вав Р. Насірова у свідомому саботажі реформи 
митниці і в намаганні зберегти в митній систе-
мі колишніх „реґіоналів“. К. Лікарчукові негай-
но скрутили руки‚ відібравши з-під його ком-
петенції митні департаменти: Р. Насіров під-
порядкував їх собі. Скривджений заступник 
голови додавав до портрета свого керівника 
все нові деталі: як він літає чартерними літака-
ми‚ вартістю 50 тис. евро за один тільки рейс‚ 
як не показує в деклярації двох власних будин-
ків в Англії. Втім‚ досить і того‚ що цей хапуга 
задеклярував: 1 млн. дол.‚ 500 тис. евро і 4 млн. 
грн‚ все готівкою. Тобто не бідніший‚ аніж всі 
інші „слуги народу“. 

Тому нічого й дивного не було в тому‚ що 
уряд став на бік саме Р. Насірова‚ й К. Лікарчу-
ка звільнили з праці.

Не менш голосним був конфлікт Р. Насі-
рова з керівником Одеської митниці Юлією 
Марушевською‚ котра належала до реформа-
торської команди тодішнього голови Одесь-
кої обласної держадміністрації Михайла Саа-
кашвілі і була автором проєкту сприяння 
митній реформі в Україні – проєкту настіль-
ки перспективного‚ що американське аґент-
ство з Міжнародного розвитку (USAID) взя-
лося фінансувати його. Проте Ю. Марушев-
ська могла витримати тиск з боку Р. Насірова 
– а за ним стояла вся державна система‚ збе-

(Закінчення на стор. 15)
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Патріярх УГКЦ вклонився Шевченкові
Олександер Костирко

КАНІВ, Черкаська область. – 11 березня на 
Тарасовій горі з участю духовенства та вірних 
Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) 
започаткoвано Всеукраїнську акцію „Паро-
стки єднання“ під час третього паломництва 
Київської архиєпархії УГКЦ до Тарасової гори. 

Патріярх УГКЦ Святослав очолив Архиєрей-
ську Літургію у співслужінні з Єпископом-
помічником Київським Йосифом Міляном та 
духовенством Київської архиєпархії.

В акції взяли участь Міністер культури Укра-
їни Євген Нищук, Міністер екології та природ-

Урочиста хода закінчилася на Тарасовій горі в Каневі. (Фото: Олександер Костирко) 

(Закінчення на стор. 10)

Триває Міжнародний суд у справі 
„Україна проти Російської Федерації“

Ростислав Хотин 

ГАҐА, Нідерлянди. – У січні Україна подала 
позов до Міжнародного суду проти Росії щодо 
порушення нею Міжнародної конвенції про 
боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжна-
родної конвенції про ліквідацію усіх форм расо-
вої дискримінації. У головному судовому органі 
ООН, який працює в Гаазі, розпочалися слухан-
ня цієї справи. 9 березня тривав четвертий день 
слухань в Міжнародному суді. Два дні (перший і 
третій) були надані українській стороні для арґу-
ментації своєї позиції, а інші два дні – другий і 
четвертий – російській.

6 березня представник України, заступник 
Міністра закордонних справ України Олена Зер-
каль на слуханнях заявила, що сподівається на 
рішення суддів щодо тимчасових заходів про-
ти Росії до кінця квітня. Вона також заявила, що 
неправдива, за її словами, арґументація росій-
ської сторони показує світові „справжнє обличчя 
Російської Федерації“. 

9 березня в Газі слухались арґументи росій-
ської сторони, яка заперечила будь-які утиски 

в Криму після анексії півострова Кремлем 2014 
року і закликала Київ виконувати Мінські угоди 
щодо мирного вреґулювання на Донбасі. Україна 
переконує, що виконує їх.

На думку О. Зеркаль, російська сторона під 
час слухань продемонструвала, що „логіка Росії 
полягає в тому, що вони можуть робити все і не 
нести ніякої відповідальности за свої дії“. Україна 
також просить суд застосувати тимчасові захо-
ди щодо Росії на час розгляду справи. Серед них 
– домогтися від Росії негайно припинити мате-
ріяльну й іншу підтримку „груп, що вдавали-
ся до актів тероризму проти цивільних в Украї-
ні“, і вчинити тиск на такі групи, щоб вони нада-
лі не здійснювали таких актів, а також утримати-
ся від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити 
чинність заборони Росією Меджлісу кримськота-
тарського народу і його діяльности й розслідува-
ти зникнення кримських татар. 

Україна наполягала на тимчасових заходах 
через те, що допоки всі чекатимуть на остаточ-
не рішення суду в справі позову України про-

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Евросоюз продовжив санкції 

КИЇВ – 13 березня Рада Евросоюзу продовжила 
обмежувальні заходи через дії, що підривають 
чи загрожують територіяльній цілісності, суве-
ренітету та незалежности України ще на шість 
місяців. Рішення про продовження санкцій було 
прийняте за письмовою процедурою. Обмеж-
увальні заходи включають у себе замороження 
рахунків і заборону на в’їзд 150 осіб і 37 компа-
ній. Ці санкції були вперше запроваджені у бе-
резні 2014 року і неодноразово продовжували-
ся. Востаннє їх продовжили у вересні минулого 
року. („Українська правда“)

 ■ Слухання відбудуться в травні

КИЇВ. – Процедурні слухання трибуналу щодо 
позову України про порушення Росією Конвен-
ції ООН з морського права призначені на 12 
травня. Про це повідомила 11 березня голова 
української делеґації в Міжнародному суді ООН, 
заступник міністра закордонних справ України 
Олена Зеркаль. Вона не виключила, що росій-
ська сторона спробує затягнути процес розгля-
ду цього питання через юридичні механізми. 14 
вересня 2016 року Міністерство закордонних 
справ України повідомило про позов в арбі-
тражний трибунал щодо порушень морського 
права з боку Росії. Україна просила трибунал 
підтвердити її права як прибережної держави і 
зобов’язати Росію „припинити міжнародно-про-
типравні діяння у відповідних морських аквато-
ріях“ відповідно до Конвенції ООН з морського 
права від 1982 року. За позовом України до Росії 
за Конвенцією ООН з морського права у грудні 
2016 року було сформовано трибунал, який має 
розглядати справу „Україна проти Російської 
Федерації“. (Радіо Свобода)

 ■ Переплатили за бронежилети 

КИЇВ. – Органи прокуратури 11 березня пере-
дали на розгляд до Солом’янського районного 
суду Києва справу щодо колишнього директора 
Департаменту державних закупівель Міністер-
ства оборони України Олександра Зражевсько-
го про закупівлю бронежилетів і шоломів для 
армії за завищеною ціною. Восени 2016 року 
Головна військова прокуратура повідомила про 
підозру у вчиненні розтрати бюджетних коштів 
в особливо великих розмірах п’ятьом колишнім 
і на той час чинним посадовцям Міністерства 
оборони, які у травні-жовтні 2014 року підписа-
ли ряд договорів про постачання бронежилетів 
і кулезахисних шоломів для потреб Збройних 
сил України за завищеною ціною. Підписані до-
кументи стали підставою для незаконного пере-
рахування комерційному підприємству з казна-
чейського рахунку Міноборони понад 30 млн. 
грн. (Радіо Свобода)

 ■ Нафта надійшла з Азербайджану 

КИЇВ. – 10 березня „Укртатнафта“ – найпотужні-
ше вітчизняне нафтопереробне підприємство 
– отримала першу партію азербайджанської 
нафти трубопроводом „Одеса-Кременчук“. Досі 
нафта доставлялася залізницею. Гілка трубо-
проводу „Одеса-Кременчук“ простоювала кіль-
ка років, але завдяки диверсифікації нафтових 
поставок цей нафтопровід знову в строю ді-
ючих. Диверсифікація імпорту нафтової сиро-
вини в Україну стала можливою завдяки між-
державним домовленостям з Азербайджаном 
щодо прямих поставок нафти на українські 
нафтопереробні заводи. Актуальність такої ди-
версифікації зросла на тлі бльокування нафто-
вих поставок Росією. („Українська правда“)

 ■ Не розквітнуть каштани

КИЇВ. – У „Київзеленбуді“ 12 березня повідоми-
ли, що каштанам потрібні прийнятні умови, щоб 
вони не хворіли, тому їм не підходить нинішній 
Хрещатик. Уздовж вулиць столиці, у відповід-
ності до нової стратегії розвитку зелених зон 
міста на 2017-2021 роки, вирішили висаджувати 
стійкі до умов акації, катальпу, платани, чорні то-
полі, липи, ясени, клени, кизильник. Непогано у 
парках Києва росте японська сакура. Виставки 
екзотичних рослин з Японії відбудуться на Спі-
вочому полі та у парках столиці. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЕВРОПЕЙСЬКІ РЕАЛІЇ

Варшава не підтримує Дональда Туска
ВАРШАВА. – Прем’єр-міністер Польщі Беа-

та Шидло звернулася до керівництва Евро-
пейського Союзу з листом, в якому проси-
ла не підтримувати нинішнього голову Евро-
пейської Ради, польського політика Дональ-
да Туска у переобранні на нову каденцію.

Прем’єр Б. Шидло пояснила останні дії 
польської дипломатії, пов’язані з висуван-
ням на голову Европейської Ради Яцека 
Саріюш-Вольського і відсутність підтримки 
для Д. Туска.

Лист поділений на три частини: у першій 
Б. Шидло арґументувала, чому Д. Туск не 
може бути кандидатом від польського уряду, 
в другій дала позитивну оцінку Я. Саріюш-
Вольському, а в третій – оцінила нинішню 
ситуацію в Европейському Союзі та пише 
про глибоку кризу ЕС.

Відсутність підтримки для Д. Туска з боку 
свого уряду Б. Шидло пояснила тим, що 
він перевищив повноваження та викорис-
тав авторитет голови Европейської ради в 
гострих внутрішніх суперечках, підтриму-
вав антидемократичні дії нинішньої поль-
ської опозиції.

Про Я.  Саріюш-Вольського Б.  Шидло 
писала, що це кандидат, який впорається з 
вимогою збереження неупереджености та 
зможе привнести до Европейської Ради нову 
якість політики‚ представляє його як ком-
петентного політика, з більш ніж 40-річним 
досвідом у питаннях европейської інтеґра-
ції. За словами Б. Шидло, Я. Саріюш-Воль-
ський в змозі модернізувати і реформува-
ти ЕС.

У третій частині польський прем’єр наго-
лосила на тому, що „европейський проєкт 
переживає безпрецедентну кризу‚ і його від-
новлення вимагає свіжого погляду на багато 
питань Европейського Союзу“. 

4 березня уряд Польщі офіційно висунув 
кандидат уру польського евродепу тата Я. 
Саріюш-Вольського на пост голови Европей-
ської ради замість чинного голови Д. Туска.

Після цього Я. Саріюш-Вольський був 
виключений з лав польської опозиційної 
партії „Громадянська плятформа“. Відтак він 
автоматично виключений з Европейської 
народної партії.

„Дзеркало тижня“

Дональда Туска переобрали 
президентом Европейської ради 

БРЮСЕЛЬ. – 9 березня керівники Евро-
пейського Союзу переобрали Дональда Тус-
ка президентом Европейської ради – попри 
те, що його рідна країна Польща намагала-
ся цього не допустити. За наступну каденцію 
Д. Туска проголосували 27 з 28 голів держав 
й урядів країн-членів ЕС. Чільні европейські 
поліитки очікують, що Д. Туск буде відігра-
вати важливу ролю у переговорах про вихід 
Британії з ЕС.

Правляча у Польщі партія „Право і спра-
ведливість“ давно була проти Д. Туска, який 
є одним з керівників польської партії „Гро-
мадянська плятформа“.

Прем’єр-міністер Польщі Беата Шидло 
різко виступала проти кандидатури Д. Туска 
і пропонувала іншого кандидата – польсько-
го евродепутата Яцека Саріюша-Вольського.

Після голос ування вона заявила,  що 
повторне призначення Д. Туска сиґналізує 
те, що провідники країн ЕС не матимуть 
великого впливу на рішення Брюселю.

„За нашою оцінкою, таке рішення не віщує 
Европі нічого доброго, воно є поганим для 
Европи. Це вперше в історії, щоб керівни-
ки держав ЕС підтримали людину всупереч 
уряду країни, з якої ця людина походить“‚ – 
заявила речниця партії „Право і справедли-
вість“ Беата Мазурек.

Мініс тер з акордонних справ Польщі 

Вітольд Ващиковський заявив, що вражений 
способом прийняття рішення про переоб-
рання голови Европейської ради. „Це озна-
чає, що ЕС рухається у непередбачувано-
му напрямку. Жодні засади не зобов’язують. 
Ми програли битву, але ситуація від цьо-
го не змінюється. Туск нам не допомагав і в 
майбутньому допомагати не буде“‚ – сказав 
він.

Варто зазначити, що голова партії „Право 
і справедливість“ Ярослав Качинський спо-
чатку не став коментувати переобрання Д. 
Туска, відмовившись від спілкування з жур-
налістами. Раніше він виступав у жорсткій 
опозиції до Д. Туска, покладаючи на нього 
непряму провину за загибель свого брата – 
Президента Леха Качинського у Смоленській 
катастрофі.

Потім на прес-конференції Я. Качинський 
розкритикував той факт, що був „обраний 
політик, який порушував усі правила“. Крім 
того, він висловив розчарування позицією 
прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який 
також підтримав кандидатуру Туска.

Перша каденція Д. Туска на посаді закін-
чується в кінці травня. Друга його каденція 
на посту президента Евроради почнеться у 
червні і триватиме два з половиною роки.

(За повідомленнями „Европейської правди“ і BBС)

ТОЧКА ЗОРУ

Єдина Европа відповість на виклик – або загине
Віталій Портников

Рік тому, коли більшість учасників консуль-
тативного референдуму в Нідерляндах висту-
пила проти підписання Угоди про асоціяцію 
з Україною, я писав, що це рішення – пробле-
ма не української, а нідерляндської і европей-
ської політики. В Україні прийнято звинува-
чувати в проблемах власну державу та ідеалі-
зувати навколишній світ. 

Було багато коментарів про те, що ми „не 
допрацювали“ і не пояснили нідерляндцям, 
які ми гарні. Що ми мало робимо для того, 
щоб виконувати Угоду про асоціяцію. Що ми 
досі не подолали корупцію і не стали „справж-
ньою европейською країною“.

Все це не мало ніякого стосунку до суті 
того, що відбувається. Можливо, ми могли 
зробити більше для пропаґанди України та 
її досягнень. Можливо, нам взагалі не вар-

то було займатися пропаґандою – щоб зірвати 
явку на цьому референдумі.

Але головної своєї мети організатори рефе-
рендуму домоглися. Їм потрібно було показа-
ти безпорадність Евросоюзу та його структур 
– і вони її показали.

Тоді, коли голосували нідерляндці, бага-
тьом здавалося, що відбувся прикрий збіг 
обставин, жертвою якого стала Україна. Але 
це був не збіг. Це був тільки початок. Потім 
був референдум про вихід Великобританії з 
ЕС – теж успішний для прихильників „Брек-
зиту“. Потім на президентських виборах у 
США переміг Дональд Трамп, який був актив-
ним прихильником цього виходу і виступав 
за відмову власної країни від багатосторонніх 
торговельних союзів. 

А зараз вже говорять про серйозну струк-

(Закінчення на стор. 16)
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 ■ Україна купує вугілля в Росії

КИЇВ. – Україна в січні-лютому цього року імпор-
тувала 2.464 млн. тонн кам’яного вугілля і ан-
трациту на суму 357.5 млн. дол. З Росії надійшло 
вугілля на 247.2 млн. дол. (частка в імпорті 69.1 
відс.), США – на 65.4 млн. дол. (частка в імпорті 
18.3 відс.), Казахстану – на 20.4 млн. дол. (частка 
5.7 відс.), з інших країн – 24.5 млн. дол. (частка 
6.9 відс.). Імпорт вугілля і антрациту за вказаний 
період зріс у 2.1 раза в порівнянні з січнем-лю-
тим 2016 року. („Українська правда“)

 ■ Спаплюжили польський меморіял 

ПІДКАМІНЬ, Львівська область. – 12 березня не-
відомі особи облили червоною фарбою мемо-
ріял загиблим полякам. Невідомі на меморіяль-
них таблицях написали „Смерть ляхам“. Трагедія 
у селі Підкамінь сталась 12 березня 1944 року. 
Місцеві поляки з Підкаменя і довколишніх сіл 
переховувались у Домініканському монасти-
рі, де їх було замордовано. Меморіял зведено 
у 2012 році. На символічних могилах виписані 
імена жертв трагедії. Меморіял споруджено з 
ініціятиви колишніх мешканців Підкаменя і з 
фінансовою підтримкою Польщі. Осквернення 
польських могил у Львівській області вчинили 
найняті українці за розробленим у Москві пля-
ном‚ повідомив народний депутат від „Народ-
ного фронту“, радник міністра внутрішніх справ 
Антон Геращенко. (Радіо Свобода)

 ■ Замурували російський банк

КИЇВ. – Активісти Національного корпусу 13 
березня у центрі Києва забльокували роботу 
центрального відділення „Сбербанка России“ в 
Україні. Вони заклали вхід цеглою. Активісти за-
кликають українську владу позбавити ліцензій 
російські банки в Україні. Національний корпус 
повідомив, що в ніч проти 13 березня невідо-
мі залили  монтажною піною банкомати росій-
ських банків у кількох українських містах. (ВВС)

 ■ Арештували рахунок на 30 млн. дол. 

КИЇВ. – 10 березня повідомлено про підозру 
колишньому директорові українського дер-
жавного підприємства „Укрхімтрансаміак“ 
Вікторові Бондикові у розтраті державного 
майна в особливо великих розмірах за по-
передньою змовою групою осіб, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення. До-
судовим розслідуванням установлено, що В. 
Бондик не маючи на те реальної необхіднос-
ти, незважаючи на економічну недоцільність 
та іґноруючи наявну прибутковість підпри-
ємства, 22 грудня 2010 року умисно уклав з 
Амстердамським торгівельним банком дого-
вір про термінову кредитну лінію на суму 35 
млн. дол. Міністерство економіки звільнило 
В. Бондика з посади, а наприкінці грудня 2016 
року Швайцарія арештувала на його рахунку 
30 млн. дол. (Радіо Свобода) 

 ■ Зупинилися шахти Донбасу

КИЇВ. – 10 березня ДТЕК – енерґетичний підроз-
діл бізнес-групи „System Capital Management“, 
засновником якої є Рінат Ахметов, призупинив 
роботу своїх шахт, розташованих у непідконтр-
ольних Києву районах Донбасу. Це пов’язано з 
неможливістю відвантаження вугілля з підпри-
ємств „Ровенькиантрацит“, „Свердловантрацит“ 
і „Комсомолець Донбасу“ . Активісти від січня 
бльокують вивезення вугілля з цих шахт. Рані-
ше було зупинено роботу Єнакіївського мета-
люрґійного заводу, де виробляють сталь, та 
об’єднання „Краснодонвугілля“, що виробляє 
коксівне вугілля. (BBC)

 ■ В Росії закликають до бойкоту

МОСКВА. – 13 березня – крайній термін для дер-
жав-учасниць „Евробачення-2017“ на подання 
імен виконавців оргкомітетові пісенного кон-
курсу – в Росії зустріли закликами до бойкоту 
від прокремлівських депутатів Державної думи 
Йосипа Кобзона та Віталія Мілонова, а також від 
співака Філіпа Кіркорова. Кремль офіційно не 
приєднався до цих закликів, але сказав, що не 
виключені проблеми з безпекою для росіян в 
Україні. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО СХОДУ

Зупинений Донбас
Володимир Баняс

Від червня 2014 року, коли Петро Поро-
шенко поновив проведення АТО (це офіцій-
но, фактично ж ідеться про повномаштабну 
російсько-українську війну) на вітчизняному 
сході, в геометричній проґресії зросла кіль-
кість журналістських матеріялів, написаних 
під загальним грифом: „Я багато чого розу-
мію, терористів треба гнати, проте мені дуже 
жаль мешканців Донбасу, котрі в будь-якому 
випадку програли, саме вони страждають 
найбільше й ні за що“. Не хочу мати вигляд 
безсердечного автора, тим паче — розумні-
шого за когось, але для мене нинішня траге-
дія Луганщини та Донеччини цілком логіч-
на, навіть, мовити б, закономірна. Отже, про-
поную три версії першопричин того, що там 
коїться.

 
Версія християнська

В одному з найбільш вражаючих місць Свя-
того Письма Господь, звертаючись до юде-
їв, каже: „Ви поєдналися з Єгиптом і думаєте, 
що переможете?“. Пророчість оцих слів тися-
чу разів проявлялася в історії людства: щора-
зу, коли якась християнська держава йшла на 
союз з „Єгиптом“‚ тобто – з силою, котра базу-
ється на язичницьких підвалинах, оту дер-
жаву очікував неминучий крах. Рано чи піз-
но. Навіть попри те, що на першій порі існу-
вання такого богозневажливого альянсу його 
можуть супроводжувати небуденні успіхи.

Візьмемо, як приклад, найсвіжіший випа-
док — маю на увазі грошовий альянс поміж 
Росією та Евросоюзом, що остаточно офор-
мився впродовж 2000-их років. Попервах 
загіпнотизовані, сліпі західньоевропейці не 
могли нарадітися – аякже, „Russian is going“ 
і приносить шалені гроші, не надто ретель-
но рахуючи їх! До чого це привело? Причини 
нинішньої жорсткої поведінки Заходу зумов-
лені (хоч як прикро це визнавати) не стіль-
ки анексією Криму, війною на сході України 
чи збитим „Боїнґом“. Справа в тому, що росі-
яни настільки масово проникли в різні сфери 
національних економік Европи, що фактич-
но контролюють їх — тією чи іншою мірою. 
Отож і отримав цивілізований світ принесе-
ні з Кремля корупцію, підкупи на всіх рівнях, 
„брудні“ гроші і нерозуміння, як з цієї кабали 
вилізти.

Те ж саме (тільки на іншому рівні) отрима-
ли мешканці Донбасу: вони спокусилися злу-
кою зі своїм „Єгиптом“ — обіцяним приєд-
нанням до Росії, яке ґарантувало б їм насам-
перед збереження панівного в цьому краї 
совєтського порядку.

Подивіться на довколишні області: у Дні-
пропетровська вистачило розуму не споку-
шатися взагалі; Харків трохи прогнувся, втім, 
якраз трохи, тож відбувся малою кров’ю; Оде-
са відбулася порівняно малою кров’ю; нато-
мість Донбас пожинає „жнива скорботи“.

Хотів би звернути увагу на інше показове 
місце у Книзі книг, де пророк запевняє – мов-
ляв, якщо не хочеш стати на коліна добро-
вільно, тебе поставлять примусово. Річ у 
тім, що типовою рисою характеру населен-
ня Донецької та Луганської областей здавна 
є неймовірна гординя: вже багато десятиліть 

їхні мешканці чомусь переконані, що саме 
вони „годують всю країну“‚ причому відко-
ли там почала правити балом Партія Реґіонів, 
оце уявлення лише зросло. Уявлення цілком 
хибне, але жодні об’єктивні дані, що свідчать 
про зворотне — дотаційність двох реґіонів, не 
потрапляють у тамтешні вуха й мізки… 

Версія соціяльно-історична

Донедавна більшість патріотично налашто-
ваних українців вірила: за умови існування 
незалежної держави з плином років та части-
на населення, котра покищо не асоціює себе 
з титульною нацією, помалу асимілюється. 
Так ось не вийшло: котел внутрішніх супер-
ечностей і протиріч, який кипів увесь час од 
24 серпня 1991 року, не зменшивсь, а війна з 
Росією показала істинний стан справ.

Або таке: ще буквально два роки тому не 
менше двох третин громадян сприймали 
нашого північно-східнього сусіда через при-
зму поняття „братня країна“. Третина (ідей-
ним її центром завжди була Галичина), котра 
бачила в „москалях“ смертельних ворогів, 
піддавалась осміянню. Нещодавно ж най-
кмітливіший філософ Російської Православ-
ної Церкви протодиякон Андрій Кураєв (який 
довго не визнавав нас окремою нацією) ска-
зав, що вже незабаром галицьке сприйняття 
росіян і Росії переможе по всій Україні. 

Тим часом мешканці Донбасу хочуть не 
стільки в Росію, скільки в СРСР, вони так і не 
змогли змиритися з дезінтеґрацією „єдино-
го та неподільного“ – попри те, що мали на це 
чверть століття. Тому й жорстоко поплатилися.

Версія „енерґетична“

Вже наприкінці лютого 2014 року, коли 
мала місце досі не пояснена втеча Віктора 
Януковича з України, а квазіполітична сила, 
котра стояла за ним, просто-таки розсипа-
лася, найвідоміший донбасівський журна-
ліст Денис Казанський написав: є один чин-
ник, який не дає радіти від падіння антиу-
країнського режиму, – протестний потенціял 
його земляків. Мовляв, дико розчароване вте-
чею „Баті“ (Донбас же не прощає слабкости!), 
озлоблене на весь світ (надто на „бандерів-
ців“) і абсолютно нездатне мислити критич-
но, бачити проблеми в собі (тим паче — кая-
тися), населення двох областей акумулювало 
настільки потужну енерґію неґативного зміс-
ту, що лячно подумати, куди її буде спрямо-
вано.

Тоді Д. Казанський передбачав, що, рад-
ше за все, знову постраждає Україна – напри-
клад, на президентських виборах, де луган-
ці та донеччани традиційно проголосують за 
чергового людожера. Але сталося навпаки — 
постраждали вони самі: якщо вірити в матері-
альність думок, розумно припустити, що той 
гігантський жмуток злої енерґії, породжений 
антиукраїнськими душами мешканців Донба-
су, спрацював бумерангом, притягнувши до 
них війну.

 
Львівський культурологічний журла „Ї“

Володимир Баняс – український журналіст‚ 
Львів.

Заява Посольства США 
та Представництва Евросоюзу в Україні 

Досягти успіху у боротьбі проти корупції 
є критично важливим для України – як для 
виконання народних вимог Майдану, так і 
для залучення прямих іноземних інвестицій, 
необхідних для розвитку української еконо-
міки.

Ми схвалюємо усе дієвіші зусилля Націо-
нального антикорупційного бюра України та 
Спеціялізованої антикорупційної прокурату-
ри із здійснення наданих їм повноважень.

Ми вітаємо судові рішення, ухвалені 7 

березня, але відзначаємо, що події кількох 
останніх днів підтверджують потребу мати 
спеціялізований антикорупційний суд.

Ці події також демонструють, чому майбут-
ній авдит Національного антикорупційнного 
бюра України (НАБУ) має бути незалежним, 
прозорим і забезпечувати об’єктивний аналіз 
діяльності НАБУ протягом минулого року.

Київ‚
7 березня 2017 року
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 ■ В Сомалії померло 110 осіб з голоду

МОҐАДІШУ, Сомалія. – Прем’єр-міністер Сома-
лії Гасан Алі Хаїре сказав 4 березня‚ що в країні 
померло з голоду 110 осіб за попередніх 48 го-
дин. Це перше повідомлення про смерть серед 
сильної посухи‚ яка загрожує мільйонам людям 
в країні. Минулого місяця Сомалія була одною з 
чотирьох реґіонів‚ вичислених Генеральним се-
кретарем ООН в його просьбі на збірку 4.4 млрд. 
дол.‚ щоб запобігти наслідкам голоду. Інші реґіо-
ни – це північносхідня Ніґерія, Південний Судан 
і Ємен. Всі вони терплять також від бойових дій. 
(„Associated Press”)

 ■ Нетанягу змінив думку про поселення

ЄРУСАЛИМ. – Провідник опозиції в Ізраїлі заявив 
20 лютого, що Прем’єр-міністер Ізраїля Беніямін 
Нетанягу був готовий стримати розбудову по-
селень на Західньому Березі для примирення 
з реґіональними арабськими державами, але в 
кінці відмовився‚ бо боявся втратити владу. Голо-
ва опозиційного Сіоністського союзу Ісак Герцоґ 
сказав, що він був готовий приєднатися до уряду 
Б. Нетанягу у таємній мировій ініціятиві за посе-
редництвом тодішнього Державного секретаря 
США Джана Кері, яка сильно обмежила б число 
поселень. Але він сказав‚ що переговори про-
валилися‚ коли прем’єр поступився критиці від 
своїх правих союзників. „Нетанягу просто зрікся 
основного порозуміння‚ яке ми мали, – сказав І. 
Герцоґ учасникам щорічної Конференції прези-
дентів значних американських єврейських орга-
нізацій в Єрусалимі. – Історія судитиме його за цю 
невдачу”. Опозиція відновила свою критику Б. Не-
танягу за цю чергову відмову від мирового пля-
ну, але сам прем’єр відмовився від коментарів. 
(„Associated Press”)

 ■ Генерал створив партизанську групу

ДЖУБА, Південний Судан. – Незадоволений гене-
рал південносуданської армії, котрий минулого 
місяця залишив свою посаду, заповів 6 березня 
про створення протиурядового повстанського 
угруповання, підкреслюючи зростаючий спротив 
проти Президента Салви Кіра. Генерал-лейтенант 
Томас-Сіріло Свака зрезиґнував після того‚ як зви-
нуватив президента у перетворенні збройних сил 
країни на „племінну армію”. Генерал був одним з 
трьох найвищих військових посадовців‚ котрі 
зрезиґнували в лютому, закидаючи президентові 
та його урядові кумівство, корупцію та інші зло-
вживання владою. Т. Свака сказав, що новоство-
рений ним „Національний фронт спасіння” боро-
тиметься проти уряду. Це стане новим джерелом 
нестабільности в цій наймолодшій африканській 
державі, яка є багата на нафту, але де постійна 
громадянська війна спричинила внутрішнє пере-
селення 3 млн. осіб, знищила аґрарний сектор та 
стримала зріст економіки. 13 грудня 2016 року 
повстанці захопили вісьмох місцевих осіб‚ котрі 
працювали для американської доброчинної ор-
ганізації, і вимагають харчів як викуп. („Reuters”)

 ■ Відкинули пропозицію президента

ВАШІНҐТОН. – Організація „Пленд Перентгуд” 
(Planned Parenthood). яка надає послуги в ді-
лянках репродуктивного і статевого здоров’я, 
швидко й різко відкинула 6 березня пропозицію 
адміністрації Президента Дональда Трампа на 
продовження фінансування цієї організації в за-
міну за стримання абортів. Білий Дім підтвердив 
щоденникові „Ню-Йорк Таймс”‚ що така пропози-
ція була зроблена після того‚ як газета надрукува-
ла звідомлення про це. „Пленд Перентгуд” отри-
мує 500 млн. дол. річно федеральних фондів для 
надання послуг в ділянці жіночого здоров’я, але 
не для абортів. („Time”)

 ■ Судять комп’ютерного шахрая

ВАШІНҐТОН. – Перед федеральним судом США 
15 березня постав Марк Вартанян з Росії за зви-
нуваченням у комп’ютерному шахрайстві. В 
грудні 2016 року влада Норвегії передала його 
до США. За даними слідства, М. Вартанян жив 
до січня 2013 року в Україні, а потім в Норвегії, 
де з використанням комп’ютерної програми по-
шкодив 11 млн. комп’ютерів в усьому світі. Сума 
сукупного збитку оцінюється в 500 млн. дол. 
(„Укрінформ“)

АМЕРИКА І СВІТ                   
Як Москва відбріхується в Газі

Дмитро Гомон

7 березня російській стороні в Міжнародному 
суді ООН в Газі‚ Нідерлянди‚ надали слово для від-
повіді на звинувачення України. Напередодні суд-
ді вислухали українську доповідь про порушення 
путінським режимом двох міжнародних конвен-
цій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та 
про скасування всіх форм расової дискримінації.

Україна, нагадаємо, прагне переконати міжна-
родну спільноту вжити попереджувальні заходи, 
які б завадили Росії порушувати обидві конвенції, 
поки триватиме судовий розгляд.

Позиція росіян була прогнозовано побудова-
на на головних тезах пропаґанди, які ми вже чуємо 
четвертий рік поспіль.

Це і запевнення, що в Україні відбувається гро-
мадянська війна, а не зовнішня аґресія, і що Крим 
не анексували й кримських татар там ніхто не 
ображає, що зброя бойовиків на Донбасі – це ще 
радянські запаси або трофеї.

„Пункти пропуску – військова ціль“

Найнятий Росією для захисту британський суддя 
Семюел Вордсворт заявив, що обстріли Волновахи 
та Маріюполя не можуть вважатися тероризмом, 
бо в обох випадках стріляли по пунктах пропуску, а 
це – військова ціль.

Обстріли Авдіївки британський суддя ілю-
стрував... фраґментами сюжету Бі-Бі-Сі, де, як він 
стверджував, видно, що обстріли велися по пози-
ціях українських військових, а не по житлових 
будинках.

Загалом же С. Вордсворт був відповідальним за 
озвучування старої заїждженої платівки російської 
пропаґанди про те, що на окупованих територіях 
цивільного населення загинуло більше, що Україна 
проводить „невибіркові обстріли“ і т.п. Головна теза 
виступу судді полягала в тому, що тероризм, у яко-
му звинувачують Росію – це зовсім не тероризм.

„Зброя лежала в шахтах“

Росія намагається довести суддям, що вона не 
причетна до постачання зброї в Донецьку і Луган-
ську „народні республіки“. За словами російсько-
го представника, ракетні комплекси „Ґрад“, „Ґіа-
цинт“ та безліч інших видів озброєння – це все 
або „радянські запаси“, або відвойоване в україн-
ської армії. Хоча навіть якби це було правдою, у 
людини, яка дружить з логікою, одразу ж виникло 
б питання, звідки четвертий рік поспіль проросій-
ські бойовики дістають боєприпаси до свого неви-
черпного арсеналу.

Варто нагадати, що ключове сховище старої 
радянської зброї на Донбасі розташоване в Бахму-
ті (колишньому Артемівську). У 2014 році бойови-
ки кілька разів намагалися його захопити, але їхні 

напади відбили.
Звісно, Росія заперечила і наявність на Дон-

басі своїх військових. Тут мало що можна хіба 
лише черговий раз порадити почитати, що гово-
рив Володимир Путін у 2014 році, коли анексу-
вав Крим, і що він же заявляв у 2015 році, коли 
визнав, що Росія давно готувалася до анексії 
українського півострова. 

„Ми не думали, що вони стрілятимуть по 
цивільних“

Ще одна російська брехня стосувалася збито-
го маляйзійського літака лету „MH17“. Особливо 
цинічно це звучало в нідерляндському місті Газі, 
адже найбільше у збитому „Боїнґові“ загинуло саме 
голяндців.

Росіяни стверджували в суді, що ті, хто нада-
ли для використання ракетний комплекс „Бук“, не 
мали наміру збивати саме цивільний літак. Учас-
ник російської делеґації С. Вордсворт сказав, що‚ 
судячи з пресових телевізійних повідомлень бойо-
вики мали намір збивати українські бойові літаки, 
а не цивільний авіолайнер.

Не забули росіяни сказати й про те, що не пого-
джуються з висновками Міжнародної слідчої групи 
про те, що „Бук“ був доставлений на Донбас з тери-
торії Росії.

„Меджліс – це ще не всі кримські татари“

Щодо теми Криму російська сторона на звинува-
чення України відповіла взаємними звинувачення-
ми в дискримінації кримських татар. У своїй брех-
ні представник російського Міністерства закордон-
них справ Григорій Лук’янець дійшов до абсурдної 
вигадки, що Україна досі дискримінує кримських 
татар на своїй території.

Окремо представники Росії заторкнули питан-
ня про заборону Меджлісу. Мовляв‚ це ніяка не 
дискримінація, а „реакція на акти насилля“ та на 
участь татар у бльокаді Криму.

А найнятий росіянами юрист Матіяс Фор-
то намагався переконати оонівських суддів, що 
кримінальне переслідування кримських татар не 
пов’язане з їхньою національністю. Так він нама-
гався виправдати числені арешти й зникнення 
кримськотатарських активістів на півострові.

Заборона Меджлісу насправді сталася тому, що 
кримські татари не визнають анексію та чинять 
опір російській владі. Саме це намагатиметься в 
подальшому довести українська сторона. Це також 
є причиною арештів та інших форм переслідуван-
ня кримськотатрських активістів.

Боротьба в суді лише почалася.
Еспресо ТВ

Дмитро Гомон – український журналіст-між-
народник, Київ.

Пікетували Посольство Росії
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – День спротиву Кри-
му російській окупації провели 
26 лютого у столиці. З цієї нагоди 
відбувся Марш солідарности цен-
тральними вулицями міста, щоб 
підтримати кримчан, які живуть в 
умовах анексії та спільно згадати 
події останніх трьох років у Криму. 

На Майдані Незалежности про-
вели віче‚ під час якого відомі гро-
мадські та політичні діячі Украї-
ни висловили свою впевненість у 
швидкому поверненні Криму під 
суверенітет України та відновлен-
ні територіяльної цілісності укра-
їнської держави. 

Того ж дня з Солом’янської 
площі столиці водбулася хода 
до Посольства Росії‚ у якій взя-
ли участь активісти з організацій 
„Патріот“ та „Українська патріо-
тична альтернатива“. З промовами 
про засудження російської аґресії 
виступили відомі політичні діячі. Марш солідарности в обороні Криму. (Фото: Георгій Лук’янчук)

НА ТЕМИ ДНЯ 



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 17 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУNo. 11 5

 ■ Дипломат мав інше громадянство

МАНІЛЯ, Філіпіни. – Комітет закордонних справ 
Філіпін відкинув номінацію Перфекта Ясая на 
посаду найвищого дипломата країни‚ тому що 
він спочатку заперечував, а відтак 8 березня 
признався‚ що колись був громадянином США. 
Він був громадянином США у 1986 році, але це 
було уневажене‚ бо він не плянував залишатися 
в США і покинув країну рік пізніше. Філіпінське 
громадянство є вимогою на всі призначення до 
екзекутивної гілки уряду. („The Washington Post”)

 ■ Знайдено бойовий літак з 1944 року

БІРКЕЛЬСЕ, Данія. – Коли 14-літній студент 
Даниїл Крістіянсен з північної Данії одержав 
домашнє шкільне завдання про Другу світову 
війну, його батько Клавс жартома подав дум-
ку пошукати недалеко їхнього домашнього 
господарства літак‚ який розбився 1944 року. 
Маючи прилад для виявлення металів і силь-
ну дозу скептицизму‚ вони вийшли в поле 6 
березня і незабаром прилад дав знати‚ що 
знайдено метал. Розкопи виявили залишки 
німецького бойового літака „Месершміт Bf-
109”. Повідомивши поліцію, батько й син за 
кілька днів, разом з представником Посоль-
ства Німеччини і протехніками спостерігали‚ 
як дальші розкопи виявили кулемет, частини 
мотора та кості пілота. К. Крістіян сказав ре-
портерам, що його дід розповідав йому про 
аварію, але орав поле впродовж 40 років і ні-
коли не бачив сліду літака. Хлопець отримав 
вільний день від науки, щоб спостерігати за 
розкопами й написати своє шкільне завдання.
(„The New York Times”)

 ■ Стримано продаж книжок 

ЛОНДОН. – Єрусалимський Музей Голокосту „Яд 
Вашем“ минулого місяця запротестував проти 
розпродажу на інтернеті компанією „Амазон“ 
трьох книжок, які заперечують Голокост. Доте-
пер компанія не продавала цих книжок в краї-
нах‚ де заборонено заперечувати Голокост, але 
продавала їх в США та Великобританії. Одначе, 
8 березня скритиковані книжки вже не могли 
бути закуплені через „Амазон“ в обох країнах. 
Директор бібліотеки „Яд Вашем“ Роберт Розет 
сказав, що компанія зробила позитивний пер-
ший крок, бо це означає‚ що вона прислухала-
ся до його вимог та від інших організацій, такі 
як Світовий Єврейський Конґрес. Він додав, 
що треба „Амазонові“ заборонити позитивні 
рецензії на ці книжки і не радити їх покупцям. 
„Амазон“ відмовилася від коментарів в цій 
справі. („The Jewish Chronicle”)

 ■ Зростає надмірне товстіння у США 

ЧИКАҐО. – „Журнал Американської медичної 
асоціяції” (JAMA) 7 березня опублікував вислі-
ди аналізи опитувань про публічне здоров’я у 
США в 1988-2014 роках. Дослідження прове-
ли д-р Джоян Жанґ і його колеґи з Джорджія 
Савтерн Універстету. Вони проаналізували 
статистику 27,350 осіб, віком 20-59 років. Хоч 
вага зростає в дорослих американців, чимраз 
менше з них стараються згубити вагу. В мину-
лому приблизно половина американців важила 
забагато або була надмірно товстою. Тепер ця 
цифра досягла 65 відс. Особи‚ котрі важать по-
над 50 фунтів вище ідеальної ваги‚ вважаються 
надмірно товстими. Найбільше (55 відс.) їх було 
серед афроамериканських жінок. Автори пи-
шуть, що не всі особи правильно сприймають 
свою вагу, або їхні лікарі не говорять про це з 
ними. Також, чим довше доросла особа живе з 
надмірною вагою, тим менше вона виявляє ба-
жання згубити її. („www.sciencedaily.com”)

 ■ Рада Безпеки засудила Північну Корею

НЮ-ЙОРК. – Рада Безпеки ООН 7 березня за-
судила Північну Корею за її недавні пуски ба-
лістичних ракет. День раніше Північна Корея 
випустила чотири балістичні ракети в море не-
далеко від північнозахіднього побережжя Япо-
нії. Рада Безпеки погрозила посилити санкції 
проти цієї комуністичної держави, які ООН за-
провадили ще в 2006 році за поширення забо-
роненої ядерної і ракетної зброї. („Reuters”)

АМЕРИКА І СВІТ                    
НЕЗАБУТНЄ

1917 рік‚ Українська Центральна Рада
Станіслав Цалик

4 березня 1917 року в Києві заснувалася Цен-
тральна Рада – представницький орган укра-
їнських політичних, громадських і культурних 
організацій. Згодом вона стала революційним 
парляментом України.

Перша адреса Центральної Ради – вулиця 
Володимирська, 42. В цьому будинку, що стоїть 
і досі біля Золотих Воріт, діяв з 1908 року укра-
їнський клюб „Родина“. У його приміщенні й 
заснувалася Центральна Рада.

„Було рішено заложити загальну організацію, 
яка об’єднувала б всі українські національні 
організації й стала б на чолі руху. Ухвалено було 
назвати її Центральною Радою“, – згадував Дми-
тро Дорошенко, обраний товаришем (заступни-
ком) голови.

Проголосували також, щоб очільником нової 
структури став професор історії Михайло Гру-
шевський, примусово висланий кілька років 
тому царським урядом до Росії.

До його повернення з Москви тимчасово 
поклали обов’язки голови на Володимира Нау-
менка, відомого громадського діяча, фундатора 
популярної в Києві „Гімназії Науменка“.

Члени Товариства українців-поступовців 
– позапартійної організації ліберально-демо-
кратичного напрямку – наполягали, щоб Цен-
тральна Рада утворювалася на базі їхнього това-
риства. Натомість молодь і представники чис-
ленних соціялістичних організацій вимагали 
керуватися партійним принципом.

Поступовці вважали ризикованим довіри-
ти у революційний момент керівництво людям 
новим, без досвіду. Проте зформували Раду 
саме за партійними квотами.

„Тому, – пояснював Д. Дорошенко, – що пере-
спорити й переконати людей з демагогічним 
нахилом дуже важко“. Він мав на увазі насам-
перед українських соціял-демократів і соціял-
революціонерів.

Лише щодо кандидатури на голову суперечок 
не виникло: обидві сторони бачили в цій якості 
М. Грушевського. „Бо всі ми, – згадував визна-
чний громадський діяч і меценат Євген Чика-
ленко, – вважали його тоді за „некоронованого 
короля України“, який, як приїде, то дасть всьо-
му порядок і лад“.

За тиждень М. Грушевський повернувся до 
Києва. Та подорож з Москви могла стати для 
нього фатальною.

Поїзд мав прибути на вокзал у вечірню годи-
ну. Зустрічати професора поїхали члени Цен-
тральної Ради Федір Матушевський і Д. Доро-
шенко. Чекали кілька годин – потягу нема. Що 
сталося, невідомо. Близько опівночі вони зали-
шили водія з автівкою дочекатися шановано-
го пасажира, а самі поїхали відпочивати. Водій 
чекав до 4-ї ранку і теж рушив додому.

А річ була в тому‚ що поїзд‚ в якому їхав М. 
Грушевський, вночі загорівся. Професор встиг 
вискочити, в чому спав. Всі його речі та доку-
менти згоріли. Зі станції, за спогадами Д. Доро-
шенка, „довелось мандрувати Михайлові Сер-
гійовичу пішки, в пальті поверх білизни і в ніч-
них пантофлях“. А березень був холодний…

12 березня президія Центральної Ради ухва-
лила „привітати М. С. Грушевського в його 
помешканні, а потім запросити його на збори 
Центральної Ради“. Проте вже наступного дня 
головуючий Федір Крижанівський повідомив, 
що „привітання п. Грушевського не відбулось, 
позаяк він був хворим після подорожі“.

Лише 15 березня професор прибув до Цен-
тральної Ради.

Перший склад Центральної Ради налічував 
94 члени. Серед них – не лише відомі громад-
ські діячі, але й письменники Микола Воро-
ний, Любов Яновська, Людмила Старицька-

Черняхівська, літературознавець Сергій Єфре-
мов, історик Микола Василенко, піонерка укра-
їнського жіночого руху Софія Русова, протоіє-
рей Нестор Шараєвський, два священики, кіль-
ка військових.

Траплялися навіть подружні пари: напри-
клад, викладач Київської „Політехніки“ Олек-
сандер Вілінський та його дружина‚ письменни-
ця і перекладачка Валерія О’Коннор-Вілінська. 
Або голова Центральної Ради М. Грушевський і 
Марія-Іванна Грушевська, вчителька і перекла-
дачка.

У тому першому складі ще не було ані Воло-
димира Винниченка, ані Симона Петлюри. Вони 
з’явилися лише в другому складі парлямен-
ту, вже розширеному, що працював з 7 квіт-
ня. Серед 141 його членів – видатний знавець 
музейної справи, письменник Володимир Леон-
тович, мовознавець Микола Біляшівський, 
лікар Олександер Крупський‚ мовознавець Гри-
горій Голоскевич, архітектор Сергій Тимошен-
ко. Був, до речі, й представник Таврії – Юрій 
Дежур-Журов.

Нарешті, третій склад, обраний 7 серпня, 
виявився найчисленнішим – 655 членів. Він 
засідав до весни 1918 року.

Штаб-квартирою Центральної Ради став 
Педагогічний музей. „Звідти й почали сходити 
нитки, що поступово охопили провінційні міс-
та і навіть села України, а також і армію. Україн-
ські діячі проявили в цю епоху велику енерґію і 
зуміли за короткий час створити широко розга-
лужену, міцну організацію“, – захоплено писав 
київський адвокат Олександер Ґрольденвейзер.

Пленарні сесії відбувалися в Троїцькому 
Народному Домі (нині Київський національний 
академічний театр оперети). Здебільшого засі-
дання були відкритими для відвідувачів. Поря-
док денний оголошувався заздалегідь. Люди 
приходили подивитися, як працює український 
парлямент.

„Засідання розпочалось у великій залі, 
– читаємо в одному з протоколів, – на хорах 
повно публіки“. В іншому: „Головує тов. Грушев-
ський. Всі хори й лави заповнені народом“.

Щоправда, було й таке: „Розпочинається засі-
дання о пів на дев’яту вечора. Депутатів мало, 
публіки теж обмаль, бо порядок дня для широ-
кої публіки малоцікавий“. Того дня розглядала-
ся низка законопроєктів про склад суддів вищо-
го суду.

Не раз сесії парляменту завершувалися о 12-й 
год. ночі при співах „Заповіту“ і „Ще не вмерла 
Україна“.

Переважно головував М. Грушевський, інко-
ли – його заступники. Траплялося, вечірні засі-
дання затягувалися до 2-ої години ночі. Істо-
ричне засідання, на якому ухвалили IV Універ-
сал про державну незалежність України, „роз-
почалося лиш на початку 1-ої год. ночі, бо до 
того часу фракції обговорювали в остаточній 
формі Універсал. Публіка, якої набилося сила-
силенна, терпляче чекала початку“.

Центральна Рада працювала до кінця квіт-
ня 1918-го – трохи більше року. Проте відігра-
ла видатну ролю: проголосила створення Укра-
їнської народної республіки, обрала тризуб у 
якості герба, а кольорами державного прапо-
ру – жовтий і блакитний. Ухвалила „Закон про 
випуск українських грошей“. Затвердила закон 
про громадянство. Призначила уряд самостій-
ної України. Визначила адміністративно-тери-
торіяльний поділ України. Нарешті, ухвалила в 
трьох читаннях Конституцію УНР.

Найголовніші символи сучасної України були 
офіційно закладені саме тоді.

ВВС

Станіслав Цалик – український історик‚ кра-
єзнавець‚ Київ.
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Видає Український Народний СоюзГазета заснована у 1893 році

Пам’ятаймо
про 

Україну!

Нема майбутнього без дітей
До кінця 2016 року чисельність населення України зменшилася на 10 

млн. осіб і становила лише 42 млн. У 1991 році їх було 51 млн. 244 тис. 
Цікавий факт: після відновлення незалежної Української держави наро-
джуваність стрімко пішла вгору‚ і вже в 1993 році населення збільшило-
ся до 52 млн. 244 тис. Відтак почався спад‚ і він триває досі. Причин бага-
то: смертність час від часу стає вищою‚ ніж народжуваність‚ частішою 
стає безплідність шлюбних пар‚ збільшуються серцево-судинні‚ гінеко-
логічні захворювання‚ росте кількість абортів. Здоровий спосіб життя‚ 
особливо серед молодих чоловіків‚ ще не став повсякденною нормою. 
Даються взнаки болючі соціяльно-економічні проблеми‚ а найпрості-
шим способом їхнього вирішення є‚ на жаль‚ еміграція до розвинутіших 
країн. 

Для нормального відтворення людської популяції потрібно‚ щоб 
кожна жінка за своє життя народила троє дітей. В Україні цей показник 
навіть менший‚ ніж двоє дітей. Щоправда‚ є помітна різниця за реґіона-
ми. В західніх областях народжуваність вища – переважно за рахунок 
сільського населення‚ але не тільки. І річ навіть не в економічних чинни-
ках‚ адже там насправді і безробіття значніше‚ і середня платня нижча. 
Причина – в іншій ментальності. Український захід – це реґіон з набагато 
вищою релігійністю людей‚ а вона спонукує до здоровішого способу 
життя‚ орієнтує на родинні цінності. Тут і смертність серед чоловіків пра-
цездатного віку нижча‚ і загальна тривалість життя вища.

Жодне суспільство не має перспективи без нормальної народжува-
ности. Однак‚ це лише половина проблеми. Дуже важливо‚ щоб однією 
з галузей державного життя стала турбота про родини з дітьми. У бага-
тьох розвинутих країнах діють такі форми державної допомоги сім’ям 
з дітьми‚ як податкові пільги‚ одноразова допомога при народженні 
дитини‚ пакет допомоги з догляду за дитиною до трьох років‚ спеціяльна 
допомога для малозабезпечених сімей з дітьми‚ фінансова підтримка 
для одиноких батьків‚ допомога при народженні другої‚ третьої і наступ-
них дітей‚ різні програми для молодих батьків тощо.

Тому такі країни‚ як США‚ Франція‚ Бельгія‚ Швеція‚ Великобританія‚ 
Ірляндія‚ Португалія‚ Люксембург‚ прибалтійські республіки змогли 
вибратися з демографічної пастки і не просто знайшли ефективний спо-
сіб стимулювання народжуваности‚ а винайшли індивідуальні моделі 
відтворення людських ресурсів у відповідності до власних цілей розви-
тку‚ економічних умов і культурних традицій.

Іншими словами – потрібна не лише сильна економіка‚ але й розумна‚ 
далекоглядна політика.

Тим часом в Україні саме присутність дітей в родині мимоволі стає 
перешкодою для досягнення нею економічної стабільности. На сьогод-
нішній день рівень доходів і витрат родин з дітьми та молодих сімей 
майже на 20 відс. нижчий‚ ніж середній по Україні‚ а показник бідности 
удвічі вищий‚ ніж у сім’ях без дітей. Закономірним вислідом такого став-
лення держави до цієї проблеми є те‚ що три чверті новостворених сімей 
відкладають поповнення родин на невизначений час.

Отже‚ логіка дальшого розвитку України ясна і зрозуміла: держава 
сильною стане тоді‚ коли сильною буде українська сім’я.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

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

Передплата Володимир Гончарик

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

Члена ОУН розстріляли 1967 року
 Євген Цимбалюк 
 
50 років тому в радянській Укра-

їні стався безпрецедентний випа-
док – як для юриспруденції самої 
республіки, так і загалом всьо-
го світу. Президія Верховної Ради 
Української РСР прийняла рішен-
ня судити людину не за чинним 
законодавством, а за тим, яке дія-
ло ще у 1927 році. Різниця поляга-
ла у найвищій мірі покарання. На 
1967 рік це було 25 років тюрем-
ного ув’язнення. На 1927 рік – роз-
стріл. Було складено 12 томів кри-
мінальної справи. Вирок оголоси-
ли Антонові Олійникові, члено-
ві ОУН, засудженому на 25 років, 
який тричі втікав з найбільш охо-
ронених місць ув’язнення. Будучи 
короткочасно на волі, А. Олійник 
не припиняв боротьби за незалеж-
ність України. 

А. Олійник народився на хуто-
рі Березина, Рівненська область. 
Мріяв про науку. Коли почала-
ся Друга світова війна, він зрозу-
мів, що Україна, яка прагне неза-
лежности, має двох затятих воро-
гів – нацистів та більшовиків. Саме 
задля боротьби проти них вступив 
в ОУН. Був провідником юнацької 
сітки, охоронцем районного про-
відника, документалістом район-
ного проводу. До 1947 року про-
вадив антикомуністичну аґіта-
цію, поширював антирадянські 
листівки. Налагоджував систему 
взаємозв’язків збережених осеред-
ків.

Фатальним для А. Олійника став 
1947 рік. Тоді він вийшов на групу 
„Кнопа“ (назва від псевдо її очіль-
ника). В історії цей рух – „кнопів-
ський“ – малодосліджений, але він 
мав своє помітне місце. Це була 
група українських радикальних 
націоналістів, яка „відкололася“ від 
Центрального проводу ОУН і вва-
жала за доцільне самотужки вес-
ти боротьбу (в основному терорис-
тичну) проти всіх, хто посягає на 
Україну.

Люди, які представилися „кно-
півцями“, арештували А. Олійника, 
накинули йому мішок на голову і 
змусили доповідати, що він добро-
го зробив для України. При арешті 
було вилучено ґвинтівку, 49 набоїв, 
ґранату, пістолет, листівки та бро-
шури із закликом боротися за віль-
ну Україну.

Присуд був максимальним – 25 
років тюремного ув’язнення. Від-
бувати покарання довелося спочат-
ку в Мордовії. Не пройшло й пів-
року, як в’язень зі спільниками втік 
з табору у вагонетці, присипаній 
торфом. Охорона лише на третій 
день помітила, що на торфовиську 
не вистачає ув’язнених робітників. 
На сьомий день затримали в лісі А. 
Олійника. 

 За спробу втечі суд додав йому 
ще два роки ув’язнення. А потім 
ця додавальна процедура повто-
рювалася ще двічі, бо А. Олійник 
загалом здійснив три втечі. Таким 
чином, загальний термін його 
перебування у в’язниці дійшов до 
33 років. 

 Другий раз А. Олійникові вдало-
ся вирватися на волю у 1954 році. 
В’язень здійснив 13-метровий під-
коп. У його спорядженні не було 
лопати чи ножа. Лишень ложка. 
Протягом декількох місяців вико-
лупував землю, приховував її і зре-
штою дістався до місцини поза 
тюрмою. А далі форсування річ-

ки на човні, який йому підготува-
ли доброзичливці, і довга-предовга 
дорога додому. 

Два місяці А. Олійник потайки 
набирався сили у рідній домівці. 
А потім вирішив шукати зв’язок з 
групою його повстанського побра-
тима „Шуляка“, яка, на його пере-
конання, ще мала б діяти в полісь-
ких лісах. Арешт перервав цю 
спробу. 

Третя втеча разом з іншим 
в’язнем, Романом Семенюком, ста-
лася 12 серпня 1965 року з особли-
вого табору „Дубравлаг“. Цього 
разу втікачам довелося форсувати 
річку шириною 500 метрів. Перед-
бачаючи, що по них стрілятимуть, 
затримали дихання і тривалий 
час перебували у водяній глибині. 
Переслідувачі подумали, що вціли-
ли у втікачів. 

 Вирвавшись з неволі, втікачі 
попрямували в Україну. Побува-
ли на могилі Тараса Шевченка, у 
Київській та Почаївській лаврах, 
на „Козацьких могилах“ у селі Пля-
шевій. А також у родинах тих наці-
оналістів, хто разом із ними був в 
тюрмі. Спинилися на малій бать-
ківщині Р. Семенюка – у Сокаль-
ському районі на Львівщині. Там 
облаштували бункер і почали вести 
підпільну боротьбу. Надрукували, 
зокрема, 1,000 листівок про істин-
ну сутність комуністичної влади. 
Під час поширення цих листівок А. 
Олійник знову потрапив під арешт. 
Йому додали ще п’ять років неволі. 

У неволі А. Олійник відсидів 
18 років. Залишалося ще 15. Розу-
міючи, що надалі вирватися з 
тюремних лабетів не зможе, напи-
сав листа до провідника Компар-
тії Микити Хрущова з проханням 
про помилування. Хтозна, чи дій-
шов цей лист до М. Хрущова, але 
Рівненський обласний суд отри-
мав дозвіл засудити А. Олійника до 
розстрілу. 

А. Олійника розстріляли 6 люто-
го 1967 року в Києві. Де його моги-
ла, наразі невідомо. У повоєнний 
час померли його батьки. Сестра 
Надія, яка добивалася реабілітації 
брата, так й не дочекалась цієї реа-
білітації. На батьківщині А. Олій-
ника немає жодної меморіяльної 
дошки на його честь. А треба було 
б… 

ІСТОРІЯ

Антон Олійник
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                        

Шевченко застеріг сучасних українців
У широкій і пророчій творчості Тараса Шевчен-

ка ми майже при кожному читанні знаходимо дуже 
багато актуального сьогодні, хоча було воно напи-
сане понад 150 років тому. Щороку ми відмічає-
мо Шевченківські роковини не тільки в Україні, але 
й по світу не тільки для вшанування Т. Шевчен-
ка, але‚ мабуть‚ ще більше для власного сумління. 
Візьміть в руки „Кобзар“, читайте вірші й знайдете 
таке, що покаже‚ як треба жити у наступному році. 

Відомий американський часопис „Вашінґтон 
Пост” 3 березня опублікував статтю під назвою 
„Все‚ що вам потрібно знати про Трампа і Росію”. 
Подаю з неї деякі парадоксальні уривки:

„Президент Трамп запізнався з Президентом 
Росії Володимиром Путіном дуже добре”, але він 
„не знає Путіна”. 

В. Путін вислав Трампові „подарунок і вони роз-
мовляли”, але Трамп не має „жодного відношення 
до нього”.

Д. Трамп не має „нічого спільного з Росією”, але 
його син сказав: „Росіяни становлять більше‚ ніж 
диспропорційну частину наших активів” і „ми 
бачимо багато грошей‚ які переливаються з Росії”.

Не було „жодних комунікацій” між командою Д. 
Трампа і Росією під час кампанії і переходу, окрім 
комунікацій з Росією майбутнього радника наці-
ональної безпеки Д. Трампа, його майбутнього 
головного прокурора та його зятя та ще двох. Голо-
вний прокуратор Джеф Сешенс „не мав комуніка-
цій з росіянами”‚ крім двох зустрічей з російським 
Послом Сергієм Кісляком‚ про що він не сказав під 
присягою. Д. Трамп звільнив Майкла Флинна, сво-
го радника національної безпеки, про якого він 
сказав, що він не зробив нічого злого‚ а санкції‚ про 
які М. Флинн говорив з С. Кісляком у розмові‚ яку 
він не пам’ятає, не були дійсно санкціями. Колиш-
ній завідуючий кампанією Д. Трампа Павло Мана-
форт „не мав нічого спільного з Росією”‚ хіба що 
широку діяльність на користь російських олігархів 
та проросійських в Україні.

І так далі… 
Але на цьому парадокси не закінчуються. Радіо 

Свобода у Філядельфії провело у Культурному цен-
трі короткі опитування серед декількох україн-
ців щодо оцінки перших 30 днів діяльности нового 
Президента США. Майже всі опитувані дали пре-

зидентові позитивну оцінку, при тому не згадую-
чи про його російські контакти, а скоріше хвалили 
його за жорстку політику до нелеґальних іміґран-
тів, що проявилося у його першому декреті, який 
викликав велике обурення не тільки серед аме-
риканського суспільства на загал, але позначився 
також неґативним відгуком американського судо-
чинства. 

Мене здивувало таке ставлення українців у Філя-
дельфії‚ бо майже усі, якщо не всі опитувані, що 
вихваляли Президента Д. Трампа, самі були недав-
німи іміґрантами. Тільки не відомо‚ чи були вони, 
а може ще є‚ нелеґальними. Мабуть‚ забули, або 
навіть не думають, що є ще чимало їхніх братів і 
сестер‚ які перебувають у подібному становищі. 
Мабуть‚ забули доручення Т. Шевченка: „Обніміте 
ж, брати мої‚ найменшого брата”. 

Мабуть‚ для таких людей ставлення до Росії, а 
може навіть сучасна війна Росії проти України теж 
сприймаються за словами: „Моя хата з краю‚ нічого 
не знаю.” Але не хочеться в це вірити! 

Все ж таки є позитив навіть у цих парадоксах. 
Сьогодні „Вашінґтон Пост” і „Ню-Йорк Таймс” – 
найбільші противники Росії і тим самим захисни-
ки України. Як для мене‚ добре одержати підтрим-
ку таких потужних чинників як американські часо-
писи лівого центристського крила коштом тіль-
ки наших егоїстичних наївних нових іміґрантів, а 
також старих і тут народжених. До речі‚ ці остан-
ні ніби забули, що їхні батьки‚ діди чи прадіди були 
іміґрантами. В більшости‚ вони керуються сліпою 
партійною дисципліною: Д. Трамп – республіка-
нець‚ тобто він добрий!

Лишається‚ мабуть‚ тільки порада для „моїх 
незрячих братів-гречкосіїв”, як називав своїх наці-
ональних братів і сестер Т. Шевченко, – не поший-
те себе і мене у дурні своїми гаслами патріотиз-
му (одне більше другого)‚ коли живете зовсім по- 
іншому (це вже мої слова), бо за словами Велико-
го Кобзаря: „Москалі лихі люди, зроблять лихо з 
вами”. А для цього їм потрібно незрячих, або про-
сто байдужих, або ще гірше – егоїстичних. Треба 
схаменутися! „Схаменіться, будьте люди, бо лихо 
Вам буде!”

Аскольд Лозинський‚
Ню-Йорк

Промова письменника Івана Малковича 
при врученні Шевченківської премії

9 березня Президент України Петро Порошенко вручив Національну премію України ім. Тара-
са Шевченка лавреатам 2017 року. Високої державної нагороди в галузі літератури і мисте-
цтва вдостоєні поет‚ прозаїк і видавець Іван Малкович – за книжку „Подорожник з новими 
віршами“; скульпор Микола Малишко – за художній проєкт „Лінія“; композитор Богдана Фро-
ляк – за симфонію-реквієм „Праведна душа“‚ хорову кантату „Колір“ і музичний твір „Наснить-
ся сон мені“; кіномистець Степан Коваль – за анімаційний серіял „Моя країна – Україна“. Нижче 
вміщуємо промову І. Малковича – пристрасну‚ глибоку і великою мірою несподівану‚ бо стосу-
валася не нагородженої книжки‚ а постаті нашого національного Кобзаря-Пророка і його вічної 
актуальности в духовному житті нашого народу.

В середині 1980-их років улюбленою розвагою 
кількох молодих поетів була, зокрема, й така: 
комусь з „непосвячених“ ми цитували певні зна-
кові рядки і просили відгадати, хто їх написав.
От, наприклад: „Слова дощем позами вались… 
І не дощем, і не слова…“. Люди називали і Він-
грановського, і ще когось – най начитаніші при-
пускали, що це Еліот чи Сен-Жон Перс… І як 
солодко було відкривати їм, що це – Шевченко! 
І що „Ми восени таки похожі хоч капельку на 
образ Божий“ чи, скажімо, „Готово! Парус роз-
пустили…“ – це теж Шевченко.

Ми хвалилися Шевченком, як у тому дав-
ньоукраїнському канті: „І Тобою, милий Боже, 
повсякчас хвалюся“.

Як же нам хотілося довести всьому світові, що 
Шевченко і модерний, і сучасний, адже з нього 
постійно ліпили тільки селянського романтика 
і таврувальника панів, понижуючи образ наці-
онального генія до постаті бідного кобзаря, що 
печально пощипує струни кобзи чи бандури.

Тобто: „Читайте „Наймичку“ й „Тополю“, 
забудьте „Мертвим і живим“ –, як уїдливо заува-
жив сучасний поет.  

Біда в тому, що в багатьох шкільних і студент-

ських авдиторіях саме такий образ Шевченка 
переважає й досі — кріпак і селянський поет-
мученик. „Скиньте з Шевченка шапку. Та ото-
го дурного кожуха. Відкрийте в нім академіка. 
Ще одчайдуха-зуха…“ – закли кав Драч і багато 
інших поетів впродовж сторіччя.

Але наша українська натура й далі продовжує 
зациклюватися на образі мученика, затінюючи 
істинний образ Шевченка-поета, чий „Кобзар“ 
– особливо в часи без дер жав ности – і аж доте-
пер правив нам за найвищу Конституцію Націо-
нального Духу.

Багато поетів страждали і гинули, але небага-
то давали прихисток у слові цілій нації.

І не випадково уже в наші драматичні дні 
відважний син древнього вірмен сько го наро-
ду Сергій Нігоян гине в центрі Києва за ідеали 
гідности саме з Шевченковими словами на вус-
тах: „Борітеся – поборете!“. Не випадково, пере-
крикуючи той незабутній протестний брязкіт 
наростаючого бойовиська, молода українська 
письменниця, стоячи на вершечку барикади на 
Грушев ського і показуючи пальцем на яничарів, 
з убивчою силою проголошуватиме Шевченко-
ве: „Во Іудеї, во дні они, во врем’я Ірода-царя… 

романські п’яні легіони паскудились…“.
Бо справжні Шевченкові смисли в багатьох 

його творах звучать як важкий, глибокий рок, а 
не мелясна попса.

Я мрію дожити до тих часів, коли дітям у 
школі перестануть сльозливо оповідати про 
горопашного кріпака, який служив безправ-
ним, безсловесним попихачем у панів, а змі-
нять парадигму і вестимуть надхненну мову про 
неймовірного хлопчика, що аж світився вели-
ким талантом, який без тата й мами, і без, здава-
лося, жодних шансів на успіх, створив сам себе. 
І це його світіння бачили всі – і той свавільний 
п’яний дячок, з яким малий Тарас читає псал-
тиря над померлими, – а читає він найкраще 
за всіх своїх ровесників — і навіть норовистий 
Павло Енґельгардт, до якого хлопчик приходить 
по дозвіл навчатися у хлип нівського маляра, бо 
з дитинства любить малювати вояків і коней, це 
його найбільша пристрасть, і він вперто шукає 
вчителя. Енґель гардт швидко збагнув, що йому 
до рук потрапив справжній скарб, адже Тарас 
най дотепні ший, найспритніший, він усе робить 
завиграшки, талановито, – кращого за нього не 
знайти! І він бере хлопця спочатку у Вільно, а 
потім і в столицю.

А Шевченко тим часом вишколюється в 
малярстві, і його мистецьке око все помічає. 
Виявляється, панське життя теж має свої проти-
річчя. У кожного суспільного стану – своя моро-
ка. І, попри зрозумілий клясовий антагонізм, 
Шевченко згодом напише й таке, що в нас нечас-
то цитували:

Не завидуй багатому:
Багатий не знає
Ні приязні, ні любові —
Він те все наймає…

$ ІМ’Я МІСТО
100 Jakubowycz, Alexander & Daria Brecksville, OH
50 Beregulko, Pavlo Columbia, SC

Harasymiak, Andrei New York, NY
Karpenko, Andrij Des Plaines, IL

40 Rak, Wolodymyr & Anna New York, NY
25 Juzeniw, Alexandra New York, NY

Mykytiuk, O. Scarborough, ON
Remeniuk, Leon & Vera Kenosha, WI

20 Babiuk, Myron Webster, NY
Belendiuk, Michael & Lydia North Port, FL
Bubniak, Oksana Monroe, NY
Koliszynskyj, Ludmyla Chicago, IL
Kuropas, Bohdan & Lydia Hickory, NC
Kusio, Theodore Newington, CT
Schwejko, Lena Fullerton, CA
Sochan, Ihor Woodcliff Lake, NJ
Staruch, Theophil Springfield, VA
Swieczkowski, Halyna Berkeley Springs, WV
Wasylyk, Taras Mountainside, NJ

15 Wolowczuk, Walter Orland Park, IL
10 Bilas, Myron Jenkintown, PA

Czuchta, Petro & Rozalia Bristol, CT
Fedenyshyn, Stefania Springfield, NJ
Krywulych, Myroslaw Amsterdam, NY
Latyshko, Mykola Etobicoke, ON
Oransky, Nadia Phoenixville, PA
Rybak, Roman St Paul, MN
Slysh, Roman Raleigh, NC
Stetkewycz, Jaroslaw Warren, MI
Worobec, Alexander Flushing, NY

7 Koropeckyj, Oksana Catonsville, MD
5 Tymiuk, Dmytro Baltimore, MD
РАЗОМ: $712  

Щиро дякуємо всім жертводавцям 
за підтримку пресфонду 

 „Свободи“ !

Пресфонд
„Свободи“ за січень 2017 року

(Закінчення на стор. 15)
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                         

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці
запрошує 

на презентацію

Українського Вільного Університету
У програмі виступи:

д-р Марії О. Пришляк 
Ректорки і професорки УВУ

„Напередодні 100-ліття Українського Вільного
Університету: нові перспективи та виклики“

д-ра Олександра Мотиля
Декана Факультету державних та економічних наук,

професора УВУ
„Дещо про навчання та студентів УВУ“

Перегляд відеофільму про УВУ

в суботу, 25 березня 2017 року 
о 5-ій годині по пол.

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

New York, NY 10003

Пластове новацтво відбуло зимову прогулянку
Ірена Савчин  

МОНТІСЕЛО, Ню-Йорк. – 4 
лютого відбулася одноденна зимо-
ва прогyлянка пластунів-новаків 
ню-йоркської метрополії та їхніх 
родин на лещетарській горі „Holiday 
Mountain“. Її організували члени 
сеньйорського куреня „Спартанки”, 
гурток Ню-Йорк-Нова Англія.

Щороку усе більше учасників при-
їздять‚ щоб разом зайнятися сніго-
вими видами спорту. Цього року 
65 новаків і юнаків та їхні родини, 
разом понад 100 учасників, скорис-
талися з чудової погоди задля леще-
тування на стежках прихильної гори. 
Декілька юнаків почали лещетува-
ти на ті горі в новацтві і далі повер-
таються‚ щоб поповнити свої приєм-
ні спомини. Також була нагода бра-
ти участь в „tubing” – спусках з засні-
женої гори на ґумових колах. Стеж-
ки були густо засипані – випав сві-
жий сніг і діти могли забавлятися 
увесь день.

Прогулянка почалася з пластово-
го відкриття. По обіді „Спартанки“ 
провели гутірку про історію леще-
тування і правила безпеки. Нова-
цтво здавало вмілості „Морозенко“ і 
„Лещетарство“. 

При кінцi дня всі зібралися на 
велику ватру‚ де можна було загрі-
тися пісеньками і наситися солодо-
щами. Організатори перепровади-
ли знайому казку „Ріпку” і включили 

новаків i новачoк до участи в інсце-
нізації. Дітей нагородили відзначка-
ми. Bатра закінчилася традиційною 
пластoвoю піснею прощання „Ніч 
вже йде” та „іскрою“.

П р о в і д н и к а м и  п р о г у л я н -
ки були Таля Даниш – станична 
ню-йоркської станиці Пласту, Ліда 
Прокоп, Леся Маґун, Христя Іваник 
та Кікі Зінич. 

Учасники зимової прогyлянки пластунів-новаків. (Фото: Тарас Будорович)

Зустріч з Сенатором Еймі Клобушар 
Олександер Полець 

СЕЙНТ-ПОЛ, Міннесота. – 26 
лютого з допомогою української гро-
мади Адвокаційний комітет орга-
нізував зустріч з сенатором Еймі 
Клобушар. Понад 250 осіб прийшло 
почути сенатора. Програма розпо-
чалася фотосесією сенатора Е. Кло-
бушар з дітьми у вишиванках, яких 
прийшло понад 20 осіб. 

Потім Володимир Анастазієв-
ський, голова Українсько-Американ-
ського Осередку, представив Сена-
тора Е. Клобушар, Люду Анастазі-
євську від Адвокаційного коміте-
ту, Офілію Карамушко від „Maidan 
Minnesota“, Тома Генсона – дипло-
мата в резиденції і професора між-
народних наук при Міннесотському 
університеті. 

Також, з допомогою Е. Клобу-

шар було встановлено відеозв’язок з 
Києвом і до присутніх приєдналася 
Посол США в Україні Марія Йовано-
вич. Це зробило зустріч більш ціка-
вою та інформативною.

В програмі першою виступи-
ла Л. Анастазієвська, яка розпові-
ла про діяльність та працю Адвока-
ційного комітету та про організацю 
„Ukrainian War Casualties“, яка надала 
фінансову допомогу багатьом пора-
неним добровольцям-військовикам. 

У  ме т р ополі ї  С ейн т  Пол-
Міннеаполіс внаслідок війни в Укра-
їні виникло дві організації. Одна з 
них, „Maidan Minnesota“, взялася за 
постачання медикаментів на передо-
ву лінію військових дій пораненим 
військовим, а друга, „Ukrainian War 
Casualties“, зайнялася постачанням 
фінансової допомоги пораненим, які 
проходять реабілітацію. 

Бачачи потребу знайти допомо-
гу Україні на вищому рівні, україн-
ська громада створила Адвокацій-
ний комітет, який зайнявся інфор-
маційною ділянкою для наших сена-
торів і конґресменів, організував 
зустрічі з представниками обох сена-
торів та майже з усіма представника-
ми конґресменів, а в деяких випад-

ках також особисто з конґресменами 
штату. Найуспішними були зв’язки 
з Е. Клобушар. Вона в Сенаті є чле-
ном „Ukraine Caucus“, цього літа осо-
бисто прийшла привітати „Фести-
валь української спадщини“, а цієї 
зими, ще з двома сенаторами, їзди-
ла в бойову зону на південному схо-
ді України.

На зустрічі О. Карамушко роз-
повіла про діяльність організації 
„Maidan Minnesota“, яка спромоглася 
переслати велику кількість ліків для 
поранених військових. Про сучасну 
ситуацію у світі розповів Т. Генсон, 
який має досвід 23-річної диплома-
тичної праці в країнах Европи, Азії 
та в СРСР.

Сенатор Е. Клобушар розповіла 
про її неформальні зв’язки з україн-
цями Міннесоти, а тоді дуже послі-
довно оповіла про її поїздку до зони 
конфлікту на південному сході Укра-
їни. 

Посол М. Йованович розпові-
ла про її працю в Україні. Під час 
цих двох промов були багаторазові 
оплески, а після закінчення промов 
багато письмових запитань, на які 
сенатор давала відповіді. Ті запитан-
ня, які стосувалися дипломатії, вона 
направляла до Посла М. Йованович, 
яка відповідала на них. Українська 
громада була задоволена зустріччю.

Сенатор Еймі Клобушар з молоддю української громади в Міннесоті. 
(Фото: Зіна Ґутманіс)
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Увесь світ відзначив Шевченкове свято

КИШИНІВ

Покладання квітів до пам’ятника 
Тарасові Шевченкові відбулося на 
території гімназії ч. 8, яка носить 
ім’я Великого Кобзаря. У заході взя-
ли участь представники українських 
громадських організацій Молдо-

ви, творча інтелігенція, учні та педа-
гогічний колектив гімназії, а також 
дипломати Посольства України в 
Молдові. 

Промовляв Посол України в Мол-
дові Іван Гнатишин. Учасники зустрі-
чі читали вірші та співали пісні на 
вірші Т. Шевченка і приєдналися до 
всесвітньої акії „GlobalShevchenko“. 

Аґенція „Укрінформ“ підготувала повідомлення про відзначення дня 
народження Тараса Шевченка в українських громадах світу. 

КИЇВ

В київському парку ім. Тараса 
Шевченка 9 березня відбулася акція 
„Global Shevchenko“, присвячена 
дню народження поета. Сотні киян 
одночасно зачитали вірш „В казе-
маті“ („Мені однаково, чи буду)“. 

Подібні читання в цей же час від-
булися в Ризі, Одесі, Маріюполі, 
Луцьку, Івано-Франківську, Рівно-
му, Житомирі, Ужгороді, Сумах, 
Хмельницькому, Чернівцях, Мико-
лаєві, Буенос-Айресі, Баку, Празі та 
багатьох інших містах. 

Учасники акції фотографували-
ся біля пам’ятників Т. Шевченкові 
у своїх містах. До цієї частини акції 
долучились понад 3,500 учасників 
з 25 країн світу та 132 населених 

пунктів України, зокрема, учасни-
ки з Азербайджану, Білорусі, Бол-
гарії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, 
Йорданії, Канади, Китаю, Куби, 
Латвії, Литви, Македонії, Польщі, 
Росії, Румунії, Словаччини, Слове-
нії, США, Угорщини, Франції, Хор-
ватії та Чехії.

У Києві 10 березня, у Націо-
нальному музеї Т. Шевченка пре-
зентували найбільше у світі видан-
ня „Кобзаря“. Розміри цієї книги 
становлять 2 метри у висоту і 1.5 
метра у ширину. У книзі шість сто-
рінок, на яких викладені найбільш 
знакові твори Т. Шевченка. У цере-
монії взяли участь посли Білорусі, 
Індії, Македонії, Мексики, Пакиста-
ну, Польщі. Під час урочистої цере-
монії була представлена виставка 
„Шевченко і Київщина“. 

ВАШІНҐТОН

Українська грома да США і 
представники Посольства Укра-
їни 9 березня вшанували 203-тю 
річницю з дня народження Тара-
са Шевченка. Церемонія, яка від-
булася біля пам’ятника Кобзаре-
ві в центрі американської столиці, 
розпочалася спільною молитвою, 
яку виголосив Єпископ Україн-
ської Католицької Церкви Іван 
Бура. Учасники церемонії покла-

ли квіти біля пам’ятника Тарасо-
ві Шевченкові. До присутніх звер-
нувся Посол України в США Вале-
рій Чалий, який сказав: „Сьогод-
ні ми робимо все можливе для 
звільнення України від окупанта. 
А допомагають нам дороговкази, 
які залишив великий Кобзар: гід-
ність, воля й любов до Батьківщи-
ни“. 

З промовою до присутніх звер-
нувся президент Світового Кон-
ґресу Українців Євген Чолій. На 
церемонії читали вірші Кобзаря.

Українці США і представники Посольства України біля пам’ятника 
Тарасові Шевченкові у Вашінґтоні. (Фото: „Укрінформ“)

РИГА

9-10 березня в рамках всесвітньої 
акції „GlobalShevchenko“ українці 
разом зі своїми латвійськими друзя-
ми провели низку заходів, присвяче-
них дню народження та дню смерті 
Великого Кобзаря. 

Після фотографування біля 
пам’ятника Тарасові Шевченкові 
учасники події поклали квіти‚ зачи-
тали вірш „В казематі“ та інші тво-
ри поета. Наймолодшою з учасників 
акції була Антоніна Рибіна з дитя-
чого садка при Ризькій українській 

середній школі з віршем „Садок 
вишневий коло хати“. 

10 березня в актовій залі Україн-
ської школи в Ризі відбувся літера-
турний вечір, організований спільно 
з місцевим Українським товариством 
„Дніпро“. Школярі читали вірші та 
співали пісні на слова поета. Також 
була проведена виставка витинанок. 

Урочистості закінчилися 12 берез-
ня в Українській греко-католиць-
кій парафії Преображення Господа 
нашого Ісуса Христа в Ризі. Після 
Літургії та Молитви за Україну від-
бувся вечір вшанування пам’яті Т. 
Шевченка.

ОТАВА

10 б ерезня Кана да приєд-
на лася  до  в с е св ітньої  а кці ї 
„GlobalShevchenko“, присвяченої 

203-ій річниці від дня народження 
Тараса Шевченка. Незважаючи на 
морозну погоду та сильний вітер, 
українці зустрілися до спільної 
фотографії біля пам’ятника поето-
ві у Отаві.

АТЕНИ

9 березня, з нагоди 203-ої річниці 
від народження Тараса Шевченка, 
українська громада Греції разом з 
представниками Посольства Укра-
їни, муніципалітетів міст Зографу 

і Мандра-Ідилія поклала квіти до 
трьох пам’ятників Кобзаря. 

Пам’ятники встановлені на тери-
торії української дипломатичної 
установи в Атенах, а також в парку 
Гуді Атен (муніципалітет Зографу) 
та на площі Грецько-української 
дружби в місті Мандра. 

Українська громада Греції поклала квіти до пам’ятника Кобзареві. (Фото: 
„Укрінформ“)

БУКАРЕШТ

Покладання квітів до пам’ятника 
Тарасові Шевченкові відбулася 
8 березня в центральному парку 
„Херестреу“.

У акції взяли участь представ-
ники Союзу українців Румунії, 
студенти українського відділен-
ня Букарештського університету, 
громадяни України, які тимчасово 
перебувають у Букарешті і праців-
ники Посольства України в Румунії. 

„Життя Великого Кобзаря є при-
кладом свідомого вибору людини, 

яка стала на нелегкий, наповнений 
випробуваннями шлях служіння 
українському народові“, – зазначив 
тимчасовий повірений у справах 
України в Румунії Євген Левиць-
кий. 

Про творчий доробок Т. Шев-
ченка говорили депутат парлямен-
ту Румунії від українських громад-
ських організацій, заступник голо-
ви Союзу українців Румунії Михай-
ло Трайста, голова Букарештського 
відділення Союзу українців Ярос-
лава Колотило, головний редак-
тор газети „Український кур’єр“ 
проф. Іван Робчук.

Покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченкові в Букарешті. 
(Фото: „Укрінформ“)

Представники українських громадських організацій Молдови біля 
пам’ятника Кобзареві. (Фото: „Укрінформ“)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 17 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ No. 1110

Contact us:  
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2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054 
General Information: 800-253-9862 • Fax: 973-292-0900
www.UkrainianNationalAssociation.org 
facebook.com/UkrainianNationalAssociation

Ukrainian National Association, inc.

Michael Zaugg, Conductor

A combined male chorus of over 50 
singers, featuring members from
Pro Coro Canada
Boyan Ensemble (Kyiv)
Homin Municipal Choir of Lviv
National Philharmonic of Ukraine
Chorus of the Armed Forces of Ukraine
Vydubychi Church Choir (Kyiv)
Ukrainian Bandurist Chorus (Detroit)
Axios Men’s Ensemble of Edmonton
Ukrainian Male Chorus of Edmonton

TORONTO • WEDNESDAY, APRIL 19, 2017 
7:30 PM, St. Paul's Anglican Church

ROCHESTER • THURSDAY, APRIL 20, 2017
7:00 PM, St. Michael's Roman Catholic Church

PHILADELPHIA • FRIDAY, APRIL 21, 2017
7:00 PM, Cathedral of the Immaculate Conception

NEW YORK CITY • SATURDAY, APRIL 22, 2017
7:30 PM, St. Francis Xavier Roman Catholic Church

Tickets $35 • Available at the door and  
at  www.resurrectionalliturgy.com

MUSIC FROM THE  
RESURRECTIONAL DIVINE LITURGY  
Fr. John Sembrat OSBM
And selected Ukrainian sacred masterpieces

MUSIC FROM THE UKRAINIAN  
SACRED CHORAL TRADITION

них ресурсів України Остап Семе-
рак, генеральний директор Шев-
ченківського національного запо-
відника Мар’ян Піняк, його пер-
ший заступник Ігор Ліховий, а 
також представники органів міс-
цевого самоврядування.

Після Літургії було висадже-
но символічне дерево єднання з 
жолудів столітніх дубів, які рос-
туть на Тарасовій горі. Також тра-
диційно було посаджено біблій-
не дерево – смоківницю. В заду-
мі організаторів ця акція стала 
початком висадження алеї дубів із 
Тарасової гори на площах та у пар-
ках України і світу, які пов’язані з 

ім’ям Тараса Шевченка.
За словами Владики Йосифа, з 

цими дубами пов’яжуться корін-
нями різні міста України, схід та 
захід, і всі українці, які покину-
ли рідну землю і осіли корінням в 
чужих краях.

О п іс л я  в і д б ула с я  у р оч ис -
та хода на Тарасову гору, а також 
церемонія покладання квітів до 
пам’ятника Т. Шевченкові. На 
могилі Кобзаря було відслужено 
Панахиду за упокій його душі та 
всіх полеглих за волю України. 

Після цього священикам було 
передано паростки дубів, які вони 
повезли до Києва, Вінниці, Чер-
нігова, Черкас, Вишгорода, Білої 
Церкви, Фастова, Ірпеня, Василь-
кова, Обухова, Ніжина, Золотоно-
ші, Вишневого. 

(Закінчення зі стор. 1)

Патріярх УГКЦ...

Патріярх УГКЦ Святослав поклав квіти на могилу Тараса Шевченка. 
(Фото: Олександер Костирко)
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нове покоління для нової україни

9 вересня, субота

•  святковий бенкет за участі патріарха уГкЦ 
святослава (Шевчука) та владики бориса (Ґудзяка), 
жертводавців і приятелів уку з усього світу (за 
придбаними квитками)

10 вересня, неділя

•  архиєрейська божественна літургія в храмі  
святої софії - премудрості божої, яку очолить 
владика борис (Ґудзяк). благословення нових 
фундаторських цеглинок

•  Чин освячення і відкриття Центру Митрополита 
андрея Шептицького за участі головних фундаторів 
джеймса та луїзи темертеїв

•  відкриття виставки, присвяченої Митрополитові 
андрею Шептицькому благословення стіни 
вшанування найбільших жертводавців кампанії 
розвитку уку (2010-2016)

•  концертна програма (за придбаними квитками)

11-12 вересня, понеділок-вівторок

•  серія публічних заходів, лекцій, презентацій, 
майстер-класів від викладачів уку та запрошених 
гостьових лекторів

•  вистава Шкільного театру уку

13 вересня, середа 

•  паломницький тур духовними центрами Галичини 
(унівська лавра, крехівський монастир, страдч та ін.) 
(за придбаними квитками)

•  святкування початку нового навчального року уку 
та церемонія вручення стипендій для студентів на 
різних факультетах

14 вересня, Четвер

•  божественна літургія з нагоди храмового  
празника університетської церкви  
святої софії - премудрості божої

український католиЦький університет запроШує  
друзів і жертводавЦів з ЦілоГо світу до львова  

на святкування заверШення  
сеМилітньої каМпанії розвитку уку (2010 – 2016)

п р о г р а м а

за додатковою інфорМаЦією, звертайтеся до UCEf: 

 1-773-235-8462 (104)      ucef@ucef.org

9-14 вересня 2017 / львів 
зарезервуйте дату

на заверШення  
каМпанії  

розвитку уку  
(2010-2016)

святковий  
тиждень уку  

у львові
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Гімназія має свій музей, популярний за межами Волині 
Володимир Рожко 

ЛУЦЬК. – Гімназія ч. 14 ім. Васи-
ля Сухомлинського належить до 
одного з престижних навчальних 
закладів міста. В її структурі є гім-
назія і дитячий садочок, які нара-
ховують 1,068 вихованців. Навчаль-
но-виховний процес провадять 120 
вчителів, 23 вихователі дитячого 
садка. Співпрацюють з гімназією 19 
викладачів з Східньо-Европейсько-
го національного університету ім. 
Лесі Українки, Луцького національ-
ного технічного університету. Керує 
цим колективом досвідчений педа-
гог Марія Кардаш – викладач з 36- 
річним стажем.

Окрасою гімназії є її Народний 
етнографічний музей „Світлиця”, 
який свої витоки бере з 1978 року. 
Постав цей осередок з ініціятиви 
тодішнього директора Богдана Све-
реди та Заслуженого вчителя істо-
рії Г. Марущака, які розпочали збір 
експонатів не лише серед батьків 
своїх вихованців, а й серед жителів 
Волині в цілому. Музей нараховує 
2,300 експонатів, з них 1,912 визна-
но ориґінальними, а до Державно-
го реєстру національно-культурно-
го надбання занесено 161 експонат, 
з яких 60 археологічних знахідок 
належать до Трипільської культури. 

Серед ориґінальних експона-
тів – кам’яні знаряддя праці, зна-
йдені під час розкопок біля Луць-
ка, у яких брали участь вчителі і 
учні гімназії, наконечники до стріл 

і списів, рідкісні монети ХVІІ-ХVІІІ 
ст. із Гнідавського скарбу й інші не 
менш цінні знахідки. 

На особливу увагу заслуговує в 
музеї багатюща етнографічна збір-
ка: народний чоловічий, жіночий, 
дитячий одяг, взуття, килими, руш-
ники, скатертини, серветки й інше. 
Тут є справжня волинська піч, 
ткацький верстат, посуд, речі побу-
ту. Окремі експонати датуються 
ХІХ ст. Також є волинські й інших 

реґіонів писанки, виконані відоми-
ми майстрами.

 В експозиції у вигляді іконостасу 
представлені предмети церковно-
го мистецтва: ікони, іконки, мальо-
вані по дереву, рельєфні зображен-
ня на металі, хрести, богослужбові 
книги, церковно-історичні видання 
з минулих часів. 

Музей відомий великою науко-
во-просвітницькою роботою, яку 
проводить вчительський колектив 

і завідуючий цією духовною скарб-
ницею Б. Свереда. Щороку музей 
відвідує багато зацікавлених сво-
їм минулим гостей з України, Кана-
ди, США, країн Балтії, Польщі, 
Німеччини, Швеції, Румунії, Японії, 
Китаю й інших країн.

В музеї проводять родинні свя-
та, фестивалі, наукові семінари, 
навчальні заняття для учнів гімназії, 
студентів університетів, коледжів, 
вчителів-слухачів курсів при Волин-
ському інституті післядипломної 
педагогічної освіти, відбуваються 
зустрічі з видатними особистостя-
ми Волині, України. Частим гостем 
в музеї буває волинянин академік 
Микола Жулинський, депутати Вер-
ховної ради України, письменники, 
поети, відомі історики.

На базі музею діють народний 
фолкльорний колектив „Дивоцвіт”, 
гуртки народної вишивки, писан-
карства, секції історії, краєзнавства, 
археології, етнографії, наукове това-
риство „Інтелект”.

В початкових клясах гімназії 
викладачем основ християнської 
етики є о. Сергій Коц, священик 
Української Православної Церк-
ви Київського Патріярхату, одно-
часно й духівник навчально-вихов-
ного комплексу, який побував на 
східньому фронті серед захисників, 
яким надавав духовну опіку. 

У 2012 році музеєві надано 
почесне звання Народний‚ а 2015 
року занесено в Літопис освіти і 
науки України.

Біля збірки ікон – директор Луцької гімназії Марія Кардаш. (Фото: 
Володимир Рожко) 

ПОДОРОЖІ                                                                                                                                       

СПОРТ                                                                                                                                                   

Гокеїсти з Едмонтону перемогли в турнірі „Kyбoк Aлeкcaндра“
Богдан Радь

ТОРОНТО. – 18-19 лютого відбув-
ся Другий щорічний міжнародний 
український гокейний турнір „Kyбoк 
Aлeкcaндра“ під патронатом Україн-
ської спортивної централі Америки 
та Канади (УСЦАК).

 В змаганнях брали участь дві 
гокейні команди з Торонто – 
„Kонтакт“ і „Козаки“, команди „Юкi 
Kлюб“ з Монреалю (Квебек), „Леви“ 
з Едмонтону (Альберта) та „Kopoлі“ 
з Ню-Джерзі (США). 

18 лютого було проведено п’ять 
ігор по круговій системі, після яких 
кожна з команд обрала „MVP” (най-
кращий гравець) з команд-суперни-
ків. Медалі MVP були вручені вве-
чері, під час прийняття в „Baby Point 
Lounge“, де святкування тривало до 
світанку. 

19 лютого вранці змагали-
ся команди „Козаки“ та „Kopoлі“ 
за вихід в півфінал. Команда з 
Ню-Джерзі забила перший ґоль, 
але „Козаки“ згуртувалися і заби-
ли шість ґолів. „Kopoлі“ спробували 
зламати перебіг на свою користь, але 
спромоглися лише на два ґолі в тре-
тьому періоді. „Kopoлі“ посіли лише 
п’яте місце поступившись „Козакам“ 
з кінцевим рахунком 6-3. 

У першому півфіналі „Леви“ лег-
ко здолали опір „Юкi Kлюб“, пере-
магаючи гокеїстів з Монреалю з 
рахунком 5-1. В другому півфіналі 
„Kонтакт“ не мав проблем з коман-
дою „Козаки“, здолавши останніх з 
рахунком 6-2. 

Доля бронзових нагород була 
вирішена в протистоянні „Козакiв“ 

з „Юкi Kлюб“. Представники Кве-
беку забили першими, але „Козаки“ 
зуміли відповісти і перший період 
закінчився з рахунком 1-1. В другому 
періоді „Юкi Kлюб“ забив ще два ґолі 
і рахунок став 3-1. В середині трeтого 
періоду гокеїсти з Торонто скоро-
тили відставання – 3-2. Менше ніж 
дві хвилини до кінця третього пері-
оду вони двічі поспіль вразили воро-
та супротивників (3-4). Але гокеїс-
ти „Юкi Kлюб“ за 24 секунди до кін-
ця основного часу зусиллями Джефа 
Дебеля перевели гру в овертайм. 

На арені панувала тиша. Гляда-
чі намагалися збагнути, що стало-
ся на їхніх очах протягом останніх 
двох хвилин гри. Кульмінація наста-
ла швидко. Лукас Бендер забив пере-

можний ґоль і „Козаки” посіли третє 
місце в турнірі.

Гра за золоту медалю була гід-
на фіналу „Кубка Стенлі”. Гокеїс-
ти з Едмонтону вирішили повер-
нутися до Альберти переможцями. 
Команда „Kонтакт“ після перемоги 
над „Левaми“ з рахунком 5-0 попе-
реднього дня змагань випромінюва-
ла впевненість. Гра була швидкою та 
жорсткою. Жодна з команд не мала 
наміру поступатися. Після драматич-
ного змагання за бронзові нагороди 
вболівальники не були розчаровані 
побаченим. 

Гра за перше місце була захоплю-
ючою. В кінці першого періоду раху-
нок був 1:1. Гокеїсти з Едмонто-
ну зуміли змінити перебіг подій і в 

кінці другого періоду рахунок був 
3:3. Коли третий період розпочав-
ся, конкуренція була жорсткою. За 
1 хвилину 6 секунд до кінця третьо-
го періоду рахунок був 6:3 на користь 
Едмонтону. Змінивши воротаря на 
шість польових гравців, „Kонтакт“ 
за 24 секунди забив два ґолі. Рахунок 
став 6:5. 27 секунд, що залишилися 
до кінця основного часу, „Kонтакт“ 
провів в безперервних атаках на 
ворота суперника. Гравці з Едмон-
тону вистояли і здобули „Kyбoк 
Aлeкcaндра“‚ перемагаючи у фіналі з 
рахунком 6:5.

Всі команди-учасниці чемпіонату 
виявили бажання взяти участь у тре-
тьому турнірі. Едмонтон взяв на себе 
зобов’язання виставити дві команди 
на наступні змагання, що дає підста-
ву провести турнір саме в цьому міс-
ті. З командами з Дітройту, Чикаґо, 
Клівленду, Вініпеґу та Калґарі „Kyбoк 
Aлeкcaндра“ створює чудові умови 
для відродження українського гокею 
в Північній Америці.

Особливу подяку отримав Мирон 
Биц, президент УСЦАК, за ініцію-
вання турніру „Kyбок Aлeкcaндра“ 
в 2016 році як частини святкування 
„Ukrainian Hockey Weekend” на аре-
ні „Prudential Center”. Ця подія вклю-
чала в себе святкування „Дня укра-
їнської спадщини”, де були представ-
лені зразки української культури та 
мистецтва. Після цих урочистос-
тей команди Національної гокей-
ної ліґи „New Jersey Devils” та „Los 
Angeles Kings” вийшли на гру реґу-
лярного чемпіонату „NHL”.

Команда „Леви“ – переможець турніру „Kyбок Aлeкcaндра“.
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ДО 80-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ В УКРАЇНІ

Cтали відомі дії справців НКВД
Левко Хмельковський

Видавництво „Смолоскип“ готує 
у Києві довідник про кадровий 
склад НКВД під час Великого теро-
ру у 1935-1941 роках. Я був причет-
ний до підготування цього довід-
ника і тому зацікавився, а хто ж в 
Ростові-на Дону арештував і роз-
стріляв Олімпія, брата мого діда, 
16 вересня 1938 року. Пізніше його 
вдова Анастасія отримала свідо-
цтво про те, що він помер у нево-
лі через хворобу серця 23 жовтня 
1942 року. НКВД усім видавало такі 
фальшиві свідоцтва, щоб прихова-
ти обсяг Великого терору. 

Я звернувся до Управління Феде-
ральної служби безпеки Росії у 
Ростовській області за відомостя-
ми про Олімпія й звідти началь-
ник підрозділу Б. І. Полієвець від-
повів, що арешт і обшук проводили 
дільничний інспектор М’якотних і 
майор Сахань. Олімпій походив з 
Волині і був страчений за участь у 
контрреволюційній організації.

У довіднику, що готується, я 
майора Саханя не знайшов. Там 
є лише Анґеліна Сахан, але вона 
служила в Управлінні НКВД Ста-
лінградської области. А от Мико-
ла М’якотних там є. Він закінчив 
семирічку у Ростові-на-Дону 1929 
року, потім фабрично-заводське 
училище, у 1938 році прийшов в 
органи НКВД. Служив до 1966 року 
і на пенсію пішов у званні полков-
ника. На мою думку, це він арешто-
вував Олімпія, бо іншого з таким 
прізвищем в списку НКВД просто 
немає. 

Поява довідника про кадри 
НКВД дає можливість не тільки 
дізнатися про життєписи тих служ-
бовців, а й виявити, чим же вони 
у НКВД займалися. Про це можна 
прочитати у судових справах, що 
зберігаються в архівах НКВД-КГБ. 
Я читав ці справи в Черкаському 
обласному архіві (фонд Р-5625), 
коли готував книжку „1937“ про 
репресії комуністичної доби, вида-
ну у Львові 2001 року. Коли мені 
надали можливість читати ці архів-
ні справи, то узяли письмову обі-
цянку, що я не виписуватиму пріз-
вища службовців НКВД. При зали-
шенні архіву мали перевіряти, чи 
я дотримався цього правила. Усе ж 
я виписав до зошита ряд прізвищ і 
тепер маю нагоду познайомитися з 
біографіями цих осіб. 

У Вінниці (справи ч. 1949, 3383, 
2505) акт про розстріли в’язнів 
складали сержант державної безпе-
ки Рассій, начальник першого спе-
ціяльного відділу НКВД сержант 
Перепеляк, слідство очолив заступ-
ник начальника управління стар-
ший лейтенант державної безпе-
ки Пришивцев. У Монастирищі 
(справа ч. 5351) слідчим оператив-
ної групи був лейтенант державної 
безпеки Левін.

Тепер є нагода дізнатися дещо 
про них самих. Степан Рассій був 
сержантом до 22 червня 1939 року, 
коли дістав звання молодшого 
лейтенанта державної безпеки, а 
також станом до 1948 року дістав 
два ордени Червоної зірки та орден 
Вітчизняної війни. Михайло Пере-
пеляк теж не був забутий і став 
молодшим лейтенантом державної 
безпеки, отримав ордени Червоно-
го Прапора і Вітчизняної війни. 

Про Антона Пришивцина (так 

у довіднику) відомо, що він наро-
дився 1905 року, до ВКП(б) всту-
пив 1927 року й того ж року прий-
шов у НКВД. Коли закінчився 
Великий терор і почали арештову-
вати виконавців, його у 1939 році 
теж арештували, але відпустили у 
1940 році для продовження служ-
би. Старшим лейтенантом він став 
у 1938 році, а ще раніше, у 1937-му, 
був відзначений орденом Червоної 
зірки. 

Саме арешти виконавців Вели-
кого терору дали можливість дізна-
тися з їхніх допитів про те, що дія-
лося у органах НКВД. Справа ч. 
912617: в Уманському окружному 
відділі НКВД влаштували „лябора-
торію“, у якій тортурували в’язнів. 
Григорій Петров бив їх по черзі 
ніжкою від столу, а інші в’язні в цей 
час „качали гас“ – стояли під стіна-
ми і робили безупинні присідання 
або повзали по підлозі. На помер-
лих від тортур судовий медичний 
експерт Лебедєв виписував довід-
ки про смерть з вигаданих хвороб. 
До цих тортур були причетні Соло-
мон Борисов-Лендерман, Олек-
сандр Томін, Самуїл Абрамович, 
Микола Зудин, Леонід Щербина. 
Вчили їх „фахівці“ з Києва – Рай-
хман і Бабич. Один з катів – Антон 
Данилов у 1959 році був заступни-
ком начальника Управління КҐБ по 
Львівській області. 

Ось життєписи кількох з них з 
довідника „Смолоскипа“:

Капітан державної безпеки Бори-
сов-Лендерман Соломон Ісайович 
народився в 1899 році. Проходжен-
ня служби: на 9 лютого 1936 року 
– Київська область. Засуджений 
6 лютого 1941 року на вісім років 
позбавлення волі, але 21 січня 1943 
року висланий на фронт. Помер в 
1955 році.

Томин Олександр Сократо-
вич народився в 1901 році. Слу-
жив у Київській області і Молдав-
ській АРСР. Арештований 3 верес-
ня 1938 року і засуджений 6 лютого 
1941 року Військовим трибуналом 
НКВД Київського округу на шість 
років. 13 серпня 1942 року висла-
ний на фронт, був заступником 
начальника відділу контррозвід-
ки „СМЕРШ“ Білоруського фронту. 
Майор. Мав ряд нагород. 

Щербина Леонід Семенович 
народився в 1901 році. В орга-
нах НКВД з 1931 року (Київська 
область). Військовий трибунал 
військ НКВД засудив його 6 лютого 
1941 року на три роки ув’язнення.

Бабич Ісай Яковлевич народив-
ся в 1902 році в Бериславі Херсон-
ської губернії. Служив у Миколає-
ві, Балті, Харкові, Вінниці, Одесі. У 
Києві виконував обов’язки началь-
ника Управління НКВД в 1938 році. 
Дослужився до звання генерал-лей-
тенанта, мав багато нагород. Помер 
9 грудня 1948 року в Москві. 

В багатьох областях чорним кру-
ком зустрічається прізвище майо-
ра державної безпеки Олександра 
Шашкова. Він народився в 1900 
році у селі Степне-Мітюнине Улья-
новської области. До ВКП(б) запи-
сався у 1919 році. Станом на 8 січня 
1936 року працював у Центрально-
му апараті НКВД УРСР і був при-
значений комендантом, проводив 
розстріли арештованих. Коли хви-
ля репресій затихла, у ката ста-
ло меншим завантаження і його 
призначили у березні 1938 року 

начальником адміністративно-гос-
подарського управління в Управ-
лінні державної безпеки Україн-
ської РСР, а згодом він служив у 
Донецькій та Запорізькій облас-
тях. Кар’єра ката обірвалася у лип-
ні 1942 року, коли куля знайшла 
його на фронті. Поховали О. Шаш-
кова в селі Арефине Новгородської 
области. 

Ось один із звітів про дії О. 
Шашкова. 

„Акт коменданта НКВД УРСР О. 
Г. Шашкова про виконання поста-
нови трійки УНКВД по Київській 
області. 1937 року, серпня 7 дня. Я, 
комендант НКВД УРСР – ст. лейте-
нант державної безпеки тов. Шаш-
ков, в присутності начальника вну-
трішньої тюрми НКВД УРСР – мол. 
лейтенанта державної безпеки тов. 
Нагорного і помічника начальни-
ка внутрішньої тюрми НКВД УРСР 
– тов. Кобенек, на основі вказів-
ки голови Трійки НКВД Київської 
области - ст. майора державної без-
пеки – тов. Шарова, згідно виписок 
з протоколів засідань Трійки при 
Київському Облуправлінні НКВД 
від 3 серпня 1937 року, привів у 
виконання вирок над засудженими 
до вищої міри кримінального пока-
рання – розстрілу: Кучер Кири-
ло Григорович, Гордієнко Андрій 
Семенович, Старенький Юхим 
Никанорович, Рогоза Сидір Омеля-
нович, Погорілий Кіндрат Матвійо-
вич, Рудюк Ілля Григорович, Мар-
тиненко Кирило Єфремович, Рого-
за Йона Микитович, Затула Іван 
Данилович, Затула Семен Данило-
вич, Лісовий Петро Іванович, Сту-
пак Іван Мусійович, Ступак Мусій 
Яковлевич, Баштовий Наум Іва-
нович, Полнов Вілен Федорович, 
Журавель Степан Родіонович, Муха 
Гаврило Павлович, Яременко Гнат 
Федосійович, Петрушенко Григорій 
Тимофійович, Петрушенко Тимо-
фій Овсійович, Стороженко Гаври-
ло Антонович, Петрусенко Андрій 
Артемович, Кохан Данило Мико-
лайович, Марченко Микола Юхи-
мович, Іванченко Василь Семено-
вич, Міщенко Михайло Іванович, 
Силенко Семен Павлович, Коно-
валенко Іван Іванович, Приходь-
ко Сава Панасович, Головко Антон 
Петрович, Бордиженко Федір Юхи-
мович, Логвиненко Порфирій 
Андрійович, Кобилинський Дем’ян 
Іванович, Соловей Архип Полікар-
пович, Безверхий Дмитро Севас-
тянович, Кулиниченко Іван Пав-
лович, Піпко Митрофан Васильо-
вич, Сивець Михайло Єгорович, 
Косинський Андрій Михайлович, 
Леонтович Федір Павлович, Голес 
Йосип Тимофійович, Братусь Вар-
фоломій Митрофанович, Поліщук 
Мусій Овдійович, Кучеренко Олек-
сандр Семенович, Лук’янчук Абрам 
Несторович, Красевич Степан Дми-
трович, Грицаюк Макар Іларіоно-
вич, Грицаюк Федір Макарович, 
Гайдай Дмитро Андрійович, Бабій 
Олексій Тарасович, Борозинець 
Іван Петрович, Осипов Василь 
Іванович, він же Чистов, він же 
Чикригин, Гордійчук Микола Яков-
левич. 

Були присутні і смерть розстрі-
ляних констатували: 

Комендант НКВД УРСР старший 
лейтенант державної безпеки Шаш-
ков, 

Начальник внутрішньої тюрми 
НКВД УРСР молодший лейтенант 

державної безпеки Нагорний, 
Помічник начальника внутріш-

ньої тюрми Кобенек“.
Лише однієї серпневої ночі 

у Києві застрелили 53 чоловіків, 
переважно українців, серед яких 
були і батьки з синами. Кожне пріз-
вище – осиротіла сім’я, перерваний 
родовід, трагедія жертви. Хто ж це 
скоїв? Про Олександра Шашкова 
вже написано. 

Шаров Григорій Артемійович 
народився в 1907 році. Місце наро-
дження – Губаха. Служив у Київ-
ській області, на 7 червня 1939 року 
– у Вологодській області. Молод-
ший лейтенант державної безпеки

Кобінек Давид Дмитрович (в 
акті написано Кобенек) народився 
в 1900 році. На 28 листопада 1936 
року був помічником начальника 
тюрми НКВД УРСР. Нагороджений 
орденом Червоної зірки.

У справі ч. 3411 зберігся запис 
про засудження Військовим трибу-
налом НКВД 15 серпня 1941 року 
за фальшування справ у 1938 році 
заступника начальника Управління 
НКВД по Київській області Леоніда 
Павличева, а також його співробіт-
ників А. Д. Баличева, Н. Г. Соколо-
ва, Л. А. Тарасовського, П. А. Вос-
кобойникова. 

Біографічний довідник теж свід-
чить про них. Л. Павличев, наро-
дився 1908 року. В органах НКВД 
служив з 1931 року. У 1936 році 
його прислали до Києва з Горьков-
ської області в Росії. Коли репре-
сії були здійснені, його засудили 
на 10 років, але 12 січня 1942 року 
послали на фронт і дальша його 
доля невідома.

Олексій Баличев народився 1900 
року. Засудили його 15 серпня 1941 
року на 10 років неволі, але вже 31 
січня 1942 року звільнили і суди-
мість зняли. Знадобився у НКВД. 

Микола Соколов народився 1905 
року. В органах НКВД – з 1930 року. 
Його засудили на 10 років разом 
з О. Баличевим, але вже 21 грудня 
1942 року він був на посаді началь-
ника особливого відділу НКВД 
71-ої морської стрілецької бриґади, 
підполковник. І численні урядові 
нагороди не забарилися.

Лев Тарасовський народився 
1906 року. У 1936 році він служив у 
Вінницькій області, а до 22 жовтня 
1940 року – у Станіславській облас-
ті. Засудили його того ж дня, що й 
двох попередніх, на вісім років. 

Багатьох службовців НКВД не 
розстріляли після Великого теро-
ру, а ніби зберегли для дальшої 
катівської праці. Коли почалась 
війна, їх повернули до знайомих 
обов’язків у війську – начальника-
ми особливих відділів, у контрроз-
відку „СМЕРШ“. І вони продовжи-
ли репресії. 

Справа ч. 7820. У селі Почапинці 
(тепер це Черкащина) сексот (таєм-
ний інформатор) НКВД „Муха“ 
повідомив, що 57-річний селя-
нин Яків Лаврега запевняв людей: 
„Запануєм ще ми, браття, у своїй 
сторонці“. Сексот „Око“ додав, що 
цей селянин при людях співав „Ще 
не вмерла Україна“. До місцевого 
відділу НКВД надійшло розпоря-
дження: „т. Бєлоусов. Заведіть аґен-
турну обробку і приступайте до 
активного опрацювання“. Бєлоусов 
приступив і 28 вересня 1937 року 

(Закінчення на стор. 18)
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ПЛЕМ’Я ПЛАСТУНОК  „ПЕРШІ СТЕЖІ“
влаштовує

„ДЕННИЙ ТАБІР ПТАШАТ ПРИ ПЛАСТІ“
     для дітей від 4 до 6 років, які володіють 

(розуміють і говорять) українською мовою

• Дитина мусить мати закінчених 4 роки життя до 31 серпня 2017 р. Вийнятків немає. 
• Дитина мусить мати усі приписані щеплення.
• Дитина, яка склала Заяву Вступу до новацтва, не може брати участи в таборaх для Пташат.

 Табір відбудеться на Союзівці  у двох групах:
• від неділі 25 червня до суботи 1 липня 2017 р.
• від неділі 2 липня до суботи 8 липня 2017 р.

У справі кімнат просимо порозуміватися прямо з Адміністрацією Союзівки:
SOYUZIVKA, P. O. Box 529, 216 Foordmore Road, Kerhonkson, NY 12446

                         (845) 626-5641;  www. Soyuzivka.com;  Fax: 845-626-4638

• Tаборова оплата: $150.00 ($20.00 незворотні); оплата за два тижні 290.00 дол.
• Зголошення і таборову оплату (чек виписаний на Plast – Pershi Stezhi) надсилати до: 

 Mrs. Oresta Fedyniak, 2626 W. Walton Ave., Chicago, IL 60622
                       Tel.: 773 486-0394 (від 8:00 до 10:00 ранку)

• Реченець зголошень: 30 травня 2017 р.  • Після реченця не принимаємо зголошень.
• Лікарську посвідку НЕ пересилати з анкетою зголошення. Просимо передати при       
   реєстрації.

КАРТА ЗГОЛОШЕННЯ НА ТАБІР ПТАШАТ-2017
Ім’я і прізвище дитини ....................................................................................................................

                        по-українськи і по-англійськи

Дата народження ...............................................................................................................................
Адреса ....................................................................................................................................................
Телефон .................................................... E-mail ..............................................................................

Просимо залучити посвідку дати народження дитини, яку вписуєтe на табір перший раз
     ☐ від 25 червня до 1 липня 2017 р.  ☐ від 2 липня до 8 липня 2017 р.
     Величина таборової сорочинки дитини: ☐ 6-8,  ☐10-12,    ☐14-16.
     ☐ Залучую чек на суму $..............           ☐ Резервую кімнату на Союзівці

................................................................................................................................................................
ім’я і прізвище матері (подати дівоче прізвище)

Завваги ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................Підпис батька або матері

ти Росії, життя багатьох людей як 
на охопленому війною Донбасі, так 
і в анексованому Криму може буде 
поставлене під загрозу.

Російська сторона відкидає звину-
вачення у порушенні прав кримчан. 
Представник Росії Роман Колод-
кін виступив проти запровадження 
тимчасових заходів і попросив суд 
відхилити клопотання України. Він 
заявив, що Україна каже, що метою 
її позoву є захист вразливого насе-
лення – зокрема на її сході, для яких 
тимчасові заходи, яких домагається 
Україна, „є питанням життя і смер-
ти“. Але водночас Р. Колодкін зви-
нуватив українські сили, зокрема 
добровольчі батальйони, в неодно-
разових обстрілах житлових квар-
талів міст Донбасу, а також звину-
ватив українські силові структури в 
тортурах і зникненні людей на сході. 

Р. Колодкін закликав Україну до 
повного виконання Мінських мир-
них угод. „Ситуація на сході Украї-
ни є трагічною, але для захисту насе-
лення Україна має щиро почати реа-
лізовувати Мінські угоди, які широ-

ко визнанні як єдине беззаперечне 
вирішення конфлікту“, – сказав він. 
Р. Колодкiн заявив, що в арґументах 
України, які вона виклала на понад 
800 сторінках, „немає доказів фінан-
сування тероризму“ з боку Росії. 

Інший представник Росії, адво-
кат Матіяс Форто, який виступав 
перед Р. Колодкінoм, говорив про 
Меджліс кримськотатарського наро-
ду, який був заборонений Росією 
на анексованому півострові в трав-
ні минулого року. М. Форто сказав, 
що Москва не отримувала інформа-
ції щодо протесту офіційного Києва 
проти заборони Меджлісу. М. Фор-
то також заперечував факти пору-
шень прав кримських татар та етніч-
них українців в окупованому Кри-
му. Так, за його словами, на півост-
рові є 80 засобів масової інформації 
українською та кримськотатарською 
мовами, а кримськотатарський теле-
канал АТR та газета „Авдет“ є впли-
вовими навіть за умов, що телека-
нал мовить з материкової України 
після відмови перереєструватися у 
2015 році.

За словами М. Форто, діти 
можуть навчатися кримськотатар-
ською мовою і в останні роки було 
відкрито одну нову кримськотатар-
ську школу, а українську мову, за 
його словами, впродовж останніх 
років вживають нібито менше через 
„брак зацікавлености батьків“ у 
тому, щоб їхні діти навчались в Кри-
му українською мовою в школах.

О. Зеркаль щодо арґументів Росії 
наголосила, що вони не витриму-
ють критики: „Чим більше буде брех-
ні, чим більше ми зможемо показати 
світові справжнє обличчя Російської 
Федерації“. Позиція України полягає 
у тому, що Росія різними способа-
ми підтримує формування, які вчи-
няють терористичні акти на терито-
рії України.

Під час слухань 9 березня згаду-
вали справу „Грузія проти Росій-
ської Федерації“, коли Тбілісі піс-
ля конфлікту з Росією в серпні 2008 
року подав кілька позовів до міжна-
родних інстанцій, включно з Міжна-
родним судом, проти Росії, звинува-
чуючи її, зокрема, в порушенні прав 
етнічного грузинського населення 
в Абхазії та Південній Осетії з 1990-
их років.

Голова суду, закриваючи засідан-
ня, попросив представників Украї-
ни та Росії бути в постійному кон-
такті з Гаґою.

Німецький політолог Андреяс 
Умланд заявив про можливий стри-
мувальний ефект для Росії в її пове-
дінці щодо найближчих сусідів, 
якщо Україна виграє позов. „Рішен-
ня суду, навіть якщо воно буде на 
користь України, миттєво небагато 
що змінить на місцях. Це була б рад-
ше символічна перемога для Укра-
їни, якщо вона отримає прихильне 
рішення суду. Але в довшій перспек-
тиві це рішення суду матиме важли-
ве значення, бо накладе обмеження 
на дії Росії у майбутньому“, – сказав 
А. Умланд.

10 березня у Міжнародно-
му суді ООН завершився перший 
етап слухань у справі за позовом 
України проти Росії. Ці слухання 
були присвячені не розгляду спра-
ви по суті, а тимчасовим запобіж-
ним заходам, які просить негай-
но запровадити Україна. Мета цих 
заходів – не допустити погіршен-
ня ситуації та продовження пору-
шень міжнародного законодавства 
з боку Росії на сході України та в 
Криму. Тепер суд переходить до 
вироблення рішення. За різними 
оцінками, розгляд питання може 
потребувати від кількох тижнів до 
кількох місяців.

(Закінчення зі стор. 1)

Триває Міжнародний...

На засіданні Міжнародного суду у справі „Україна проти Російської 
Федерації“. (Фото: Радіо Свобода)

Представник Росії Роман Колодкін. 

Представник України, заступ-
ник Міністра закордонних справ 
України Олена Зеркаль.
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рігаючи свій корупційний „статус-
кво“ – лише рік‚ від жовтня 2015-
го до листопада 2016-го. Зі слова-
ми „нема ніякого сенсу боротися 
за реформи‚ якщо уряд їх не хоче“ 
енерґійна‚ ініціятивна 28-річна Ю. 
Марушевська залишила свій пост. 
Розчароване таким станом справ у 
реформуванні важливих державих 
галузей USAID припинило фінан-
сування проєкту.

Й от нарешті дійшло до Р. Насі-
рова. І знову‚ вже вкотре‚ на весь 
зріст постає запитання: чи виста-
чить українській владі політичної 
волі довести справу Р. Насірова до 
суду і до покарання?

Отже‚ 2 березня Національ-
не антикорупційне бюро Украї-
ни вручило голові Державної фіс-
кальної служби підозру з приво-
ду зловживання службовим ста-
новищем. Як це випливає зі ще 
не зовсім ясних пресових звідом-
лень‚ йдеться про злочинну змо-
ву Р. Насірова з колишнім народ-
ним депутатом Олександром Они-
щенком‚ який тепер переховуєть-
ся у Великій Британії. Через різні 
псевдобіржі О. Онищенко прода-
вав газ державним підприємствам‚ 

від чого держава зазнала збитків 
на 2 млрд. грн. Роля Р. Насірова 
полягала в тому‚ що він незакон-
но реструктуризував зобов’язання 
за рентою трьох великих підпри-
ємств‚ головним власником яких 
був той самий О. Онищенко.

Саме вручення підозри було 
цікавим: це сталося у знамени-
тій київській лікарні для „обра-
них“ „Феофанія“. Кругова порука‚ 
котрою просякнута вся українська 
влада‚ для того й існує‚ щоб вчас-
но подавати знаки небезпеки‚ тому 
й Р. Насіров вже знав‚ що за ним 
ідуть‚ і встиг впасти на лікарняне 
ліжко – нібито з серцевим нападом. 
Тут як тут – купа адвокатів‚ аж 10 
„розгніваних чоловіків“‚ не дають 
підійти до „хворого“. Тим часом 
на вулиці збираються громадські 
активісти‚ щоб унеможливити вте-
чу Р. Насірова.

Вранці 4 березня лікарі‚ у супро-
воді детективів‚ привезли Р. Насі-
рова до Інс тит у т у кардіоло-
гії для ретельнішого обстеження і 
з’ясування‚ чи є можливість вести 
з підозрюваним досудове слідство. 
Обстеження не виявило в Р. Насі-
рова більшої проблеми‚ ніж дещо 
підвищений тиск крови. Його при-
везли у приміщення Соломенсько-
го районного суду Києва‚ але вирі-
шити‚ який має бути запобіжний 

захід щодо затриманого‚ не вдало-
ся‚ бо адвокати‚ як завжди в поді-
бних випадках‚ „не встигли вивчи-
ти матеріяли“. У приміщенні суду 
Р. Насіров провів цілу ніч. Перед 
будівлею знов чатували десятки 
активістів‚ щоб не дати затримано-
му втекти.

 Наступного ранку‚ 5 березня‚ 
суд знову не міг початися – адво-
кати Р. Насірова висунули вимо-
гу замінити суддю Олександра 
Бобровника. А 5 березня минав 
72-годинний термін‚ протягом яко-
го підозрюваного можна без офі-
ційного звинувачення тримати під 
вартою. Оскільки то була неділя і 
відпадала можливість залучити до 
справи іншого суддю‚ 6 березня Р. 
Насірова випустили з-під варти. 

Що ж далі? А далі – ситуація‚ 
коли „і хочеться‚ і колеться“: при 
усьому бажанні системи врятувати 
одного зі „своїх“‚ на цей раз вона 
змушена пожертвувати Р. Насіро-
вом. Президент Петро Порошен-
ко вже заявив‚ що антикорупцій-
ні органи – абсолютно незалежні‚ 
тому‚ мовляв‚ навіть його не ста-
вили до відома щодо затримання Р. 
Насірова. Може‚ й так. 

Але є ще одна обставина‚ котра 
змушує ці незалежні органи і вла-
ду в цілому засвідчити вірність 
законові і правосуддю: за діяльніс-

тю Національного антикорупцій-
ного бюра України і Спеціялізова-
ної антикорупційної прокурату-
ри уважно стежить Міжнародний 
валютний фонд. Від його думки 
й оцінки залежить подальша про-
грама кредитування ледве живої 
української економіки. Більше того 
– однією з умов кредитування є 
також створення до середини черв-
ня цього року незалежного‚ неза-
анґажованого антикорупційного 
суду в Україні. Так що відступати 
на цей раз влада не має куди.

7 березня Соломенський суд сво-
їм рішенням ухвалив заарештуван-
ня Р. Насірова на 60 днів‚ поки три-
ватиме досудовий розгляд справи‚ і 
заставу сумою 100 млн. грн. 

Слід би ще наглосити на тому‚ 
що випадок з Р. Насіровом – осо-
бливий. Це вперше до рук право-
суддя потрапляє урядовець з самої 
середини вкрай корумпованої дер-
жавної машини. Тому його колиш-
ній заступник К. Лікарчук вважає‚ 
що цього арештанта треба тримати 
у броньованій камері‚ бо його жит-
тя може опинитися під загрозою 
– надто багато Р. Насіров знає про 
злочинну діяльність українських 
чиновників і політиків.

Який розвиток і який кінець 
матиме ця історія‚ згодом розпові-
мо для наших читачів неодмінно.

(Закінчення зі стор. 1)

Справа Насірова...

Практичний нащадок швайцар-
ського роду має свої пляни щодо 
талановитого юнака, тож віддає 
його аж в 4-річну науку до живо-
писця Ширяєва, бо хоче мати сво-
го покоєвого художника. Але пан 
ніколи не віддав би юнака в науку, 
якби хлопець так шалено цього не 
прагнув, якби не горів цим…

А уявіть, який по  тужний і світ-
лий талант треба було мати, щоб 
довкола його викупу з кріпацтва 
і вступу в Ака  де мію закрутилися 
такі імениті люди, як Жуковський, 
Брюлов і багато інших. Це просто 
якась нереальна історія!.. Досто-
ту історія про успіх. Хоча, треба 
чесно визнати: якби більшість з 
тих людей знали, що допомагають 
передовсім поетові, а не художни-
кові, нічого б такого не сталося.

І дітям, і студентам варто наго-
лошувати, що сильна і дієва мрія 
відкриває нам усі шляхи, навіть, 
здавалося б, у найнесприятливішо-
му середовищі, однак‚ для цього 
треба вперто і каторжно працюва-
ти. Тож приклад Шевченка має їх 
окрилювати, а не вганяти в безна-
дію. Срібна медаля Академії, ака-
демік гравюри, розпис Боль шого 
театру, високо освічений юнак, що 
має шанс продовжити навчання в 
Римі, – це все про Шевченка. Його 
чекає феєричне життя – він бачив, 
як живуть вищі суспільні прошар-
ки, він умів бути франтом, був улю-
бленцем веселого творчого това-
риства – адже він не тільки худож-
ник, а ще й чудово співає, легко 
віршує…

Але виявляється, що те його вну-
трішнє світіння, то далеко не аба-
журне сяйво, то – вогонь прав-
ди. Він ані на мить не забуває про 
своє коріння і про ту не-правду, яка 
панує на його батьківщині. Шев-
ченко має мужність не записати-
ся в лави прославляльників росій-
ського царя, який хай і лівим ґудзи-
ком правої поли, але теж був при-
четний до його викупу з неволі. 
Але для генія правда – понад усе. 
І Шевченко переливає свою прав-

ду в поезію, і його слова снуються 
в такій божистій послідовності, що, 
змикаючись одне з одним, дають 
нам вічну, непро минальну енерґію 
українського духу.

Шевченко розуміє, як ця правда 
може окошитися на його долі, він 
знає, що роблять з тими, хто йде 
супроти – і словом, і дією, як стра-
чений Рилєєв (ось, до речі, чиїм 
іменем варто було б нази вати наші 
вулиці – просто вчитаймося у май-
же всуціль українські назви творів 
Рилєєва – „Войнаровський“, „Мазе-
па“, „Нали вайко“, „Богдан Хмель-
ницький“ – більшого українофіла 
серед російських письмен ників не 
було і, мабуть, вже й не буде).

Однак‚ Шевченко не вміє і не 
хоче кривити душею, у якій клеко-
тить праведний гнів і мрія про іде-
альну, майже міфічну Україну. І ось 
його землякам уже й не соромно 
показатися на люди: дивіться, ми є, 
бо в часи, коли над слов’янщиною 
літав Бог-Творець і розсіював зер-
но геніїв, яке зійшло у Польщі в 
1798-му (Міцкевич), у Московії 
– 1799-го (Пушкін), а в Україні – 
1814-го року – про нас не забуто, 
ми теж присутні у Великому Божо-
му задумі.

Отож і наш з вами святий 
обов’язок свідчити правду. А прав-
да сьогодні така, що наша держа-
ва майже не дбає про українську 
мову, що все починається й закін-
чується велемовними, пустопорож-
німи фразами. Що нас, носіїв укра-
їнської мови, ще й сьогодні багато 
хто з наших співгромадян трактує 
як дивакуватих абори генів. Що ми 
ще й досі, як соняшник до сонця, 
повертаємо голови на почуте укра-
їнське слово. Що й донині не ска-
совано горезвісний закон ківалова, 
який ганьбить цілу націю.

Незрідка в наших зрусифікова-
них містах до мене підходять на 
вулицях люди і російською мовою 

дякують за книги. Але ж книги мої 
– українські. Тобто люди в такий 
спосіб дають зрозуміти, що вони за 
те, щоб їхні діти читали і навчалися 
українською мовою. У них з різних 
причин з мовою не склалося, але 
діти їхні мають її знати й шанувати.

Нарешті мусить бути закон, який 
захистить право кожного україн-
ця отриму вати всі послуги україн-
ської мовою – від крамниць і гро-
мадських установ — до ґлян цевих 
видань, радіостанцій і телебачен-
ня, де всі, без винятку, ток-шоу і 
про грами повинні вестися держав-
ною мовою (за чітко випи са ними 
винятками для крим ських тата-
рів та кількох інших націо нальних 

меншин, які купно тут прожи ва-
ють).

Треба звести до розумного міні-
му му вивіски, писані мовою аґре-
сора, а надто ті, зі знущальни-
ми назвами на кшталт „Варєніч-
ная Катюша“ – так неначе той мос-
каль щодня й щогодини без честить 
нашу безталанну Катерину.

Кажуть, що мовний закон може 
комусь за шкодити, але це непра-
да. Шкодить його відсутність. Зга-
дайте, скільки чудо вих сучасних 
україн ських пісень ми відкрили для 
себе, відколи вступив у дію закон 
про музичні квоти.

Колись дуже дотепно перефра-
зував Шевченка навічно молодий 
Назар Гончар. Пишучи про „пере-
вертнів у бузині“, він завершив сво-
го вірша Шевчен ковим рядком, але 
в іншому написанні: „та соловейко 
не за тих“. І справ ді, соловейко не за 
них. Адже відомо, що мова – най-
важливіший маркер національної 
самоідентифікації. Може видозмі-
нюватися прапор, герб, і навіть, на 
превеликий наш жаль, територія, 
але, як цитувала Леся Українка сло-
ва ірляндця Томаса Девіса: „Нація 
повинна боронити свою мову біль-
ше, ніж свою територію… Втратити 

рідну мову і перейняти чужу — се 
найгірший знак підданства…“.

Коли в часи Другої світової Чер-
чиль обговорював зі своїми уря-
довцями бюджет, і вони хоті-
ли урізати видатки на куль туру на 
користь армії, Черчиль обурився: 

„А що ж ми тоді будемо захища-
ти?“ – спитав він.

На жаль, нашим урядовцям дале-
ко до Черчиля. Вони (і не тільки 
вони) не розуміють, що тільки тут, 
між цим небом і цією землею, наро-
дилися такі слова, як жито, Дні-
про, човенце, мрія, і тисячі інших 
прекрасних слів. І що тут все нала-
диться лише тоді, коли україн-
ська мова лунатиме всюди, коли 
ми перебу ватимемо в океані рідної 
мови.

Можливо, я утопіст, але поді-
бна думка висловлюється в нашо-
му інформаційному просторі деда-
лі частіше: якщо тут буде україн-
ська мова, то в нас буде лад, а якщо 
ні – тут буде вічний путін, як би він 
не називався.

Адже сказано: на початку було 
Слово, яке, як відомо, формує 
свідо мість. І з цим сло вом ми неод-
мінно повернемося до самих себе і 
нарешті повно кровно з’яви мося на 
культурній карті світу.

У моїй скромній книжечці, яку 
сьогодні удостоєно такої високої 
відзнаки, є вірш про дивовижну 
особливість української абетки, яка 
починається з Ангела, а закінчу-
ється Янголом, і вони обидва мов-
би захищають нашу абетку від А 
до Я – Ангел і Янгол. Такого нема 
в жодній мові. Але іноді, на жаль, 
навіть їхнього захисту замало, бо 
цей захист повинна ґарантувати 
Українська Держава. І ось коли ми 
матимемо гідний захист і Мови, і 
Держави, тоді нарешті

…Буде бито
Царями сіянеє жито!
А люди виростуть. Умруть
Ще незачатії царята…
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата.
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.

Київ‚ 9 березня

(Закінчення зі стор. 7)

Промова письменника...

...якщо тут буде українська мова, то в нас буде 
лад, а якщо ні – тут буде вічний путін, як би він 
не називався.
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НОВІ ВИДАННЯ                                                                                                                              

Поет творить у Фінляндії 
Георгій Лук’янчук
 
Віктор Єганов. „Всім, хто має в душі виши-

ванку“. Київ. „Дніпро“, 2017. 112 стор. 

КИЇВ. – Український поет Віктор Єганов 
живе, працює і творить у Фінляндії. Він наро-
дився 1963 року в Причорномор’ї, де над віль-
ними козацькими степами котиться вічне коле-
со золотої Скітської пекторалі. Споконвіку в 
родині його батьків-газетярів і в його власній 
лікарській родині найбільшим скарбом було і є 
його величність Українське слово. 

Почав писати ще в шкільні роки, друкувався 
в періодиці Миколаївщини, згодом – Запоріж-
жя, Києва... Його твори були відзначені на укра-
їнських літературних конкурсах, кілька поезій 
українською та фінською мовами увійшли до 
збірки „Divaani“, з успіхом виконуються на літе-
ратурних вечорах у Гельсінкі (Фінляндія). 

І ось нещодавно у київському видавництві 
„Дніпро“ побачила світ перша поетична збір-
ка В. Єганова „Всім, хто має в душі вишиванку“ 
(2017). У ній є такі рядки: 

Я знаю, що життя – не сад утіх, 
Що час крадуть турботи хижороті, 
Що ми, як тріски у водовороті, 
На хвилю втілені у крові і у плоті… 
Але, мій друже, не живи наспіх, 
Якщо, звичайно, ти не у цейтноті… 
І поки час не станув, ніби сніг, 
Злети на крилах здібностей своїх - 
Орла найкраще видно у польоті! 

Презентація нового видання відбулася 10 
лютого в столичному Музеї гетьманства.  До 
збірки увійшла ніжна, лірична, задушев-
на, романтична і щира поезія. На презентації 
книжки в музейній залі гетьмана Івана Мазе-
пи атмосфера була по-сімейному тепла й щира. 
Ведучою вечора була журналістка, редактор 
збірки поезій Наталка Черешинська (сестра 
поета). Серед учасників дійства – брат Аркадій 
Єганов, друзі, письменники, представники пре-
си. 

Журналіст Володимир Краснодемський, який 
ознайомився з новою книжкою, дав їй фахо-
ву оцінку з точки зору літературної критики. 
А представник „Журналістської ініціятиви“ 
письменник-публіцист Сергій Шевченко роз-
повів про власне знайомство з творчістю поета. 
Він згадав також при нагоді і про участь пое-
та у Всеукраїнському семінарі „Культура мови 
– культура нації“, що проводився торік в Інсти-
туті журналістики Національного університету 
ім. Тараса Шевченка. 

Серед промовців на презентації були також 
Олександер Карбачинський – віце-президент 
Громадського об’єднання добровольців „Грома-
дянський корпус“ (військові частини у Стани-
ці Луганській, Попасній, Лисичанську, Щасті та 
Новоайдарі), письменник Микола Гриценко та 
інші творчі особи. Брати Єганови виконували 
сучасні популярні українські пісні під ґітару). 

В. Єганов, крім медичної освіти, має освіту 
в галузі мистецтва, а власні акторські здібнос-
ті виявляє в театрі „Майдан“ у Гельсінкі, яким 
керують режисери Віктор Древіцький та Ігор 
Фрай. Зокрема, він грав ролю Василя Стуса у 

виставі про життя і творчість поета. 
Як активіст Товариства українців, до ство-

рення якого він приклав багато зусиль, та акти-
віст доброчинних організацій, що допомага-
ють Україні, В. Єганов багато робить для того, 
щоб за кордоном люди більше знали правду 
про історію і культуру України та її боротьбу за 
свою незалежність. 

Частину накладу нової своєї збірки В. Єганов 
передав для вояків, що захищають країну від 
російської аґресії. 

Поет Віктор Єганов. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Про бої написали вояки й старшини
Олександер Костирко

Книга-фотоальбом „Широкин-
ська операція“. Київ. „Орієнтир“. 
2016. 72 стор.

ЧЕРКАСИ. – Презентація кни-
ги „Широкинська операція“ від-
булася в книгарні „Буквиця“ 26 
лютого. Її випустило видавни-
цтво бійців антитерористичної 

операції та добровольців „Орі-
єнтир“.  Авторами стали воя-
ки та старшини, які поділилися 
своїми спогадами про військо-
ві події того часу, коли в лютому 
2015 року полк „Азов“ здійснив 
завдання з послаблення тиску на 
Дебальцеве, провівши наступаль-
ну операцію в інших напрямках, а 
також створив буферну зону, яка 
убезпечила Маріюпіль від воро-
жих обстрілів.

Близько 30 авторів працюва-
ло над книгою-фотоальбомом. В 
ньому йде розповідь від першої 
особи про пережите учасниками 
тих подій, ілюстрована світлина-
ми. Описуючи перебіг військо-
вої операції, бійці згадують і про 
свої почуття, чи то захоплюючі, 
викликані тріюмфом перемоги, 
чи то гіркі, викликані втратою 
побратимів. 

З а г а л о м  а т м о с ф е р а  к н и -
ги сповнена життям, починаю-
чи від жертовности полеглих вої-
нів, завершуючи бойовим духом, 
який надає снаги та сили людям, 

які йдуть в бій за життя, за май-
бутнє.

На презентації була частина 
авторів книги та учасників подій, 
з якими можна було спілкуватися 
у вільній невимушеній атмосфері 
про одну з визначальних сторінок 
сучасної військової історії Украї-
ни – Широкинську операцію.

Нова книга „Широкинська операція“.

На презентації виступив учасник боїв Дмитро Кухарчук з полку „Азов“, голо-
ва Черкаського осередку Національного корпусу. (Фото: Олександер Костирко)

турну кризу в Евросоюзі. Про те, 
що єдина Европа повинна відпо-
вісти на виклик – або загинути.

Ми, по с у ті ,  спос терігаємо 
останнє в історії зіткнення між 
п ри х и л ь н и к а м и  ґ л ь о б а л ь но -
го світу та ізоляціонізму. Чому 
останнє? Тому що ґльобальний 
світ з його багатосторонніми 
угодами був природною реак-
цією на дві світові війни. Вия-
вилося, мир можна забезпечити 
тільки шляхом загальної згоди. 
І ось тепер, коли минуло вже сім 
десятиліть після останньої світо-

вої війни – людство знову повер-
тається до ідеї про ефективність 
ізоляціонізму. Нічого дивного в 
цьому немає. І нового теж.

Новими стали тільки технології 
війни. У третій світовій не вряту-
ється вже ніхто – ані прихильни-
ки ґльобалізму, ані прихильники 
ізоляціонізму. Не буде кому дис-
кутувати.

Ось чому відповідальність, яку 
взяли на себе депутати нижньої 
палати парлямент у Нідерлян-
дів – так, усупереч волі учасни-
ків референдуму у власній краї-
ні – для мене перший обережний 
крок до „одужання“ Европи і сві-
ту. Якщо нам вдасться домогтися 
позитивного голосування в сена-

ті Нідерляндів і остаточної рати-
фікації Угоди про асоціяцію – це 
не буде просто порятунок доку-
менту про співпрацю Евросоюзу з 
сусідньою країною. Це буде шанс 
для України знайти своє місце в 
світі, де ідея ґльобального спів-
робітництва і багатосторонніх 
союзів переможе ізоляціоністську 
утопію. Світ, в якому небезпеку 
третьої світової війни буде усу-
нуто.

Якщо цього світу не буде, Укра-
їна стане розореною околицею 
сусідньої країни – тієї самої, яка 
сьогодні не шкодує фінансових і 
пропаґандистських ресурсів‚ щоб 
підірвати ґльобальний світ, зни-
щити европейську ідею та евроат-

лантичну солідарність, знову роз-
ділити плянету на „сфери впли-
ву“ – ну й повоювати за ці самі 
сфери, як же без цього!

В  і з ол я ц і он і с т с ь ком у  с в і -
ті Україні місця немає. Ось чому 
таким важливим для нас є нідер-
ляндське голосування, ось чому є 
таким важливим, щоб Евросоюз 
подолав свої проблеми. Ось чому 
необхідно, щоб ізоляціонізм – у 
будь-яких його формах і інтер-
претаціях – остаточно програв.

„Газета по-українськи“

Віталій Портников – україн-
ський публіцист‚ політичний огля-
дач Радіо Свобода‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Єдина Европа...
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справи через інтернет  

 Перегляд своїх  рахунків 
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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 



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 17 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ No. 1118

ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ ОКРУГИ НЮ-ДЖЕРЗІ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ

повідомляє, що

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОКРУГИ

відбудуться

в п’ятницю, 7 квітня 2017 року, о годині 10:30 ранку.
у приміщенні Головної канцелярії УНСоюзу 

2200 Route 10, Parsippany, NJ

У загальних зборах зобов’язані взяти участь з рішаючим правом 
голосу члени управи окружного комітету, конвенційні делеґати та по 

два делеґати від наступних відділів:

25, 27, 37, 42, 70, 76,133, 134, 142, 155, 171, 234, 269, 287, 353, 372

Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо:

У НАРАДАХ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ:
Члени Екзекутивного Комітету УНСоюзу

ЗА УПРАВУ ОКРУГИ: 
Оксана Станько, голова округи Ню-Джерзі

Кандидати на стипендії або нагороди мусять:
•  Бути активними членами УНСоюзу принайменше  

 два роки до 1-го червня 2017 року
•  Під час останніх двох років, мати полісу 

 принайменшої вартості $5,000 (не включає поліс  
 Термінового страхування)

•  Бути прийняті на студії до університету в США  
 або в Канаді

Аплікація на стипендію або нагороду від УНСоюзу 
мусить бути вислана до 1-го червня 2017 року

За точними інформаціями телефонуйте до 
Головної канцелярії УНСоюзу або відвідайте 
сторінку “Наші Пільги” на інтернетній мережі 
УНСоюзу:

www.UkrainianNationalAssociation.org
 

 
UNA, Inc.
2200 Route 10
Parsippany, NJ 07054 
800-253-9862 ext. 3011

УНСоюз оголошує
приділ стипендій та 
нагород студіюючій

молоді на академічний
рік 2017-2018

в Умані розстріляли у цій справі о. 
Андрія Ставинського і Якова Лав-
регу.

У довіднику сказано: „Бєло-
усов Микита Павлович народив-
ся в 1903 році. Місце народження 
– Зяблово в Орловській обл. Член 
ВКП(б). Проходження служби: на 
09.02.1936 Київська обл., під час 
війни оперуповноважений Особли-
вого відділу НКВД Шостої армії. 25 
травня 1942 року пропав безвісти 
на фронті“.

Справа ч. 2686. „Звенигород-
ською слідчо-оперативною групою 
Київського обласного управлін-
ня НКВД виявлена і ліквідується 
українська антисовєтська воєнно-
повстанська організація, яка охо-
плювала своєю діяльністю ряд сіл 
Мокрокалигірського району. Ця 
воєнно-націоналістична організа-
ція була створена ще в 1928 році 
колишнім начальником петлюрів-
ського карального загону Бондарем 
Сергієм Васильовичем і куркулем 
Олійником Семеном Прокопови-
чем. В селах створені загони, готу-
валося збройне повстання з орієн-
танцією на широку допомогу інтер-
венції. 14 квітня 1938 року. Началь-
ник Мокрокалигірського РВВД сер-
жант державної безпеки Василен-
ко“.

19 травня 1938 року були роз-
стріляні в Умані 22 учасники Укра-
їнської військово-повстанської 
організації з Мокрої Калигірки, 
Соболівки, Веселого Кута, Вікнено-
го, Киселівки, Єлизаветки, Коро-
тина, Сухої Калигірки, Ступничо-
го, Ярошівки і Кавунівки. У Мокрій 
Калігірці стратами командував 

Василенко Карпо Панасович, який 
народився в 1903 році, в селі Бол-
суни Гомельської области. Член 
ВКП(б). Звання: молодший лейте-
нант. 14 серпня 1942 року пропав 
безвісти на фронті.

Справа ч. 5351. „Управлін-
ням державної безпеки виявлена 
польська диверсійно-шпигунська 
організація, яка охоплювала сво-
єю діяльністю територію Умансько-
го і Монастирищенського районів 
Київської области. Слідство сто-
совно звинувачуваних у цій спра-
ві закінчено й учасники організа-
ції засуджені“. У цій справі 1937 і 
1938 року були розстріляні 60 осіб – 
селяни, робітники, службовці віком 
від 33 до 80 років. Серед них дві 
жінки – 35-річна бухгалтер Леонті-
на Волошанівська і 42-річна домо-
господарка Вікторія Малиновська. 
А в числі слідчих, яких очолював С. 
Борисов-Лендерман, був лейтенант 
Левін. 

У довіднику службовців НКВД в 
Київській області згадані два Леві-
ни – Давид і Абрам, але лейтенан-
том від 9 лютого 1936 року був 
Левин Давид Ілліч. Отже, йдеть-
ся про нього. Він служив пізніше 
оперуповноваженим будови ч. 211 
НКВД в селі Стрижавці Вінницької 
области. 

Інший Левин, Яків Абрамович, 
1907 року народження, лейтенан-
том став пізніше. 31 травня 1939 
року йому присвоїли звання молод-
ший лейтенант державної безпеки.

Таємницею оповита будова № 
211. У архіві зберігся надзвичай-
но таємний наказ НКВД СРСР ч.  
001318 „Про оголошення дислокації 
управлінь ІТЛ і будов НКВД“ від 17 
жовтня 1940 року, у якому визначе-
на ця будова в селі Стрижавці біля 
Вінниці. 

В іншому наказі ч. 00248 було 
визначено, що „військовополоне-
них, мешканців території Західної 
України та Білорусії, яка відійшла 
до Німеччини, направити на будо-
ву ч. 211 УРСР. Час існування 211 
ІТЛ: організований 04.09.38. Дис-
локація: Українська РСР, Вінниць-
ка обл., село Стрижавка. Чисель-
ність: 01.07.40 – 6,576; начальни-
ки – лейтенант ДБ Конрадов М.В. 
з 04.09.38 до 07.01.39, капітан ДБ 
Бережков А.Г. з 07.01.39 до 26.04.39, 
ст. майор ДБ Леонюк Ф.А. з 26.04.39 
до 31.12.40. Закінчити роботи до 
31.12.40, ліквідацію будови – до 
20.01.41, усіх з/к здати УІТК Україн-
ськой РСР, обладнання – ГУШОС-
ДОРу“.

Я був у Стрижавці, фотографував 
руїни висадженого у 1943 році бун-
кера Адольфа Гітлера, який він від-
відав тричі. Радянські в’язні буду-
вали не бункер, а дороги до нього. 
Усе ж цікавим є співпадіння адрес 
обох будов. 

Ще одне цікаве спостереження. 
На будовах працювали не засудже-
ні в’язні, а люди, які потрапили до 
таборів з теренів, захоплених після 
того, як Німеччина і СРСР почали 
Другу світову війну. Після закінчен-
ня будов їх можна було б звільнити. 
Але Сталін заперечив: „Доручимо 
Народному комісаріятові внутріш-
ніх справ придумати інші засоби, 
які змусили б їх залишитися на міс-
ці. Сім’ю дати їм привезти і режим 
для них дещо змінити, може їх віль-
нонайманцями вважати. Це буде 
добровільно-примусове залишен-
ня“. 

Але я повернуся до кадрів НКВД. 
4 червня 1942 року розстріляли 
38-річного рядового 323-ої стрі-
лецької дивізії Мирофана Медуху 
з Лебедина на Київщині, який під-
няв у лісі німецьку листівку, як він 
пояснив на допиті, „коли ходив за 
потребою“. У акті про страту (спра-
ва ч. 11574) начальник особливого 
відділу НКВД при 323-ій стрілець-
кій дивізії Адамчук і комендант від-
ділу Іванов зазначили: „Труп Меду-
хи віддано землі з дотриманням 
санітарних правил“. Були репре-
совані вдова страченого Катерина, 
дочка Віра і син Олекса. 

У переліку кадрів НКВД ска-
зано: „Адамчук Олексій Антоно-

вич. Народився в 1911 році. Прохо-
дження служби: на 08.05.1939 Пер-
ша окрема Червонопрапорна армія, 
на 18.12.1942 нач. ОО НКВД 323-ої 
стрілецької дивізії 10 армії. Звання: 
з 08.05.1939 молодший лейтенант 
державної безпеки, на 18.12.1942 
старший лейтенант державної без-
пеки. Нагороди: орден Червоної 
Зірки 12.02.1943 року“. Отже, страта 
Митрофана Медухи теж увійшла до 
бойових заслуг.

14 жовтня 1941 року у Вороши-
ловграді розстріляли Федора Сули-
му з села Павлівщини на Полтав-
щині (справа ч. 6485) за необе-
режні висловлювання про війну і 
колгоспне життя. Він наспівував: 
„Сидить баба на рядні, заробляє 
трудодні, проткала 40 день, зароби-
ла трудодень“. Про це свідчив Олек-
сандер Шабала, теж з Полтавщини, 
у особливий відділ НКВД. Іван Огі-
єнко додав, що Сулима нарікав на 
погані харчі. Слідство вели началь-
ник особливого відділу НКВД 71-ої 
бриґади Вайспапір і уповноваже-
ний цього відділу Городецький. 
Допитував лейтенант НКВД Богач. 
У трибуналі були Фаворов, Куче-
рявий і Погребняк, воєнний юрист 
Айзенберг. 

Є такі в списку НКВД. Городець-
кий Михайло Євсеєвич народив-
ся в 1911 році. Член ВКП(б) з 1939 
року. Служив в органах НКВД 
Київської области, а з початком 
війни – на фронті, в особливих від-
ділах НКВД. Мав чотири бойових 
ордени. Вайспапір Семен Євелевич 
до війни служив у Харкові, Айзен-
берг Рафаїл Наумович народився 
в 1904 році, служив в Управлінні 
НКВД по Харківській області. Про 
Богача Павла Матвійовича відомо 
лише, що до війни він служив на 
Київщині і був молодшим лейте-
нантом НКВД. Прізвища інших теж 
є в списку кадрів НКВД. Вони оси-
ротили вдову Марфу, сина і доньку.

Довідник „Смолоскипа“ відкри-
ває можливість дослідникам Вели-
кого терору переглянути „роз-
стрільні справи“ НКВД, де зазначе-
ні прізвища виконавців. Тепер мож-
на з’ясувати їхні життєписи. Звісно, 
ні катів, ні жертв уже немає. Але 
це може стати пересторогою для 
нащадків, котрі повинні знати, що 
усе таємне стає явним. 

(Закінчення зі стор. 13)

Cтали відомі...

Річні збори 277 Відділу Українського Народного Союзу, 
Тов. св. Івана, відбудуться в суботу, 8 квітня 2017 року, о годині 2:00 
по полудні в залі Українського Народного Дому, 961 Wethersfield 
Avenue, Hartford CT 06114-3137. Запрошуємо всіх членів до участи.

Мирон Колінський, Голова Відділу
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PO Box 746, Chester, NY 10918

Ділимося сумною вісткою, що 6 березня 2017 року 
відійшла у вічність наша найдорожча Мама, Бабця і Сестра

св. п. Галина Романів
з дому Бавіловська

народжена 9 лютого 1928 року в с. Городниця, Україна,
вдова по св. п. Миколі.

У глибокому смутку залишилися:
син  - Валерій з дружиною Христиною і дітьми Маркіяном, 
     Юрієм, Олегом і Уляною
дочка  - Юля
сестра  - Людмила Ладанай з донькою Лізою з родиною 
     та сином Стефаном
родина в Україні.

Панахида та Заупокійна Служба Божа були відслужені в п’ятницю, 
10 березня 2017 року, о год. 11:30 ранку в церкві-пам’ятнику св. 
Андрія Первозваного в С. Бавнд-Бруку, Н. Дж. Похорон відбувся на 
церковному цвинтарі.

Вічна Їй пам’ять!

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

Відійшла Володимира Кавка 
28 с ічня відійшла у  Бож у 

вічність Володимира Кавка (1922-
2017). Своє життя вона посвятила 
родині і українській громаді. 

Народилася В. Кавка 23 квіт-
ня 1922 року в Миколаєві‚ біля 
Стрия‚ в родині Шиянів. Навчала-
ся у дівочій семінарії та в драма-
тичному гуртку. Вищу освіту осяг-
нула в США в ділянці хемії. Фахово 
працювала у хемічній лябораторії. 
Була одружена з Миколою Кавкою, 
у драматичному житті „Мамай“. 
Мала доньку Зоряну (Зірку).

Під час Другої світової війни 
родина виїхала до Німеччини‚ де 
зупинилася в Реґензбурзі. Шияни 
брали активну участь у культур-
ному житті української громади 
в таборі для переміщених осіб. В 
1949 році переїхали до США‚ осе-
лилися в Клівленді. Були дуже 
діяльні в громадському житті. 

В 1978 році родина Кавків пере-
їхала до Філядельфії‚ де Володими-
ра і Микола теж були дуже діяль-
ними в громаді. В. Кавка була 
в управі Українського Золото-
го Хреста (УЗХ) в ролі виховної 
референтки‚ займалася вихован-
ням дітей у молодіжних таборах на 
оселі Організації Відродження Дер-
жавности України ім. Олега Оль-
жича в Лігайтоні‚ Пенсильванія‚ 
які тривали 50 років (1957-2007). 
Її діяльність полягала у веден-
ні розмов з дітьми на теми мину-
лого України і її культури. Вчи-
ла їх українських пісень. В. Кавка 
займалася також Світличкою для 
дошкільнят дітей по суботах. Під 
її проводом відбувалися щорічні 
вистави дітей і молоді.

В .  К а в к а  б у л а  д і я л ь н а  в 
Об’єднанні мистців української 
сцени (ОМУС) в ролі секретаря. 
Від прибуття до Філядельфії В. Кав-
ка була діяльна в Злученому Укра-
їнському Американському Допо-
моговому Комітеті (ЗУАДК)‚ зокре-
ма в Допомоговій комісії. Її визна-
но почесним членом ЗУАДК.

Українська громада залишаєть-
ся назавжди вдячною за її патріо-
тичну працю. Члени УЗХ вислов-
люють глибоке співчуття родині св. 
п. В. Кавки.

Членки Головної управи УЗХ:
д-р Наталія Іщук-Пазуняк

Ірена Урбан-Стерчо
Марта Ковч

Св .п. Володимира Кавка (Фото: 
архів „Свободи“)

Вже	рік	сумуємо	без	Тебе,	
Кохана	Дружино,	всіма	улюблена	Ганyсенько.

	Твоєї	любови	та	усмішки	ніхто	нам	не	заступить.	
Як	Ти		любила,	найдорожча	наша	матусенько!	

Муж	Володимир	із	
синами,	невістками,	внуками	та	правнуками	

ближчою	та	дальшою	родиною	у	США	та	Україні.	
В	першу	річницю	відходу	у	вічність	

св.	пам’яти	Анни	Козіцької	
Служба	Божа	відправиться	

в	церкві	св.	Михаїла	в	Йонкерсі	
в	суботу,	25	березня	2017	р.,	о	год.	восьмій	ранку	

Відслужено Літію в пам’ять про вояка
РІВНЕ. – 72 роки 

тому загинув коман-
д и р  У П А - П і в -
ніч Дмитро Кляч-
к і в с ь к и й  ( К л и м 
Савур). Це стало-
ся 12 лютого 1945 
року в бою з пере-
важаючими силами 
НКВД біля Оржів-
ських хуторів. Саме 
у день загибелі кра-
йового провідника 
ОУН, організатора 
і першого команди-
ра УПА на Волині, 
біля пам’ятника у 
Рівному, встановле-
ному на його честь, 
Архиєпископ Рівнен-
ський та Острозь-
кий Іларіон Укра-
їнської Православ-
ної Церкви Київсько-
го Патріярхату 12 
лютого відслужив 
Літію за спокій його 
душі. (Фото: Євген 
Цимбалюк)
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РЕЄСТРУВАННЯ
НОВОГО КОРИСТУВАЧА
В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

І БІЛЬШЕ! 

ПЕРЕВІРКА 
ЗОБРАЖЕННЯ
ВИПЛАЧЕНИХ
ЧЕКІВ

ЗНАХОДЖЕННЯ 
НАЙБЛИЖЧИХ 
БЕЗПЛАТНИХ 
БАНКОМАТІВ (АТМ)

ФОТОГРАФУВАННЯ 
ТА ДЕПОЗИТ 
ГРОШОВОГО ЧЕКА

Докладні інформації про цю послугу подані у www.selfreliance.com/disclosures/.
За докладною інформацією телефонуйте на безкоштовний № 888.222.8571. 

БЕЗКОШТОВНО

89 East 2nd St., New York, NY 10009
Tel.:  212-473-3550

A R K A
Вишиванки, хустки, нитки, 

тканина до вишивання, рушники, 
коралі, пояси, кераміка, різьба

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)

ПАК УНКИ В УКРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               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.

•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.

Український Музей в Нью-Йорку пошукує Заступника Директора.
По дальшу інформацію прошу звернутися на адресу: 

http://www.ukrainianmuseum.org/temp/job_asstdir.pdf  

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

 Відділ реклями: 

973-292-9800 
дод. 3040


