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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

З цього 
треба було починати
Петро Часто

Після того‚ як київський журналіст Дмитро 
Ґордон‚ відомий своєю особливою поінфор-
мованістю‚ у телепрограмах і в газеті „Буль-
вар Ґордона“ десятки разів намагався звернути 
увагу на засилля московських аґентів в урядо-
вих‚ політичних‚ парляментських‚ громадських 
і в усіх інших суспільних структурах України‚ 
влада просто була змушена зловити хоч одного 
шпигуна за руку. 

І хто ж ним виявився? Заступник керівни-
ка Протокольного відділу і особистий перекла-
дач Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана 
Станіслав Єжов. 20 грудня його заарештували 
прямо в будинку Кабінету міністрів і вивели з 
будинку через центральну браму‚ аби всі поба-
чили цей тріюмф Служби безпеки України. 

Але чого тут насправді більше – тріюмфу чи 
недбалости? Раніше С. Єжов працював в апара-
ті Верховної Ради й так сподобався тодішньому 
речникові В. Гройсманові‚ що‚ очоливши уряд‚ 
він взяв „незамінного“ перекладача з собою‚ в 
Кабінет міністрів. Там‚ куди сходяться багато 
державних таємниць‚ зокрема щодо важливих 
зустрічей з закордонними діячами. 

Наприклад‚ С. Єжов перекладав конфіден-
ціяльні переговори В. Гройсмана з Віце-прези-
дентом США Джозефом Байденом‚ з Прем’єр-
міністром Великобританії Терезою Мей‚ з бри-
танським Міністром закордонних справ Бори-
сом Джонсоном‚ з Спеціяльним представником 
США в питаннях Донбасу Куртом Волкером. 
Разом з В. Гройсманом С. Єжов їздив до Кана-
ди‚ де український прем’єр вів перемовини про 
отримання канадської зброї. І звичайно ж‚ мос-
ковський шпигун негайно та ретельно пере-
давав почуту інформацію Федеральній службі 
безпеки Росії.

Колишній голова Служби зовнішньої розвід-
ки України генерал Микола Маломуж вважає‚ 
що С. Єжов потрапив в найближче оточен-
ня українського прем’єра без належної пере-
вірки‚ хоч‚ згідно з правилами‚ її мали здійсни-
ти аж п’ять структур – Міністерство внутріш-
ніх справ‚ Служба безпеки‚ Служба розвідки‚ 
Державна служба і Люстраційний комітет. Ба – 
більше: у випадках‚ подібних до цього‚ перевір-
ка надійности службовця і його вірности дер-
жаві має відбуватися постійно.

Щодо цього С. Єжова‚ то він мав виклика-
ти підозру вже давно‚ ще з часів його праці в 
Посольстві України у Вашінґтоні. Що це було 
за президентства Віктора Януковича‚ самозро-
зуміло‚ не означає‚ нібито всі українські дипло-
мати були завербовані російськими спецслуж-
бами‚ але люди‚ котрі знали С. Єжова в ті часи‚ 
засвідчують‚ що тоді він навіть не приховував 
своїх антиукраїнських поглядів і відверто про-
паґував ідею „великої російської імперії“. 

Щоб якось виправдатися за отаку „пиль-
ність“‚ Служба безпеки відразу наступного дня‚ 

(Закінчення на стор. 14)

Рік 125, ЧИСЛO 1, П’ЯТНИЦЯ, 5 СІЧНЯ 2018 РОКУ Vol. 125, No. 1, FRIDAY, JANUARY 5, 2018 $2.00

СУМ допомагає дітям України
Андрій Фендик

КИЇВ. – Юні українці світу, об’єднані в лавах 
Спілки Української Молоді (СУМ) вчетвер-
те провели доброчинну акцію „Теплом зігріє-
мо серця“. Впродовж року хлопці та дівчата з 
11 країн, де діють сумівські осередки, збирали 
гроші та подарунки, щоб сформувати гостин-
ці-миколайчики для своїх ровесників з Украї-

ни з родин українських військових та полеглих 
бійців. 

Саме дітям з цих сімей були адресовані 
пакунки від учасників акції „Теплом зігріємо 
серця“. Майже 2,000 дітей українських бійців 
отримають дарунки від юних українців діяспо-
ри. 

Члени Спілки Української Молоді з обдарованими дітьми у Києві 17 грудня 2017 року. (Фото: СУМ)

(Закінчення на стор. 3)

Президент привітав Україну з Новим Роком
31 грудня 2017 року Президент України Петро Порошенко звернувся до громади з новорічним 

вітанням, повний текст якого вміщено нижче.

Дорогі українці!
Перш за все, давайте разом порадіємо за 

наших співвітчизників, які днями повернули-
ся з полону до рідних та близьких. Слава Богу, 
напередодні свят їх вдалося-таки вирвати з 
ворожих катівень. Із глибокою пошаною приві-
таймо українських воїнів. Вони надійно трима-
ють оборону на східніх рубежах. А ми й надалі 
будемо зміцнювати нову армію – нашу гордість 
і нашу славу. Крізь штучні лінії розмежування 
мої щирі побажання хай почують Крим і Севас-
топіль, Донецьк та Луганськ. Брати й сестри, 
ваш дім – Україна. А грабіжника, який сплюн-
дрував нашу оселю – настане час – проженемо 
та покараємо.

Шлю щирі святкові поздоровлення нашим 
міжнародним партнерам. Сполучені Штати 
щойно оприлюднили рішення про постачан-
ня нам сучасної оборонної зброї. Крок у цьо-
му напрямку зробили Канада та інші держави. 
Евросоюз також продовжив санкції проти кра-
їни-аґресора. І неначе під ялинку лягло рішен-
ня Стокгольмського арбітражу. Воно захистило 
нас від вкрай невигідних умов газового контр-
акту дев’ятого року.

Ще раз вітаю сотні тисяч українців, які вже 
скористалися „безвізом“. І мільйони людей, 

яким він ще стане в нагоді. І всіх нас – із впев-
неним та безповоротним рухом до Европи. Ще 
минулорічної святкової ночі ми лише загадува-
ли бажання про „безвіз“, і от воно здійснилося.

Хай і не без помилок, але рухаємся вперед. 
Після кількох років кризи, яку спричинила 
війна, переходимо до відновлення та розвитку.

За все, чого країна досягла, величезна подяка 
кожному з вас. Це результат спільної праці.

У новому році уряд має прискорити темпи 
зростання. Потрібне підвищення рівня життя, 
відчутне для більшости українців. І це нам по 
силах.

Як президент – забезпечу політичні умо-
ви, необхідні для економічного піднесення. У 
тих, хто хоче підпалити хату зсередини, – слід 
забирати сірники. А по тих, хто нападатиме на 
нас ззовні, відкривати вогонь. І як зіницю ока 
берегти нашу єдність.

Оптимізм, віра у свою країну, у свої сили – 
наш головний ресурс. І все буде добре. Для цьо-
го, як вчив Владика Любомир Гузар, нам слід 
молитися так, ніби все залежить від Бога, але 
працювати так, ніби все залежить від нас.

Бажаю громадянам України і українцям всьо-
го світу миру, щастя, добробуту!

З Новим Роком! Слава Україні!
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 ■ Провели ходу на честь Степана Бандери

КИЇВ. – 1 січня в столиці відбулась смолоски-
пова хода до дня народження провідника ОУН 
Степана Бандери. Порушень порядку право-
охоронці не зауважили. В колоні, яка йшла від 
парку Тараса Шевченка до Майдану Незалеж-
ности було близько 1,000 людей. Смолоскипову 
ходу організували представники Національно-
го корпусу, Всеукраїнського об’єднання „Сво-
бода“ та „Правого сектору“. З нагоди річниці 
народження С. Бандери 1 січня у 20 реґіонах 
держави були запляновані 54 масові заходи з 
участю понад 8,400 осіб. (Радіо Свобода)

 ■ Зросла мінімальна платня

КИЇВ. – З 1 січня мінімальна заробітна платня в 
Україні збільшилася на 523 грн. – до 3,723 грн. 
Це передбачено у державному бюджеті на 2018 
рік. У погодинному розмірі – 22.41 грн. Рівень 
забезпечення прожиткового мінімуму для при-
значення допомоги у відсотковому співвідно-
шенні до прожиткового мінімуму для основних 
соціяльних і демографічних груп населення 
становить для працездатних осіб – 21 відс., для 
дітей – 85 відс., для осіб, які втратили працез-
датність, та інвалідів – 100 відс. прожиткового 
мінімуму. Розмір державної соціяльної допомо-
ги малозабезпеченим сім’ям не може бути біль-
ше 75 відс. рівня забезпечення прожиткового 
мінімуму для сім’ї. („Укрінформ“)

 ■ Оголошено рік Тараса Бульби-Боровця

РІВНЕ. – Обласна рада на своїй сесії 22 грудня 
2017 року оголосила 2018 рік в області роком 
Тараса Бульби-Боровця, діяча українського 
повстанського руху часів Другої світової ві-
йни, генерал-хорунжого, засновника УПА „По-
ліська Січ“.  На відзначення 110-річчя від дня  
його народження виділять фонди з обласного 
бюджету. Плянують також встановлення в Рів-
ному пам’ятника леґендарному  повстанцеві. 
(Євген Цимбалюк)

 ■ Телеканал „Еспресо” змінив власника

КИЇВ. – 30 грудня 2017 року у структурі власнос-
ти телеканалу „Еспресо“ відбулися зміни. Арсе-
ній Яценюк та Інна Авакова, які володіли 30 відс. 
і 40 відс. часток відповідно у статутному капі-
талі юридичної особи, що здійснює мовлення 
під лоґотипом „Еспресо“, продали їх на користь 
підприємства „Atmosphere Entertainment, Inc.“, 
зареєстрованого у штаті Ню-Йорк. Лариса Кня-
жицька залишається опосередкованою власни-
цею (22.5 відс.) телеканалу „Еспресо“, 77.5 відс. 
належать американському підприємству. Кін-
цевим власником „Atmosphere Entertainment, 
Inc.“ є громадянин України Іван Жеваґо. Дружи-
на Міністра внутрішніх справ України Арсена 
Авакова продала свою частку телеканалу за 
майже 2 млн. дол. А. Яценюк продав свою част-
ку телеканалу „Еспресо“ американській компа-
нії за 1.465 млн. дол. („Укрінформ“)

 ■ Видали книгу про Петра Часта

УЖГОРОД. – Закарпатська обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. Федора По-
тушняка видала бібліографічний покажчик 
„Петро Часто: Між Україною та Америкою“. 
Майже 200-сторінкове видання, що присвяче-
не 40-річчю літературної діяльности автора, 
відбиває художню та публіцистичну грані та-
ланту письменника з філософським світогля-
дом, журналіста з півстолітнім стажем, багато-
річного редактора найстаршої україномовної 
газети світу „Свобода“ П. Часта. Відкривається 
книжка передмовою журналіста й письмен-
ника Олександра Гавроша, який проаналізу-
вав життєвий і творчий шлях закарпатського 
інтелектуала, що нині мешкає у Фльориді. До 
його бібліографії, яка містить майже 1,500 по-
зицій, увійшли журналістські матеріяли авто-
ра в періодиці Закарпаття та газетах україн-
ської діяспори США. Покажчик не претендує 
на вичерпність, проте основний масив публі-
цистики автора з 1966 до 2017 року в книжці 
представлений. Видання також вміщує фото з 
архіву П. Часта та обкладинки 13 його книжок. 
(„Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ҐЛЬОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Статистика тероризму
Олександер Кореньков

У рейтинґу терористичної загрози за 2017 
року Україна – перша серед европейських кра-
їн.  Такі дані подають автори доповіді „The 
Global Terrorism Index–2017“. Наша країна посі-
дає 17-те місце серед 163 країн світу. Ми обігна-
ли за цим показником Францію (23-тє місце), 
Росію (33-тє) і Велику Британію (35-те). Цей 
результат пов’язаний з бойовими діями на схо-
ді країни. 

З 2014 року міжнародні експерти проєкту 
„The Global Terrorism Index“ рахують бойові дії 
донбаських сепаратистів як терористичні акти. 
Через це Україна, в якій з 1991 року по 2013 рік 
було зафіксовано лише 55 терактів (12 загиблих, 
110 поранених), уже 2014 року посідає 51-ше 
місце в світі (898 терактів, від 665 до 1366 заги-
блих), а 2016 року взагалі замалим не пробила-
ся до чільної десятки рейтинґу. Найбільша кіль-
кість терактів і пов’язаних з ними жертв припа-
дає на Донецьку „народну республіку“ (234 ата-
ки і 777 загиблих за період з 2014 року по 2016 
рік). Хоча експерти спостерігають нині істотне 
зменшення кількости терактів і жертв в Україні, 
це не дозволяє їй покинути групу країн з висо-
ким рівнем терористичної загрози. 

Три поширені стереотипи про тероризм

Цікаво, що результати рейтинґу ламають 
один з трьох поширених стереотипів стосовно 
тероризму в Европі. А саме те, що західній світ 
— Північна Америка та Европа — є головною 
ціллю сучасних терористів. Насправді на Захід-
ню Европу припадає лише близько 2 відс. усіх 
терактів у світі за 2016 рік і 1 відс. жертв. Ще 
1 відс. терактів відбувається в країнах Північ-
ної Америки.    Натомість абсолютна більшість 
терактів (87 відс.) та жертв від них (96 відс.) 
припадає на чотири реґіони світу — Близь-
кий Схід та Північну Африку (45 відс. терактів, 
55 відс. жертв), Південну Азію (27 відс. терак-
тів, 22 відс. жертв) і Субсагаріяльну Африку (15 
відс. терактів, 19 відс. жертв). Уже кілька років 
поспіль першу п’ятірку ґльобального рейтин-
ґу терористично небезпечних країн складають 
Ірак, Афганістан, Ніґерія, Сирія і Пакистан. 
Першою ж країною ЕС у рейтинґу є Франція, 
яка посідає 23-тю позицію.  

Ще одним поширеним стереотипом щодо 
тероризму в Европі є твердження про уні-
кальність поточної ситуації для історії реґіо-
ну. Насправді ж тероризм в Европі існує вже 
досить давно. Чого лише варті атаки політич-
них терористів на початку XX ст., одна з яких 
навіть спровокувала початок Першої світової 
війни. Мало того, дані статистки свідчать про 
те, що раніше актів тероризму в Европі було 
набагато більше.

З 1970 року в Західній Европі спостерігалося 
три хвилі активности терористів. Перша поча-
лася 1977 року і досягла свого вершка 1979 року 
(1,018 терактів). Саме цього року сталося най-
більше терактів в історії реґіону. Ірляндські рес-
публіканці, праві та ліві радикали, сепаратис-
ти широко використовували тероризм у сво-
їй політичній боротьбі. Друга хвиля почалася в 
1990-их роках і 1992 року досягла свого вершка. 
Цього року в реґіоні було вчинено 768 терактів. 
Тут так само у більшості випадків тероризм був 
справою рук політичних груп, сепаратистських 
організацій, правих та лівих радикалів. Ще мен-
ше атак припадає на третю хвилю активнос-
ти терористів. Вона почалася 2013 року. Тоді в 
Европі було вчинено 254 атаки. Минулого року, 
який покищо став вершковим для третьої хви-
лі, було вчинено вже 269 терактів. Однак‚ навіть 
цей показник і близько не можна порівнювати з 
маштабами тероризму в 1970-их роках.  

Нарешті третій стереотип — це тверджен-
ня, що тероризм у реґіоні є справою рук ради-
кальних іслямістів, або, як буде правильніше 
їх називати, джихадистів. Цей стереотип най-
більш небезпечний як з погляду запобігання 
загрозі, так і з погляду ефективности проти-
дії тероризму в Европі.    Широке висвітлення 
терактів у Барсельоні, Манчестері, Парижі, ата-
ки на „Charlie Hebdo“ — все це зміцнило впев-
неність у тому, що саме джихадисти становлять 

найбільшу небезпеку для реґіону. 
Понад те, це твердження активно використо-

вують популісти й політики у своїх політичних 
програмах.  

Заради поточних інтересів, політики легко 
ставлять знак рівности між терористами „Аль-
Кайди“ або „Іслямської держави“ та звичай-
ними представниками і членами мусульман-
ської спільноти. В одних випадках це дає змо-
гу правим політикам здобувати додаткові полі-
тичні переваги на виборах, що можемо бачи-
ти на прикладі популістів з „Альтернативи для 
Німеччини“ та Данської народної партії або 
консерваторів з Австрійської народної партії. В 
інших — це спричиняє викривлене сприйнят-
тя реальности населенням европейських кра-
їн.    Так, за результатами соціологічного дослі-
дження „The Perils of Perception–2016“, жите-
лі европейських країн істотно завищують кіль-
кість мусульман серед свого населення. Фран-
цузи вважають, що мусульмани становлять 
31 відс. населення країни (насправді — 7.5), 
італійці — 20 (насправді — 3.7), шведи — 17 
(насправді — 4.6), данці — 15 відс. (насправді 
— 4.1). Поляки вважають, що в країні прожива-
ють 2.6 млн. мусульман, хоча насправді у Поль-
щі лише 35 тис. людей, які ісповідують іслям.  

Як і з прикладами двох попередніх стереоти-
пів, стереотип про ключову ролю джихадистів у 
вчиненні терористичних актів в Европі запере-
чує статистика.  

2016 року, за даними міжнародної відкритої 
бази терористичних атак „The Global Terrorism 
Database“, у Західній Европі було вчинено 269 
терактів. На джихадистів або прихильників 
терористичної організації „Іслямська держава“ 
припадає 27 атак. Це лише 10 відс. від загаль-
ної кількости терактів у реґіоні. Більше терактів 
вчинили організації, пов’язані з ірляндським 
республіканським рухом, або його противники 
— 30 атак (11 відс.). 

Але ще більше терактів припадає на правих 
і лівих терористів. Загалом прихильники пра-
вих (17 терактів — 6 відс.) і лівих (29 — 11 відс.) 
радикальних поглядів вчинили майже 17 відс. 
терактів у реґіоні. Найактивнішими виявили-
ся анархісти. З ними пов’язують 22 атаки. Отже, 
в сукупності політичні терористи відповідальні 
за 28 відс. терактів в Европі проти 10 відс. джи-
хадистів або пов’язаних з ними.  

Виходить, що проблема політичного теро-
ризму для Европи нині не менш актуальна, ніж 
у 1970-их роках. Але чомусь саме джихадис-
ти стали втіленням терористичної загрози в 
Европі. Цікаво, що в поширені стереотипу про 
„іслямське обличчя тероризму“ зацікавлені не 
лише праві популісти, а й самі терористи.    За 
кожною, на перший погляд ірраціональною та 
нелогічною, атакою в Европі прихильників най-
більш небезпечної терористичної організації 
сучасности — „Іслямської держави“ — криється 
дуже раціональна мета. Атакуючи автомобіля-
ми туристів, нападаючи на перехожих з ножа-
ми, підриваючись посеред натовпу молоді, при-
хильники „Іслямської держави“ ставлять перед 
собою мету спровокувати новий виток ненави-
сти до місцевої мусульманської спільноти. Це 
робиться для того, щоб створити для мусуль-
ман в Европі такі умови, які б змушували їх 
шукати захисту в терористів, виїжджати на під-
контрольні їм території та долучатися до їхньо-
го політичного проєкту.  

Подібна стратегія вже мала успіх в Іраку, 
коли, цілеспрямовано атакуючи представни-
ків інших релігійних спільнот, а найбільше — 
мусульман-шиїтів, попередники „іслямської 
держави“ провокували насильство у відповідь 
— проти мусульман-сунітів, які були змушені 
шукати захисту в терористів. Тепер ця страте-
гія реалізується в країнах Европи, де проживає 
багато мусульман. 

Як боротися з тероризмом? 

Боротися з тероризмом в Европі — це насам-
перед боротися зі стереотипами, пов’язаними 
із цією темою. Треба детально вивчати істо-
рії терористів, протидіяти їх наверненню до 

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Вкрали бронзове погруддя Пушкіна

ЧЕРНІГІВ. – 31 грудня 2017 року у Чернігові неві-
домі викрали погруддя російського поета Олек-
сандра Пушкіна. Зникнення пам’ятника місцеві 
мешканці помітили зранку і повідомили полі-
цію. Пам’ятник стояв в історичній частині міс-
та – на стародавньому Дитинці. Погруддя було 
зроблене з бронзи. Його встановили в місті 25 
вересня 1900 року – до 100-річчя з дня наро-
дження поета, який двічі бував у Чернігові – у 
1820 та 1824 роках. Виготовляли пам’ятник у 
Санкт-Петербурзі. 18 грудня 2017 року, знову ж 
таки в історичній частині, викрали бронзове по-
груддя Михайла Коцюбинського. (ВВС)

 ■ Стався напад на пошту

ХАРКІВ. – 30 грудня 2017 року близько 3-ої год. 
дня чоловік у масці зайшов у відділення пошти 
на вулиці Шевченка і забарикадувався там. Піс-
ля переговорів з ним вивели трьох жінок і двох 
дітей. Пізніше правоохоронці звільнили й інших 
заручників. Володимира Безуха, який захопив 
заручників, взяли під варту на два місяці без 
можливості внесення застави. В. Безух у суді за-
явив, що не шкодує про свій вчинок. (ВВС)

 ■ Зросли податки на сигарети 

КИЇВ. – В Україні акцизи на сигарети зросли на 
30 відс. Це передбачено змінами, внесеними до 
Податкового кодексу, який передбачає посту-
пове, до 2024 року, підвищення ставок акцизно-
го податку на тютюнові вироби. Світовий банк 
запевняє, що високий акциз змусить Україну 
менше курити. Плян підвищення акцизів має на 
меті сягнути мінімального рівня оподаткування, 
який діє в Евросоюзі – 90 евро на 1,000 сигарет. 
Досі цей показник в Україні становив 20 евро. 
(„Укрінформ)

 ■ Активісти вимагають знайти вбивць 

КИЇВ. – 2 січня понад 100 активістів прийшли 
до управління поліції Київської области з ви-
могою залучити всі сили до пошуку вбивць 
юристки Ірини Ноздровської, а також надати 
охорону її доньці Анастасії, оскільки їй також 
неодноразово погрожували. На Київщині 1 січ-
ня у річці знайшли мертвою 38-річну жительку 
села Демидів І. Ноздровську, яка зникла три дні 
раніше. І. Ноздровська займалася справою про 
загибель своєї сестри Світлани, яку 30 верес-
ня 2015 року збив автом п’яний водій, племін-
ник голови Вишгородського районного суду 
Дмитро Россошанський. У червні його засуди-
ли до семи років позбавлення волі. 27 грудня 
2017 року Апеляційний суд Київської области 
відправив справу щодо Д. Россошанського на 
новий судовий розгляд. Під час засідання суду 
батько підсудного пригрозив І. Ноздровській 
розправою. (Радіо Свобода) 

 ■ Ялинки перейшли в горщики

ПЕРЕЧИН, Закарпатська область. – У Перечин-
ському лісовому господарстві запровадили 
продаж ялинок в горщиках за третину ціни від 
зрубаних ялинок на ринках, а також оренду 
ялинок за символічну ціну– всього 60 грн. Таку 
практику введуть як обов’язкову в усіх госпо-
дарствах області. У Перечині на початок грудня 
люди придбали вже половину дерев у горщи-
ках. Були замовлення зі Львова та Києва. На ба-
зарі ялинки такої ж висоти коштують від 300 грн. 
(„Укрінформ“)

 ■ Біометрична контроля на кордоні

КИЇВ. – З 1 січня українські прикордонники поча-
ли перевірку при перетині кордону біометрич-
них даних чужинців та осіб без громадянства 
з 70 держав, серед них і Російської Федерації. 
Новацію впроваджено за рішенням Ради наці-
ональної безпеки і оборони України про поси-
лення контролі за в’їздом в Україну та виїздом 
з України чужинців та осіб без громадянства і 
додержання ними правил перебування на тери-
торії України. Біометрична контроля на кордоні 
ускладнить роботу російських спецслужб. Вона 
включає, зокрема, отримання відбитків пальців. 
(„Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ УКРАЇНА-УГОРЩИНА

Досить неправди! 
Сергій Сидоренко

Про нинішній „освітній конфлікт“ між Укра-
їною та Угорщиною ми писали чимало, пояс-
нювали мотиви офіційного Будапешту, а також 
пропонували можливі рішення   та компроміси, 
навіть викликаючи критику на свою адресу.

Та нинішній текст присвячений іншій, вкрай 
важливій складовій міждержавної суперечки.

Йдеться про проблему брехні та пропаґанди.
Те, що у вирішенні українсько-угорської кри-

зи досі немає проґресу, навряд чи когось дивує. 
Надто емоційним був конфлікт, щоб його вирі-
шення знайшлося так швидко. Угорська сторо-
на напевно потребує більше часу для зміни сво-
єї публічної позиції після рішення Венеціян-
ської комісії, а Україна має використати цей час 
та засвідчити, що вона справді має намір вико-
нати рекомендації „Венеціянки“.

Зрештою, Київ та Будапешт мають відновити 
довіру один до одного – це є обов’язковою умо-
вою для повернення до дружніх відносин.

Але є одна „деталь“, яка ламає цю логіку.
Для танґо потрібні двоє: всі ці пляни перед-

бачають, що обидві столиці прагнуть віднов-
лення злагоди. Але на практиці цього не поміт-
но. Навпаки, Угорщина робить все можливе, 
щоб  довести своє небажання вирішувати кон-
флікт.

Так, йдеться не про розбіжність позицій, 
а саме про небажання. Адже складно інакше 
трактувати ситуацію, коли Будапешт систем-
но повторює в урядових повідомленнях неправ-
ду про Україну. Вкрай сумно це визнавати, але 
проблема стала настільки системною, що стала 
схожою на антиукраїнську пропаґанду на дер-
жавному рівні.

І це не перебільшення, інших визначень про-
сто не лишається.

Офіційний Будапешт наполегливо поши-
рює хибні дані про зміст українського закону 
„Про освіту“, викривляючи його зміст. І тут аж 
ніяк не йдеться про випадкову помилку чи про 
незнання фактів.

В Будапешті заявили про нібито повну забо-
рону викладання угорською мовою на Закарпат-
ті у середній та старшій школі.

„Згідно зі 7-ою статтею закону, освіта нацмен-
шин буде дозволена їхньою мовою лише у пер-
ших чотирьох клясах... тобто, починаючи з 5-го 
року навчання і вище, за винятком предметів 
з рідної мови, усі предмети далі викладалися б 
українською“, – йдеться в урядовому коментарі.

Насправді ж освітній закон не містить такої 
суворої заборони, навпаки – він дозволяє 
викладати угорською та іншими мовами Евро-
пейського Союзу  частину шкільних предме-
тів  аж до 11-го року навчання. Про це чудо-
во знають в угорському уряді та в Міністерстві 
заакордонних справ зокрема. Автор цих рядків 
особисто пересвідчився в цьому у спілкуванні з 
угорськими дипломатами, включаючи міністра 
Петера Сійярто, з яким вдалося коротко пере-
тнутися в Брюселі.

Навіть у самому рішенні Венеціянської комі-
сії, яке коментує угорське міністерство в дано-
му повідомленні, багаторазово підкреслюєть-
ся, що діюча редакція українського закону „Про 
освіту“  дає школам право викладати частину 

предметів мовами меншин. По суті, саме на 
цьому  ґрунтується висновок „Венеціянки“. Але 
у Будапешті, коментуючи його, примудрили-
ся жодного разу не згадати про цю особливість 
українського закону.

Інший яскравий приклад – рішення парля-
менту Угорщини щодо України, схвалене в дру-
гій половині вересня. Цю постанову депута-
ти  схвалили одноголосно  – за неї голосували 
і націоналісти, і ліберали. Небачена єдність в 
історії угорського парляментаризму! Однак‚ зго-
дом з’ясувалося, що документ ґрунтується на 
відвертій неправді.  В рішенні угорського пар-
ляменту стверджується, що закон про освіту 
вимагає „закрити“ всі школи, виші та профтех-
нічні заклади з угорською мовою навчання.

Хоча це, звісно ж, не так, про закриття 
навчальних закладів в законі зовсім не йдеться.

Українське питання в Угорщині – яскра-
ва ілюстрація терміну „пост-правда“. Байду-
же, якою є реальність – важливо, що про неї 
кажуть.

Фраза про повну заборону навчання угор-
ською мовою, згадана в заяві Будапешту, не 
обмежується лише урядовою веб-сторінкою. 
Вона вже перетворилася на аксіому, „public 
knowledge“.

До слова, українські дипломати у неофіцій-
них розмовах скаржаться на те, що їм закри-
та дорога у засоби масової інформації. Колонки 
не беруть до публікації; навіть якщо журналіст 
взяв інтерв’ю, воно не виходять друком.

Тиждень тому автор цих рядків відвідав Буда-
пешт, де зустрічався з угорськими колеґами 
та переконався – про сутність українського 
освітнього закону тут справді не чули. Колеґи 
з довірою ставилися до урядових заяв і навіть 
не припускали, що ситуація не є чорно-білою. 
Але якщо преса, за великим рахунком, сама 
винувата у системних помилках (адже вона 
зобов’язана перевіряти дані перед публікацією), 
то з урядом ситуація інша.

Міністерство закордонних справ Угорщини 
припускається „помилок“ не через незнання. 
Там чудово розуміють сутність українського 
закону, його вади та його можливості, але свідо-
мо обирають шлях на загострення. Чому?

Немає ані пояснень, ані виправдань свідомим 
викривленням на урядовій веб-сторінці!

Чому Угорщина йде цим шляхом? Навіщо 
Будапештові загострювати конфлікт з Україною, 
залишаючи для себе самих все менше й менше 
простору для маневру? Кому може бути вигідне 
вороже ставлення угорців до українців і навіщо 
штучно створювати і підігрівати цю ворожнечу? 
Невже Будапешт зацікавлений завести ситуа-
цію у глухий кут та зрештою відрізати себе і від 
України, і від угорськомовних українців?

Всі ці запитання наразі без відповіді.
Залишається сподіватися, що в уряді 

Прем’єра Віктора Орбана зрештою схаменуться, 
зрозуміють, що шантаж тут не спрацює, і від-
мовляться від концепції „вороги навколо“ щодо 
України.

„Европейська правда“
 
Сергій Сидоренко – редактор „Европейської 

правди”‚ Київ.

„Цією акцією ми хочемо не лише зробити 
добрішими й веселішими свята, але й в такий 
спосіб подякувати українським воїнам, які, ризи-
куючи своїм здоров’ям та життям, боронять 
незалежність і територіяльну цілісність Вітчизни. 
А ще ця акція засвідчує єднання українців світу 
навколо спільної справи!“‚ – каже координатор 
акції Юрій Іляш. 

У подарунках – одяг, взуття, канцелярське при-
ладдя, книжки, іграшки та солодощі. А також щирі 
побажання здоров’я, достатку, злагоди та миру.

За час проведення акції, з 2014 року, члени СУМ 
передали хлопцям та дівчатам, обпаленим вогнем 
бойових дій, понад 4,000 подарунків-миколайчи-
ків.

Це не єдиний захід СУМ на підтримку родин 
українських військових – у 2016 році діти укра-
їнських бійців мали нагоду таборувати разом із 
сумівцями Бельгії, а у 2016-2017 роках – із сумів-
цями Франції та на сумівській оселі „Тарасівка“ у 
Великій Британії. 

Також для них було організовано благодійні 
табори – у 2016 році СУМ провела в Україні табір 
„Ми – Україна“ для 160 дітей, батьки яких перебу-
вають на війні, а також для юних українців – пере-
селенців з зони бойових дій. У 2017 році 120 дітей 
цих ж категорій взяли участь у виховно-відпочин-
ковому таборі „Дерево роду“.

Крім того, у 2017 році Світова Управа СУМ 
започаткувала акцію індивідуальної підтримки 
вояків Української армії „Сумівець – бійцю“, суть 
якої полягає в зборі добровільних пожертв від чле-
нів організації та подальшої закупівлі сорочок для 
українських вояків. 

(Закінчення зі стор. 1)

СУМ допомагає...
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 ■ Колишній президент Чіле переобраний

САНТІЯҐО, Чіле. — Колишній Президент Чіле 
Себастіян Пінера здобув легку перемогу 17 
грудня 2017 року у другій турі президентських 
виборів. 68-літній мільярдер отримав 54.6 відс. 
голосів‚ його суперник, центролівий сенатор 
Алегандро Ґвілієр отримав 45.4 відс. 64-літній А. 
Ґвілієр признав свою поразку. Він мав підтримку 
уступаючого президента Мішель Бачелет, котра 
поґратулювала переможцеві. У першій турі ви-
борів 19 листопада С. Пінера переміг 37-23 відс., 
а решту голосів розділили різні ліві кандидати, 
котрі були еліміновані. За час його президент-
ства у 2010-2014 роках економічний зріст кра-
їни був 5 відс. річно. На відміну від інших країн 
в реґіоні, голосування в Чіле не є примусовим 
від 2012 року. У своїй передвиборчій кампанії 
С. Пінера обіцяв знизити податки на підприєм-
ства, щоб відновити економічний зріст країни. 
Він також успішно порівняв свого опонента до 
Ніколяса Мадуро, соціялістичного президента 
Венесуелі, яка перебуває в постійній економіч-
ній кризі. („Associated Press”) 

 ■ Ізраїль залишить ЮНЕСКО

ЄРУСАЛИМ. — Ізраїль заявив‚ що вийде з ЮНЕС-
КО, тому що ця культурна аґенція ООН „систе-
матично атакує” ізраїльську державу. Про це 
заявив 22 грудня 2017 року представник Мініс-
терства закордонних справ країни Емануїл Нах-
шон, кажучи‚ що Ізраїль покине цю організацію 
до кінця 2018 року. У жовтні 2017 року США ого-
лосили свій заплянований відхід з цієї організа-
ції з тих самих причин. Згідно зі статутом ЮНЕС-
КО члени-держави можуть вийти з організації 
через рік після подання заяви. („ABC News”)

 ■ Зменшився нелеґальний перехід кордону

ВАШІНҐТОН. — Згідно зі статистикою‚ яку опри-
люднив 5 грудня 2017 року Департамент націо-
нальної безпеки (DHS), число осіб‚ котрі старали-
ся нелеґально перейти кордон США‚ зменшилося 
на 25 відс. і тепер є на найнижчому рівні від 1971 
року. Майже всі арешти аґенти Прикордонної 
служби США провели на південнозахідньому 
кордоні країни. До кінця вересня 2016 року уряд 
США притримав 310,531 нелеґального еміґран-
та. Приблизно 58 відс. з них були не з Мексико, 
але з країн Центральної Америки, головно з Ель-
Сальвадору, Ґватамали та Гондурасу. DHS ска-
сував наказ попереднього Президента Барака 
Обами, який дозволяв депортувати лише тих не-
леґальних еміґрантів, котрі становлять публічну 
небезпеку або є засудженими злочинцями. Ана-
літики вважають, що гостра постава Президента 
Дональда Трампа проти нелеґальних еміґрантів 
(котрих у США є 12.5 млн.) спричинила зменшен-
ня числа порушників кордону. Але критики ка-
жуть, що уряд відстрашує леґальних еміґрантів. 
(„The Washington Times”)

 ■ Віце-президент США відвідав Афганістан

КАБУЛ, Афганістан. — Віце-президент США Майк 
Пенс провів неоголошену поїздку до Афганіста-
ну, щоб зустрітися з провідниками країни й під-
твердити зобов’язання США через чотири місяці 
після того, як Президент Дональд Трамп змінив 
свою думку і погодився продовжувати війну 
проти терористів. М. Пенс прилетів військовим 
літаком до столиці уночі 21 грудня 2017 року. Він 
зустрівся з Президентом Ашрафом Ґгані та його 
головним начальником Абдулахом Абдулахом. 
Віце-президент сказав їм, що його присутність 
є доказом, що США „є тут‚ щоб вистояти до кін-
ця”. М. Пенс став головним посередником між 
урядом Афганістану й Д. Трампом. Він також ви-
слухав звіти військових провідників, включно з 
генералом Джаном Ніколсоном, головнокоман-
дувачем військ США в Афганістані, які начисля-
ють понад 11 тис. осіб. Уряд США просив репор-
терів не звітувати про цю подорож М. Пенса аж 
поки він не повернувся на американську базу 
після нарад. Війна в Афганістані є найдовшою 
в історії США. Вона почалася‚ коли коаліція під 
проводом США скинула уряд талібанів за надан-
ня захисту терористам, котрі провели терорис-
тичні акти проти США 11 вересня 2001 року. У 
цій війні дотепер загинуло приблизно 2,400 вій-
ськовослужбовців США. („Reuters”)

АМЕРИКА І СВІТ          
УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ

Демократична диктатура 
vs. диктаторська демократія?

Ігор Смешко

Що може відбуватися з силовими органа-
ми держави, коли публічно говориш про демо-
кратію,  а мрієш збудувати диктатуру.  Остан-
ні скандали довкола створення Державного 
бюра розслідувань (ДБР), взаємні звинувачен-
ня в корупції та відкриття кримінальних про-
ваджень одне проти одного працівниками різ-
них правоохоронних органів, зростання рів-
ня корупції і злочинности в країні, а також вза-
ємни висилання дипломатів між Білоруссю й 
Україною, з публічним звинуваченням у розвід-
увальній діяльності. 

Ці та інші події свідчать про системні про-
блеми як в організації реформ у країні, їх пля-
нуванні та кадровому забезпеченні, так і в пля-
нуванні, координації та контролі за діяльніс-
тю правоохоронних, розвідувальних і силових 
органів держави.

Створення Державного бюра розслідувань 
було передбачене Кримінально-процесуальним 
Кодексом України (2012 ), Законом „Про проку-
ратуру“ (2014), Законом „Про Державне бюро 
розслідувань“ (2016) у термін до 20 листопада 
2017 року. З цієї ж дати новостворений орган 
мав розпочати розслідування кримінальних 
проваджень стосовно правоохоронців, суддів 
та найвищих державних службовців України. 

Але, хоча за рівнем корупції у владних еше-
лонах Україна посідає перші позиції у світі, ДБР 
не тільки не було створено у визначені термі-
ни, а й відповідна кадрова конкурсна комісія за 
майже півтора року роботи спромоглася лише 
призначити перших двох його керівників. 

При цьому, як свідчать публікації копій доку-
ментів конкурсної комісії (що не були офіцій-
но спростовані), у конкурсі перемогли саме ті 
два кандидати, котрі отримали найгірші показ-
ники тестів на благонадійність з застосуванням 
поліграфа, з формулюванням: „ненадійна осо-
ба (супервисокий ризик), Ізраїль, США та інші 
країни не допускають до співбесіди з таким 
результатом“.

Проблеми з плянуванням та організацією 
системи взаємоузгоджених реформ та кадро-
вим їх забезпеченням у цілому і в силових 
структурах зокрема, пов’язані насамперед з 
авторитарною за суттю формою управління в 
нашій країні. Річ у тому, що чинна влада лише 
на словах визнає демократію, як визначену ст. 
1 Конституції України форму управління дер-
жавою, а традиційно мріє про приховані дик-
таторські уповноваження для себе, подібно до 
нашого північно-східнього сусіда. 

Як похідне від цього — приховано-кулуарні й 
непрозорі для суспільства стратегічні рішення 
при плянуванні та організації реформ і кадро-
вому їх забезпеченні, що потім супроводжують-
ся складними, але вже публічними псевдодемо-
кратичними процедурами. Мета яких — виро-
бити колективну юридичну та політичну без-
відповідальність за можливі наслідки провалу 
цих реформ. 

Що ж стосується системних проблем у пля-
нуванні, координації та контролі за діяльніс-
тю правоохоронних, розвідувальних і силових 
органів держави, то головна їх причина поля-
гає в тому, що на сьогодні в Україна немає дійо-
вої системи контролю над ними. Певні поло-
ження — гасла про такий контроль — містять-
ся як у Конституції, так і у відповідних зако-
нах про ці органи. Але вони не розвинені в кон-
кретних нормативно-правових відомчих актах 
цих органів. Отже, без правового визначення 
глибини й параметрів такого контролю і профе-
сійного апарату, спеціяльно підготовленого для 
його здійснення, — він на практиці не викорис-
товується.

Для прикладу, лише у вересні 2016 року, коли 
плянувалося фінансування силових органів 
держави на наступний рік, було зруйновано 
чинну доти майже дворічну практику недофі-
нансування офіцерів військової ланки, орга-
нів військового управління та контрактних вій-
ськовослужбовців військової розвідки, порів-
няно з військовослужбовцями Збройних сил та 

Національної ґвардії України. Про такий стан 
речей, який не мав аналогів у світовій історії, 
особливо під час ведення бойових дій з відбит-
тя зовнішньої аґресії, інформація по лінії відпо-
відних контрольних органів до глави держави 
доти не надходила. 

Як наслідок усіх цих процесів, рівень компе-
тентности, професіоналізму та ефективности не 
тільки в силових структурах, а й усього держав-
ного апарату України вже давно наблизився до 
позначки, яка становить стратегічну загрозу її 
національній безпеці та обороні.

З 2005 року мені неодноразово доводилося 
говорити, що політично вмотивовані призна-
чення на керівні посади в силових органах дер-
жави потенційно загрожують національній без-
пеці будь-якої країни світу. Якщо, перш ніж у 
практику ввійдуть такі призначення, у право-
вому полі держави не буде вреґульовано питан-
ня захисту в цих органах аполітичних професі-
оналів, втрата їх професіоналізму та деґрадація 
стають лише питанням часу. 

Більше того — виникає реальна загроза їх 
„приватизування“ й корумпованости з боку тих 
політичних сил, чи навіть певних олігархічних 
кланів, що ховаються за окремими політични-
ми силами, які лише тимчасово можуть отри-
мати право на формування вищої влади в кра-
їні. Бо їхньою справжньою метою завжди буде 
використання цієї, навіть тимчасової, за зако-
ном, влади для штучного консервування себе 
при ній та бажаного багаторазового переобран-
ня.

Навіть у таких сталих демократіях, як США, 
подібні проблеми непоодинокі. Але там спра-
цьовують сталі демократичні традиції та істо-
рична інституційна пам’ять їхніх державних 
установ, чого немає в Україні. Історія з Вотер-
ґейтським скандалом та поточне розслідуван-
ня спеціяльним прокурором Робертом Мюлле-
ром зв’язків співробітників Білого Дому з мож-
ливим протиправним звільненням директора 
Федерального бюра розслідувань Джеймса Комі 
та можливим зовнішнім втручанням у мину-
лі вибори президента в США — підтверджен-
ня цього. 

Слід констатувати, що фактом сучасного 
політичного життя України стало можливе при-
значення на керівні посади у правоохоронних 
органах та силових структурах країни людей 
без спеціяльної освіти і попереднього практич-
ного досвіду служби в них, навіть без звичайної 
служби в армії. Якщо до 2005 року, як прави-
ло, лише кар’єрні фахівці могли очолити сило-
ві структури, а відповідне поступове кадро-
ве і багатолітнє професійне зростання їх було 
необхідною умовою такого призначення, — то 
практика політично вмотивованих призначень 
„людей не з системи“ зруйнувала цю кадрову 
модель. 

І цим ефективно скористався попередній 
Президент Віктор Янукович, який зумів таким 
чином привести до керівництва в силових орга-
нах навіть громадян іншої країни і став присво-
ювати цивільним людям відразу військові зван-
ня генерала армії. 

Якщо звернемося до схожої практики у США, 
— кандидата на посаду директора Централь-
ного розвідувального управління чи директора 
ФБР там також пропонує президент. Його кан-
дидатуру також можуть добирати найближче 
оточення президента і політична сила, які пере-
могли на останніх президентських виборах. 
Однак‚ ці кандидати проходять прозору для 
суспільства процедуру затвердження на посаду 
через Конґрес США, де у відповідних комітетах 
перебувають представники опозиції. Під час 
цих закритих і публічних слухань не лише пере-
віряється біографія кандидата, його морально-
ділові та професійні риси, необхідні для вико-
нання посадових обов’язків, а й заслуховується 
його програма дій у цих відомствах. 

Можлива непрофесійність і морально-етич-
на невідповідність кандидата посаді — це полі-
тичний та іміджевий удар по президенто-

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Суд підтримав заборону Навальному

МОСКВА. — Верховний суд Росії 30 грудня 2017 
року підтримав рішення Центральної виборчої 
комісії (ЦВК), яке забороняє провідникові росій-
ської опозиції Александрові Навальному канди-
дувати на посаду Президента Росії. А. Навальний 
вже цілий рік веде свою кампанію, незважаючи 
на те, що суд визнав його винним у шахрайстві. 
Багато аналітиків кажуть, що цей вирок був по-
літично мотивованим. В результаті цього вироку 
ЦВК 25 грудня 2017 року відмовила А. Навально-
му у праві кандидувати. У відповідь на рішення 
Верховного суду А. Навальний закликав вибор-
ців бойкотувати президентські вибори в берез-
ні. („Associated Press”) 

 ■ Метіс прокоментував доставу зброї

ВАШІНҐТОН. — Секретар оборони США Джеймс 
Метіс сказав 22 грудня 2017 року, що рішен-
ня США доставляти оборонну зброю Україні, 
включно з протитанковими ракетами типу „Джа-
велін”‚ не повинно непокоїти росіян. Він також 
сказав, що число військовослужбовців США‚ ко-
трі тренують українських військовиків в Україні‚ 
не зміниться. Департамент оборони США давно 
підтримував надання оборонної зброї Україні, 
але адміністрація Президента Барака Обами 
не давала дозволу. Заступник Міністра закор-
донних справ Росії Сергій Рябков скритикував 
рішення адміністрації Президента Дональда 
Трампа надати протитанкову зброю Україні, ка-
жучи‚ що це „виразно пхає Україну до нового 
кровопролиття”. Згідно з статистикою ООН, у 
війні в Україні‚ відколи сепаратисти 2014 року 
проголосили незалежність донецького й луган-
ського реґіонів, вже загинуло понад 10 тис. осіб. 
(„www.military.com”)

 ■ Лікуд вимагає анексії Західнього Берега

ЄРУСАЛИМ. — Найсильніша політична партія в 
Ізраїлі Лікуд (прем’єр-міністра Ізраїля Беніяміна 
Нетанягу) закликає провести анексію великої 
частини окупованої палестинської території на 
захід від ріки Йордану. Понад 1,000 членів цієї 
правої партії підписали резолюцію 31 грудня 
2017 року, закликаючи Ізраїль проявити свій 
„суверенітет” над Західнм Берегом і також про-
довжувати будувати там єврейські поселення. 
(„Deutsche Presse-Agentur”)

 ■ Зменшується розмір федерального уряду

ВАШІНҐТОН. — Майже рік після приходу до 
влади Президент Дональд Трамп дотримуєть-
ся своєї передвиборчої обіцянки зменшити 
федеральну бюрократію. До кінця вересня 
2016 року майже всі аґенції в Кабінеті нара-
ховували менше працівників, а їхнє загальне 
число зменшилося на 16 тис. осіб. Білий Дім 
тепер плянує ще більше зменшити розмір фе-
дерального уряду в бюджеті на 2019 рік, який 
буде оголошено весною. Представники феде-
ральних профспілок сказали газеті „Вашінґтон 
Пост” 31 грудня 2017 року, що ці скорочення 
мають деморалізуючий вплив на працівників 
і знеохочують людей‚ котрі хотіли б працюва-
ти для уряду. Але деякі працівники сказали 
газеті, що треба обмежити непотрібні витрати 
та бюрократію уряду та підвищити якість його 
постійних працівників, котрі начисляють 1.94 
млн. осіб. („The Washington Post”)

 ■ Помер герой-втікач з Авшвіцу

ҐДАНСЬК, Польща. — 15 грудня 2017 року по-
мер 98-літній Казимир Пєховський, один з пер-
ших в’язнів Авшвіцу. Молодим хлопцем він був 
членом польської скавтської організації. Коли 
німці 1939 року зайняли Польщу, вони почали 
арештувати скавтів. Його німці зловили і 1940 
року посадили до новоствореного концтабору 
в Авшвіці. Два роки пізніше, знаючи німецьку 
мову, К. Пєховський і три інші в’язні зуміли сіс-
ти в авто і виїхати з табору на волю. Після війни 
комуністичний уряд засудив його на 10 літ тюр-
ми як „ворога народу”. Його звільнили через 
сім років. Відтак він працював інженером на 
корабельні в Ґданську і часто розповідав сту-
дентам та іншим людям про свої переживання. 
(„The Washington Post”)

АМЕРИКА І СВІТ            СКУ закликає бойкотувати 
Чемпіонат світу з футболу

ТОРОНТО. – Світовий Конґрес Українців 
(СКУ) закликає всіх високопосадовців держав 
світу і  міжнародних  організацій бойкотува-
ти ігри Чемпіонату світу з футболу Міжнарод-
ної федерації  футбольних асоціяцій  (ФІФА) 
в Російській Федерації, які  запляновані на 
14 червня-15 липня.

СКУ вважає неприйнятним їхати на  Чем-
піонат світу в Російській Федерації, що є дер-
жавою-аґресором, яка  незаконно окупувала 
Крим та вже четвертий рік брутально іґнорує 
міжнародний правопорядок, невпинно ведучи 
свої збройні дії на сході України та грубо пору-
шуючи людські права українців і  кримських 
татар.

„Відвідання Чемпіонату світу з футболу 

зміцнило б імперські амбіції Російської Феде-
рації та заохочувало б її і далі вести свої аґре-
сорські дії,” – зазначила голова Світової комісії 
спорту СКУ Лариса Барабаш-Темпл.

„Світовий Конґрес Українців закликає свою 
мережу в 53-ох країнах світу активно спону-
кати високопосадовців держав свого прожи-
вання і міжнародних організацій відмовитись 
від поїздок на  ігри Чемпіонату світу з  фут-
болу в Російській Федерації у 2018 році та 
цим самим виявити свою солідарність україн-
ському народові, який захищає територіяль-
ну цілісність України та зупиняє просування 
російської аґресії на Захід,” – заявив президент 
СКУ Евген Чолій.

СКУ

Потрібна стратегія протидії тероризму 
Георгій Лук’янчук  

КИЇВ. – В Національному інституті стратегіч-
них досліджень 16 листопада 2017 року відбувся 
круглий стіл на тему „Актуальні питання протидії 
тероризму у світі та в Україні“, на якому було пред-
ставлено аналітичну доповідь, підготовлену спів-
робітниками відділу проблем національної безпе-
ки інституту. 

Для України проблема протидії тероризму набу-
ла особливої ваги з весни 2014 року, з початком 
аґресії з боку Російської Федерації, яка поруши-
ла територіяльну цілісність держави та загрожує 
її незалежности. Незаконні збройні формування, 
що діють на тимчасово непідконтрольній терито-
рії України, широко використовують терористич-
ну тактику. Бойовики, які діють в Україні, корис-
туються постійною підтримкою з території Росій-
ської Федерації, що здійснює постійні маштаб-
ні поставки озброєння, боєприпасів, надає значні 
матеріяльні та фінансові ресурси, а також прово-
дить їх підготовку на своїх військових полігонах. 

У вступному слові директор інституту Володи-
мир Горбулін висвітлив актуальні терористичні 
загрози в Україні та в світі, а також наголосив, що 
їх постійна трансформація вимагає законодавчого 
і організаційного удосконалення системи бороть-
би з тероризмом. 

Заступник завідувача відділом проблем націо-
нальної безпеки Андрій Місюра у своїй доповіді 
зосередився на актуальних тенденціях у розвитку 
міжнародного тероризму та протидії йому. 

Провідний науковий співробітник відділу про-
блем національної безпеки Сергій Дрьомов при-
святив свою доповідь шляхам удосконалення 
законодавства України у сфері боротьби з теро-
ризмом, зазначивши, що після 2014 року ця про-
блема для України перейшла з теоретичної площи-
ни у практичну. 

У доповіді завідувача відділом проблем націо-
нальної безпеки Ольги Резнікової були визначе-
ні мета і шляхи оновлення засад протидії терориз-

му в Україні. 
Керівник секретаріяту Комітету Верховної Ради 

України з питань національної безпеки і оборо-
ни Тетяна Блистів запропонувала провести кру-
глий стіл на відповідну тему у стінах парляменту з 
метою більш детального обговорення законотвор-
чих ініціятив у сфері протидії тероризму. 

Колишній перший заступник голови Служ-
би безпеки України (СБУ) Володимир Тимошенко 
зосередився на доцільності більш чіткого розмеж-
ування понять „міжнародний тероризм“ та „дер-
жавний тероризм“, а також важливості законодав-
чого закріплення ролі та місця Збройних сил у разі 
їх залучення до проведення антитерористичних 
операцій. 

Ректор Національної академії СБУ Сергій Куді-
нов погодився з висновками експертів, що система 
протидії тероризму в Україні потребує розвитку і 
адаптації до нових безпекових умов. Він підкрес-
лив, що у цій системі важливу ролю має відіграва-
ти громадянське суспільство, як це відбувається в 
европейських країнах. 

Начальник Інституту кримінально-виконавчої 
служби Національної академії внутрішніх справ 
Євген Бараш навів статистику осіб, засуджених за 
терористичну діяльність. На відміну від европей-
ських країн, де ведеться активна робота щодо зни-
ження радикальних настроїв серед ув’язнених за 
подібні злочини, в Україні, на жаль, цьому питан-
ню приділяється недостатньо уваги, сказав він.

Представник Національного університету обо-
рони України Олег Мильченко звернув увагу при-
сутніх на суттєву різницю понять: екстремізм, 
сепаратизм та тероризм. Член Ради добровольців 
Міністерства оборони України Тарас Процев’ят 
зазначив, що політико-правова відповідь України 
на гібридну війну Російської Федерації є невідпо-
відною рівню загроз безпеці та самому існуванню 
державности України. Цю гібридну війну потріб-
но розглядати як державний тероризм Росії про-
ти України. 

Підсумував обговорення В. Горбулін. 

Доповідачі (зліва): Володимир Горбулін, Ольга Резнікова, Андрій Місюра, Сергій Дрьомов та 
Володимир Тимошенко. (Фото: Георгій Лук’янчук)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

З новим 2018 роком!
Уже п’ятий день ми живемо у новому 2018 році. Яким буде цей 

рік‚ які принесе новини‚ зміни‚ звершення і негаразди? Звісно‚ на 
початку року ми усі говоримо про приємне‚ тому вже тепер віта-
ємо усіх читачів тижневика з вересневим 125-річчям „Свободи“. 
(Редакція готова вмістити не тільки ваші привітання і вістки про 
поповнення пресового фонду‚ а й зауваження щодо змісту й вигля-
ду газети.)

Разом з Україною ми відзначатимемо 100-ліття IV Універсалу 
Української Центральної Ради‚ який став міцною опорою для ґаран-
тування незалежности майбутньої української держави. 100 років 
тому стався бій біля станції Крути, коли на українську столицю 
наступали більшовицькі війська. Настає 150-річчя з дня, коли була 
заснована „Просвіта”, яка вважається найвідомішою українською 
культурно-освітньою громадською організацією. 100 років тому 
була створена Національна Академія Наук України.

Традиційно ми відзначимо день народження Тараса Шевченка‚ 
міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу‚ а також 
дні пам’яті 8 травня – жертв Другої світової війни‚ 18 травня – жертв 
депортації кримськотатарського народу‚ 20 травня – жертв полі-
тичних репресій‚ 24 листопада – жертв Голодомору-геноциду 1932-
1933 років. 

Україна готується до виборів президента і Верховної Ради. 
Опитування населення‚ проведене у червні минулого року у всіх 
реґіонах, показало‚ що найбільшою популярністю серед громадян 
наразі користується партія „Батьківщина“‚ на другому місці – Бльок 
Петра Порошенка „Солідарність“‚ далі йдуть Опозиційний бльок і 
„Громадянська позиція“ Анатолія Гриценка. Важливо‚ щоб виборці 
прийшли на виборчі дільниці‚ тому що тепер вони не виявляють 
такого наміру. 

У лютому відбудуться Зимові олімпійські і параолімпійські ігри 
(цього разу – без Росії)‚ у червні і липні – Чемпіонат світу з футболу.

Будуть і сумні річниці. 27 лютого 2014 року – початок війни 
Росії проти України‚ коли підрозділи спеціяльного призначення 
Головного розвідувального управління та 45-го десантного полку 
Росії захопили приміщення Верховної Ради та Ради міністрів Криму, 
а військові частини кримського угруповання Збройних сил України 
зазнали провокаційних нападів з російських військових баз. 18 
березня буде неминуче нове обрання Володимира Путіна на поса-
ду Президента Росії – тривожна подія не лише для України‚ а й для 
усього світу. У сусідній країні не стало демократичних виборів‚ а 
її провідники загрожують людству новим лихом. Та все ж і світ‚ і 
Україна протистояли зловісному тискові‚ то протистоятимуть йому 
і у цьому році.

Тож з Новим Роком‚ шановні друзі „Свободи“! 

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

ІСТОРІЯ

Данило Братковський 
визнаний святим

Євген Цимбалюк 

В Україні вперше зазвучала молит-
ва до старотерпця Данила Братков-
ського‚ який понад 300 років тому 
поклав своє життя за вільну від 
ворога українську землю. Поміс-
ний собор Української Православної 
Церкви Київського Патріярхату 27 
червня 2013 року канонізував і при-
єднав до лику святих цього благовір-
ного мужа – страстотерпця Волин-
ського. 

У прийнятому документі сказа-
но: „Чесні останки мученика Дани-
ла Братковського, страстотерпця 
Волинського, що спочивають серед 
інших останків у крипті Хрестовозд-
виженського храму Луцька, вважати 
чесними і святими мощами. Пам’ять 
мученика відзначати 9 грудня у день 
його мученицької кончини“. 

З’явилася також ікона Д. Братков-
ського. Автор – волинський худож-
ник-іконописець Дмитро Зінько.

Основним місцем проживання Д. 
Братковського був маєток у селі Сви-
щів на Волині. Освіту він здобував 
в Італії. Боротьбу проти польської й 
української шляхти він продовжив 
безпосередньою участю у селянсько-
козацькому повстанні 1702-1704 
років. 

Д. Братковського затримали непо-
далік містечка Заслав на заставі 
Волинського ополчення і помістили 
у Луцьку тюрму. Д. Братковський був 
шляхетського походження і його за 
тодішніми законами не можна було 
судити без дозволу Сейму. Невдовзі 
Сейм такий дозвіл дав і 25 листопада 
1702 року військовий суд присудив 
його до негайної публічної смерт-
ної кари. Наступного ранку „посе-
ред Ринку луцького, через ката за 
сім разів мордерсько зістав стятий 
Данило Богданович – йому відруба-
ли руки, ноги, потім голову і пере-
рубали тулуб“. Поховали мученика у 

Луцькій братській церкві.
Цікавим з точки зору відданос-

ти національним ідеям є заповіт Д. 
Братковського. Цей документ збере-
гла вдова поета і у 1707 році переда-
ла для запису в Луцьку гродську кни-
гу. Батько наказує „синам і дочкам 
триматися цієї віри, за яку я вми-
раю, якщо хочуть мати благословен-
ня Боже. Шаблю – молодшому сину 
віддати“. Д. Братковський мав шесте-
ро дітей. 

 Про нього як людину високосо-
вісну та глибокоморальну, справж-
нього патріота і захисника простого 
люду, говорить багато фактів із його 
життя. Один із них – перед повстан-
ням під проводом Семена Палія він 
відпустив селян із Свищева, якими 
володів, на волю, оформивши усім 
документи на звільнення від кріпа-
цтва.

Велике духовне, страдницьке жит-
тя Д. Братковського – переконли-
ве свідчення, наскільки може бути 
людина жертовною заради ідеалів, 
яким служить.

Перша ікона св. мученика Данила 
Братковського.

Читайте 15 місяців
 

за ціну 
річної передплати

$90 за друковану версію ($80 для членів УНСоюзу)
$40 за електронну версію ($35 для членів УНСоюзу)

Хочете мати зручність читати обидві версії -  
друковану і електроннуї? 

Додайте лише $5 до ціни друкованої.

Зверніться тепер до 
нашого Відділу передплат:

973-292-9800 x 3040 
subscription@svoboda-news.com

Ця пропозиція дійсна до 14 січня 2018 року. 
Тільки для нових передплат.
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Генеральний прокурор захищає олігархів
Юрій Луценко перебрав функ-

ції Генерального прокурора Укра-
їни у травні 2016 року. Дивним 
виглядав вибір Президента Петра 
Порошенка‚ бо Ю. Луценко (син 
колишнього першого секретаря 
Рівненського обласного комітету 
Комуністичної партії України) не 
має юридичної освіти і будь-якого 
досвіду у такій роботі. Але в Укра-
їні все можливе. 

Незаперечним було та лишаєть-
ся, що Ю. Луценко – стовідсот-
ково людина президента. Крити-
ки вибору так і говорили, що пре-
зидент призначив свою людину 
робити його роботу. Тому мабуть 
не є дивним, що у квітні 2017 
року президент призначив дру-
жину Ю. Луценка своїм представ-
ником до Верховної Ради України. 
Вона пішла у народні депутати від 
Бльоку Петра Порошенка, але тео-
ретично у демократичних суспіль-
ствах створюється бодай вражен-
ня, що головний прокуратор кра-
їни показує бодай якусь незалеж-
ність‚ бо до його функцій нале-
жить додержуватися закону і при-
тягати до кримінальної відпові-
дальности навіть людей з-поміж 
служби та кола друзів президента. 
Тут немає ілюзій.

Сьогодні основна критика П. 
Порошенка у тому, що тюрми, 
котрі мали наповнитися не тіль-
ки чиновниками колишнього Пре-
зидента Віктора Януковича, але 
також олігархами, котрі збагачува-
лися разом з ним, стоять порож-
німи. Натомість переслідуються 
порядні люди, котрі з ними не хоті-
ли співпрацювати. 

Історія тільки одної справи така. 
У 2009 році (ще за В. Януковича) 
рейдери голови Національного 
банку України Володимира Стель-
маха з Луганська захопили „Укрін-

банк”. Замах був для того, щоб 
використати активи банку, привес-
ти банк до банкрутства, одержа-
ти тоді від Фонду державного май-
на компенсацію, а тоді знову повер-
нути банк до себе. Голова „Укрін-
банку” не пішов їм на руку. Рей-
дери вимагали його відставки та 
розпочали проти нього криміналь-
ний процес за „виплату додатково-
го місячного бонусу собі і праців-
никам протягом 2006-2009 років”. 
Голову взяли під арешт. Він утік 
з України та сьогодні перебуває в 
США. Тим часом досі висить від-
крита проти нього кримінальна 
справа. Також арештовано голов-
ного бухгальтера „Укрінбанку” за 
тими ж обвинуваченнями, фактич-
но тому, що вона відмовилась свід-
чити фальшиво проти голови бан-
ку.

„Укрінбанк” через своїх нових 
власників вніс також цивільну 
справу до Печерського суду Києва 
проти колишнього голови „Укрін-
банку” за повернення цих виплат 
протягом 2006-2009 років. 5 квіт-
ня 2016 року суд видав рішення, 
що виплати були закономірними.

Одначе кримінальна справа 
над головою „Укрінбанку” висі-
ла і висить без жодного просуван-
ня. Так само кримінальна справа 
продовжувалася і продовжуєть-
ся проти головного бухгальтера, 
одначе у темпі, що забезпечував 
її перебіг на довгі роки. Прокура-
тура не приходить до суду, свід-
ків для розгляду збирає сторона 
обвинувачення, але суд не прово-
дить засідання з огляду на відсут-
ність прокуратури.

Це явне порушення прав під-
судного голови „Укрінбанку”, бо 
він не може повернутися в Укра-
їну‚ де проживають його літні і 
хворі батьки та син‚ бо там на ньо-

го чекає ув’язнення. У липні разом 
з головним юристом підсудного я 
мав зустріч з Генеральним проку-
ратором Ю. Луценком. На підста-
ві довшої розмови, а також його 
телефонічної розмови у нашій 
присутності з київським проку-
рором встановлено одностай-
но, що у цій справі зовсім відсут-
ній склад злочину. Для збережен-
ня репутації місцевих прокурорів 
було домовлено, що прокуратура 
покличе ще кількох свідків і спра-
ва буде закрита до кінця вересня.

У серпні на відзначенні 50-річ-
чя Світового Конґресу Українців 
в „Мистецькому арсеналі“ до мене 
підійшов Ю. Луценко і запевнив, 
що справу буде закрито‚ так як ми 
домовились. Тим часом відбулось 
ще одне слухання‚ де свідки дава-
ли зізнання на користь підсудно-
го. 

Час минув.  Перебуваючи в 
Україні у жовтні-листопаді‚ я 

намагався сконтактуватися з Ю. 
Луценком. Він не відповідав. Так 
виявилося‚ що Ю. Луценко нечес-
ний генеральний прокуратор для 
наведення справедливости та вер-
ховенства права в Україні. Фак-
тично він просуває політичні і 
фінансові інтереси президента. 

В США від грудня 2015 року діє 
закон в пам’ять Сергія Маґніт-
ського, юриста і авдитора‚ котро-
го у Росії довели до смерти. Цей 
закон карає чужоземних посадов-
ців (не тільки з Росії)‚ які порушу-
ють людські права громадян сво-
єї країни. Їм забороняють в’їзд до 
США, а також арештовують їхнє 
майно у США.

До списку осіб‚ яким відмовле-
но у приїзді до США‚ слід вклю-
чити В. Стельмаха і Ю. Луцен-
ка. Останній використовує свою 
посаду, щоб переслідувати права 
людей‚ невигідних для чиновни-
ків і олігархів, які є друзями пре-
зидента. 

Аскольд Лозинський‚ 
Ню-Йорк

Мріємо про книжку Яра Славутича
11 січня виповниться 100 років з 

дня народження Яра Славутича – 
видатного поета, науковця, педаго-
га, редактора, члена низки науко-
вих товариств. Виходячи з того, що 
прадідівське гніздо його шляхетно-
го козацького роду село Жуки знахо-
диться на Полтавщині, ми по праву 
вважаємо Яра Славутича своїм зем-
ляком-полтавцем.

Знаковим напрямом творчости 
Яра Славутича є козацька тема-
тика. Він створив ґалерію яскра-
вих образів борців за волю рідно-
го народу, цикл про гетьмана Івана 
Мазепу та інших. Для українсько-
го читача все назване і неназване з 
його великої літературної спадщи-

ни являє собою таємничий і досі 
не вповні досліджений інформа-
ційно-духовний материк.

Миргородська діяспорна біблі-
отека ім. Галини Король цікавить-
ся прозовими та дослідницьки-
ми працями письменника. Мріємо 
мати у своєму книжковому фон-
ді його біографічну працю „Трофеї, 
1938-1963“ видруковану у Едмон-
тоні у 1963 році. 

Наша адреса: Бібліотека ім. Гали-
ни Король‚ вул. Ведмедівка, 55, 
Миргород, Полтавська область, 
37600 Ukrаіnе. Тел.: 380-5355-50662. 

Анатолій Сазанський, 
Миргород, Полтавська область

Вивчаймо українську мову
Доктор філологічних наук Олександер Пономарів відповідає на запи-

тання читачів ВВС. Початок у „Свободі“ 22 січня 2016 року. О. Пономарів 
– академік Академії наук вищої школи України‚ професор Київського наці-
онального університету ім. Тараса Шевченка‚ член Національної комі-
сії України з питань правопису. Веде мовний блоґ на „BBC Україна“ з 2009 
року.

Де наголос у слові голубці?
Назва страви голубцI має наго-

лос на останньому складі. Наголос 
ГОлубці відбиває діялектну вимову 
окремих говірок, зокрема галиць-
ких.

Чи можна використовувати як 
паралельні в українській літера-
турній мові форми звертання Оле-
гу та Олеже?

Кілька років тому вважалося, що 
Олеже – застаріла форма. Перева-
гу віддавали варіянтові Олегу. Але 
тепер форма Олеже активізувала-
ся. Покищо їх уживають паралель-
но, але думаю, що Олеже переможе.

Як правильно вживати дієсло-
во рахувати? Адже тільки й чути 
я рахую там, де правильно казати 
я вважаю, я гадаю, я маю на думці і 
так далі.

Рахувати – це синонім до слова 
лічити: гроші, голоси виборців, дні 
до завершення чогось.

Як українською мовою подзорная 
труба?

У словниках є підзорна труба, 
але цього росіянізму краще не вжи-
вати. Українською мовою – далеко-
глядна труба.

Як правильно казати: відмічені 
чи позначені повідомлення? 

Позначені повідомлення.

Як правильно писати: студент 
не прибув на іспит чи студент не 
з’явився на іспит?

Обидва вислови правильні, але 
перший офіційніший. 

Чи можуть слова ратувальник, 
ратувати та подібні використо-
вуватися як синоніми до рятуваль-
ник, рятувати?

У сучасній українській мові на це 
немає жодної потреби. Навіщо роз-
хитувати літературну норму?

Чи є слово віла синонімом до феї? 
Якщо так – чи не ліпше користува-
тися цим словом замість феї?

Віла – це те саме, що русал-
ка, а фея – чарівниця, переносно – 
чарівна жінка. Хай співіснують у 

нашій мові обидва слова. Віла, як 
і фея, – запозичене слово, тільки 
запозичене давніше.

Який жіночий відповідник до сло-
ва посол?

Посолка й послиня, що їх про-
понує читач, не підходять із семан-
тичних та інших міркувань. Тому 
треба казати пані посол Великої 
Британії, Сполучених Штатів Аме-
рики або інших країн.

Чи можна використовувати 
фемінітив пілотка на позначення 
жінки-пілота?

Не варто, бо пілотка – це голо-
вний убір. 

Як краще сказати: прийняти 
закон чи ухвалити закон? 

Можна і так, і так, але краще 
ухвалити закон.

Як краще казати більш повний 
чи повніший (проєкт бюджету)?

Краще казати повніший, ціка-
віший, ніж більш повний, більш 
цікавий.

Як правильно перекласти з росій-
ської мови занимающийся?

Основне значення дієслова 
займатися – це спалахувати, заго-
рятися. В цьому значенні замість 
відсутнього в українській мові діє-
прикметника занимающийся каже-
мо займистий, легкозаймистий. 
Коли йдеться про заняття в гуртку, 

на курсах, то кажемо гуртківець, 
слухач курсів.  

Як вживати слова сир? 
Українською мовою слово тво-

рог перекладається як сир без жод-
них уточнень. Але з дитинства ми 
звикли, що сир – це те, що ми нази-
ваємо твердий сир, пише читач-
ка. На її думку, поняття твердий 
сир уже втратило свою актуаль-
ність через імпорт великої кількос-
ти м’яких сирів в Україну. Час при-
думати нове слово для сиру в зна-
ченні творога або ж запозичити 
це слово, але з іншою вимовою – в 
російській мові твОрог, а в україн-
ській – творОг.

Моя думка з цього приводу 
неґативна. Коли на домашній сир 
кажуть творог, це відгонить сур-
жиком. Наголос у російському сло-
ві творог подвійний. Запозичати 
ще один росіянізм немає сенсу, бо 
тоді замість сирник, сирниця, сир-
ний, сирок, вареники з сиром дове-
деться казати творожок, вареники 
з творогом тощо. Проти суржику 
потрібно боротися, а не заохочува-
ти його.

У Черкасах останнім часом поча-
ли посилено використовувати сло-
во черкасці замість черкащани. Як 
правильно?

Правильно черкасці. Суфікс 

(Закінчення на стор. 13)
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Герої повертаються з забуття
Левко Хмельковський

САВТ-БАВНД-БРУК‚ Ню-Джерзі. 
– 10 грудня 2017 року в залі Укра-
їнської Православної Церкви св. 
Андрія Первозваного виступив 
з лекцією „100 років незалежнос-
ти: як склалися долі вояків УНР“ 
начальник відділу обліку та збере-
ження місць пам’яті Українського 
інституту національної пам’яті Пав-
ло Подобєд з Києва, засновник та 
голова правління Благодійного фон-
ду „Героїка“, що займається вивчен-
ням та популяризацією української 
військової історії, спорудженням 
пам’ятників на честь борців за неза-
лежність України. Доповідача пред-
ставив директор архіву Українсько-
го Історичного і Освітнього Центру 
д-р Михайло Андрець. 

П. Подобєд розповів, ілюструючи 
мову прозірками, про окремих учас-
ників визвольних змагань, імена і 
дії яких в СРСР були приречені на 
забуття, а у деяких випадках подані 
з життєписами, зміненими на догоду 
комуністичному режимові. Кіноре-
жисер Олександер Довженко, пись-
менники Володимир Сосюра, Борис 
Антонович-Давиденко, Андрій Голо-
вко, Олександер Копиленко, Петро 
Панч були змушені творити у біль-
шовицькому дусі. 

Але було чимало героїв, які збе-
регли вірність Україні. Василь 
Недайкаша (1896-1965), був коман-
диром кулеметної сотні 14-го пол-
ку Низових запорожців 5-ої селян-
ської дивізії, начальником відді-
лення розвідки Генерального Шта-
бу Військового міністерства УНР в 

екзилі. Хорунжий Микола Закомор-
ний (1901-1982) – чотовий 5-ої Хер-
сонської Дивізії Армії УНР, наго-
роджений Хрестом Симона Петлю-
ри та Воєнним Хрестом, доктор біо-
хемії Познанського університету, 
науковий співробітник Манчестер-
ського університету. Микола Гай-
дак (1898-1971) зголосився добро-
вольцем до Армії УНР, від початку 
серпня і до 21 листопада 1920 року 
брав активну участь у боях радян-
сько-польської війни, після чого 
разом з армією відступив на тери-
торію Польщі та був інтернований у 
таборі біля Каліша. Опісля – україн-
ський учений-ентомолог, професор 
Мінесотського університету, спеція-
ліст у галузі бджільництва та кормів 
для бджіл. Борис Сухоручко-Хос-
ловський (1893-1976) – підполков-
ник Дієвої Армії УНР, був команди-
ром 1-го Білоцерківського резерво-
вого полку, 13-го Гайсинського пол-
ку, учасником Першого Зимового 
Походу. 

Ряд таких біографій було висвіт-
лено у доповіді. Особливо зміс-
товною була розповідь про бойове 
минуле Степана Скрипника, який 
опісля став Патріярхом Мстиславом 
Української Православної Церкви.

П. Подобєд розповів про дії 
радянської контррозвідки, спрямо-
вані на підкуп за кордоном колиш-
ніх учасників визвольних змагань, 
а також про випадки (хоча й нечис-
ленні) коли окремі з них співпрацю-
вали з КҐБ, намагаючись очорнити у 
громаді героїв минулих боїв.

П. Подобєд представив і подару-
вав Українському Історико-Освіт-

ньому Центру свою книгу „З-під 
Конотопа до Аризони: невигадані 
історії вояків Армії УНР“‚ а також 
медалю і конверт першого дня обігу 
з марками на честь 100-річчя україн-
ської революції.

Благодійний фонд „Героїка“ уже 
здійснив 24 проєкти з вшануван-
ня пам’яті героїв визвольних зма-
гань і встановлення їм пам’ятників 
на пожертви патріотів-меценатів. 
6 грудня у Вінниці відбулось від-
криття меморіяльної дошки на честь 
сотника Армії УНР Семена Якерсо-
на. Дошку встановлено з допомогою 

Міністерства молоді і спорту. Напис 
виконано двома мовами: укра-
їнською та їдиш – рідною мовою 
сотника. Семен Якерсон (1897-1944) 
був сотником Армії УНР, учасник 
численних боїв з білими та чер-
воними росіянами. На еміґрації 
мешкав у Чехословаччині, вбитий 
нацистами у Празькому ґетто.

Після доповіді о. Іван Лишик 
висловив подяку за цікаву, змістов-
ну розповідь про минуле, а Сестри-
цтво Покрови Пресвятої Богоро-
диці (голова паніматка Леся Сівко) 
почастувало гостей обідом.

Українець служить білорусам

ГАЙЛЕНД ПАРК‚ Ню-Джерзі. – 20 років тому в Києві був рукополо-
жений у сан священика Зиновій Жолобак з прикарпатського села Сва-
ричева. 11 років він служить настоятелем Білоруської автокефаль-
ної православної церкви у Гайленд-Парку. 17 грудня 2017 року відзначи-
ти 20-річчя священства о. З. Жолобака зібралися священики і вірую-
чі. Його вітали оо. Андріян Бойко, Мар’ян Чайковський, Орест Пухаль-
ський, парафіяльна громада, гості з Філядельфії, Балтимору, Ню-Йорку. 
(Фото: Левко Хмельковський)

Павло Подобєд (четвертий справа) серед слухачів доповіді. (Фото: Левко 
Хмельковський)

Доповідає Павло Подобєд.

Святкували усією громадою
Віра Боднарук

НОРТ-ПОРТ, Фльорида. – 10 
грудня 2017 року українська гро-
мада в південно-західній Фльори-
ді відзначила свято св. Андрія Пер-
возваного в Українському релігій-
ному і культурному осередку ім. 
св. Андрія. Службу Божу відслу-
жили для православної громади 
оо. Олег Сацюк та Іван Фатенко, а 
коли в гарно прибраній залі відбу-
лася святковна трапеза, на неї заві-
тали о. Василь Петрів з дружиною з 
Української католицької парафії та 
пастор Михайло Якубович з дру-
жиною з баптистької церкви. 

Голова Осередку Віктор Лісни-
чий тепло привітав присутніх гос-
тей і попросив о. О. Сацюка благо-
словити трапезу. Після обіду куль-
турно-освітня референтка Осе-
редку Галина Ліснича представи-
ла голів українсько-американських 
організацій в Норт-Порті: Євгена 
Томашоского (Українські Амери-
канські Ветерани), Віру Боднарук 
(Товариство української мови ім. 
Шевченка та Громадського комі-
тету), Анну-Марію Суслу (Союз 
Українок Америки, 56-ий Відділ), 
Дарію Томашоску (Український 
Американський Клюб) та феде-
рального суддю Америки Богдана 
Футея.

Дует у складі о. О. Сацюка та 
Михайла Цапаря виконав чоти-
ри пісні, Оля Бабчук розпові-
ла про святкування Андріївсько-
го вечора в Україні, Таня Мірош-
ніченко виконала на музичному 
тлі в’язанку українських пісень. На 
закінчення програми всі гості були 
запрошені співати разом з Г. Лісни-
чою, Марією Никитин та В. Бодна-
рук, під акомпаніямент Володими-
ра Шпічки на акордеоні популярні 
українські пісні.

Г. Ліснича подякувала членам 
управи Осередку В. Лісничому, Д. 

Томашоскій, Кларі Шпічці, Наталці 
Невмержицькій, Є. Томашоскому, 
Анні Мацілинській, М. Никитин за 
приготування свята, а В. Лісничий 
подякував усім за участь і попро-
сив отців закінчити свято молит-
вою.

Оля Бабчук розповіла про традиції 
свята. 

Співають о. Олег Сацюк і Михайло 
Цапар. (Фото: Віктор Лісничий)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 5 СІЧНЯ 2017 РОКУNo. 1 9

УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                  

Недавні в’язні розповіли про Крим
Євгенія Шевкунова

ГЕЛЬСІНКІ‚ Фінляндія. – Укра-
їнці у Фінляндії 2 грудня 2017 
року долучилися до ґльобальної 
акції „CrimeaIsBleeding“, ініційо-
ваної Міністерством закордон-
них справ України. У Посольстві 
України відбувся захід з допомо-
гою скайп-конференції з участю 
провідників кримськотатарсько-
го народу Ільмі Умерова і Ахте-
ма Чийгоза, які нещодавно були 
звільнені з російського полону.

Чужоземні дипломати, фін-
ляндські журналісти, представ-
ники фінляндського суспільства, 

а також українці Фінляндії пере-
глянули документальну стрічку 
про справу політичного в’язня 
Кремля Олега Сенцова.

І. Умеров і А. Чийгоз розпові-
ли про порушення прав людини 
в окупованому Росією Криму, з 
якими вони, а також усі ті, хто не 
погоджується з незаконною оку-
пацією Криму Росією, стикаються 
кожного дня. 

Промовляв також Посол Украї-
ни Андрій Олефіров.

Євгенія Шевкунова – другий 
секретар Посольства України у 
Фінляндії.Промовляє Посол України Андрій Олефіров.

Звідусіль приїхали на фестиваль
Світлана Глаз

РЕХОВОТ‚ Ізраїль. – 16 грудня 2017 року 
завершився перший міжнародний фестиваль 
української пісні в Ізраїлі, якому взяло участь 
50 конкурсантів різних вікових та професій-
них категорій з України, а також співаків‚ які 
живуть в Ізраїлі. Шанувальники пісні з Марок-
ко та Ємену також співали українською мовою. 
Крім народних українських пісень‚ звучали тво-
ри єрусалимського композитора Михайла Бен-
дикова у виконанні Ренати Ладиги. 

Присутніх привітав Посол України в Ізраї-
лі Генадій Надоленко‚ який подякував учасни-
кам, організаторам, родинам за любов до укра-
їнської мови, пісні та популяризацію україністи-
ки в єврейській державі. 

З України на фестиваль приїхали Далія Ліф-
шиц і Карина Солод. Обидві дістали головні 
нагороди у вікових категоріях 10 і 11 років. 
Анна Шевчук і Ксенія Сторожук посіли відпо-
відно перше і друге місця, а серед професійних 
співаків   головна нагорода – у киянки   Вікто-
рії Рожковської. Десять ізраїльтян були з сімей 
вихідців з Марокко та Ємену. У цьому заслу-
га керівників-педагогів Ольги Сендерської, Іри-
ни Матухнової, Євгенія Шор, Поліни Пітаро-
вої, Вікторії Соколовської і Людмили Амадор. 

Успішним був виступ дітей з міського музич-
ного театру, яким керує Анна Герман (її учени-
ця Ліор Хейфец стала лавреаткою фестивалю) 
і з  студії Зінаїди Гуревич з Карміелю, учні якої 
Вероніка Молодецькі та Ніколь Грицак здобули 
найвищі нагороди. 

В жюрі були відомі співаки, педагоги, музи-
канти: соліст Ізраїльської опери Фелікс Лів-
шиць, керівник відділу культури муніципаліте-
ту Петах-Тикви Елла Пасіка, координатор Між-
народного фестивалю „Шалом Ізраїль“, дирек-
тор музичних програм державного Берлінського 
єврейського центру Німеччини Белла Ройт. Від 
України виступи оцінювали співак, композитор 
і учасник гурту „Світязь“ Дмитро Гершензон і 
соліст Державної опери в Дортмунді, режисер і 
продюсер Костянтин Ріттель-Кобилянський. 

Директор Ізраїльського фолкльорного теа-
тру Олена Джейко пояснила, що над усе любить 
українську мову, пісню, дітей і оцей робочий 
клопіт. Серед почесних гостей були керівник 
прес-служби української „Ера-Медіа“ в Киє-
ві Анна Матвішина, представники українсько-
го посольства, журналісти, заслужений майстер 
народної творчости України Тамара Вакуленко, 
яка займається Петриківським розписом. Саме 
тарілки з Петриківськими орнаментами одержа-
ли всі володарі головних нагород.

Ліор Хейфец – лавреатка фестивалю. (Фото: 
Світлана Глаз)

Гість приїхав 
з Ізраїля 

Євген Цимбалюк

ПОРОХОВНЯ‚ Рівненська область. – 95-річ-
ний Аарон Шамай, уродженець Радивилова, 
а нині мешканець Гайфи в Ізраїлі‚ приїхав 25 
серпня 2017 року разом з онуком Роном‚ щоб 
відвідати братську могилу на хуторі Пороховня. 

Під час Другої світової війни А. Шамай 
дивом врятувався від нацистів, що зайшли в 
Радивилів. Усю його родину (батьків і трьох сес-
тер) гітлерівців загнали в ґетто, а потім розстрі-
ляли в лісі поблизу села Лев’ятин. Понад рік 
вцілілого юнака сусіди переховували в схроні, а 
потім його шлях проліг до Палестини. 

Після проголошення незалежности України 
він виношував ідею провідати родовідну зем-
лю. Наразі така можливість випала.

Аарон Шамай з онуком Роном. (Фото: Євген 
Цимбалюк)

Наша сила – в єдності
Різдвяне привітання Світового Конґресу Українців 

Світовий Конґрес Українців (СКУ) вважає 
успішним 2017 рік, протягом якого він відзна-
чав свій 50-літній ювілей та успішно збільшував 
свій вплив на широкий спектр українців і дру-
зів України та доносив до них сиґнал про те, що 
наша сила – в єдності.

Наші відзначення в 26 країнах дали можли-
вість зустрітися з членами нашої громади з усіх 
прошарків суспільства та більше дізнатися про 
їхню працю і відданість як щодо зміцнення сво-
їх громад, так і щодо підтримки народу України 
в розбудові їхньої демократичної, реформованої 
европейської держави.

Ми також зустрічалися в Україні з людьми, які 
втратили своїх дітей чи батьків у війні на терито-
рії України, і вони ділилися з нами своїми надія-
ми, своїми мріями та вірою в краще українське 
майбутнє.

Коли ми розпочинали відзначення 50-ліття 
СКУ в лютому 2017 року, то поставили перед 
собою завдання – підвищити рівень міжнародної 
обізнаности про СКУ і світову українську діяс-
пору, а також про важливість їхньої ролі в про-
суванні інтересів України та її народу. З допомо-
гою нашої мережі в 53-ох країнах світу та наших 
партнерів в Україні ми не тільки зміцнили фун-
дамент СКУ, але й розширили коло друзів Украї-
ни, яке разом з 20-мільйонною українською діяс-
порою і далі сприятиме тому, щоб Україна роз-
вивалась і процвітала згідно з прагненнями сво-
го народу.

Ми вдячні всім щедрим жертводавцям, які 

уможливлювали СКУ незалежно піднести голос 
українського народу перед міжнародним спів-
товариством та захищати людські і громадян-
ські права всіх українців, де б вони не прожива-
ли. З кожним роком СКУ стає сильнішим, більш 
ефективним та впливовим. Ми щиро проси-
мо, щоб Ви підтримали СКУ в розбудові силь-
ної, сміливої, об’єднаної та  надхненної україн-
ської нації.

СКУ щиро вітає з Різдвом Христовим, одним 
з найбільших християнських свят, предстояте-
лів Українських Церков та представників інших 
віровизнань, Президента, Прем’єр-міністра, 
Голову Верховної Ради та Збройні Сили України, 
президентів складових організацій СКУ та укра-
їнців у всьому світі.

Ми підтверджуємо нашу віру в безмежний 
потенціял українського народу та сподіваємось 
на подальшу співпрацю з українцями у всьому 
світі в подоланні викликів та в розбудові нашої 
духовної Батьківщини України як  незалежної, 
територіяльно цілісної, демократичної та цілком 
реформованої европейської держави.

Святкуючи народження Ісуса Христа, помолі-
мося за український народ, захисників територі-
яльної цілісности України та політичних в’язнів, 
які і далі є незаконно ув’язненими та перебу-
вають далеко від своїх родини та друзів. Нехай 
же новонароджений Христос дарує Україні та її 
народові своє благословення для мирного, радіс-
ного, успішного та процвітаючого майбутнього.

Христос Родився! Славімо Його!
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Наталія Вонґ 
Chicago, Illinois 

Ескорт: Данило Паверз

Ніна Ґилеспі 
Lincolnwood, Illinois 

Ескорт: Михайло Сенечко

Роксоляна Лісовська 
Hoffman Estates Illinois 
Ескорт: Роман Стефанюк

Еріка Марків 
Lisle, Illinois 

Ескорт: Матей Бах

Таня Мельник 
New Hartford, New York 
Ескорт: Кирило Юрчук

Аріяна Нотардонато 
Roselle Illinois 

Ескорт: Максим Куропась

  Юліанна Олесницька 
    Palm Desert, California 
  Ескорт: Юрко Куріца

Софія Стефанюк 
Park Ridge, Illinois 

Ескорт: Максим Мителстадт

Українське Лікарське Товариство Північної Америки Відділ Іллиной 
Традиційний Бенкет і Баль з презентацією Дебютанток

 у суботу 10-го лютого, 2018 року

Palmer House Hilton Grand Ballroom       Chicago, Illinois
Гратиме оркестра “Klopit” 

Прихід призначенний на Фундацію УЛТПА
   UMANADeb @aol.com                   UMANA Debutante Ball                 Білети:  DEB 2018 at www.umana.org

Товариство Українських Інженерів Америки - Відділ Дітройт запрошує Вас на 

 
Субота, 27-ого січня 2018р. в історичному Dearborn Inn Marriott 

20301 Oakwood Boulevard, Dearborn, Michigan 48124 

Грає українська оркестра з Чикаго «Êлопіт» 
6:30 веч.: Êоктейль та Закуски 

7:30 веч.: Презентація Дебютанток та Бенкет • 9:30 веч.: Забава 
10:00 веч.: Ювілейне Групове Фото Бувших Дебютанток Дітройту  

Вечірний одяг • Включає бар 

50 ий Зимовий Баль та Презентацію Дебютанток 

Прошу замовляти квитки і столи на 10 осіб від : 
Ляриси Êозак-Летарт: (586) 677 - 9466, перед 9:00 веч. прошу, або  

Зіни Êозак-Захарій: zina.kozachary@gmail.com 

Ніна Несторович 
Данило Савицький 

Тася Зарицька 
Олег Козак 

Алекса Ібі 
Александер Захар 

Тетяна Смик 
Максим Махлай 

Христина Куций 
Матей Джекс 

Ніна Рудницька 
Зоран Чович 
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Україна пам’ятає В’ячеслава Чорновола

ЧЕРКАСИ

Олександер Костирко

В Музеї „Кобзаря“ 21 грудня 
вшанували пам’ять свого земля-
ка В’ячеслава Чорновола. 24 груд-
ня виповнилося б 80 років з дня 
народження громадського діяча, 
письменника, журналіста і одного 
із засновників руху шістдесятників.

Вист упила директор музею 
Ольга Шарапа, яка розповіла: 
„В’ячеслав як журналіст і публі-
цист є лавреатом премії ім. Тараса 
Шевченка в галузі літератури 1996 
року. Прикметно, що нагороду він 
отримав за твори, які в радянські 
часи були заборонені. Саме за них 
він власне тоді і відсидів 15 років 
найкращих років свого життя в 
тюрмах, на засланні, але вони його 
не зламали“.

Зібрання в черкаському Музеї „Кобзаря“ до 80-річчя В’ячеслава Чорновола. 
(Фото: Олександер Костирко)

ВІЛЬХІВЕЦЬ, 
Черкаська область

Валентина Коваленко 

20 грудня 2017 року разом з 
народним депу татом, головою 
Народного Руху України Вікто-
ром Кривенком черкаські побра-
тими-рухівці відвідали школу, де 
навчався В’ячеслав Чорновіл. Учи-
телі та старшоклясники організу-
вали тематичний вечір „В’ячеслав 
Чорновіл – пророк своєї Вітчизни“. 
Учні читали поезії про свого слав-
ного земляка, переповідали події з 
його життя, співали пісні. 

Рідна сестра В. Чорновола – 
Валентина говорила мудро про 
брата, про його потужне бажання 
зформувати в родині і в оточенні 
дух українськости, почуття само-
поваги. Вона подякувала В. Кри-

венкові за його підтримку у виді-
ленні 630 тис. грн. з державного 
бюджету на ремонт Вільхівецької 
та Єрківської шкіл, музею В. Чор-
новола, на придбання для сільсько-
го садочка комп’ютерної техніки. 
З обласного бюджету також виді-
лено 50 тис. грн., за які вільхівець-
кі освітяни придбали для школи 
комп’ютери. 

Народний депутат В. Кривен-
ко поділився зі старшоклясника-
ми своєю кар’єрою молодого полі-
тика – від сільського хлопця і до 
керівника потужних підприємств 
та депутата Верховної Ради. Він 
закликав учнів старанно вчитися, 
аби з честю нести ім’я свого зем-
ляка. 

Обговорено з директором музею 
Василем Стрижиусом питання 
розширення комплексу з метою 
якнайповнішого представлення 
життя знакової для України осо-
бистости. 

Гості та рідні В’ячеслава Чорновола біля його школи.

Спомин про Чорновола
Левко Хмельковський

У 1991 році Україна вибира-
ла першого президента. На цю 
посаду претендували два канди-
дати: недавній комуністичний іде-
олог Леонід Кравчук і колишній 
політв’язень В’ячеслав Чорновіл. 
Перший боровся проти Народного 
Руху України, другий його заснову-
вав. Кожен кандидат мав спілкува-
тися з виборцями впродовж години 
в живому етері Черкаської телераді-
окомапнії „Рось“. Обидва були мої-
ми співрозмовниками.

Першим приїхав Леонід Кравчук. 
Він мав зустріч з міським активом у 
палаці „Дружба народів“. На сцену 
вийшли міські достойники. З ним 
був безногий інвалід війни в Афга-
ністані Сергій Червонописький. Він 
не міг піднятися на подіюм, де стоя-
ли стільці для президії. Ніхто з гос-
тей не допоміг інвалідові, дотри-
муючись „табелі про ранґи“. Я теж 
був за лаштунками, тому що запи-
сував промову кандидата з вико-
ристанням „тонвагена“ – машини з 
магнітофонами. Я не був у партій-
ній номенклятурі, тому без вагань 
поставив стільця для інваліда біля 
подіюму. Він подякував. Промова 
кандидата була невиразною, як і він 
сам. 

Будинок радіокомпанії спершу 
обстежили гості з Служби безпе-
ки, які залишилися чергувати біля 
вікон. Ми з Л. Кравчуком сіли до 
мікрофонів і почали розмову. Але 
телефонних дзвінків від слухачів 
майже не було. Пізніше мені розпо-
віли, що начальство звеліло телефо-

ністам не вмикати міжміські дзвін-
ки, посилаючись на перевантажену 
лінію. Може оберігали Л. Кравчу-
ка від неприємних запитань? Дове-
лося мені імпровізувати у розмо-
ві, вмикаючи час від часу музич-
ні перерви. Під час такої музики Л. 
Кравчук попросив не запитувати 
про Церкву, бо він був непевний, чи 
його зрозуміють. Коли ми вийшли 
з студії, сталася невелика метуш-
ня, бо одна жінка заздалегідь захо-

РІВНЕ

Євген Цимбалюк

24 грудня у Рівному вшанували 
пам’ять багатолітнього в’язня сум-
ління, українського політика, провід-
ника Народного Руху України, Героя 
України В’ячеслава Чорновола. Відбу-
лося віче біля меморіяльної дошки по 
вулиці В. Чорновола.

 У Львові громадські діячі, полі-
тики, представники місцевої влади 

поклали квіти до пам’ятника видатно-
му українцеві. Люди прийшли також 
на вечір пам’яті у Львівській обласній 
філармонії та круглий стіл „Прові-
сник незалежності: В’ячеслав Чорно-
віл – дисидент, державний діяч, мис-
литель“ у Львівському національно-
му університеті ім. Івана Франка. Від-
булося вручення Всеукраїнської пре-
мії ім. В’ячеслава Чорновола за най-
кращу публіцистичну роботу в галузі 
журналістики журналістові зі Львова 
Зиновію Суходубу. Книга присвячена 
творчості Ліни Костенко.

Віче у Львові біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу.

Admission: $10;
$5 members and students

 (includes gallery access, light 
reception)

2 p.m. 
Sunday, January 28, 
2018

THE UKRAINIAN MUSEUM
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
212.228.0110
www.ukrainianmuseum.org

Associate professor of 
history at Yale University 
and award-winning author 
of Caviar and Ashes 
and The Taste of Ashes. 
Dr. Shore has spent much 
of her adult life in Central 
and Eastern Europe.
Books will be available for 
purchase and signing.

Meet the author

MARCI SHORE

М і с ц е  з а г и б е л і  В ’ я ч е с л а в а 
Чорновола.

(Закінчення на стор. 12)
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валася в жіночому туалеті і тепер 
вийшли до Л. Кравчука з якоюсь 
петицією. Серед розгублених охо-
ронців він узяв ту заяву.

В. Чорновіл приїхав на радіо 
захриплим – його спілкування з 
виборцями мало інші умови, ніж 
у Л. Кравчука. Ми були майже 
ровесниками – В. Чорновіл на 
кілька тижнів молодший від 
мене. Усе ж попри проблеми з 
голосом він провів свою годину 
радіорозмови. 

У перерві генеральний директор 
телерадіокомпанії Леонід Рябіщук 
передав до студії записку, яку треба 
було оголосити, що не вдалося 
включити телефонні дзвінки усіх 
охочих говорити з В. Чорноволом. 

На закінчення В. Чорновіл 
подарував мені газету Народного 
Руху України з дарчим написом. 

Д о  н а с  з а т е л е ф о н у в а в  з 
ч е р к а с ь к о г о  п р а в о с л а в н о г о 
храму о. Олег Бабій і запросив 
В .  Чо рн ов ол а  в и с т у п и т и  у 
церкві. В. Чорновіл погодився. 
Промовляти у церкві було важко: 
вона розташувалася у колишній 
трапезній давнього монастиря, 
де була низька стеля і  тісне 
приміщення. Людей прийшло 
багато і вони вщерть заповнили 
ц е рк в у.  О п і с л я  б у в  о б і д  у 
настоятеля, після якого В. Чорновіл 
рушив у дальший путь. 

А наступного ранку о. О. Бабій 
попросив про зустріч зі мною. Він 
був страшенно розгублений: за 
те, що він запросив В. Чорновола 
до церкви його відсторонили від 
служби. Ми довго з ним ходили 
удвох довкола будинку обласної 
адміністрації і я намагався його 
заспокоїти, кажучи, що отара 
поверне і кульгава вівця опиниться 
попереду. Не знаю, чи він мені 
повірив.

(Закінчення зі стор. 11)

Спомин про Чорновола

Газета – подарунок В’ячеслава Чорновола з його підписом.

Великий обмін провели на Донбасі
КИЇВ. – 27 грудня 2017 року на 

Донбасі відбувся перший за остан-
ні два роки великий обмін заруч-
ників. На підконтрольну Україні 
територію повернулися 73 заруч-
ники, натомість українські пере-
мовники передали самоназваним 
„ДНР“ та „ЛНР“ 233 особи, хоча 
спочатку домовлялися про обмін у 
форматі 74 на 306.

Процес обміну відбувся непо-
далік окупованої Горлівки в Доне-
цькій області на контрольно-про-
пускному пункті „Майорське“, 
роботу якого протягом цього часу 
призупинили. Звільнених укра-
їнців відвезли до Харкова, звідти 
літаком відправили до Києва, де 
на військовому летовищі в Борис-
полі їх зустрічали рідні й близь-
кі. Бойовики віддали 57 осіб з 
Донецька, 16 з Луганська. З них 54 
українські військові, що перебува-
ли в полоні самоназваної „ДНР“, 
п’ять у „ЛНР“, решта 14 осіб – 
цивільні. Відмовилася повертати-
ся на підконтрольну Україні тери-
торію жінка, яка значилася у спис-
ках заручників, утримуваних в 
„ДНР“. 

Після обміну в полоні бойовиків 
залишаються ще 103 українці. 

Українська сторона переда-
ла представникам самоназваних 

„ЛНР“ та „ДНР“ 233 особи з 306, 
про яких домовлялися попередньо. 

Як повідомила уповноваже-
на Верховної Ради з прав люди-
ни Валерія Лутковська, 43 особи з 
включених бойовиками до спис-
ків на обмін, відбули покарання 
на підконтрольній Україні терито-
рії, їх звільнили з-під варти, тому 
вони не приїхали на обмін. Крім 
того, частина людей, що прибу-
ли на обмін, відмовилися поверта-
тися на підконтрольні бойовикам 
території Луганської і Донецької 
областей. Колишній посадник міс-
та Торецьк Володимир Слєпцов 
сховався в автобусі, аби не повер-
татися в так звану „ДНР“. 

Українська сторона відмовилася 
передавати всіх утримуваних гро-
мадян Росії, включених до списків 
на обмін представниками самоназ-
ваних „ЛНР“ і „ДНР“. Серед них 
Євген Мефьодов і Максим Сакау-
ов, підозрювані у справі про події 
2 травня 2014 року в Одесі, Лари-
са Чубарова на прізвисько „Тере-
за“, затримана в Харкові 7 квітня 
2015 року за підозрою в організа-
ції вибуху біля стели на Проспекті 
Правди та у причетності до кату-
вань українських військовослуж-
бовців у „ДНР“.

ВВС

2018 р. в УКРАЇНСЬКОМУ МУЗЕЇ
КУРСИ і ЗАНЯТТЯ

На заняття потрібно реєструватися заздалегідь: 212.228.0110 

ВЕСНЯНІ та ВЕЛИКОДНІ

The Ukrainian Museum
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
Tel: 212.228.0110 Fax: 212.228.1947
info@ukrainianmuseum.org
www.ukrainianmuseum.org

Museum hours:
Wednesday – Sunday
11:30 a.m.–5:00 p.m.

All programs include access 
to Museum galleries!

The Ukrainian Museum’s 
traditional arts programs 

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

The Museum’s programs are supported, 
in part, by the New York State Council on 
the Arts with the support of Governor 
Andrew Cuomo and the New York State 
Legislature.

ВИШИВАННЯ
Відбудеться вісім занять, пристосованих як для почат-ківців, так і для 
вишивальниць з певним досвідом. Будуть лекції з історії, техніки і естетики 
української вишивки. На курс можуть зголошуватися діти від 10 років і дорослі. 
Заняття відбуватимуться у двох сесіях по суботах.
Дати: (I) 27 січня – 17 березня; (II) 24 березня, 14 квітня–19 травня, 2 червня
Час занять: 1:00–3:30 по полудні
Оплата за сесію: Дорослі – 60 дол.; студенти віком від 16 років і пенсіонери – 
50 дол.; діти від 10 до 16 років – 30 дол.; члени Mузею дістають знижку 10%

Інструктор: Любов Волинець

ПОЧАТКОВИЙ КУРС ТКАЦТВА
У цьому чотиритижневому курсі на малому верстаті учасники будуть вивчати 
основні ткацькі техніки. Теми курсу включають вивчення частини верстата, 
як обчислити і зробити основу, як почати ткати, і як читати ткацькі взори. 
До кінця курсу кожний студент виробить свою власну текстильну тканину. 
На курс можуть зголошуватися діти від 12 років і дорослі. Оплата включає 
ткацькі верстати для використання під час занять і всі необхідні матеріяли, та 
традиційні зразки проєктів. Заняття відбуватимуться по неділях у трьох сесіях.
Дати: (I) 28 січня – 18 лютого;  (II) 25 лютого–18 березня
(ІII) 15–29 квітня, 20 травня
Час занять: 12:30-3:00 по полудні
Оплата за сесію: Дорослі – 60 дол.; студенти віком від 16 років і пенсіонери – 
50 дол.; діти від 12 до 16 років – 30 дол.; члени Mузею дістають знижку 10%

Інструктор: Василь Найда

ВИРОБЛЕННЯ ҐЕРДАНІВ
Чотири заняття, на яких дорослі і діти від 12 років можуть навчатися робити 
ґердани. Ці традиційні нашийні прикраси з дрібних намистин носили з народ-
ним убранням в різних районах України. Заняття відбуватимуться у двох сесіях 
по суботах.
Дати: (I) 27 січня–17 лютого; (II) 24 лютого–17 березня;
Час занять: 10:00 ранку – 12:30 по полудні
Оплата за сесію: Дорослі – 40 дол.; студенти віком від 16 років і пенсіонери – 
35 дол.; діти від 12 до 16 років – 15 дол.; члени Mузею дістають знижку 10%
Інструктор: Ольга Лесько

ПИСАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСАНОК 
Діти від 12 років і дорослі матимуть нагоду навчитися писати писанки з 
традиційними українськими мотивами. 

Неділя, 11 березня о год. 11 ран. –1 по пол. або 2–4 по пол.
Неділя, 18 березня о год. 11 ран. –1 по пол. або 2–4 по пол.
Субота, 24 березня о год. 11 ран. –1 по пол. або 2–4 по пол.
Неділя, 25 березня о год. 11 ран. –1 по пол. або 2–4 по пол.

Оплата за одне заняття: Дорослі  – 15 дол.; студенти віком від 16 років i 
пенсіонери – 10 дол.; діти від 12 до 16 років – 5 дол.; члени Mузею дістають 
знижку 10%
Інструктори: Анна Ґбур, Леся Лебедь, Емилі Робинс, Таня Снігур

УКРАЇНСЬКІ ВЕЛИКОДНІ ТРАДИЦІЇ
Заняття для дорослих і молоді віком від 16 років. Учасники ознайомляться з 
українськими великодніми традиціями та практично навчаться пекти паски.
Дата: субота, 17 березня 
Час заняття: 10:00 ранку – 1:00 по полудні
Оплата за навчання: Дорослі – 25 дол.; студенти віком від 16 років i пенсіонери 
– 20 дол.; члени Музею дістають знижку 10%
Інструктор: Любов Волинець

ПОКАЗ ТЕХНІКИ ПИСАННЯ ПИСАНОК
Досвідчені писанкарки демонструватимуть процес писання писанок. Також 
буде показаний фільм Славка Новицького Писанка. Реєструватися на показ 
заздалегідь не потрібно.
Дата: субота, 24 березня
Час: 1:00–5:00 по полудні
Демонстрація писання писанок і показ фільму є безкоштовними з оплатою 
вступу до музею.
Писанкарки: Анна Ґбур, Оля Рудик

УКРАЇНСЬКІ ВЕСІЛЬНІ ТРАДИЦІЇ
Заняття для дорослих і молоді від 16 років. Учасники ознайомляться з 
українськими весільними традиціями включно з прикрашенням гільця та 
практично навчаться пекти коровай.
Дата: субота, 5 травня
Час заняття: 10:00 ранку – 1:00 по полудні
Оплата за навчання: Дорослі – 25 дол.; студенти віком від 16 років i пенсіонери 
– 20 дол.; члени Музею дістають знижку 10%
Інструктори: Богданна Слиж, Любов Волинець, Ляриса Зєлик 
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-чан- (-щан-) маємо тоді, коли 
в топонімі є звуки к, ч, щ і цьк. 
Луцьк – лучани, Галич – галича-
ни, Вінниця – вінничани, Донецьк 
– донеччани. Коли таких звуків в 
основі немає, то похідні утворен-
ня – полтавці, луганці, черкасці.

Як правильно відмінювати 
українською мовою чоловічі й 
жіночі повні імена, як-от: Отто 
фон Бісмарк – Йоганна фон Біс-
марк, Шарль де Ґолль – Івонна де 
Ґолль. Чи правильно в родовому 
так: Отто фон Бісмарка – Йоган-
ни фон Бісмарк, Шарля де Ґолля – 
Івонни де Ґолль?

Усе правильно.

Яка етимологія слова непере-
ливки?

Це слово зі значенням важко, 
скрутно, утворене внаслідок злит-
тя заперечної частки не з іменни-
ком переливки, похідним від сло-
ва переливати – наливати зайве, 
наливати через край.

*   *   *
Подано неправильні наголоси 

в топонімах, зокрема в назві Ічня.

Помилковий наголос ІчнЯ у 
Вікіпедії вже виправлено на пра-
вильний Ічня. Обіцяють зроби-
ти це й в академічному орфогра-
фічному словнику. Тож виправ-
лений наголос топоніма – Ічня ( 
на першому складі). А ось район-
ний центр на Черкащині ЛИсян-
ка переносять з одного словника 
до іншого з помилковим наголо-
сом ЛисЯнка.

Читачі також цікавляться сло-
вом українськомовний, яке я 
радив вживати в одному з попе-
редніх блогів. Слово українсько-
мовний уже є в новітніх словни-
ках. Порівняйте: польськомовний, 
чеськомовний, німецькомовний і 
подібне. Думаю, що згодом воно 
витіснить з ужитку незакономір-
не утворення україномовний. Ми 
ж не кажемо поломовний, чехо-
мовний, росіємовний. Тому треба 
казати українськомовний.

Свої запитання надсилай-
те на адресу questions.ukrainian@
bbc.co.uk, вказавши в темі листа 
„Запитання до професора Понома-
рева“. Якщо ви хочете запитати 
про значення котрогось слова, будь 
ласка, зазирніть спершу до словни-
ка – можливо, там уже є відповідь 
на ваше запитання.

(Закінчення зі стор. 7)

Вивчаймо українську...

Україну збагачують нові храми
У дні підготування до Різдвяних свят до „Свободи“ надійшли вміщені нижче вістки про будівництво і освячення нових храмів в Україні.

Новий собор постав у Рівному
Євген Цимбалюк

РІВНЕ.  – Величний собор у 
візантійському стилі постав у Рів-
ному над річкою Устею. Його гре-
ко-католицька громада міста, яка 
налічує до тисячі осіб, будувала 10 
років. Освятили храм св. Миколая 
19 грудня 2017 року. На торжество 
прибув Патріярх Української Гре-
ко-Католицької Церкви Святослав 
у  супроводі митрополитів та єпис-
копів. 

Під час освячення було закла-
дено до  соборного престолу мощі 
мученика Миколая Чарнецько-
го, який колись був єпископом 
на  Волині та  постраждав в роки 
радянської влади за віру. 

Новий греко-католицький храм св. 
Миколая. (Фото: Євген Цимбалюк)

Освятили нову церкву
ЧЕРКАСИ. – 9 грудня 2017 

року Митрополит Іоан Україн-
ської Православної Церкви Київ-
ського Патріярхату освятив 
новозбудований храм на честь 
преподобного Амфілохія Поча-
ївського. 

Він нагородив орденом св. Рів-
ноапостольного князя Володими-
ра Великого Анатолія Калинчука, 
а також Патріяршими грамотами 
багатьох вірян, які активно долу-
чилися до будівництва храму. 

Освячена гробниця Львівської капітули
Роман Гера

ЛЬВІВ. – 25 листопада 2017 
року відбулося освячення гроб-
ниці Української Греко-Католиць-
кої Церкви у найстарішій частині 
Личаківського цвинтаря‚ збудова-
ної для поховань заслужених дія-
чів митрополитів, єпископів, кри-
лошан. 

У гробниці покояться митро-
полити Григорій Яхимович (1792-
1863),  Спиридон Литвинович 
(1810-1869),   Юліан Куїловський 
(1826-1900), 23 єпископи і крило-

шани, а також священик – страж-
далець за греко-католицьку церк-
ву і о. Володимир Сеньківський 
(1908-2002)

В безбожні часи комуністич-
ної влади гробниця була запуще-
на, дуже пошкоджена, руйнувалася 
і з часом могла розвалитися. З від-
новленням незалежности України 
її поступово відновили й рестав-
рували. Однак на гробниці браку-
вало таблиці з переліком захороне-
них. Тому Клюб української греко-
католицької інтеліґенції проявив 
ініціятиву і провів значну та три-
валу роботу щодо визначення пра-
вильних імен і прізвищ упокоєних і 
достовірних дат їхнього народжен-
ня й смерти. Остаточна редакція 
таблиці погоджена з Митрополи-
том Львівським Ігорем Возьняком і 
схвалена Патріярхом Святославом.

Член Клюбу української греко-
католицької інтеліґенції Василь 
Шпіцер провів фундаментальне 
дослідження імен і дат народжен-
ня та смерти похованих у гробів-
ці, а голові клюбу, депутат Львів-
ської міської ради Роман Грицевич 
забезпечив виготовлення і вста-
новлення таблиці (архітектор Юрій 
Дубик). 

Гробниця Української  Греко-
Католицької Церкви у найстарішій 
частині Личаківського цвинтаря.

Церква Ікони Зарваницької Матері Божої
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ‚ Тернопільська 
область. – 5 листопада 2017 року 
відбулося освячення новозбудо-
ваної Церкви Ікони Зарваниць-
кої Матері Божої. Молитовно-уро-
чисте святкове дійство відбулося 

з участю Архиєпископа, Митро-
полита Тернопільсько-Зборівсько-
го Української Греко-Католицької 
Церкви (УГКЦ) Василія Семеню-
ка, духовенства Бережанського й 
Козівського деканатів УГКЦ, чис-
ленних парафіян, гостей з сусідніх 
парафій. На Літургії співслужили 
оо. Михайло Бугай, Іван Хрептак, 
Олесь Будзяк, Роман Маслій. 

Надзвичайно важливим було 
мить внесення освяченої під час 
Всеукраїнської прощі у Зарвани-
ці копії ікони Матері Божої Зарва-
ницької, яка зберігатиметься у 
новозбудованому храмі. 

На завершення відбувся концерт 
камерної музики „Молитва душі“ 
(керівник Ірина Драбик). Прозву-
чали клясичні твори у виконан-
ні вчителів Тернопільської музич-
ної школи, учасників мистецьких 
колективів Марії Рижак, Любо-
ви Кондришин, Тараса Шкафаров-
ського, Лілії Кидонь. 

Новозбудована Церква Ікони 
Зарваницької  Матері  Божої . 
(Фото: Тетяна Будар) 

Волиняни будують храм у Волновасі 
Євген Цимбалюк

ЛУЦЬК. – У місті Волноваха‚ 
Донецька область‚ постає храм св. 
Миколая як данина пам’яті заги-
блих тут 22 травня 2014 року бій-
ців 51-ої окремої механізованої 
бриґади. Усі вони були із Волині. 

Наразі храм, фінансувати будів-
ництво якого взялися волиняни, 
піднявся на підкупольну висо-

ту. А далі на облаштунок святи-
ні потрібні гроші. Відтак у Луць-
ку 17 листопада 2017 року прове-
ли благодійний авкціон‚ на якому 
були старовинні монети, книжкові 
релікти, платівки, випущені мину-
лого століття. На зведення храму 
у Волновасі було виручено 1.3 млн. 
грн. 

Відкриття храму запляноване на 
22 травня.

Проєкт храму св. Миколая у Волновасі.

Новий храм в Черкасах. (Фото: Олек-
сандер Костирко)
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ві й політичній партії при владі, 
який позначиться на результатах 
наступних виборів.

Окрім того, навіть після затвер-
дження на посаду кандидата, 
запропонованого правлячою полі-
тичною силою, він муситиме пра-
цювати на ній у присутності все-
редині відомства відповідного 
генерального інспектора — аполі-
тичного професіонала, котрий не 
лише непідпорядкований йому, а 
й має прямий службовий зв’язок 
з відповідними наглядовими про-
фільними комітетами Конґре-
су США. А вже в них, щонаймен-
ше, співголови — представники 
політичної опозиції. Тобто якщо 
раптом у діяльності такого при-
значенця будуть помічені речі, які 
виходитимуть за рамки визначе-
них законом національних інтере-
сів США і представлятимуть лише 
вузькопартійні інтереси, — реакція 
опозиції не забариться.

Адже демократія — це насампе-
ред реальне розмежування гілок 
влади, контроль законодавчої гіл-
ки над виконавчою, відокрем-
лення і захист у виконавчій гіл-
ці влади безпартійних професіо-
налів від тимчасових політичних 
призначенців та сталі процедури 
розв’язання конфліктів інтересів 
між ними з допомогою незалеж-
ної судової гілки влади. Непере-
конлива й непрозора для Конґресу 
США процедура звільнення чин-
ним Президентом США Дональ-
дом Трампом колишнього дирек-
тора ФБР Дж. Комі з метою при-
значення на цю посаду власного 
кандидата, як відомо, розслідуєть-

ся в наші дні Спеціяльним про-
курором Р. Мюллером. Для роз-
слідування зазначеного факту він 
уже офіційно витребував з Біло-
го Дому всі документи, які стосу-
валися обговорення та підготуван-
ня рішення щодо цього звільнення 
та механізму його прийняття. Було 
також витребувано всі докумен-
ти, пов’язані з особистими зустрі-
чами президента з Дж. Комі, з часу 
інавґурації Д. Трампа до звільнен-
ня Дж. Комі. Так працює демокра-
тична, на відміну від нашої, модель 
управління державою. 

Україна долає свій украй жор-
сткий і нелегкий шлях побудови 
власної держави. Певного полі-
тичного досвіду народи не можуть 
набути інакше, ніж на власних 
помилках та стражданнях. Але 
дуже корисно вчитися на досвіді 
інших народів, які вже мали схожі 
проблеми в минулому. Як, напри-
клад, досвід заможної й успішної в 
наші часи Швеції… 

85 років тому, у 1932 році, один 
з керівників соціял-демократичної 
партії Швеції Гарс Єнсен у своє-
му виступі в парляменті (Риксдазі) 
Швеції сказав такі слова: „…Коли 
з країни виїздять вчені, інженери, 
лікарі та інші представники розу-
мової праці, виїздить цвіт нації — 
інтеліґенція, то потім у такій краї-
ні правителями стають бізнесмени, 
політиками стають плебеї й про-
йдисвіти з вулиці, а депутатами 
парляменту — базарні спекулянти, 
спортсмени та артисти…“. 

„Дзеркало тижня“

Ігор Смешко – колишній голова 
Служби безпеки України‚ доктор 
технічних наук‚ академік Академії 
Наук України, Київ.

(Закінчення зі стор. 4)

Демократична диктатура...

активних дій ще на етапі ради-
калізації. Стереотипи заважають 
правильно визначити мотивацію 
терориста. Для наочного прикла-
ду: 27.6 відс. терористів-одина-
ків, які вчинили атаки в Західній 
Европі і США, мали психічні роз-
лади. Однак‚ якщо хтось з них асо-
ціює себе з певною терористич-
ною організацією або ідеологією, 
то саме цей факт трактується як 
основний, що часто грає на руку 
саме терористам.  

Стереотипи можуть неґативно 
позначатися на своєчасності реак-
ції держави на загрозу. Незважа-
ючи на те, що швидке зростан-

ня терористичної активности в 
Европі спостерігалося з початку 
2013 року, тільки 2015 року, після 
терактів у Парижі й Брюселі уряди 
країн Европейського Союзу поча-
ли активно запроваджувати нові 
антитерористичні норми та ство-
рювати координаційні інститути. 
Це передусім правило „Passenger 
Name Record“ (PNR), згідно з яким 
уся інформація про пересування 
громадян по території ЕС (ім'я та 
прізвище, дати подорожі, контакти 
і навіть відомості про платежі) від-
слідковується спецслужбами і збе-
рігається для подальшої роботи.  

Для ефективнішої координації 
антитерористичної політики в січ-
ні 2016 року було створено пер-
ший наднаціональний контртеро-
ристичний орган — Европейський 

центр контртероризму (European 
Counter Terrorism Center). Недолі-
ками контртерористичної політи-
ки можна вважати те, що органі-
затори більш як половини терак-
тів (56 відс., або 152 атаки), вчине-
них в Европі 2016 року, досі зали-
шаються невідомими.  

Поширення нової тенденції з 
використанням так званого „low 
cost“ (атаки підручними засобами, 
автомобілями, ножами) терориз-
му та активізація терористів-оди-
наків роблять загрозу тероризму 
для Европи ще більш актуальною і 
небезпечною, ніж раніше. 

Однак‚ для того, щоб бороти-
ся проти тероризму ефективно, 
потрібно уникати популізму і кон-
центрувати увагу на реальних фак-
тах та тенденціях, а не стереоти-

пах. Потрібно навчитися дивитися 
на факти, шукати глибинні причи-
ни і будувати раціональні страте-
гії. Популізм, стереотипи, уперед-
ження та кон’юнктурні інтереси 
тут тільки заважатимуть, а ціною 
будуть втрачені життя та покалі-
чені долі громадян. Хоча історич-
но тероризм зформувався і зали-
шається майже виключно політич-
ним феноменом, боротися з ним — 
справа рук політично неупередже-
них професіоналів. 

„Дзеркало тижня“

Олександер Кореньков – волон-
тер дослідницької групи „Центр 
вивчення повстанських рухів“, 
аспірант Східньоукраїнського 
національного університету, Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Статистика тероризму

тобто 21 грудня‚ заарештувала ще 
одного російського аґента – свого 
таки співробітника у званні підпол-
ковника. Що ж‚ два – це краще‚ ніж 
один‚ але скільки їх по всій Украї-
ні щодня‚ щохвилини отруюють її 
життя? 

Колишній радянський розвід-
ник Олександер Литвиненко‚ яко-
го Кремль підступно убив у Лондо-
ні‚ стверджував‚ що в Україну ще з 
часів СРСР впроваджено щонай-
менше 800 професійних російських 
аґентів. Це‚ певна річ‚ окрім тисяч 
і тисяч дрібніших донощиків‚ які 
мільйонами виховувалися в „імпе-
рії зла“. Не було жодної держав-
ної установи‚ жодного колоспу чи 
фабрики‚ жодної громади‚ де б охо-

дилося без стеження людей одних 
за одними. 

Знаю випадок з власного жит-
тєвого досвіду: керівника друкар-
ського цеху змушували доносити на 
колеґу-друкаря‚ але‚ бувши поряд-
ною особистістю‚ він щиро зізнався 
про це товаришеві. У свою чергу‚ 
той‚ спонуканий людською поряд-
ністю‚ відповів взаємністю‚ бо ті 
самі „специ“ схиляли його доноси-
ти на начальника цеху – й каґебіст-
ська облуда назавжди спала з їхніх 
очей.

Імперії ніби вже нема‚ а зло зали-
шається й активно діє – на тлі безді-
яльности державної влади‚ котра й 
на четвертому році війни Росії про-
ти України не зформувала україн-
ської національної стратегії – стра-
тегії остаточного політичного‚ пси-
хологічно-морального визволення 
від московського ординства.

„У чиновників старої, радянської 
школи немає відчуття, що Росія – 
аґресор, – коментує ситуацію коор-
динатор Групи „Інформаційний 
спротив“ і народний депутат Дми-
тро Тимчук. – Вони все ще вірять 
у міт про „братські народи“. Це їм 
не дає бачити неґативні‚ небезпеч-
ні сторони співпраці з російськими 
спецслужбами. Це ідеологічна хво-
роба, що заважає об’єктивно оці-
нювати всі обставини. По-друге, у 
нас тривалий час військові і цивіль-
ні чиновники мали вкрай низь-
ке соціяльне забезпечення. Порів-
няно з Заходом чи тією ж Росією. 
Наші чиновники погоджуються на 
винагороду російських спецслужб у 
тисячу долярів. В Европі чи Амери-
ці на це б і оком ніхто не моргнув“.

Ніби логічне міркування‚ та щось 
у ньому бракує. Бо негідника мож-
на купити за малі гроші‚ віддану ж 

своєму народові людину не купиш 
ні за яку суму. На відданих держава 
повинна спиратися‚ якщо хоче мати 
захищене майбутнє. Спиратися‚ а 
не боятися їх. 

У той самий час‚ коли заарешто-
вували С. Єжова‚ заступник голов-
ного редактора київського тижне-
вика „Дзеркало тижня“ Сергій Рах-
манін‚ один з найпринциповіших 
українських журналістів‚ знайшов 
у своїй службовій кімнаті підслухо-
вуючий пристрій. Політичні огля-
ди цього непідкупного автора не 
подобаються владі – отож треба 
нашкрябати якогось компромату. 
Крикуни на майданах‚ котрі нерід-
ко самі не розуміють‚ чого хочуть‚ 
не такі небезпечні‚ як ґрунтовна і 
чесна політична аналіза С. Рахмані-
на‚ тому виявлений „жучок“ мав би 
стурбувати суспільство не менше‚ 
ніж арешт московського шпигуна.

(Закінчення зі стор. 1)

З цього...
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                             

Українсько-Канадський центр відкрито
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Уліт-
ку у місті побували представ-
ник департаменту мiжнародного 
спiвробiтництва канадського дер-
жавного навчального закладу 
„Mohawk College“ (Гамільтон, Онта-
ріо) Свiтлана Кiрнасова та старший 
радник Канадської служби з питань 
торгiвлi в Українi, яка є структур-
ною частиною урядового депар-
таменту „Global Affairs Canada“ 
Клiнтон Мартiн. Вони зустрілися з 
ректором Центрально-українського 
технічного університету Михайлом 
Чорноволом та домовилися про від-
криття у цьому навчальному закла-
ді Українсько-Канадського центру. 

З допомогою центру українська 
молодь матиме можливість ближче 
познайомитись з системою освіти 
у Канаді, програмами стажування, 
науковою роботою, що має спри-
яти появі спільних проєктів. Пра-
цюватимуть тут і курси вивчення 
англійської мови для усіх бажаю-
чих.

15 листопада 2017 року Україн-
сько-Канадський центр було уро-
чисто відкрито з участю Посла 
Канади в Україні Романа Ващука 
та керівника комерційного відділу 
Посольства Канади в Україні Адама 
Барболета. 

Р. Ващук зустрівся також з 
головою міста Кропивницько-
го Андрієм Райковичем та керів-
ником обласної адміністрації Сер-

гієм Кузьменком. Мова йшла про 
можливі бізнесові проєкти. Посол 
зазначив, що канадських підпри-
ємців може зацікавити легка про-
мисловість: пошиття одягу та взут-
тя, виробництво меблів, кондитер-
ських виробів, а також інформа-
ційні технології, підтримка коопе-
ративного руху в сільському госпо-
дарстві. 

А. Райкович запевнив гостя, що 
місто підтримає спільні проєкти, 
а також повідомив, що у регіоні є 
відповідна інфраструктура, кадри, 
заклади освіти, які їх готують. Роз-
мова з цього приводу відбулася 
також у обласній Торгово-промис-
ловій палаті. 

У Львові лунали „Сурми звитяги“
Ярослав Пітко

ЛЬВІВ. – 28 листопада 2017 року 
у Львівській опері відбувся фіналь-
ний концерт Всеукраїнського дитя-
чо-юнацького фестивалю мистецтв 
„Сурми звитяги“.  Заснували фес-
тиваль обласне об’єднання Всеу-
країнського товариства „Просвіта“ 
ім. Тараса Шевченка, Центр націо-
нального відродження ім. Степана 
Бандери та громадська організація 
„Сурми звитяги“.

Метою фестивалю є широке 
пропаґування серед дітей та юна-
цтва найкращих зразків мистець-
ких творів патріотичного спряму-
вання, що   розкривають героїч-
ний шлях національно-визволь-
ної боротьби українського народу 
в ХХ ст., вивчення пісенної спад-

щини Січового Стрілецтва, Україн-
ської Галицької Армії, Української 
Повстанської Армії, а також сучас-
ної української молодіжної патріо-
тичної пісні.

У відбіркових турах цьогорічно-
го фестивалю взяло участь близь-
ко 12 тис. молодих виконавців. На 
фінальний перегляд жюрі було 
подано 456 художніх робіт, 80 тво-
рів у номінації „Авторська поезія, 
проза“ та 300 відеофільмів у номі-
нації „Художнє читання“. До учас-
ти у сценічних номінаціях було 
відібрано близько 300 виконав-
ців, які представляли 14 областей 
України. На великій сцені за чоти-
ри конкурсних дні виступили 172 
учасники‚ на малій сцені було 58 
читців. Найкращі отримали наго-
роди. 

Голова обласної „Просвіти“ Ярослав Пітко вітає учасників фестивалю.

Нагороди УПА вручені нащадкам вояків
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська 
область. – 19 листопада 2017 року 
на відзначення 75-ої річниці ство-
рення УПА відбулося вручення 
нагород  „Хрест Заслуги“ та „Хрест 
Бойової Заслуги“ нащадкам вояків 
УПА, долі яких пов’язані з Бере-
жанщиною. Нагороди вручали пре-
зидент Благодійного фонду „Літо-
пис УПА“ Микола Посівнич, дочка 
Головного Командира УПА Романа 
Шухевича Марія Шухевич-Трильов-
ська (Львів) та помічник народно-
го депутата України Тараса Юрика 
– Василь Мудло. Нагороди віднов-
лено за ескізами художника Ніла 
Хасевича й виготовлено за гроші 
меценатів та небайдужих громадян. 

„Бронзовим Хрестом Заслу-
ги“ нагороджена надрайонний 
референт Ірина Бабуняк („Ніна“) 
за наказом Головного Військово-
го Штабу УПА від 10 жовтня 1946 
року. 5 травня 1945 року з соратни-
цею на псевдо „Леся“ вона потрапи-
ла в засідку‚ була поранена й замор-
дована. Нагороду для передання в 

музей родини Бабуняків у селі Вер-
бові отримали представники сіль-
ської громади.

За наказом від 25 травня 1951 
року „Бронзовим Хрестом Заслуги“ 
нагороджений районний провід-
ник ОУН Бережанщини Іван Кізи-
ма („Чернець“), який загинув у селі 
Лісники, похований у Бережанах. 
Нагороду І. Кізими отримала ону-
ка його двоюрідної сестри Марія 
Лещук. Для передання на зберіган-
ня до Біщецької сільської ради вона 
отримала й дві нагороди Пилипа 
Болюха („Липи“). Він загинув у бою 
під час облави в урочищі Клебанія в 
1952 році. Похований у Бережанах.

Серед нагороджених – брати 
Ярослав  Федик („Славко“) і Бог-
дан Федик („Крук“). Я. Федик помер 
1981 року у Мюнхені, Б. Федик   
загинув 7 травня 1945 року у бою 
біля села Сосулівка. Нагороди бра-
тів Федиків передані їхньому пле-
мінникові Степанові Гуменюкові.

„Бронзовий Хрест Бойової Заслу-
ги“, яким нагороджений уродже-
нець села Лісники Василь  Шепе-
та („Чорний“)‚ для передання онуці 

його рідної сестри Ганні Синишин 
отримала її дочка Марія Медвідь.

Командир чоти у сотні „Холодно-
ярці“ Ярослав Стецький („Сокіл“), 
щоб не потрапити живим до рук 
ворога, застрілився у криївці в 
Тростянецькому лісі. Нагороду, 
яка передана Тростянецькій сіль-
ській громаді, отримав сільський 
староста Володимир Білоус. Одра-
зу три нагороди Івана Прокопиши-
на („Бурлана“) отримали його дво-
юрідна сестра Наталія Прокопишин 
з дочкою Марією Яновською. Воїн 
загинув 6 листопада 1951 року. 

Нещодавно в селі Конюхи було 
відзначено Галину Дидик („Анну“) 
– зв’язкову Романа Шухевича. Наго-
роду одержала внучата племінни-
ця Галини Дидик – Євгенія Васьків-
Кизима. 

Повстанські високі нагороди піз-
ніше одержать родичі ще кількох 
земляків. Серед них Григорій  Лег-
кий („Борис“), Ярослав Скасків 
(„Моряк“), Федір  Смачило („Боз“), 
Ілько Плонський („Володимир“) і 
Петро Бойко („Ох“).

Заключне слово мали М. Посів-

нич і М. Шухевич-Трильовська.
У художній частині лунали 

повстанські та сучасні патріотичні 
пісні, вірші, задушевна музика. 

Марія Шухевич-Трильовська (пра-
воруч) вручає нагороди Івана 
Прокопишина його двоюрідній 
сестрі Наталії Прокопишин. 

Микола Куліш жив у Кропивницькому
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ.  – Місь-
кий літературно-меморіяльний 
музей ім. Івана Карпенка-Карого 
започаткував проведення літера-
турних студій і першу провів 19 
грудня 2017 року‚ коли видатному 
українському драматургові Мико-
лі Кулішу виповнилося б 125 років. 
Його п’єси „97“, „Мина Мазайло“, 

„Хулій Хурина“, „Народний Мала-
хій“, „Отак загинув Гуска“ йшли на 
багатьох сценах і викликали широ-
кий розголос в суспільстві. Авто-
ра в 1937 році розстріляли в уро-
чищі Сандармох разом з іншими 
в’язнями. 

Розповідь про письменни-
ка та його трагічну долю підготу-
вали працівники музею і студен-
ти музичного училища‚ зокрема 

члени творчого клюбу „Надхнен-
ня“, який минулого року відзначив 
своє 30-річчя. Усі ці роки ним без-
змінно керує викладач літерату-
ри Людмила Френчко. Молодь під-
готувала уривок з вистави „Мина 
Мазайло“. 

Доля М. Куліша пов’язана також 
і з містом Кропивницьким. У 1925 
році газета „Червоний шлях“, яка 
почала виходити українською 

мовою, потребувала редакторської 
руки. Газету редаґував письмен-
ник. Публікації віршів та статтей 
під ім’ям Петро Лемеші, фейлето-
нів за підписом Максим Будяк теж 
належать його перу.

Жив М. Куліш на квартирі у 
колишньому Театральному про-
вулку. Цей будинок зберігся. 
Обласна організація Спілки пись-
менників вже не вперше ініціює 
встановлення там меморіяльної 
дошки видатному українському 
драматургу. 

П ід  ч ас  в ід к ритт я  ц е нтру 
Михайло Чорновол (зліва) та 
Роман Ващук.
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 1-888-644-SUMA (7862)  |  Visit us online at www.sumafcu.org

Main Office
125 Corporate Blvd.
Yonkers, NY 10701
Phone: 914-220-4900, Option 0 
Fax: 914-220-4090

Наші зручно розташовані філії до Ваших послуг
Yonkers Branch
Ukrainian Youth Center
301 Palisade Ave.
Yonkers, NY 10703 
Phone: 914-220-4900, Option 7 
Fax: 914-965-1936

Spring Valley Branch
Ukrainian Hall 
16 Twin Ave.
Spring Valley, NY 10977 
Phone: 845-356-0087
Fax: 845-356-5335

Stamford Branch
Ukrainian Research Center
39 Clovelly Rd.
Stamford, CT 06902 
Phone: 203-969-0498
Fax: 203-316-8246

New Haven Branch
Ukrainian Heritage Center
555 George St.
New Haven, CT 06511 
Phone: 203-785-8805
Fax: 203-785-8677

Equal
Opportunity
LENDERРічні = Річні відсотки. Відсотки для кваліфікованих позичальників та на умовах, що потребують схвалення. Відсотки можуть коливатися залежно 

від кредитної історії, суми позики та терміну. Ця пропозиція обмежена у часі. Аплікації повинні бути отримані до 31 січня 2018 р.
SUMAFCU NMLS# 527694

 7.49% річних*

Позика до 
$3,000 на 

12 місяців під

Святкова Позикова 
Пропозиція від СУМА

Святкова Позика - хороший засіб, якщо вам 
потрібна допомога зі святковими витратами!
Також, нашу Святкову Позику можна використати для 
інших витрат – на омріяну подорож, вдосконалення 
будинку, виплату інших позик і т.д.!

Святкова Позика від СУМА може допомогти з покупкою 
подарунків, подорожей, ремонтом житла або з іншими 
святковими витратами.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ СЬОГОДНІ ТА
НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ СВЯТАМИ. 

Святкова позикова акція триває до 31 січня 2018 р. 
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Головне бюро:  
 

108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY 10003   Tel:  212 473-7310    Fax:  212 473-3251 
E-mail:  Info@selfrelianceny.org;    Website:  www.selfrelianceny.org 

Outside NYC call toll free: 1-888 - SELFREL 
 

                                                                 Вигідно росташовані філії: 
 

KERHONKSON:  6329 Route 209 Kerhonkson, NY 12446   Tel: 845 626-2938; Fax:  845 626-8636   
  UNIONDALE:  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   
LINDENHURST:  225 N 4th Street Lindenhurst, NY 11757 Tel:  631 867-5990; Fax:  631 867-5989 

  
 
 

                                                                                  SRNYFCU NMLS# 699320   
 
   
*Потрібно 20% завдатку; 1-4 родинний дім для вжитку домовласника; без нараховування точок (no points); нема штрафу 
за передчасне сплачення позички; 300 місяців до сплати; $1,000 позичка  коштує $5.22.  Відсотки на позичках можуть 
змінитись в будь-який час без попереднього повідомлення.  APR -  Annual Percentage Rate, в річному відношені. 
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Відділ реклями: 973-292-9800, дод. 3040

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

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

LAW OFFICES OF 
ZENON B. MASNYJ, ESQ.___________________
In the East Village since 1983

Serious personal injury, real estate 
for personal and business use, 

representation of small and mid-size 
businesses, securities arbitration, 

divorce, wills and probate.

(By Appointment Only)

140 Second Avenue
New York, NY 10003

212-477-3002
zbmasnyj@verizon.net

If 212-477-3002 landline not 
working, please call 201-247-2413

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.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr avel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ В УКРАЇНУ:
Сума      Оплата Сума      Оплата Сума      Оплата
$100 - $  7 $400 - $12 $  800 - $17
$150 - $10 $500 - $12 $  900 - $20
$200 - $10 $600 - $15 $1000 - $20
$300 - $12 $700 - $17
Сума вище  $1000 -  Оплата 2%
   Маємо ліцензію на пересилку долярів.
   Також пересилаємо в інші країни.

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

Купуйте 2-х кімнатну квартиру, 73,4 
м/2 у новобудовах Львова з повним 
обладнанням. Індивідуальне опален-
ня + 2 електрокотли, кондиціонер, 
2 скляні балкони. Кухня: газова 
плита. Новий ігровий майданчик, 
автобусна зупинка 3 хв. Картин-
ки надсилатимуться за запитом. 
Контакт: pierwszyakt@gmail.com

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

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

Орися Чайковська-Лончина 
завжди була з Україною

Владика Гліб Лончина

18 грудня 2017 року померла 
Орися Чайковська-Лончина. Вона 
народилася 14 січня 1923 року в 
селі Підбуж на Дрогобиччині в 
родині сина письменника Андрія 
Чайковського – адвоката д-ра Бог-
дана Чайковського (1888-1941) та 
Юлії Пасіки (1891-1950). 

Коли 1939 року розпочалася 
Друга світова війна, при першій 
більшовицькій окупації, батьки 
разом з дітьми були змушені поки-
нути прикордонну зону з заборо-
ною оселятися в повітовому міс-
ті. З допомогою селян вони переї-
хали до Збоїск (сьогодні Збоїща у 
Львові). Батько з допомогою д-ра 
Філарета Колесси отримав працю в 
Етнографічному музеї у Львові. 

З початком німецько-совєтської 
війни 22 червня 1941 року НКВД 
заарештував багатьох людей у 
західній Україні. Орисиного батька 
замордували в тюрмі на Лонцького 
вночі з 26 на 27 червня 1941.

Після смерти батька О. Чай-
ковська записалася на хемічний 
факультет Львівського політехніч-
ного інституту. У Львові позна-
йомилася з майбутнім чоловіком, 
д-ром Богданом Лончиною (1917-
1985), який працював в Україн-
ському Центральному Комітеті, 
де був головою Об’єднання Праці 
Українських Студентів. 

О. Чайковська й Богдан Лончина 
одружилися 26 березня 1944 року у 
церкві св. Миколая. За кілька днів 
обоє молодят були на авдієнції в 
Митрополита Андрея Шептиць-
кого, який благословив їх на доро-
гу. Переїхали до Кракова, потім 
до Відня, а на початку 1945 року 
останнім потягом з Відня до Мюн-
хену. Кінець війни застав їх у Бава-
рії. У вересні 1945 року народилася 
їм донечка Марія. 

Молода сім’я переїхала до США 
в листопаді 1948 року і оселилась 
у Стемфорді, Конектикат. Улітку 
1949 року д-р Б. Лончина отримав 
посаду професора романських мов 
у новозаснованому францискан-
ському „College of Steubenville“ у 
штаті Огайо. У тому ж місті наро-
дилися ще четверо дітей: Василь 
(1949), Тарас (1951), Борис (1954) 
і Наталія (1957). 1959 року родина 
переселилася до Дітройту, Миши-

ґен. О. Чайковська-Лончина 1964 
року почала викладати математи-
ку в Українській середній (тоді – 
вищій) школі Непорочного Зачат-
тя в Гемтремку і працювала там 
до 1971 року. До виходу на пен-
сію 1985 року працювала вчителем 
в дітройтських публічних школах, 
викладаючи математику.

1985 року помер Б. Лончина. 
О. Чайковська-Лончина мешкала 
в доньки Марусі, яка з чоловіком 
Богданом Лісовським опікувала-
ся нею. Від червня 2017 року О. 
Чайковська-Лончина перебувала в 
домі для старших‚ де й відійшла у 
вічність.

О. Чайковська-Лончина нале-
жала до Союзу Українок Амери-
ки, Світової Федерації Україн-
ських Жіночих Організацій, була 
членкою Марійської Дружини при 
церкві Непорочного Зачаття в Гем-
тремку, а також дітройтського від-
ділу Українського Патріярхаль-
ного Товариства. Любила їздити в 
Україну, де відвідувала родину, міс-
ця своєї молодости, брала участь у 
відзначенні церковних і національ-
них свят. 

Залишила у глибокому смутку 
п’ять дітей з сім’ями (дев’ять ону-
ків, 14 правнуків) і численну роди-
ну в Америці та в Україні. Похо-
вана на кладовищі „Resurrection“ 
поруч з чоловіком, з яким розді-
лила 41 рік щасливого подружньо-
го життя. 

Св. п. Орися Чайковська-Лончина

Вшанували редактора
Валентина Шемчук 

ПОЛТАВА. – 11 листопада 2017 року в 
місті вшанували роковини пам’яті відо-
мого журналіста й правозахисника, пер-
шого редактора міської газети „Полтав-
ський вісник“, засновника першої неза-
лежної газети „Полтавська думка“, народ-
ного депутата Олександра Кулика. 

Його родина, одноклясники й дру-
зі, науковці й публіцисти, художники й 
освітяни, громадські діячі й мистці міс-
та, полтавських сіл Петрівки, Бречківки, 
Ковалівки вклонилися пам’яті славно-
го земляка, поклавши осінні квіти до від-
критої йому меморіяльної дошки. 

Дошку полтавцеві відкрили його брат і 
сестра Володимир Кулик і Лідія Солодов-
ник, вдова Віта Олексіївна Кулик та автор 
меморіяльної дошки Вадим Голобородов. 
Чин освячення меморіяльної дошки звер-
шили ієреї Української Автокефальної 
Православної Церкви Олександер Горай 
та Олег Авраменко. 

На відкритті меморіяльної 
дошки ведуча урочистостей 
Валентина Шемчук і брат 
редактора Володимир Кулик. 
(Фото: Марія Лоць)
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PO Box 746, Chester, NY 10918

народжений 28 грудня 1953 року,

професор біологічних наук при Icahn School of Medicine 
at Mt. Sinai в Ню-Йорку, колишній професор в Princeton University 

та директор Black Family Stem Cell Institute, відомий дослідник 
стовбурових клітин та автор багатьох наукових праць.

У смутку залишилися:

дружина  – Kateri Moore

кузин  – Роман Кострубяк з дружиною Іриною та синами 
      Адріяном з дружиною Кrysta 
      та Марком з дружиною Danielle

Заукопійна Служба Божа та Панахида будуть відслужені в суботу, 
13 січня 2018 року, о годині 11-ій ранку в церкві св. арх. Михаїла, 
2401 Eastern Avenue, Балтимор, Мд.

Вічна Йому пам’ять!

З великим смутком ділимося вісткою, 
що 7 грудня 2017 року нагло відійшов у вічність 

на 63-му році життя дорогий Чоловік, Кузин і Вуйко

св. п. 
д-р Ігор Ростислав Лемішка

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

Ділимося сумною вісткою з родиною, близькими друзями 
і знайомими, що 29 листопада 2017 року 

відійшла у вічність наша найдорожча
МАМА і БАБУСЯ

св. п. ОЛЕНА ТИЦЬКА
з дому КРАМАРЧУК

яка народилася 16 квітня 1920 року в місті Бережани в Україні,
вдова Мирона Тицького.

Складаємо щиру подяку отцеві Филипові Вайнеру за проведення 
Панахиди і Служби Божої а також проф. Міркові Пилишенкові за 
щирі теплі слова під час Панахиди.

Висловлюємо щиру вдячність усім, хто висловив свої співчуття та 
надав підтримку в цей важкий для нас час.

У глибокому смутку залишені:

донька -     ІРЕНА з чоловіком GARY WOLFE

донька -     ЛІДА з чоловіком RONALD STEVENS

внуки    -     DIANA CREGG з чоловіком ADAM
      MARK STEVENS
      GREG WOLFE з дружиною ELANA 

племінниці  -    ULANA BOURQUE з родиною
       VIRA (HLADUN) GOLDMANN з родиною

племінники  -   БОГДАН КРАМАРЧУК з родиню 
      АНДРІЙ ЧОРНОБІЛЬ з родиною 
      ЮРІЙ ЧОРНОБІЛЬ з родиною 
      ОЛЕГ КРАМАРЧУК з родиною

Родина щиро дякує всім за вшанування пам’яті покійної та за 
складені добродійні пожертви на підтримку Стипендіного Фонду 
Союзу Українок Америки та церкви св. Йосафата. Покійна спочиває 
на цвинтарі Божого Гробу в Рочестері, Н.Й. 

ВІЧНА ЇЙ ПАМ’ЯТЬ!

У першу болючу річницю смерти нашої дорогої Мами і Бабусі

св. п. АННИ (НУСІ) БІДЯК 
у вівторок ,16 січня 2018 року, 

будуть відправлені поминальні Служби Божі

в Українській католицькій церкві св. Апостола Андрія 
у Гемптонбурґу, Н. Й.

в Українській католицькій церкві св. Івана Хрестителя 
в Нюарку, Н. Дж.

та в Тернополі, Україна

У глибокому смутку
син  - Андрій з дружиною Ладою 
син  - Роман з дружиною Уляною
внучки  - Мая і Міка
та дальша родина

Вічна Їй пам’ять!

св.п.
пл. сен. Орест Побігушка

Похоронні відправи відбулися в четвер, 28 грудня 2017 року в по-
хоронному заведенні Петра Яреми в Ню-Йорку, 

а в п’ятницю, 29 грудня 2017 року з церкви св. Юра в Ню Йорку 
тіло Покійного перевезено на цвинтар Gate of Heaven, Queens, N.Y.

 
Вічна Йому пам’ять!

 
Складаємо наші глибокі співчуття дружині Павлині з дітьми, та 

ближчій і дальшій родині Покійного.
 
Ґенеральна Старшина Загону

Пластовий Загін “Червона Калина”
5-ий Курінь УПС і 23-ий Курінь УСП

  
Ділимося сумною вісткою з усіми братчиками Загону

та пластовими друзями, що в понеділок, 25 грудня 2017 року
відійшов на Вічну Ватру на 87-му році життя наш братчик, 

В 30-ту болючу річницю несподіваного відходу у вічність 
нашого незабутнього Батька і Дідуня

св. п. 
інж. Миколи (Колі) Семанишина

буде відправлена поминальна Служба Божа за душу покійного 
13 січня 2018 року о годині 7:45 ранку в Українській католицькій 
церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж.

Родину, друзів і знайомих, з котрими працював Покійний, про-
симо в  цей день згадати Його тихою молитвою і теплим словом.

Вічна Йому пам’ять!

З дітьми і внуками
родина в Україні

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
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F u l l  F i n a n c i a l  S e r v i c e s

SELFRELIANCE.COM
Home Office: 2332 W. Chicago Ave. Chicago IL 60622 773-328-7500

Ваші пенсійні рахунки IRA додатково застраховані федеральним законом 
на суму 250,000 дол. Депозити і вибирання грошей з IRA рахунку і 
Coverdell Education Savings Accounts (CESA) рахунку регулюються 
федеральним законом. Пропонована процентна ставка може змінитися.  
Для детальнішого ознайомлення з правилами використання IRA та CESA 
рахунків читайте наш "Truth in Savings Disclosure". Cкористайтеся 
послугами свого податкового дорадника щодо суми вкладу на IRA і CESA. 
За більш детальною інформацією про переваги IRA рахунків завітайте до 
найближчого бюро Кредитівки “Самопоміч” або зателефонуйте на 
безкоштовний номер 888-222-8571

НА SHARE ТА COVERDELL РАХУНКАХ

APY 
.02%2 IRA

За додатковою інформацією
телефонуйте на номер 888.222.8571

®

Platinum
КРЕДИТНІ
КАРТКИ

БЕЗ РІЧНОЇ ОПЛАТИ
НИЗЬКА ФІКСОВАНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ
ОНЛАЙН

SELFRELIANCE.COM

БЕЗПЛАТНИХ ATMs

*Знімамання коштів безкоштовне у випадку, коли Ви отримуєте доступ до 
свого рахунку в Самопомочі через AllpointSM, Star sf® або Co-op® мережі. 
Будь ласка, дивіться нашу truth-in-savings брошуру за більш докладною 
інформацією стосовно використання чекового рахунку в Самопомочі.

62,000+ 

L E N D E R
E Q U A L  H O U S I N G

*БЕЗКОШТОВНО, ЯКЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ ДОСТУП ДО СВОГО
РАХУНКУ В САМОПОМОЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИХ МЕРЕЖ:

Потрібний чековий рахунок. Зайдіть до якого небуть бюро Кредитівки “Самопо-
міч”, щоб вписатися у членство і відкрити рахунок. Мінімальний початковий вклад 
на чековий рахунок - $50 і $200 на діловий чековий рахунок.  Для доступу онлайн 
потрібна реєстрація і можуть стягуватись додаткові кошти. Стосуються всі вимоги 
подані у Truth in Savings Disclosure і Fee Schedule. Тільки для теперішніх та майбут-
ніх членів. Докладні інформації подані у www.selfreliance.com/disclosures/.
Пропозиції можуть бути змінені чи скасовані без попереднього повідомлення. 
За найновішою інформацією телефонуйте на безкоштовний номер 888.222.8571

ЗРУЧНО та надійно

БЕЗ МІСЯЧНИХ ОПЛАТ • БЕЗ МІНІМАЛЬНОГО БАЛАНСУ
БЕЗКОШТОВНА VISA® DEBIT КАРТКА

ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО СВОЇХ РАХУНКІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ із DirectConnectSM

ЧЕКОВІ РАХУНКИ

ДЛЯ ВАС
НЕЗАЛЕЖНО
ВІД ПОГОДИ

®

Your savings federally insured to at least $250,000
and backed by the full faith and credit of the United States Government

National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency

773-589-0077
847-359-5911
630-307-0079

5000 N. Cumberland Ave. Chicago IL
136 E. Illinois Ave. #100, Palatine IL
302 E. Army Trail Rd. Bloomingdale IL

734 Sandford Ave. Newark NJ
558 Summit Ave. Jersey City NJ
60-C N. Jefferson Rd. Whippany NJ

973-373-7839
201-795-4061
973-887-2776


