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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Невдячність
Петро Часто

Напередодні Нового Року в медійному сві-
ті України активно обговорювалася традицій-
на‚ відповідна до моменту тема успіхів і неу-
спіхів країни в 2017 році. Певна річ‚ при цьо-
му висловлювалися різні оцінки‚ також і зовсім 
протилежні. Бо світ завжди такий‚ якими очи-
ма ми на нього дивимося. Якщо крізь роже-
ві окуляри – він приємний і привабливий‚ тем-
ні ж скельця відразу ж псують всю картинку. 
Хоч насправді реальність завжди трохи інак-
ша‚ оскільки в один і той самий час‚ в одно-
му й тому самому суспільстві діють і позитив-
ні‚ і неґативні сили. Яких більше – такою й стає 
країна‚ і тільки звідси – її досягнення в дальшо-
му поступі і її поразки та гідні жалю відступи. 

Але ж так хочеться перекласти власну про-
вину на чиїсь плечі!

Й от у популярній програмі „Народ проти“ 
на телеканалі „ZIK“ відома українська держав-
на діячка Марина Ставнійчук знайшла головну 
причину економічних і політичних негараздів‚ 
заявивши‚ що „Україна перебуває в зовнішньо-
му управлінні‚ нею три останні роки керує не 
Київ‚ а Вашінґтон“.

Можемо уявити‚ як ця інвектива сподобала-
ся у путінській Росії‚ котра успадкувала запе-
клий антиамериканізм від совєтської імперії й 
сьогодні намагається – на жаль‚ не безуспішно 
– розколоти ним об’єднану Европу.

Тут варто більше сказати про „відомість“ 
М. Ставнійчук. Кандидат юридичних наук‚ 
Заслужений юрист України‚ вона за режиму 
„реґіоналів“ представляла Україну у Венеціян-
ській комісії‚ певний час займала один з чіль-
них постів в Адміністрації Президента Віктора 
Януковича. Й тоді‚ певна річ‚ не переймалася‚ 
що „реґіонали“ вже вирішальною мірою відда-
ли Україну під московське управління.

Вже одна ця заява‚ з огляду на її публічність 
– „ZIK“ нині належить до телеканалів з найви-
щим в Україні рейтинґом – свідчить про живу-
чість антиамериканізму як антидемократично-
го і водночас проросійського світоглядно-пси-
хологічного стереотипу. 

У тому ж передноворічному часі інший 
контрольований олігархами телеканал‚ „112.ua“ 
– звісно‚ антиукраїнськими‚ бо проукраїнських 
олігархів в Україні нема‚ – надав слово дипло-
матові азаровсько-януковичівського періоду 
Олегові Волошинові‚ і той відверто кепкував з 
„неконструктивного і неефективного“ рішен-
ня Президента Дональда Трампа надати Україні 
летальну оборонну зброю.

Проблема далеко не в одній М. Ставнійчук 
чи в О. Волошинові. Це вже виглядає подібним 
до тенденції‚ котра логічно випливає з нехоти 
київської влади до реформування старої‚ всу-
ціль просякнутої токсичністю державної сис-
теми. Три роки поспіль українська політична 
верхівка вміло прикидалася „новою“‚ бо треба 
було вижебрувати нові й нові транші від між-
народних фінансових інституцій. В душі смі-

(Закінчення на стор. 14)
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Ноздровська загинула у боротьбі з корупцією
У селі Демидів Київської 

області 9 січня поховали право-
захисницю Ірину Ноздровську. 
Жінка зникла 28 грудня 2017 
року, а 1 січня її тіло з колото-
різаними ранами знайшли у річ-
ці в рідному селі. Попрощати-
ся з правозахисницею прийшло 
близько 100 людей. І. Ноздров-
ській було 38 років. У неї зали-
шилися батьки і донька Анас-
тасія. 

І. Ноздровська раніше займа-
лася справою про загибель своєї 
сестри Світлани Сапатинської, 
яку в селі Демидів 30 вересня 
2015 року збив племінник на 
той момент голови суду Вишго-
родського району Дмитро Рос-
сошанський. У день похорону І. 
Ноздровської суд заарештував 
підозрюваного у вбивстві Юрія 
Россошанського на 60 днів без 
права застави. Це батько Д. Рос-
сошанського, який насмерть збив С. Сапатин-
ську. 

Упродовж останніх років І. Ноздровська 
боролася за справедливе розслідування загибе-
лі сестри і отримувала погрози.

Перший заступник голови Національної 
поліції В’ячеслав Аброськін повідомив‚ що про 
ніяке відверте зізнання підозрюваного мова не 

йде. Він не розкаюється у скоєному й не зби-
рається каятися. Винятково завдяки зібраному 
масивові речових доказів встановили підозрю-
ваного. 

У Міністерстві внутрішніх справ України 
член колегії, народний депутат Антон Гера-

Похорон правозахисниці Ірини Ноздровської у селі Демидів 
Київської області. (Фото: „Укрінформ“)

Постанови Статуту щодо вибору делеґатів на 
Конвенцію, кваліфікацій делеґатів, числа делеґа-
тів з поодиноких Відділів і повновластей делеґа-
тів є такі:

Вибір делеґатів і їх заступників має відбутися 
впродовж 60 днів від дня проголошення Конвен-
ції. Беручи до уваги, що Конвенцію проголошено 
12 січня 2018 року, 60-денний реченець для вибо-
ру делеґатів і їх заступників скінчиться 13 берез-
ня 2018 року.

Делеґатів і їх заступників, до яких управнений 
даний Відділ, вибирається на звичайних зборах 
членів Відділу. Найменування повинно відбутися 
зі залі, і всі кандидати повинні бути представлені 
членам перед голосуванням. Кандидат чи канди-
датка, які одержали найбільшу кількість голосів, 
є обрані делеґатами. Заступники делеґатів пови-
нні бути обрані окремим голосуванням в такий 
самий спосіб. Кожна однакова кількість голосів 
щодо заступника повинна бути вирішена негайно 
ще одним голосуванням над відносними канди-
датами. Кожний член має право на один голос на 

кожного делеґата і кожного заступника, до яких 
управнений Відділ. Делеґати і їхні заступники 
мусять бути вибрані на цих самих звичайних збо-
рах Відділу. Якщо делеґат не зможе взяти участь у 
Конвенції, його місце займе заступник. Коли Від-
діл має більше делеґатів, місця перешкоджених 
займуть заступники по черзі кількости одержа-
них при виборі голосів.

На зборах можуть бути присутні і голосува-
ти за делеґатів і заступників тільки повноправні 
члени УНСоюзу. Повноправним членом є такий 
член, що платить вкладки за своє забезпечення в 
УНСоюзі. Тим самим член, що відійшов на без-
платне продовження або виплачене забезпечен-
ня, або є суспендований, не може бути присутній 
на зборах і не може голосувати. Повноправні чле-
ни можуть голосувати за делеґатів і їх заступни-
ків тільки в тому Відділі, в якому платять вкладки 
до Братського Фонду УНС. Неприсутні не мають 
права голосувати.

(Закінчення на стор. 9)

Проголошення 39-ої Звичайної Конвенції УНСоюзу
Оцим подаємо до відома Головному урядові, відділовим урядов-

цям і всім членам Українського Народного Союзу, що 39-та Звичай-
на Конвенція Українського Народного Союзу відбудеться в Кер-
гонксоні, Ню-Йорк, в Центрі Спадщини на Союзівці від 18 травня 
до 20 травня 2018 року. 

(Закінчення на стор. 19)
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 ■ Буде фільм про Олеся Гончара 

ДНІПРО. – Розпочалися знімання фільму про 
письменника Олеся Гончара до 100-річчя з 
дня його народження, яке відзначатимуть 
цього року. Про це 5 січня повідомили в Цен-
трі культури української мови ім. О. Гончара 
Національного гірничого університету в Дні-
прі. Режисером фільму є Валерій Степанян-
Григоренко – знаний драматург і продюсер, 
доктор мистецтвознавства. Фільмуватимуть в 
будинку, де жив О. Гончар і де був написаний 
роман „Прапороносці“, і в Свято-Троїцькому 
соборі в Новомосковську, про який написано 
роман „Собор“. Презентація фільму відбудеть-
ся навесні у Центрі культури української мови 
ім. О. Гончара. (Радіо Свобода)

 ■ Відмовилися похоронити дитину

ЗАПОРІЖЖЯ. – Українську Православну Церк-
ву Московського Патріярхату (УПЦ МП) звину-
ватили у цинізмі й антиукраїнській позиції. Це 
сталося після того, як священик відмовився 
похоронити померлу дитину через те, що її 
охрестили у церкві Київського Патріярхату. Іс-
торія швидко набрала розголосу. Люди несуть 
іграшки до храмів УПЦ МП у пам’ять про за-
гиблого хлопчика. Про те, що малюка хрести-
ли у церкві Київського Патріярхату служитель 
дізнався під час процесії. Батьки звернулися 
до інших церков УПЦ МП і всюди отримали 
відмову з тієї ж причини. Усі необхідні обря-
ди провів священик з церкви св. Миколая УПЦ 
Київського Патріярхату. Дворічний хлопчик 
загинув трагічно: на нього 31 грудня 2017 
року з вікна багатоповерхівки впав чоловік-
самогубця. (Радіо Свобода)

 ■ Вирок суду до уваги не береться 

КИЇВ. – Вирок суду в Тбілісі, який заочно за-
судив Михайла Саакашвілі до трьох років по-
збавлення волі, не впливає на екстрадиційну 
перевірку в Україні, заявив 5 січня речник Ге-
неральної прокуратури Андрій Лисенко. Про-
куратура Києва у рамках екстрадиційної пере-
вірки має допитати М. Саакашвілі. Міський суд 
Тбілісі 5 січня заочно засудив М. Саакашвілі 
за дострокове помилування у 2006 році чо-
тирьох затриманих співробітників поліції, за-
суджених за вбивство під час бійки співробіт-
ника банку Сандро Ґірґвілані. (Радіо Свобода)

 ■ Хворіють на кір

ОДЕСА. – В Україні спостерігається епідеміч-
ний спалах захворювання на кір. Найбільше 
хворіють на кір на Івано-Франківщині та Оде-
щині. Протягом 4 січня з діягнозою кір в Одесі 
узяли до шпиталю 20 осіб, в тому числі 11 ді-
тей, повідомила 5 січня головний лікар місь-
кої інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова. У 
лікарні перебувають 94 хворих на кір, в тому 
числі 64 дитини. Від ускладнень хвороби в 
Одесі померло три дитини і двоє дорослих. У 
зв’язку з цим було ухвалено вакцинувати всіх 
медиків до 35 років, які працюють в інфекцій-
ній лікарні, в приймальнях відділеннях стаці-
онарів і дитячих лікарнях. Маленькі одесити 
без щеплення від кору не зможуть відвідувати 
школи та дитячі садки. Обмеження діятимуть, 
поки зберігатиметься несприятлива епідеміо-
логічна ситуація. (Радіо Свобода) 

 ■ Суд заморозив активи Ахметова 

НІКОСІЯ, Кіпр. – Окружний суд Нікосії 27 груд-
ня 2017 року заморозив активи підприємця 
Рината Ахметова на суму 820 млн. дол. Під 
дію цього рішення може потрапити кварти-
ра Р. Ахметова у Лондоні, яка є найдорожчою 
приватною резиденцією у Великій Британії. 
Рішення окружного суду щодо Р. Ахметова та 
дев’яти інших осіб було ухвалене у справі про 
продаж групі Р. Ахметова телекомунікаційної 
групи „Укртелеком“ у 2013 році за позовом 
„Raga Establishment“, власником якої колиш-
ній голова правління банку „Родовід“ Денис 
Горбуненко. За його версією компанія погоди-
лася продати Р. Ахметову „Укртелеком“ за 860 
млн. дол., а Р. Ахметов виплатив лише 100 млн. 
дол. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
Цунамі четвертої революції.  
Чого чекати Україні?

Алла Шлапак

Доктор Клавс Шваб, видатний швайцарський 
економіст, засновник і президент Всесвітньо-
го економічного форуму, застерігає: „Четверта 
революція йде на нас, як цунамі! Швидкість цієї 
революції така висока, що політична спільно-
та не встигає встановлювати необхідні норма-
тивні й законодавчі межі“. І додає: „Вона докорін-
но змінить наше життя, працю, ставлення один 
до одного. Змін подібного маштабу й складности 
людству ще ніколи не доводилося відчувати. Уже 
зараз очевидно, що вона буде стосуватися всіх 
груп і прошарків людства та представників усіх 
професій“. 

Тому вкрай важливо зрозуміти, що це за 
поняття, яке не сходить зі шпальт газет і тем еко-
номічних форумів, – нова індустріяльна револю-
ція.

З чого все почалося?
Коли з’явились перші парові машини, що нада-

ли можливість відійти від ручної праці – відбу-
лася перша промислова революція. Підкорен-
ня електричної стихії й створення конвеєрно-
го виробництва називають другою революцією. 
Третя пов’язана з автоматизуванням виробни-
цтва з допомогою електроніки й інформаційних 
технологій. І вона майже непомітно, але невід-
воротно переходить у четверту – цифрову: ще з 
середини минулого століття технології зливають-
ся, а кордони фізичного, цифрового й біологічно-
го світів поступово стираються.

Сутність четвертої промислової революції 
полягає в тотальному впровадженні кібернетич-
них систем безпосередньо у виробництво. За екс-
пертним прогнозом „McKinsey Global Institute“, 
на ґльобальну систему економіки вже найближ-
чими роками вплинуть такі чинники: ґльобаль-
не поширення мобільного інтернету та IT-систем, 
хмарні обчислювальні технології, енерґозбере-

жувальні технології, певний рівень автомати-
зування інтелектуальної праці, якісний розви-
ток генної інженерії, роботизація, системи руху з 
застосуванням автопілоту, широке використання 
3D-друку тощо. Вочевидь, це призведе то повного 
переосмислення професійних галузей і знищен-
ня багатьох робочих місць, як і самого робітничо-
го прошарку.

І подібні процеси вже стають реальністю. Так, 
на німецькому підприємстві „Bosch Blaichach“ з 
5‚500 авт на 11 заводах було зформовано єдину 
мережу. При цьому більша частина продукції, що 
зійшла з конвеєра, без втручання людини пере-
дає до загальної мережі всю інформацію про свій 
технічний стан і звіти щодо режимів експлуатації. 
Таким чином, запроваджена автоматизація ціл-
ком замінила певні технічні відділи, до того ще й 
значно підвищила ефективність виробництва.

Принципи побудови Індустрії 4.0

Нам треба зрозуміти, що ця хвиля нещадна, і 
подеколи навіть важко пригадати товарові мар-
ки зі сторічною історію, які зникли, бо не встигли 
осідлати цю інформаційно-цифрову революцію, 
не змогли пристосуватися до радикальних галу-
зевих змін. Натомість уже сьогодні ми бачимо 
результати застосування нових бізнес-моделей, за 
якими нещодавно створені компанії стали всес-
вітньо відомими з мільярдними активами, напри-
клад, завдяки пропозиції на ринку унікальних 
товарів та особистісному підходові до клієнта.

Сучасне покоління, яке ще називають „native 
digital“, з народження живе за ери інтернету й, 
по суті, уже зрослося з ним. Діти цифрових тех-
нологій, вони не уявляють свого життя без ґльо-
бальної мережі товарів і послуг, у якій можливо, 
не виходячи з дому, знайти всю потрібну інфор-

ЗАЛАШТУНКИ

Чому Кремль погодився на обмін полоненими
Дмитро Снєгирьов

27 грудня 2017 року відбувся обмін полоне-
ними між Україною та бойовиками з так званих 
Донецької і Луганської „народних республік“. 
Україна погодилась передати 306 злочинців задля 
звільнення з полону 74 українських бранців. За 
підсумками обміну в Україну повернулося 73 
людини‚ на окуповані території Донбасу — 233.

Розбльокуванням процесу обміну полоненими 
Кремль ніби показує добру волю, натиснувши на 
підконтрольних їм ватажків бойовиків, а з іншо-
го боку, залишає за собою право збільшити кіль-
кість бранців за рахунок цивільного населення.

При цьому Кремль нічого фактично не втра-
чає, навіть навпаки – засвідчує свою начебто 
договороспроможність. Це візантійська практи-
ка – Москва готова домовлятися, але залишає за 
собою останнє слово. Обмін полоненими тлума-
читиметься як знак країнам Заходу щодо наяв-
ности доброї волі в Росії. В свою чергу, Москва 
вимагатиме від України беззаперечного вико-
нання політичної частини мінських угод, а саме: 
прийняття законів про амнестію для бойовиків, 
вибори на Донбасі і надання особового статусу 
окупованим територіям.

Примітно, що офіційний Берлін вже встиг 
назвати обмін полоненими „суттєвим кроком“ 
на шляху виконання Мінських угод. На думку 
німецького Міністра закордонних справ Зіґма-
ра Ґабріеля, обмін є гуманітарним жестом перед 
Новим Роком та православним Різдвом, і за цим 
кроком мають бути подальші кроки з реалізації 
Мінських угод.

Я хотів би нагадати, що в листопаді 2016 
року в полоні у терористів утримувалися 109-
110 українців. Тоді процес обміну був штучно 
забльокований Росією на цілий рік. За цей час 
кількість українських бранців бойовики штуч-
но збільшили за рахунок цивільного населення 

до 170 осіб.
Нещодавно аналітичний відділ громадської 

ініціятиви „Права справа“ оприлюднив інфор-
мацію, що в окупованому Луганську відбулася 
нарада у „міністерстві державної безпеки ЛНР“, 
на якій порушували питання про збільшення 
кількости заручників за рахунок цивільного 
населення.

Голова Служби безпеки України Василь Гри-
цак підтвердив, що за два тижні кількість заруч-
ників збільшилась з 158 до 170 чоловік. Фактич-
но нам серед заручників повертають і тих, кого 
позбавили волі протягом останнього року. Пока-
зовим є той факт, що серед українських бранців, 
звільнених з полону бойовиків‚ – 32 військових і 
41 цивільна особа.

Таким чином Росія буде постійно тиснути на 
Україну тим, що в заручниках залишається ще 
майже 100 полонених, якщо Київ не погодиться 
виконати умови Кремля.

Крім того, обміном полонених Росія підвищує 
суб’єктність кума Володимира Путіна, представ-
ника України в Тристоронній контактній групі в 
Мінську Віктора Медведчука незадовго до почат-
ку президентської і парляментської кампаній.

В. Медведчук вже заявив про свій новий полі-
тичний проєкт, і не треба відкидати думку про 
те, що обмін полоненими є початком його вибор-
чої кампанії. Така собі пропаґандивна акція В. 
Медведчука: українцям посилають повідомлен-
ня, що є політик, який може домовитися з краї-
ною-окупантом не тільки про звільнення поло-
нених, а й про припинення активної фази війни. 
Це черговий підступний і багатоходовий плян 
Москви.

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Дмитро Снєгирьов – голова Громадської ініці-
ятиви „Права справа“‚ Київ.

(Закінчення на стор. 14)

ОБРИСИ НЕДАЛЕКОГО МАЙБУТНЬОГО
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 ■ Продавали неіснуючі товари 

МИКОЛАЇВ. – Скеровано до суду справу щодо 
інтернет-шахраїв, які обдурили щонайменше 
18 осіб з різних реґіонів України, продаючи їм 
неіснуючий товар. Про це повідомили 6 січня 
у прес-службі прокуратури Миколаївської об-
ласти. Звинувачуються у вчиненні шахрайських 
дій 25-річний мешканець Одеської области та 
26-річний мешканець міста Снігурівки, які об-
дурили жителів Миколаївської, Житомирської, 
Львівської, Полтавської, Донецької, Дніпропе-
тровської, Чернівецької, Харківської, Запорізь-
кої, Кіровоградської областей та Києва. Один із 
звинувачених розміщував в Інтернеті оголошен-
ня про продаж неіснуючих товарів, надання не-
існуючих послуг та здійснював інтернет-листу-
вання із можливими покупцями. Другий знімав 
отримані від ошуканих покупців на банківські 
картки гроші. Зловмисники дописували в інтер-
неті схвальні відгуки про вигаданих продавців. 
(„Укрінформ“)

 ■ Виявили сховище алькоголю

УЖГОРОД. – У одному з ґаражів працівники по-
даткової міліції 5 січня виявили фальсифікова-
ний алькоголь – загалом 4,000 пляшок горілки 
та 800 літрів спирту в бочках. Продукцію вилуче-
но, відкрито кримінальне провадження за неза-
конне виготовлення, зберігання, збут або тран-
спортування з метою збуту підакцизних товарів. 
(„Укрінформ“)

 ■ Знайшли викрадені погруддя 

ЧЕРНІГІВ. – Поліція 4 січня знайшла бронзові по-
груддя Михайла Коцюбинського та Олександра 
Пушкіна, викрадені 18 і 31 грудня 2017 року в 
Чернігові. Коли їх повернуть на постаменти по-
кищо не відомо. Погруддя знайшли біля місько-
го парку пізно вночі. Обидві крадіжки сталися 
під час снігопаду, щоб сніг замітав сліди. (ВВС)

 ■ Закони проти домашнього насильства

КИЇВ. – 4 січня Президент України Петро Поро-
шенко підписав ухвалений парляментом закон 
про протидію домашньому насильству. Підпису 
президента очікує ще один закон про запобі-
гання насильству стосовно жінок, який вносить 
зміни до Кримінального та Кримінального про-
цесуального кодексів. Правозахисники кажуть, 
що ці закони здатні суттєво захистити права 
жертв насильства у сім’ї – перш за все, жінок та 
дітей. У листопаді 2011 року Україна підписала 
Стамбульську конвенцію про боротьбу з насиль-
ством щодо жінок та домашнього насильства. 
Поки конвенція готувалася до ратифікації Верхо-
вною Радою, спеціяльно створена робоча група 
підготувала два законопроєкти, які вводили по-
ложення цієї міжнародної угоди до українського 
законодавства. Категорично проти ратифікації 
Стамбульської конвенції виступила Всеукраїн-
ська Рада Церков. Після бурхливих дискусій у 
парляменті вирішили, що Верховна Рада наразі 
не ратифіковуватиме Стамбульську конвенцію, 
але ухвалить два законопроєкти, які, за оцінками 
експертів, вводять у національне законодавство 
абсолютну більшість її положень. (ВВС)

 ■ Прибув американський корабель 

ОДЕСА. – 8 січня до Одеського морського пор-
ту прибув американський ескадрeний міноно-
сець „USS Carney“ – один із чотирьох кораблів 
США, які мають стати основою для розгортан-
ня елементів системи Протиракетної оборони 
в Европі. Мета візити корабля – проведення 
операцій для забезпечення безпеки на морі і 
посилення комбінованої готовности та військо-
во-морського потенціялу серед союзників та 
партнерів НАТО. На кораблі перебуває команда 
військових моряків у складі 337 осіб. На озбро-
єнні корабля – дві пускові установки (на 29 та 
61 ракети) для вертикального запуску ракет 
RIM-66 SM-2, BGM-109 Tomahawk чи RUM-139 
VL-Asroc, дві протикорабельні ракети  Harpoon 
Missile Launcher SSM, два торпедні апарати, 
127-мм артилерійська установка Mark 45, два 
бойові модулі калібром 25 мм, чотири велико-
каліберні кулемети калібром 12.7 мм, а також 
два гелікоптери Sikorsky MH-60R. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Україна-2017 в міжнародній політиці 
Олександер Хара

Ключовою подією 2017 року став прихід до 
влади у Сполучених Штатах Америки Дональда 
Трампа. Враховуючи його пропутінську рито-
рику, всі хвилювалися, що з його приходом 
політика США докорінно зміниться, а всі важ-
ливі для України дії (політична та санкційна 
підтримка, підтримка в сфері безпеки) будуть 
згортатися. І Д. Трамп справді зменшив обся-
ги фінансів, які спрямовуватимуться на „м’яку 
силу“. Проте Україна стала чинником внутріш-
ньої політики Сполучених Штатів. Адже май-
же вся „безпекова команда“ Д. Трампа (Рада 
національної безпеки, Державний департамент 
і Пентагон), весь Конґрес (за винятком двох 
сенаторів, які голосували проти закону про 
санкції) та суспільство загалом — на нашому 
боці. 

Це дуже важливо, бо, з одного боку, Украї-
на стала подразником у внутрішньополітично-
му житті США, а з іншого — у Штатах відбу-
вається певне змагання „Хто більше допомо-
же Україні? Хто більше захистить її у нерівному 
протистоянні з Росією?“. Це добре. І добре, що 
працюють механізми стримувань і противаг на 
користь України. 

Надзвичайно позитивною подією для нас 
стало рішення адміністрації Д. Трампа, яке 
з’явилося перед католицьким Різдвом, — вели-
кий „подарунок“ „трактористам“ на Донбасі — 
намір американців надати Україні протитан-
ковий ракетний комплекс „Javelin“. Це означає, 
що США підписалися під тим, що в разі виник-
нення ескаляції на Донбасі буде більш жорстка 
політична реакція з їхнього боку, санкційна та 
військова підтримка для України. Таким чином, 
США будуть домагатися „миру через силу“, 
тобто Вашінґтон має намір показувати власну 
силу своїм ворогам, підтримувати союзників і 
партнерів, які розділяють їхні цінності. 

Але дозвіл США на постачання Україні 
летальної зброї не варто сприймати як виключ-
но перемогу української дипломатії. Не без 
цього, але головну ролю тут відіграли внутріш-
ньополітичні чинники в самих Штатах. Крім 
того, Україна може зіпсувати все це, передусім, 
якщо Президент Петро Порошенко зволікати-
ме з боротьбою з корупцією, бльокуватиме або 
гальмуватиме антикорупційні розслідування, 
заважатиме працювати антикорупційним орга-
нам (а вони є улюбленим дітищем американ-
ців). Якщо в цій справі він „ставитиме палки в 
колеса“, це позначиться й на інших рівнях під-
тримки України з боку США. 

Що стосується подій в Европі минулого року, 
то дуже добре, що там була зупинена хвиля 
„правих“ урядів і „правих“ парляментів. Хоча 
подивимося — у 2018 році ще будуть вибори в 
Італії. Німеччина загрузла у коаліційних пере-
мовинах. Можна точно сказати, що майбут-
ня коаліція не буде гіршою за попередню, але 
вона й не стане кращою, як ми сподівалися. А 
оскільки Німеччина і Франція є ядром і серцем 
Евросоюзу, то від того, як вони співпрацюва-
тимуть, який образ майбутнього Европи ство-
рять, будуть, по-перше, залежати наші параме-
три співпраці тепер і можливість інтеґрації у 
майбутньому. 

По-друге, важливо, чи будуть вони підтри-
мувати санкційний режим щодо Росії. Санк-
ції, запроваджені через анексію Криму, звіс-
но, будуть зберігатися, а от щодо Донбасу — 
питання, адже санкції, на жаль, пов’язали з 
виконанням Мінських угод. Також важли-
ві події у Сирії, хоча безпосередньо вони не 
пов’язані з Україною. Але без окупації Криму 
не було б і Сирії. Військовими методами росі-
янам вдалося досягнути певної переваги, а чи 
вдасться перевести їх у політичні переваги — 
невідомо. Росія посилює свою військову при-
сутність у тому реґіоні. Це, звичайно, для нас 
погано, тому що так Крим стає для Росії ще 
більш важливим і потрібним, аби утримати 
владу у Середземномор’ї і вплив на Близький 
Схід. 

З неґативного, що стосується України, слід 
зазначити, що певну дезорієнтацію у нас 
викликав прихід до влади у США Д. Трампа. 
Навіть лунали звинувачення української сто-

рони (зокрема нашого посла) в тому, що вона 
була більше на стороні Гиларі Клінтон. Скан-
дал з Полом Манафортом теж відіграв важли-
ву ролю, хоча Д. Трамп і не показує цього, але 
він є такою людиною, яка згодом може все це 
нам згадати. 

Крім того, погано, що українська сторона не 
спромоглася запропонувати певну альтерна-
тиву Мінським домовленостям. Вони не пра-
цюють, це очевидно, і ще далі заводять ситуа-
цію у глухий кут. Добре, що Герберт МекМас-
тер, радник з питань національної безпеки, і 
Джеймс Метіс, Секретар Департаменту оборо-
ни США, дуже добре знають, що таке Росія, і 
дивляться на Україну не лише як на країну, яка 
хоче жити за західніми цінностями і бути час-
тиною західної цивілізації, але й розуміють, що 
ми є фронтовою лінією з Росією. Вони розумі-
ють, що Україну треба підтримувати. В цьому 
контексті можна було б спробувати вирвати-
ся з „Мінська“. Хоча формально (тобто вийти 
з цих домовленостей) це складно зробити, бо 
ще торік українська дипломатія припустилася 
низки помилок. По-перше, дозволила, щоб ці 
домовленості були підтримані Радою Безпеки 
ООН. По-друге, европейці та американці поча-
ли пов’язувати скасування санкцій, запрова-
джених проти Росії через її аґресію на Донбасі‚ 
з „Мінськом“. Це — великий неґатив. 

Також неґативом є повільні зміни в Україні, 
корупційні скандали, поява нових паперів про 
офшори — Панамських та Райських, де про-
лунали імена наших високопосадовців. Це все 
створює навколо України неґативне тло. 

Наш президент і міністри постійно гово-
рять про „европейських союзників“, „захід-
ніх союзників“. Нічого подібного — союзни-
ків зараз Україна не має. Бо „союзництво“ — 
це не просто певний евфемізм, а певний рівень 
взаєморозуміння, довіри, який підкріплений 
документами. І в разі певних обставин союз-
ники мають прийти на допомогу фінансами 
або зброєю, вони готові за нас воювати. У нас 
таких союзників нема. 

Це і має бути стратегічною метою україн-
ської дипломатії — вибудувати такі взаємини 
для того, щоб вийти на такий рівень. Все почи-
нається з довіри. А довіра, в свою чергу, почи-
нається з того, що ми не лише поділяємо евро-
пейські чи західні цінності, але й реалізовуємо 
це у нашій практиці, і найголовніше — у вну-
трішньому житті. Зараз же ми чуємо претен-
зії до нас з Вашінґтону, Брюселю та інших сто-
лиць, передусім з приводу корупції, повіль-
них реформ в усіх сферах, гальмування вибор-
чої реформи. Це консервує неґативну ситуацію, 
яка в нас склалася. Зараз у нас начебто стабіль-
ність, але дуже крихка, яка може розсипатися 
навесні, коли почнуться певні ускладнення. 

Також спостерігається суттєве погіршення 
взаємин України з сусідами. Причиною такої 
ситуації є те, що у Польщі, Угорщині та інших 
країнах при владі перебувають сили, які спе-
кулюють на українській темі. А на неї реаґу-
ють певні електоральні ніші, потрібні тим, хто 
при владі. Тому і Польща, і Угорщина і надалі 
будуть для нас складними партнерами. З іншо-
го боку, в цьому є і українська провина, оскіль-
ки не були скоординовані дії у внутрішній і 
зовнішній політиці. Отже, 2017 рік був не надто 
легким для нас. 

Але 2018 рік теж буде таким, оскільки не 
накопичувалися позитивні зміни в країні. Цей 
рік покаже, чи подолаємо ми цю кризу, чи змі-
нюватимемо свої підходи, або ж продовжува-
тиметься видавання маленьких речей за пере-
моги. Передусім це стосується сфери боротьби 
з корупцією і П. Порошенка, який зараз у цен-
трі цієї системи. Тож наші внутрішні проблеми, 
якщо їх не вирішувати, будуть стримуватимуть 
наші можливості у зовнішній і безпековій полі-
тиці. Перемога над нашим ворогом, Російською 
Федерацією, і встановлення кращих взаємин з 
нашими партнерами — готується в Києві. 

УНІАН

Олександер Хара – директор департаменту 
міжнародних багатосторонніх взаємин Фонду 
„Майдан закордонних справ“, дипломат‚ Київ.
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 ■ Стали на захист Дональда Трампа 

ВАШІНҐТОН. – 7 січня провідні представни-
ки Адміністрації Президента США Дональда 
Трампа висловилися на захист його психічного 
здоров’я після публікації скандальної книжки 
журналіста Майкла Волфа, що змальовує до-
волі нестабільний портрет президента. Зо-
крема, керівник Центрального Розвідувально-
го Управління Майк Помпео, призначений Д. 
Трампом минулого року, у інтерв’ю „Fox News“ 
назвав описану в книзі нестачу компетенції у 
президента „абсурдом і чистою фантазією“. По-
літичний радник Стівен Мілер у інтерв’ю з CNN 
також підтримав Д. Трампа, назвавши його „по-
літичним генієм“. Раніше на захист психічно-
го здоров’я Президента США став Державний 
секретар Рекс Тілерсон. Прес-секретар Білого 
дому Сара Сандерс назвала книгу „брудною 
вигадкою“, наповненою брехливою і недосто-
вірною інформацією, отриманою у людей, що 
не мають доступу до президента або впливу в 
Білому Домі. (ВВС)

 ■ У Вашінґтоні є площа Нємцова

ВАШІНҐТОН. – Міська рада Вашінґтону 10 січня 
одноголосно схвалила законопроєкт про пере-
йменування площі перед Посольством Росії на 
честь вбитого російського опозиціонера Бори-
са Нємцова. У площі відтепер дві адреси – офі-
ційна Вісконсин-авеню, і церемоніяльна – пло-
ща Бориса Нємцова. Нові таблички встановлять 
27 лютого, в річницю смерти політика. Чотири 
таблички розмістять на кожній зі сторін площі. 
На них будуть обидві адреси, тож Посольство 
Росії зможе користуватися однією з них на влас-
ний розсуд. Таблички досить коштовні. Вартість 
установки й виробництва лише однієї – 170 тис. 
дол. Ці гроші виділять з міського бюджету. Ідея 
назвати ім’ям Б. Нємцова площу біля російсько-
го Посольства обговорювалася в столиці давно. 
Проєкт, схожий до ухваленого, спершу з'явився 
в Сенаті США. Його авторами виступили респу-
бліканець Марко Рубіо і демократ Крістофер 
Кунс. (ВВС)

 ■ Каліфорнія потерпає від зсувів

САНТА-БАРБАРА. – Кам’яні брили, розміром з 
автомобілі, скотилися зі схилів та перекрили 
одну з залізничних колій. Щонайменше 13 лю-
дей загинуло у південній Каліфорнії в США че-
рез маштабні зсуви, викликані зливами. Поліція 
попереджає, що кількість загиблих може зрос-
ти, адже ще з кількома особами немає зв’язку. 
Ще 163 людей зазнали травм, четверо з них пе-
ребувають у критичному стані. Рятувальники 
дістали з-під завалів будинку 14-річну дівчину, 
яка провела там кілька годин. 300 осіб забльо-
ковані у Каньйоні Ромеро – популярній серед 
пішохідних туристів місцевості на сході Санта-
Барбари. Тисячі людей змушені були виїхати 
з небезпечних районів. Як пояснили 10 січня 
у Національній погодній службі США, зсуви 
сталися саме у тих районах, які найбільше по-
страждали від нещодавніх пожеж. Вогонь зни-
щив там рослинність, яка скріплювала ґрунт, та 
створив водонепроникний шар, через що зем-
ля не змогла поглинути вологу зі злив. (ВВС)

 ■ Дівчат називатимуть студентами

МАНЧЕСТЕР. – Одна з найпрестижніших жіно-
чих шкіл Британії 10 січня припинила вико-
ристовувати слово „дівчина“ при зверненні до 
своїх учениць. Директор школи Алтрічмен для 
дівчат, що у Манчестері, Стефані Джил, опри-
люднила свого листа до батьків учнів, у якому 
повідомляє, що відтепер вчителі вживатимуть 
невтральні звернення, на кшталт „студент“, аби 
не образити почуття тих, хто розмірковує над 
зміною статі. За словами С. Джил, таке рішен-
ня є своєрідною відповіддю на „виклики, що 
стоять перед нашими студентами, які ставлять 
під сумнів свою гендерну ідентичність, або які 
не вважають себе дівчатами“. Викладацький 
колектив підтримав зміни та докладає всіх 
зусиль до того, щоб впроваджувати їх. Попри 
заборону на використання вищезазначеного 
звернення, наразі прибирати з назви закладу 
словосполучення „для дівчат“, школа не збира-
ється. (Daily Mail)

АМЕРИКА І СВІТ          
ВІДГОМІН СКАНДАЛУ

Дональд Трамп знає, що Росія 
втручалася у вибори в США

Радник Білого Дому з питань національної 
безпеки генерал Герберт МекМастер в інтерв’ю 
для „Голосу Америки“ назвав одним з найваж-
ливіших завдань розкриття російського втру-
чання у вибори в усьому світі, щоб надалі не 
допустити втручання Москви у світові демокра-
тичні процеси.

„Ми маємо знайти спосіб протистояти цій 
дуже складній російській стратегії втручання. 
Це новий вид загрози, який Росія справді вдо-
сконалила – використання засобів дезінформа-
ції та пропаґанди, а також соціяльних мереж, 
щоб поляризувати суспільства та спільноти“, – 
сказав Г. МекМастер.

„Росія втручалася у президентські вибори у 
США у 2016 році, і Президент Дональд Трамп 
знає про це“, – сказав радник Білого Дому.

„Росіяни також проявляли активність в Евро-
пі, – зазначив генерал, – і під час недавніх вибо-
рів у Франції, і на еспанському референдумі 
про статус Каталонії. Ми бачили їх активність в 
Мексиці, спроби спровокувати путч в Чорного-
рії. Зірвати завісу з російської кампанії дестабі-
лізації – це перший важливий крок, який дозво-
лить всім побачити справжні наміри Москви, а 
це послабить її можливості сіяти невпевненість 
в людях і налаштовувати спільноти один проти 
одного“.

За словами Г. МекМастера, Росія‚ як і раніше‚ 
заперечує свою причетність до подібних дій, 
але робить це все менш переконливо. „Ці ж самі 
люди заявляли: „Ні, ми не збивали авіялайнер і 
не вбивали всіх цих людей“; „Ні, наших солда-

тів немає в Криму і на сході України“; „Ні‚ ми не 
надаємо підтримки сирійському режимові, від-
повідальному за масові вбивства власних гро-
мадян з використанням хемічної зброї“. Сьогод-
ні цим словам уже ніхто не вірить“, – заявив Г. 
МекМастер.

Як відомо, американські спецслужби пере-
конані, що російська влада стоїть за спроба-
ми вплинути на результат виборів 2016 року у 
США. У кількох країнах Европи також дійшли 
до висновку, що Росія намагалася втрутитися 
у вибори, зокрема у Франції, Еспанії та під час 
голосування щодо „Brexit“ у Великій Британії.

В кінці грудня в інтерв’ю для „The New York 
Times“ Президент США Д. Трамп заявив, що 
сподівається на справедливість щодо нього з 
боку спеціяльного прокурора Роберта Мюлера, 
який розслідує можливе втручання Росії в пре-
зидентську кампанію США в 2016 році.

Він повторив, що змови між його передви-
борчою кампанією і Росією не було‚ і через роз-
слідування можливого втручання Росії в амери-
канські вибори США може „погано виглядати“ 
перед світом.

Президент Д. Трамп реґулярно критикував 
Р. Мюлера через заяви про втручання Росії у 
вибори в США чи інші зв’язки з його кампа-
нією, називаючи це „полюванням на відьом“. 
Чотири особи з оточення Д. Трампа були звину-
вачені або визнані винними за звинуваченнями 
у таких зв’язках.

„Українська правда“

НЕДОБРОСУСІДСТВО

Що стоїть за істеричним тоном Будапешту?
Олександер Гаврош

2017 рік запам’ятається як рік найбільшого 
дипломатичного протистояння України та Угор-
щини. Уперше за часи існування незалежної 
української держави Будапешт вперто і безкомп-
ромісно здійснював засоби політичного тиску на 
Київ. Такої жорсткої реакції не очікував ніхто. 
Неадекватність поведінки Будапешту підтверди-
ло рішення Венеціянської комісії, яка не поба-
чила дискримінації у намірі України поступо-
во впроваджувати державну мову у шкільному 
навчанні національних меншин.

Багатьох заяви Будапешту вразили, адже досі, 
здавалося, між двома країнами не було суттєвих 
протиріч. На жаль, український політикум та й 
пересічні українці не до кінця розуміють „загад-
кову угорську душу“. Тут важить чимало з того, 
що сховано за лаштунками публічних виступів 
та офіційних промов, те, що призначено не для 
чужих вух. Чудові спостереження про угорську 
ментальність зробив польський журналіст Кши-
штоф Варґа у книжці з іронічною назвою „Ґуляш 
з турула“ (турул – тотемний птах давніх угрів). І 
хоча книжка українською мовою побачила світ у 
2010 році, однак‚ угорське мислення, як бачимо, 
не змінюється ні на йоту. К. Варґа – наполови-
ну угорець, добре знає угорську мову, певний час 
жив у Будапешті, тож зміг побачити ситуацію 
зсередини, що дуже рідко вдається чужинцеві.

Хочеться зацитувати кілька яскравих фраґ-
ментів з книжки, яка багато чого прояснює в 
цьогорічному конфлікті: 

„Угорці мають хронічне відчуття власної 
винятковости. Не належачи ані до слов’янського 
світу, ані до Балкан, ані до германської культури, 
вони не можуть апелювати до жодної зі спіль-
нот, окрім тих, що складаються з угорських мен-
шин у сусідніх країнах. Найближчі родичі – фіни 
та естонці – занадто далеко. До того ж належать 
до іншої культури – холодної Півночі… Остання 
їхня спільна зустріч відбулася понад кілька тися-
чоліть тому… Закинуті в Карпатський басейн, 
єдині і неповторні у своїй інакшості угорці 
мають іншу мову, інше походження – вони про-
сто приречені на життя „інакших“. Однак‚ при-
речена людина не може бути щасливою. Вона 

постійно відчуває небезпеку і бачить навко-
ло себе тільки переслідування‚ Угорці зі сво-
єї інакшости вміють черпати гордість, щоправ-
да, ця гордість нещаслива…Ностальгія – це фун-
дамент, на якому будується угорська ідентич-
ність. Ностальгія за часами минулої величі, хоча 
дуже часто ця велич була ілюзорною. На невилі-
ковній тузі за втраченим тяжко збудувати якусь 
іншу ідентичність, аніж нещасливу. Отож угорці 
завжди будуть нещасливими“.

Мала і рівнинна Угорщина по колу оточена 
горами сусідніх держав. До того ж, горами, що 
колись були угорськими, і угорці ніколи не зми-
ряться з їх втратою. Тріянон (мирний договір 
1920 року, за яким Угорське королівства втрати-
ло Хорватію, Словаччину, Закарпаття, сербську 
Воєводину та румунську Трансільванію) і досі 
вважається угорською незагоєною раною і, від-
повідно, заслуговує на цілу армію пам’ятників.

На базарі ще досі можна глянути на країну, 
якої вже давно нема на політичній мапі, але яка 
безперечно існує в думках, на малюнках, нашив-
ках, плякатах і настінних килимках. Наліпки з 
контурами дотріянонської Угорщини, країни, 
що виглядала, наче відбивна зі свинини, мож-
на побачити на автах, куртках і ранцях гімназис-
тів. У могутність земель Корони св. Стефана вда-
ється повірити, бо за нею стоїть могутність міту, 
який ненастанно плекають і підживлюють.

„Обшматована Угорщина – горе-край…“

„Обшматована Угорщина – горе-край, ціла 
Угорщина – держава-рай“. Це невтішне гасло 
красується на всіх майже картах „Земель Корони 
св. Стефана“, котрі можна знайти в кожній кни-
гарні. В автомобільній мапі Карпатського басей-
ну видавництва „Картографія“ знайдемо нічим 
не замасковану мапу Великої Угорщини. Після 
карт доріг Угорщини, Словаччини і Семигород-
дя з’являється нова розгортка з „Землями Коро-
ни св. Стефана“ (станом на 1886 рік), до того ж – 
з поділом на комітати (графства). На наступній 
розгортці – герби комітатів. Щоб бува не забули, 
як виглядають ориґінальні символи Братислави 

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Буде доповідь про Росію

ВАШІНҐТОН. – „Кремлівська доповідь“, яку 
плянує оприлюднити Адміністрація Президен-
та США взимку цього року, навряд чи вплине 
на вибори Президента Росії чи спричинить 
миттєве запровадження санкцій, ствердив 10 
січня науковий співробітник Інституту Бру-
кінґса в США Сергій Алексашенко. З ним пого-
джується й аналітик Національного інституту 
стратегічних досліджень Олена Снігир, проте 
зазначає: доповідь стане лише першою в ці-
лій низці звітів, присвячених діяльності Росії 
на міжнародній арені і може, хоч і не одразу, 
дати результат у вигляді нових санкцій. Одра-
зу після приходу Дональда Трампа в Білий Дім 
виникла ідея розробки спеціяльного закону, 
який врешті-решт був підписаний Президен-
том Д. Трампом. В американській юридичній 
системі введення санкцій, скасування санкцій 
є прерогативою президента. В законопро-
єкті передбачено надання списку людей, які 
утискають права людини в Росії, підтримують 
російську аґресію проти України. Цей список 
отримав умовну назву „Кремлівської доповіді“. 
(Радіо Свобода)

 ■ У Молдові обмежили дії президента

КИШИНІВ. – 10 січня голова Парляменту Мол-
дови Андріан Канду підписав замість Прези-
дента Ігоря Додона укази про призначення 
семи нових членів уряду. Нові чиновники при-
несли присягу. На церемонії приведення до 
присяги був присутній і Прем’єр-міністер Па-
вел Філіп. Крім того, А. Канду підписав замість 
І. Додона закон, що забороняє ретрансляцію 
російських новин та інформаційно-аналітич-
них програм у Молдові. За порушення цього 
передбачені грошові кари. І. Додон пригрозив 
урядові та парляментській більшості масови-
ми протестами. 2 січня Конституційний суд 
Молдови визнав повторну відмову І. Додона 
затверджувати нових міністрів і віце-прем’єрів 
порушенням його конституційних обов’язків 
і тимчасово відсторонив його від посади. 5 січ-
ня Конституційний суд Молдови вирішив, що І. 
Додон порушив конституцію, коли відмовився 
підписати закон про заборону російської про-
паґанди. („Українська правда“)

Евросоюз визначився з пріоритетами 

БРЮСЕЛЬ. – 10 січня на першому цього року 
засіданні Еврокомісія обговорила інституцій-
ні пріоритети на цей рік. Він має стати роком 
реформ економічного і монетарного союзу, 
захисту кордонів ЕС, розвитку системи ЕС з на-
дання притулку, повернення до повноцінного 
функціонування Шенґенської зони, завершен-
ня створення єдиного цифрового ринку, а та-
кож наближення Західних Балкан до Евросою-
зу. Евросоюз має 89 інституційних пріоритетів 
політики на 2018-2019 роки. Серед них 29 вже 
виконані. Решту плянують імплементувати до 
травня 2019 року. („Укрінформ“)

 ■ США вишлють 200 тис. людей

ВАШІНҐТОН. – Адміністрація Дональда Трам-
па оголосила 10 січня про скасування тимча-
сово захищеного статусу для сальвадорців, 
які приїхали до США після землетрусу у 2001 
році. Статус надають громадянам країн, що по-
страждали внаслідок стихійних лих чи війн. У 
США такий статус мають близько 200 тис. ви-
хідців із Сальвадору. 65 тис. міґрантів з Гаїті і 
Нікараґуа вже попередили, що їм також скасу-
ють особливий статус. (ВВС)

 ■ Суддя захищає „мрійників“

САН-ФРАНЦИСКО – Федеральний окружний 
суддя Вільям Еслап 9 січня заборонив Адміні-
страції Президента Дональда Трампа припи-
нити дію програми, яка захищає від депортації 
дітей, нелеґально привезених в США їх бать-
ками. У вересні 2017 року Д. Трамп скасував 
Програму відкладеної дії для прибулих в США 
неповнолітніх дітей (DACA). Суддя постановив, 
що програма повинна залишатися в силі‚ поки 
судова справа з приводу рішення Д. Трампа не 
завершиться. („Голос Америки“)

АМЕРИКА І СВІТ            СКУ закликав проголосити Рік державної мови
ТОРОНТО. – 20 грудня 2017 року прези-

дент Світового Конґресу Українців (СКУ) 
Евген Чолій надіслав лист до Президен-
та України Петра Порошенка, в якому під-
тримав ініціятиву 178 народних депутатів,   
36  відомих українських науковців, письмен-
ників і мистців та Комітету Верховної Ради 
України з питань культури і духовности ого-
лосити 2018 рік Роком державної мови.

СКУ наголосив, що українська мова, яка 
не одне століття потерпала від  насильниць-
кої русифікації, є одним із важливих фак-
торів духовного відродження українського 
народу.

СКУ також привернув увагу до звернення 
Комітету Верховної Ради України з питань 
культури і духовности, в якому зокрема 
акцентується, що видання Указу Президен-
та про проголошення 2018  року Роком дер-
жавної мови посилить ролю і значення укра-
їнської мови як конституційного консоліду-
ючого чинника, засобу зміцнення державної 
єдности України та матиме важливе значен-
ня для розвитку національної свідомости, 
утвердження державної мови та сприятиме 
розширенню її  функціонування у всіх сфе-
рах суспільного життя.

СКУ

Пам’ятну монету присвятили СКУ

КИЇВ. – 26 грудня 2017 року Національний 
банк України ввів у обіг пам’ятну монету номіна-
лом 5 грн., присвячену 50-літтю Світового Кон-
ґресу  Українців (СКУ), яку банк офіційно пре-
зентував у Музеї грошей 28 грудня. 

Під час презентації цієї монети начальник 
відділу нумізматичної продукції та маркетин-
ґу Департаменту грошового обігу НБУ Тама-
ра  Лошманова заявила: „Високою метою діяль-
ности Світового Конґресу Українців є поширен-
ня на плянеті принципів демократії, захист прав 
людини, підтримка незалежности, територіяль-
ної цілісності, національної ідентичности та еко-
номічного розвитку України – духовної Бать-
ківщини українців, які проживають за її меж-
ами. Тож Національний банк вшанував діяль-
ність Світового Конґресу Українців, відкарбував-
ши пам’ятну монету на честь його півстолітньо-
го ювілеюˮ.

На аверсі монети, на фоні стилізованого 

зображення Землі, розміщено  стилізоване під 
вишивку дерево життя, а на реверсі, на дзеркаль-
ному тлі,  стилізоване зображення снопа з пере-
веслом, що символізує об’єднуючу та гуртуючу 
діяльність СКУ. Авторами монети є Володимир 
Таран, Олександер і Сергій Харуки, а також Віта-
лій Андріянов, який зробив її програмне моделю-
вання.

Під час презентації директор Представни-
цтва СКУ в Україні Сергій Касянчук від іме-
ни СКУ подякував НБУ, а зокрема виконуючому 
обов’язки його голови Якову Смолієві та авторам 
монети за їхній внесок у випуск ювілейної моне-
ти, а також відзначив ролю голови Контрольної 
комісії СКУ Александра Непреля як відповідаль-
ної особи за це питання. Заступник Директора 
представництва СКУ в Україні Володимир Кістя-
ник також був присутній на цьому заході.

СКУ викупив 2,000 монет для подальшого роз-
повсюдження серед українських громад у світі.

Тамара Лошманова представляє нову монету. (Фото: СКУ)

Монета на честь 50-ліття Світового Конґресу Українців.
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Україна у 2018 році
Якщо зібрати з різних українських газет і журналів очікування 

експертів на 2018 рік‚ то помітимо‚ що вкрай мало саме політичних 
прогноз. Ситуація в такій мірі складна‚ багатозначна‚ що ніхто не від-
важується передбачати‚ що і як буде далі. У низці видань можна навіть 
знайти розлогі інтерв’ю з астрологами на цю делікатну тему‚ й вони 
запевняють‚ що от-от‚ вже через пару років‚ зорі на небі розташуються 
в дуже сприятливий для України спосіб і життя її піде доброю дорогою.

Тим часом дуже тішить‚ що економісти вже бачать певні позитивні 
зрушення. Наприклад‚ у 2017 році помітно зріс обсяг експорту україн-
ських товарів. Продуктів аґро-промисловоого комплексу та харчової 
промисловости – на 22 відс.‚ металурійних – на 17 відс.‚ виробів маши-
нобудування – на 13 відс. У загальному обсязі експорту товарів питома 
вага Европейського Союзу становить понад 40 відс. Головними торго-
вельними партнерами України також є США‚ Китай і Туреччина.

Однак‚ треба мати на увазі‚ що експорт тоді свідчить про економіч-
не піднесення‚ коли він більший і динамічніший‚ ніж імпорт. У 2017 
році ці два показники перебували на одному рівні. Далі справі екс-
порту може зашкодити відтік українських трудових ресурсів до країн 
Европейського Союзу. Цими днями офіційна Варшава заявила‚ що 
Польща вже прийняла на працю 1.5 млн. українців.

У цьому році Україна змушена повертати зовнішніх боргів більше‚ 
ніж у минулому. Лише державний борг треба буде погасити на 4.3 
млрд. дол. – в 2017 році сума погашення була на 1 млрд. дол. меншою.

Невигідною для України є тенденція до зростання цін на нафту. 
Швидше за все‚ знову доведеться підвищувати тарифи на житлово-
комунальні послуги. А якщо вартість енерґоресурів буде зростати 
швидше‚ ніж ціни на зерно і метал‚ тобто основні товари українського 
експорту‚ то в 2018 році дефіцит у зовнішній торгівлі може сягнути 7 
млрд. дол. й тоді перекривати його можна лише за рахунок золотова-
лютних резервів України.

Досвідчені економісти стверджують‚ що економіка України значно 
пожвавиться‚ якщо виникне важливе для приватного підприємництва 
банківське кредитування. Воно могло б сильно підштовхнути зрос-
тання Внутрішнього валового продукту. Тепер він‚ в найкращому разі‚ 
доходить до 2 відс. Це замалий показник. Для явного економічного 
прориву країни потрібне зростання Внутрішнього валового продукту 
принаймні на 4 відс. Досягнути цього можна лише за умови дуже жва-
вого залучення прямих чужоземних інвестицій‚ й то щонайменше – 5 
млрд. дол. на рік.

І тут доходимо до зв’язку економіки з реальною політичною ситуа-
цією в Україні. Її владний прошарок виявився нездатним здійснювати 
радикальні реформи. Через цю нездатність припинилася співпраця 
України з Міжнародним валютним фондом‚ і справа тут не лише в 
нових траншах‚ але також у тому‚ що кредитори хочуть бути певними‚ 
що Україна розвивається у правильному напрямку. 

Політичні ризики можуть збільшуватися – з огляду на ту обставину‚ 
що на 2019 рік в Україні припадають і парляментські‚ і президентські 
вибори. Складна ж суспільна ситуація економіці не сприяє. Крім усього‚ 
конфлікт на Донбасі буде впливати на економіку в 2018 році сильніше. 
Не виключено‚ що під тиском інших країн Україні доведеться визна-
ти соціяльні зобов’язання перед мешканцями Донецької і Луганської 
„народних республік“‚ і витрати на відновлення реґіону будуть відчут-
ними, а хто буде фінансувати і з яких джерел – покищо незрозуміло. 

Отож в цілому „домашні завдання“ перед українським суспільством – 
складні і серйозні. Потрібні відповідні зусилля і влади‚ і народу. 

Думки, висловлені в матеріялах, підписаних конкретним автором,
не конче віддзеркалюють позицію редакції тижневика „Свобода“ або її видавця.
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Роздуми на могилі Сергія Котка
Анатолій Ковальчук

У Національному культурно-
історичному заповіднику „Биків-
нянські могили“ випало мені позна-
йомитися з мешканцем Бориспо-
ля Олександром Котком. Він приї-
хав вшанувати свого батька Сергія 
Котка, вбитого на 40-му році життя 
комуністичними катами в листопаді 
1937 року. Після розстрілу в тюрем-
ному підвалі його тіло було переве-
зене в сосновий ліс неподалік села 
Биківня й закопане в одній з бага-
тьох траншей. 

Хто ж такий був С. Котко, за які 
провини було йому винесено смерт-
ний вирок? Мені вдалося ознайоми-
тися з документами, що пролива-
ють світло на долю цієї людини. До 
дня арешту С. Котко працював бух-
гальтером у бориспільському бан-
ку. Ось витяг із протоколу засідан-
ня „трійки“ при Київському облас-
ному управлінні НКВД Української 
РСР („трійка“ – позасудовий репре-
сивний орган, існування якого не 
було передбачене чинною Консти-
туцією): „Проводив контрреволю-
ційну роботу проти існуючого ладу, 
вихваляв петлюрівський лад, заяв-
ляв, що готовий зі зброєю в руках 
боротися за Самостійну Україну“. 

Звинувальний вирок містить 
показання свідків, які підтвер-
джують факти „контрреволюцій-
ної“ діяльности С. Котка. Зокре-
ма, якийсь К. Ситник свідчив, що 
С. Котко сказав: „Помилку ми зро-
били 1919 року, що не виступили 
одностайно на заклик Петлюри. А 
зараз знищити більшовицьку вла-
ду і вирвати Україну з московського 
ярма набагато важче. Хоча це ста-
неться неминуче!“.

Хіба не заслуговує схвалення 
непереборний оптимізм С. Котка?! 
Адже в чорні часи жорстокої дик-
татури московських окупантів він 
беззастережно вірив у державну 
волю і щасливу долю нашої улюбле-
ної вітчизни. Й не боявся говори-
ти про це землякам. Але серед них 
знайшовся зрадник, який написав 
на патріота донос до НКВД і цим 
погубив безвинну людину.

Витяг з акту розстрілу С. Кот-
ка: „Постанову трійки виконано 13 
листопада 1937 року о 23-ій годині“. 
1962 року, в часи „хрущовської від-
лиги“‚ Київська обласна прокурату-
ра у відповідь на запит О. Котка про 
батькову долю надала довідку про 
те, що буцімто С. Котко був засу-
джений на 10 років „без права лис-
тування“. А причиною його смер-
ти, що нібито настала 28 листопада 
1942 року, була хвороба серця. Щоб 
приховати від народу страхітливі 
маштаби комуністичного терору 
1937-1938 років, тодішня влада сві-
домо вводила в оману членів родин 
репресованих, вказуючи в докумен-
тах вигадані дати смерти від різних 
хвороб. 

Згодом комуністи вчинили ще 
одну наругу над пам’яттю знище-
них ними людей. Коли громад-
ськість стала відкрито говорити про 
масові поховання жертв репресій 
у Биківнянському лісі, влада вста-
новила там пам’ятний знак з напи-
сом-посвятою „Жертвам німецьких 
фашистів“. Лише наприкінці 1980-
их років фальшивий напис на каме-
ні було стерто, натомість викарбо-
вано правдивий. 

В один день з С. Котком у 

Лук’янівській тюрмі було розстрі-
ляно ще 47 осіб. Серед них – двоє 
його земляків. Це мешканці Борис-
пільського району Феодосій Гапон 
(село Рогозів) та Іван Тур (село 
Іванків). Масовий терор мав на меті 
на багато років насадити у СРСР 
атмосферу всеосяжного страху, під-
озр, невпевнености і пристосуван-
ства, примусити десятки мільйонів 
людей боятися самостійно думати 
й аналізувати‚ щодня переймається 
тільки однією думкою: як вижити. 

1937 року на найвищих урядо-
вому й компартійному рівнях було 
ухвалено низку таємних поста-
нов, відповідно до яких винищен-
ню шляхом негайного розстрілу і 
запроторення до концтаборів під-
лягали мільйони людей. Для вико-
нання кремлівських злочинів в 
Україну на посаду керівника НКВД 
був присланий відомий садист Ізра-
їль Леплевський‚ один із найлюті-
ших представників енкаведистської 
зграї псів сталінщини. Про його 
заслуги в боротьбі проти „воро-
гів народу“ свідчили нагороди: два 
ордени Червоного прапора та один 
Червоної зірки. 

Успішно виконавши за корот-
кий термін сталінський плян з 
людиновбивства (за три місяці 
8‚000 українців було розстріляно, 
а 20‚800 запроторено до винищу-
вальних таборів, звідки майже ніх-
то не повернувся) І. Леплевський 
вирішив, що цього замало. Тому 
аж чотири рази просив московське 
керівництво збільшити плян репре-
сованих. Жертвами сталінщини 
стали найпорядніші, найосвічені-
ші, найпатріотичніші наші земляки. 
Знищувалися люди найпродуктив-
нішого віку, переважно чоловіки. В 
Україні практично не залишилося 
родини, якої б велике горе не тор-
кнулося своїм чорним крилом. 

1938 року після погрому Украї-
ни І. Леплевського перевели до 
Москви. Через деякий час заарешту-
вали і вкинули до катівні. Заступни-
ком генерального прокурора на той 
час був його старший брат Герш-
ко Леплевський. У липні 1938 року 
„заслуженого чекіста“‚ який вико-
нав свою чорну справу‚ розстріля-
ли. Старший Леплевський ненадов-
го пережив свого молодшого брата. 

Святий обов’язок нинішнього 
і майбутніх поколінь українців – 
знати правдиву історію свого наро-
ду, якою б трагічною вона не була. 
Щороку разом в Національному 
культурно-історичному заповідни-
ку „Биківнянські могили“ закатова-
них комуністами українців вшано-
вують посли США і Канади, чільні 
представники посольств Чехії, Сло-
ваччини, Польщі, Румунії, Угорщи-
ни. Але жодного разу ніхто не бачив 
у Биківнянському лісі дипломатич-
них чи будь-яких інших представ-
ників Росії. Чи можна собі уявити, 
щоб щорічні масові жалобні захо-
ди, що відбуваються десь у Московії 
з участю керівників їхньої держави 
і дипломатів багатьох країн, завжди 
іґнорували офіційні представники 
України? 

Бориспіль‚ Київська область

Анатолій Ковальчук, голова Київ-
ського обласного об’єднання  това-
риства „Просвіта“ ім. Тараса Шев-
ченка, онук репресованих дідів Павла 
Ковальчука і Лавріна Зоренка.

ДО 80-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ
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Дивна пасивність України в Раді Безпеки ООН
На інтернет-сторінці Постій-

ного представництва України 
до ООН написано про членство 
України у Раді Безпеки ООН: „Як 
непостійний член Ради Безпеки 
ООН впродовж 2016-2017 років 
Україна під час роботи в Раді 
зосередить свою увагу протидії 
російській аґресії проти терито-
ріяльної цілісности та політич-
ної незалежности України. Украї-
на використовуватиме всі існуючі 
механізми непостійного членства 
в Раді Безпеки з метою припинен-
ня триваючої аґресії Російської 
Федерації проти нашої держави, 
включно з незаконною окупаці-
єю Автономної Республіки Крим. 
У співпраці з іншими країнами, 
що входять до Спільної групи з 
розслідування (Австралія, Бель-
гія, Малязія, Нідерлянди та Украї-
на), ми продовжимо опрацьовува-
ти всі можливі шляхи забезпечен-
ня притягнення до відповідаль-
ности винних у збитті літака рей-
су МН17 на сході України 17 лип-
ня 2014 року з тим, щоб забезпе-
чити справедливість для жертв та 
сімей загиблих”.

Не є таємницею, що для цієї цілі 
був спроваджений до Ню-Йорку 
новий Постійний представник 
України до ООН Володимир Єль-
ченко. З поважних джерел відо-
мо, що ця кандидатура була запро-
понована самим Президентом 
Петром Порошенком. В. Єльченко 
виявився далеким від здійснення 
цього завдання. 

Щоправда, прийняття резолю-
ції проти російської аґресії було не 
до здійснення, оскільки Росія як 
постійний член Ради Безпеки має 
вето, яке вона постійно викорис-
товує, коли йдеться про її аґресію. 

Однак просте математичне обчис-
лення активности української сто-
рони щодо Росії виявилося до 
смішного чи трагічного малим. На 
приблизно 500 засідань Ради Без-
пеки протягом двох років тільки 
два засідання, 28 квітня 2016 року 
і 2 лютого 2017 року були склика-
ні на пропозицію України для роз-
глядання російської аґресії. 

У своїх виступах на цих нара-
дах В. Єльченко жодного разу 
не порушив „задавнену” справу 
Криму. Правда, на першому засі-
данні виступав заступник Міні-
стра закордонних справ України 
Вадим Пристайко, який коротко 
згадав про переслідування крим-
ських татар та жодним словом 
– про повернення Криму Украї-
ні. На щастя, деякі держави-при-
ятелі України у Раді Безпеки це 
питання ставили. До обох нарад 
Україна також не підготувала чи 
не внесла проєкту резолюції, на 
яку хоча Росія і поставила вето, 
але бодай відбулося б голосуван-
ня, яке показало б прихильне від-
ношення інших членів Ради безпе-
ки до України. 

Недавно приклад такої тактики 
показав Єгипет, який на Раду Без-
пеки виніс свої пропозиції, кри-
тикуючи США за призначення 
своєї амбасади у Єрусалим, тим 
самим визнаючи Єрусалим столи-
цею Ізраїля. На резолюцію США 
наклали вето, але 13 інших дер-
жав голосували разом з Єгип-
том проти США. Хоч резолюція 
не пройшла, та в публічній дум-
ці ця неприйнята резолюція вва-
жалася поразкою для США. Піз-
ніше подібну резолюцію вніс Єги-
пет на Генеральній Асамблеї ООН 
і вона пройшла великою більшіс-

тю голосів. І хоч ця резолюція не 
має зобов’язуючого характеру, але 
прийняття навіть такої резолюції 
було визнане поразкою для США. 
Це виявила Постійний представ-
ник США до ООН Нікі Гейлі, яка 
почала погрожувати і ООН, і дер-
жавам, які не підтримали США. 

Позиція Постійного представ-
ництва України у справі амбасади 
США у Єрусалимі була недореч-
ною. Спершу Україна принципово 
голосувала за резолюцію Єгипту у 
Раді Безпеки, а при голосуванні на 
Генеральній асамблеї ООН Україна 
просто не появилася на сесії. Тоб-
то Україна не виявила себе прия-
телем США, а також не союзником 
переважної більшости міжнарод-
ного товариства. Вона просто зни-
кла як політичний суб’єкт.

Постійний представник Украї-
ни до ООН В. Єльченко може хіба 

похвалитися недавньою резолю-
цією ООН проти Росії з приводу 
грубого порушення людських прав 
на Криму. Але символічний успіх, 
який не має нічого спільного з 
членством України у Раді Безпе-
ки. До речі, резолюція пройшла не 
з надзвичайною більшістю голо-
сів. Голосувала за неї 71 держава, 
25 були проти, 77 утрималися або 
зовсім не брали участи. 

Отже, можна робити підсумок 
про змарнування нагоди членства 
України у Раді Безпеки протягом 
2016-2017 років. Але це вина не 
тільки В. Єльченка. Це доказ того, 
що бракує стратегії проти росій-
ської аґресії в Міністерстві закор-
донних справ і у самого президен-
та. 

Аскольд Лозинський,
Ню-Йорк 

Буде пам’ятник засновникові 
„Вовчої Тропи“ 

У червні 2018 року з ініціяти-
ви та фінансового сприяння Това-
риства „Опір Західної України“ 
в Празі та з дозволу голови Обо-
лонської сільської ради Анато-
лія Куленича біля садиби Васи-
ля Бойдуника – батька засновни-
ка пластової оселі „Вовча Тропа“ 
Ярослава Бойдуника в селі Обо-
лоня, Івано-Франківська область, 
відбудеться урочисте відкриття 

пам’ятного знаку, присвяченого В. 
Бойдуникові та його синам – бор-
цям за волю та соборність Украї-
ни Юліянові та Ярославу Бойду-
никові. 

На свято буд у ть запроше-
ні пластуни з оселі „Вовча Тро-
па“ і дочка Я. Бойдуника Аріядна 
Федаш.

Олег Павлів, 
Прага

Ярослав Бойдуник з дружиною. Фото 1980-их років

Про біометричні пашпорти
Нижче вміщено повідомлення Генерального консульства Украї-

ни в Ню-Йорку‚ надіслане до „Свободи“ 13 грудня 2017 року (пода-
но зі збереженням правопису ориґіналу на вимогу виконуючого 
обов’язки Генерального консула України в Ню-Йорку Мирослава 
Кастрана).

Шановні громадяни України!
Як вам відомо, Генеральне кон-

сульство України в Нью-Йорку 
вже третій рік поспіль успішно 
оформлює паспорти громадяни-
на України для виїзду за кордон 
нового типу, так звані біометрич-
ні паспортні документи. 

Після запровадження влітку 
цього року безвізового режиму 
поїздок громадян України до кра-
їн Європейського Союзу саме цей 
тип паспорта, починаючи з лип-
ня цього року, надав право його 
власнику скористатися можли-
вістю безвізової подорожі до кра-
їн ЄС. 

Разом з тим, через значний 
інтерес, який викликала ця істо-
рична подія у середовищі україн-
ців, у тому числі тих, які прожи-
вають за кордоном та, зокрема, у 
США, кількість звернень до кон-
сульської установи з клопотання-
ми про оформлення біометрич-
них паспортів різко зросла. 

В умовах відсутності достат-
нього приміщення у будівлі Ген-
консульства для того, щоб роз-
містити у ньому одразу усіх 
бажаючих подати заяву для 
оформлення біометричного пас-
порта, а також через специфіку 
роботи обладнання для введення 
даних про особу до паспортної 
системи та фотографування, це, 
у свою чергу, як засвідчила прак-
тика, призвело до створення черг 
перед будинком нашої установи, 
тривалих очікувань (подеколи 
по декілька годин), що, на нашу 
думку, є абсолютно неприйнят-
ною та нецивілізованою формою 
роботи зі співвітчизниками у 21 
столітті. 

Таким чином, після проведен-
ня ретельного аналізу ситуації та 
кількості звернень до Генконсуль-
ства з паспортних питань Гене-
ральним консульством було при-
йнято рішення про запроваджен-
ня з 1 січня 2018 року системи 
електронного запису на прийом. 

Для запису достатньо зайти на 

веб-сторінку www.nypassport.net 
та здійснити три прості кроки:

1. Ознайомитися з порядком та 
вимогами щодо оформлення біо-
метричного паспорта.

2. Завантажити, роздрукувати 
та заповнити відповідну заяву.

3. Обрати зручний для подання 
заяви та інших необхідних доку-
ментів день та час.

Переконані, що такий підхід на 
сьогодні є виправданим та таким, 
що здатен зекономити ваш час та 
зробити відвідання консульської 
установи максимально комфорт-
ним та швидким.

Принагідно інформуємо, що 
на першому етапі роботи систе-
ми запис на прийом буде мож-
ливий на перші два місяці робо-
ти (січень та лютий 2018 року) з 
поступовим відкриттям для запи-
су наступних місяців. Також з 1 
січня планується змінити гра-
фік прийому відвідувачів з пас-
портних питань, додавши до нині 
існуючих годин прийому грома-
дян (у понеділок з 9-ої до 12-ої; 
у середу з 9-ої до 12-ої та у дру-
гій половині дня з 14-ої до 17-ої) 
також прийом у другій полови-
ні кожного понеділка (з 14-ої до 
17-ої год.).

Просимо також вашого спри-
яння у розповсюдженні цієї 
інформації серед української гро-
мади з тим, щоб поінформувати 
про очікувані зміни максималь-
ну кількість бажаючих відвіда-
ти Генеральне консульство для 
оформлення біометричного пас-
порта та, тим самим, звести до 
мінімуму кількість тих, хто через 
необізнаність із новим поряд-
ком буде змушений повторно від-
відувати консульську установу 
для подання необхідного пакета 
документів.

Тож чекаємо на вас у новому 
році в обраний вами зручний час.

До зустрічі!

Генеральне консульство
України в Нью-Йорку 
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Зустрілися з духовенством 
ЧИКАҐО. – 13 грудня 2017 року 

в головному бюрі Української Аме-
риканської Федеральної Кредито-
вої Спілки „Самопоміч” відбулась 
традиційна різдвяна зустріч з духо-
вними провідниками української 
громади Чикаґо та його перед-
мість. За святковою вечерею зібра-
лись представники Української 
Католицької Церкви, Української 
Православної Церкви Київського 
Патріярхату,  Української Право-
славної Церкви США, Української 
баптистської та п’ятидесятницької 
Cерков.

Відкрив зус тріч президент 
дирекції кредитівки д-р Михайло 
Р. Кос, привітавши присутніх від 
імени дирекції, керівників та пра-
цівників. М. Кос представив чле-
нів дирекції поіменно та відмітив, 
що саме ця зустріч є особливою, 
оскільки присутній новий Владика 
Української католицької єпархії св. 
Миколая Венедикт і запросив його 
до слова та спільної молитви.

Вла дика Венедикт подяк у-
вав кредитівці за можливість усім 
зустрітися і пережити різдвяну 
зустріч разом. 

Настоятель Української право-
славної церкви Київського Патрі-
ярхату св. Андрія Первозваного 
митрофорний протоєрей Віктор 
Полярний привітав „Самопоміч” 
та висловив щиру подяку за те, що 

українська фінансова установа не 
тільки залишається стабільною, але 
й підтримує фінансово церковні, 
громадські та молодіжні організа-
ції. 

Настоятель Української право-
славної церкви св. Трійці у Бен-
сенвілі о. Богдан Калинюк подяку-
вав кредитівці за фінансіві послуги, 
які дали можливість не одній укра-
їнській родині, що іміґрувала до 
США, щасливо прижитися у ново-
му американському середовищі. 

Генеральний консул України в 
Чикаґо Лариса Герасько подякувала 
кредитівці за співпрацю та фінан-
сову підтримку української грома-
ди далеко за межами Батьківщини. 
Особлива подяка була висловлена 
керівникові відділу Володимиро-
ві Тюну  за допомогу в організації 
низки заходів. Л. Герасько розпо-
віла, що Україна розпочала проєкт 
на підтримку українських шкіл у 
діяспорі. Вона висловила сподіван-
ня, що українська громада і надалі 
активно братиме участь у всіх важ-
ливих подіях, спільних мистецьких 
та інших проєктах у 2018 році. 

Від Української католицької 
церкви св. Йосифа Обручника о. 
Мирон Панчук попросив священи-
ків пам’ятати про вагомість свого 
покликання, пам’ятати, що Україна 
потребує допомоги.

Президент установи, виконавчий 

директор Богдан Ватраль подяку-
вав усім за участь у спільній вече-
рі, традиція якої розпочалась ще 
у 1980-их роках, коли обрали пер-
шого президента дирекції Рома-
на Мицика. Б. Ватраль представив 
теперішню управу каси та подяку-
вав дирекції, контрольній комісії, 
комітетам й усім працівникам за 
роботу, яку вони роблять, щоб і 
надалі усі разом долучались до роз-
будови української діяспори.

Віце-президент фінансів і тех-
нології Віталій Кутній подякував 
духовним наставникам за те, що 

вони є тим осередком, навколо яко-
го гуртуються люди, що допома-
гає їм пристосуватися до нового 
життя. Віце-президент членських 
послуг Петро Ільницький подяку-
вав духовенству за добре зерно, яке 
воно сіє у серця людей, за україн-
ське слово. 

Різдвяну зустріч доповнили теплі 
привітання і українські страви від 
Українського Культурного Осеред-
ку свв. Володимира і Ольги та різд-
вяні коляди.

Кредитівка „Самопоміч”

Учасники зустрічі в головному бюрі Української Американської 
Федеральної Кредитової Спілки „Самопоміч”. 

Різдвяне свято у школі в Ню-Йорку
Валентина Глушак

НЮ-ЙОРК. – 9 грудня 2017 
року, коли в Ню-Йорк випав пер-
ший сніг, у Школі українознав-
ства Об’єднання Українців Аме-
рики „Самопоміч” відбулося Різд-
вяне свято. Концерт розпочали з 
запалення ялинки та хвилини мов-
чання у знак пам’яті про всіх, хто 
загинув у війні за Україну. 

Директор школи Іван Макар 
сказав: „Ми, Школа українознав-
ства, за 68 років існування уро-

чисто збираємося на цьому Різд-
вяному концерті, щоб разом, як 
одна шкільна родина, з вчителя-
ми, батьками, учнями та гостями 
святкуватив родинній атмосфері 
прихід на світ Господа нашого Ісу-
са Христа“. 

Виступали усі, починаючи від 
Світлички до 11-ої кляси, чи з 
виставою „Святкова феєрія“ від 
5-ої кляси, чи колядкою „Три слав-
нії царі“ від 2-ої та 3-ої кляс, чи 
„Вертеп“ від старшоклясників, 
виступ яких готувала Оля Матвії-

шин, учителька мови, артистичний 
керівник шкільного Вертепу. 

Виступив шкільний хор з коля-
дою „Молитва на Різдво“ Зино-
вія Медюха (солістка Дарія Вой-
тович). Виконання цієї молитви 
було присвячене українським воя-
кам, які борються за цілісність та 
волю України. Музичним керів-
ником шкільного концерту була 
Єля Романишин. Василь Гречин-
ський, музичний керівник та дири-
ґент хору„Думка“ акомпіюнував на 
фортепіяні протягом цілого кон-

церту. 
У його проведенні брав участь 

Батьківський комітет, який очолює 
Оксана Коваль. Учасники віта-
ли Наталю Думу, голову нюйорк-
ського Відділу ОУА та інших чле-
нів управи товариства „Самопо-
мочі“ на шкільному святі, а також 
о. Еміліяна Дороша, пароха церк-
ви cв. Юра. 

Свято завершилося колядою 
„Бог Предвічний“, яку виконала 
школа разом з батьками та гостя-
ми.

Учасники свята у Школі українознавства Об’єднання Українців Америки „Самопоміч”. (Фото: Андрій Коваль)
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Делеґатами і їх заступниками можуть бути 
вибрані тільки ті повноправні члени УНСоюзу, 
які мають всі кваліфікації на урядовців Відділу, є 
не менше, як один рік членом УНСоюзу і не мен-
ше, як шість місяців членами цього Відділу, що 
його мають заступати, до дня початку Конвен-
ції, і в якому платять вкладки до Братського Фон-
ду УНСоюзу, закінчили 18 років життя, є україн-
ського походження і не є головними або відділо-
вими урядовцями чи аґентами якої-небудь іншої 
подібної організації чи компанії, та які сповня-
ють всі обов’язки супроти УНСоюзу, зокрема 
виявили активну участь в організаційній та роз-
витковій праці УНСоюзу. Не можуть бути вибра-
ними делеґатами чи їх заступниками особи, які 
коли-небудь неоправдано або злосливо внесли 
або причинилися до внесення будь-якої судової 
скарги, акції або процесу проти УНСоюзу у влас-
ному імені або в імені будь-якого іншого члена.

Кожний правно існуючий Відділ УНСоюзу, 
що має 65 або більше членів, які платять в тому 
Відділі вкладки до Братського Фонду УНСою-
зу, є управнений до заступництва і голосування 
в усіх справах, які будуть порушувати на Конвен-
ції, а саме: Відділи, що мають від 65 до 129 членів 
включно, вибирають одного делеґата; Відділи, що 
мають від 130 до 194 членів включно, вибирають 
двох делеґатів; Відділи, що мають від 195 до 259 
членів включно, вибирають трьох делеґатів; Від-
діли, що мають 260 і більше членів, вибирають 
чотирьох делеґатів. Кожний делеґат є управнений 
до одного голосу. Жодний Відділ не може бути 
управнений до більше, як чотирьох делеґатів.

Відділ, який має менше, як 65 членів, щоб 
здобути представництво на Конвенції, може 
об’єднатися з іншим Відділом, який також має 
менше, як 65 членів, і коли обидва такі об’єднані 
Відділи матимуть 65 або більше членів, які пла-
тять у цих Відділах вкладки до Братського Фон-
ду УНС, тоді вони будуть управнені до вибору 
одного делеґата. Якщо ці Відділи не умовлять-
ся добровільно інакше, Відділ з більшим числом 

членів буде управнений вибрати делеґата, а Від-
діл з меншим числом членів – заступника.

Повновласті делеґатів і їх заступників мають 
бути прислані до Головної канцелярії УНСоюзу, 
впродовж 10 днів по виборі делеґатів, але не піз-
ніше, як за 60 днів перед Конвенцією.

12 січня 2018 року

Екзекутивний комітет УНСоюзу:

Стефан Качарай,
президент

Михайло Козюпа,
1-ий заступник президента

Евген Осціславський,
2-ий заступник президента

Мирон Ґрох,
директор на Канаду  

Юрій Симчик,
головний секретар

Рома Лісович,
скарбник

(Закінчення зі стор. 1)

Проголошення 39-ої...

Повідомлення в справі виборів 
делеґатів у Відділах УНСоюзу, 

які мають менше, як 65 
повноправних членів

Згідно з постановами статуту, Відділ, який має 
менше як 65 повноправних членів, тобто членів, 
яких вкладки у даному Відділі включають вклад-
ки до Братського Фонду УНС, може об’єднатися 
з іншим Відділом, який також має менше як 65 
таких членів, щоб в такий спосіб набути право 
на спільне представництво на Конвенції. Коли 
обидва так об’єднані Відділи матимуть разом 65 
членів, вони зможуть вибрати одного делеґата.

Відділи, які бажають об’єднатися для спіль-
ного вибору делеґата та його заступника, пови-
нні винести на своїх зборах такі ухвали, а після 
договорення з собою, перевести вибори.

Якщо ці два Відділи не договоряться інакше, 
то той Відділ, що має більше число членів, буде 
управнений вибрати делеґата, а Відділ з меншим 
числом членів – заступника.

Відділи, які договорилися про об’єднання з 
метою спільного вибору делеґата та його наступ-
ника, повинні про це негайно повідомити на 
письмі Рекордовий Відділ Головної Канцелярії 
УНСоюзу, який вишле їм друки повновластей 
для виповнення.

Для вможливлення спільного порозуміння 
між Відділами, які мають менше як 65 повно-
правних членів, подаємо список цих Відділів з 
числом повноправних членів та прізвищами і 
адресами Відділових секретарів, як і числами 
телефонів, якщо їх маємо.

BR. No of NAME AND ADDRESS
No Mem. OF SECRETARY

BR. No of NAME AND ADDRESS
No Mem. OF SECRETARY

BR. No of NAME AND ADDRESS
No Mem. OF SECRETARY

7 46 WILLIAM J. SLOVIK
  47 W BLAINE ST
  MCADOO, PA 18237
  570-929-2963
  
8 44 OKSANA STANISLAWCHUK -MALA
  343 EASTERN CLOSE
  YORKTOWN HEIGHTS NY 10598-4921
  914-434-1445
  
17 10 PETER BYLEN 
  6510 VIKING AVE
  PORTAGE IN 46368-3895
  219-764-3922
  
27 53 CHRISTINE BRODYN 
  187 HENSHAW AVE.
  SPRINGFIELD, NJ 07081
  973-376-1347
  
28 2 OLHA DUB 
  7925 AIRLINE DR.
  HOUSTON TX 77037
  281-820-6132
  
39 52 JOYCE KOTCH 
  314 DEMONG DR.
  SYRACUSE NY,13214
  315-446-3814
  

56 12 PETE S KOHUT SR 
  11 BEE HAVEN DR
  WHEELING, WV 26003
  304-242-4732
  
59 57 BOHDAN DOBOSZCZAK 
  203 MORRIS ST.
  NAUGATUCK, CT 06770
  203-808-6220
  
70 62 ANN MARIE JACEWICZ 
  451 BEECH AVE
  GARWOOD NJ 07027-1405
  908-928-0554
  
82 37 OLGA MARUSZCZAK 
  7420 ROBINDALE
  DEARBORN HEIGHTS MI 48127
  313-274-3807
  
86 19 NADIA DEMCZUR 
  152 ST. PAUL'S AVENUE
  JERSEY CITY NJ 07306
  201-216-1788
  
113 45 CAROL HESTER
  326 RIDGE AVE
  DERRY, PA 15627
  412-780-0326
  
121 6 HELEN HEIM 
  7328 COLEMAN MILLS RD.
  ROME NY 13440
  315-339-2823
  
127 57 YURI DARMOGRAI 
  13 ROYAL PALM DR
  CHEEKTOWAGA, NY 14225
  716-685-1505
  
133 35 MICHAEL W.BOHDAN 
  5 WADE RD
  CRANFORD, NJ 07016
  908-272-02569
  
134 39 IOURI LAZIRKO 
  5 BRANNON CT.
  CLIFTON NJ 07013
  973-881-1291
  
137 32 KATHERINE SARGENT 
  2330 PARK AVE
  EASTON, PA 18045-2811
  610-252-3289
  
142 18 RODNEY S. GODFREY 
  188 LAKE AVE
  COLONIA NJ 07067
  732-381-1212
  
147 62 JANICE MILINICHIK 
  1220 PENNSYLVANIA STREET
  WHITEHALL PA 18052-6018
  610-434-0824
  
153 32 JURIJ DANYLIW 
  146 ALBEMARLE DR
  BLUE BELL PA 19422
  215-646-3115

162 10 GEORGE B. FEDORIJCZUK 
  3520 SUSSEX LANE
  PHILADELPHIA PA 19114
  215-632-8560
  
163 17 ANDRIJ V R SZUL ESQ
  1 BROOKWOOD CRL
  WEST ROCKHILL PA 18960
  212-677-4422

184 44 ANDREW W.LASTOWECKY 
  210 CLINTON AVE APT.#5C
  BROOKLYN, NY 11205-3428
  212-475-1547
  
226 7 MARKO ZAWADOWYCH 
  1163 STEELER ST
  DENVER CO 80206
  303-355-2940
  
233 26 JULIA KRYSCHTAL 
  1017 WEST RIVER RD
  ELYRIA OH 44035
  440-277-8440
  
247 20 LUBOMIRA SZEREMETA 
  120 CHERRY LANE
  NEW CASTLE DE 19720
  302-652-8104
  
253 18 PETER HAWRYLCIW 
  23 KAREN DRIVE
  LUDLOW MA 01056
  413-589-0056
  
254 35 ADAM PLATOSZ 
  37 OLIVE ST
  NEW BRITAIN CT 06051
  860-225-9258
  
257 25 ZORYANA NATALYA KESKE
  5124 PENFIELD AVE
  WOODLAND HILLS, CA 91364
  818-339-2184
  
267 17 GLORIA TOLOPKA 
  293 W.5TH STREET
  DEER PARK NY 11729
  631-667-6483
  
277 58 MYRON KUZIO 
  79 ORCHARD STREET
  GLASTONBURY CT 06033
  860-633-1172
  
283 58 STEFAN LYSIAK 
  3202 BARRINGTON WAY
  AUBURN NY 13021
  315-253-7282
  
287 37 TARAS SOCHAN
  9 CONKLIN AVE.
  MORRISTOWN, NJ 07960
  973-998-8545
  
320 42 PAUL G. FENCHAK 
  7422 BROOKWOOD AVE.
  BALTIMORE MD 21236
  410-668-4325

(Закінчення на стор. 10)
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Воїни співали з зірками України
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – До Дня Збройних Сил 
України 5 грудня 2017 року в „Укра-
їнському Домі“ відбувся концерт, 
під час якого прозвучали пісні з 
альбому сучасних фронтових пісень 
„Пісні війни“ у виконанні воїнів та 
зірок української сцени.

До альбому увійшли 15 компо-
зицій, записані в дуетах з форма-
цією „Піккардійська Терція“, про-
відником гурту „Антитіла“ Тарасом 
Тополею, співаком Арсеном Мірзо-
яном, Сергієм („Фомою“) Фомен-
ко з групи „Мандри“, співачками 
Оксаною Мухою, Аничкою Чебе-

ренчик та Іриною Долею, іншими. 
Більшість із цих співаків допомага-
ють фронтові конкретними діями. 
А. Чеберенчик за останні роки дала 
у США десятки благодійних кон-
цертів, під час яких зібрала на ліку-
вання поранених бійців понад 130 
тис. дол. 

У залі „Українського дому“ вої-
ни та курсанти військових училищ 
ознайомились з виставкою відо-
мої київської художниці Мари-
ни Соченко „Народжені вільни-
ми“. Виставка 60 портретів вете-
ранів війни на сході України від-
крилась напередодні Дня Збройних 
сил України. 

NOTICE
UKRAINIAN NATIONAL HOME of BAYONNE, NJ

The Ukrainian National Home Corporation of Bayonne, New 
Jersey will be initiating legal dissolution procedures. The Board 
is seeking to repay all bonds to fully paid members.  Most funds 
have been recompensed except for the following members who 
cannot be located.

Bachurskyj, John 
Bilyk, Michael 
Bojko, Onysym 
Fedoryk, Wasyl 
Jurchyshyn, Wilhelmina 
Kormeluk, Nicholas 

Kostyk, John 
Lawriw, Jack 
Lev, Michael 
Pawlyszyn, Daniel 
Pellegrino, Nina 
Pichocka, Justina 

Poltawec, Anastasia 
Skapiak, Steven 
Stupka, Olga 
Szyszka, Mykola 
Wilnat, Lucia 
Zelinski, Stephen 

If you are listed or are an Heir of someone listed, please contact 
our Bond Redemption Offi  ce, Walter Figiel at  (973) 736-1796  
no later than March 30, 2018 to be repaid.

  
325 40 BARBARA CHUPA 
  240 E. 6TH STREET
  NEW YORK NY 10003
  212-674-5340
  
327 40 BOHDAN PODOLIUK 
  31 TEXAS STREET
  HICKSVILLE NY 11801-2524
  516-433-9381
  
341 7 ANNA PETRICHYN 
  2409 MEIGHEN RD.
  WINDSOR ON
  CANADA N8W 4C2
  519-948-1127
  
345 24 ALEXANDER POLETZ 
  3520 EDWARDS ST N E
  ST ANTHONY MN 55418
  

353 30 OSYP RINNYK 
  71 VAN LIEW AVENUE
  MILLTOWN NJ 08850
  732-545-9171
  
356 6 OLEKSA PRODYWUS 
  908 AVERY ROAD
  BELLEVUE NE 68123-4001
  402-292-2551
  
362 32 MARIA LUBA WALCHUK
  3 JOHN DRIVE
  ANNANDALE PA 08801
  908-872-6822
  
379 46 MYRON LUSZCZAK 
  215 S. FOREST AVE
  PALATINE IL 60074
  847-359-0467
  

385 24 JULIAN PISHKO
  610 2nd ST. NE
  MINNEAPOLIS, MN 55413
  612-702-2505
  
387 14 IRENE OLIYNYK 
  103 BIRCH STREET
  WILLIMANTIC CT 06226
  860-423-3815
  
399 40 ANDRIJ SKYBA 
  4575 N.NAGLE AVE.
  HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
  708-867-7762
  
402 20 ANNA BURIJ 
  16 KEYWELL COURT
  TORONTO ON
  CANADA M8Y 1S7
  416-251-2776
  
407 30 TATIANA MISKIV 
  636 RUNNYMEDE ROAD
  TORONTO ON
  CANADA M6S 3A2
  416-767-0628
  
414 55 GLORIA HORBATY 
  3 PEQUOT RD
  WALLINGFORD CT O6492
  203-269-5909
  
423 21 VERA GOJEWYCZ 
  2147 YALE CIRCLE
  HOFFMAN ESTATES IL 60192
  224-535-9117
  
432 37 OLGA SVYSTOUN 
  5 PLATINUM RD
  RICHMOND HILL ON 
  L4E 5E2 CANADA
  647-274-0642
  
441 12 SUSAN SOLDAN 
  190 WOLVERINE CRESC
  THUNDER BAY ON
  P7C 5Z1 CANADA
  807-475-4550

(Закінчення зі стор. 9)

Делеґати конвенції УНСоюзу

444 21 ALBERT KACHKOWSKI 
  126 SIMON FRASER CRESCENT
  SASKATOON SK
  S7H 3T1 CANADA
  306-374-7675
  
450 49 MOTRIA M.MILANYTCH 
  529 W. 111TH STREET
  APT #51
  NEW YORK NY 10025
  212-749-1664
  
465 42 EUGENE OSIDACZ
  6 OLD FOREST ROAD
  KIRKLAND QUEBEC
  H9J 2Z8 CANADA
  514-695-0924
  
473 27 SERGUEI DJOULA
  5600 GATENEAU AVE
  MONTREAL QC H3T 1X7

    
488 5 VICTOR SZWEZ 
  5818 W CIELO GRANDE
  GLENDALE AZ 85310
  623-516-9812
  
489 22 HALYNA KOLESSA 
  100 MONTGOMERY ST APT 23-H
  JERSEY CITY NJ 07302
  201-200-1915
  
498 8 LIDA HEWRYK 
  11440-37A AVENUE
  EDMONTON AB
  T6J 0J5 CANADA
  780-435-1533
  
500 6 MYROSLAV HLADYSHEVSKY 
  10 MARLOWE PL N E
  CALGARY AB
  T2E 5P8 CANADA
  403-277-3830

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ (ШЕРІВ)!

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
реєстрованих власників акцій (шерів) 

Українського Народного Дому 
(Ukrainian National Home, Inc.) 

140 2nd Avenue, New York, NY 10003

відбудуться 

у неділю, 4 лютого 2018 року, о год. 2:30 по пол. 
в головній аудиторії.

  
На порядку нарад включено річні звіти

і обрання нового складу Ради директорів. 

Телефон: (212) 529-6287

Присутність обмежується  до реєстрованих  власників шерів (акцій)

Артисти й ветерани війни після концерту. (Фото: Георгій Лук’янчук)

BR. No of NAME AND ADDRESS
No Mem. OF SECRETARY

BR. No of NAME AND ADDRESS
No Mem. OF SECRETARY

BR. No of NAME AND ADDRESS
No Mem. OF SECRETARY
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Наталя Пасічник – посланець української культури у Швеції
Левко Хмельковський

Український інститут у Сток-
гольмі піяністка Наталія Пасіч-
ник заснувала на громадських заса-
дах у 2014 році, коли Росія поча-
ла війну проти України. Однією з 
причин цього кроку була не тіль-
ки любов до української музики, а 
й усвідомлення того, що про Укра-
їну шведи майже нічого не знають. 
У концертних залях звучала музи-
ка Сергія Рахманінова, Петра Чай-
ковського, Дмитра Шостаковича, а 
імена Миколи Лисенка чи Миколи 
Леонтовича були для шведів порож-
нім звуком. Дмитро Бортнянський 
сприймався як російський компо-
зитор. 

Чи шведи знають, що Ярослав 
Мудрий був одружений з Інґіґер-
дою, дочкою короля Улофа Шетко-
нунґа? Що гетьман Іван Мазепа був 
союзником короля Карла ХІІ? Тоб-
то історичних зв’язків не бракува-
ло ніколи. 

Першим підтримав Наталію її 
чоловік Фредерік Йонсон, психо-
лог, який відтоді безоплатно працює 
в інституті. Власне, зустріч з ним 
визначила її покликання, як послан-
ця української культури у Швеції. 

Звісно, не відразу. Спершу була 
лише музика. Зростала не в музич-
ній родині. Батько Ігор Пасічник – 
ректор Національного університету 
„Острозька академія“, мама Ядвіга – 
професор математики. До музичної 
школи першою пішла старша сестра 
Ольга. Наталія заздрила їй і теж 
прагнула вчитися музики. У триріч-
ному віці почала займатися з при-
ватною вчителькою. Потім вчилася 
у Львові – в школі-інтенаті ім. Соло-
мії Крушельницької, у музичній 
академії ім. М. Лисенка, у Музич-
ній академії ім. Фредеріка Шопе-
на у Варшаві, у шведській Королів-
ській академії музики. Гастролюва-
ла у Европі, США, Японії, виступала 
в найвідоміших концертних залах 
світу. 

На початку кар’єри поїхала на 
свій перший музичний конкурс ім. 
Кароля Шимановського до поль-
ської Лодзі. Була єдиною учасни-
цею з України. Після цього її ста-
ли запрошувати на різні фестива-
лі. На одному з них у Швеції зустрі-
ла свого чоловіка. Так у її життя 25 
років тому прийшла Швеція. Викла-
дала в Королівській академії музи-
ки та у вищій школі „Біркаґорден” у 
Стокгольмі. Захоплюється гірсько-
лижним спортом. Подружжя має 
21-річну дочку Ніколіну. 

Заснування Українського інсти-
туту підтримав не лише чоловік, 
а й тодішній Міністер закордон-
них справ Карл Більдт, позитив-
но поставилися до новини Король 
Карл XVI Ґустаф, шведська музична 
громадськість. Завданням інституту 
стало просування української куль-
тури у професійний, зокрема швед-
ський простір. Це значно важлив-
ше для України, ніж Дні українсько-
го кіно чи Дні української музики, 
на які приходять лише закордонні 
українці. 

Український інститут, не будучи 
державною організацією, представ-
ляє Україну в Европейській спіл-
ці культурних інституцій, у якій 13 
інституцій – польські, французькі, 
італійські, еспанські, – мають дер-
жавне фінансування й адміністра-
тивні ресурси. Це дає можливість 
робити спільні проєкти. Інсти-

тут бере участь у найбільшому в 
Скандинавії книжковому ярмарку 
„Göteborg Book Fair“, провів третій 
Нордичний фестиваль українсько-
го кіно, на якому були показані най-
новіші картини „Моя бабуся Фані 
Каплан“ Олени Дем’яненко, „Чужа 
молитва“ Ахтема Сеїтаблаєва, „Чер-
воний“ Зази Буадзе та стрічка про 
війну на Донбасі „Іній“.

30 жовтня 2017 року відбув-
ся фестиваль української музики у 
Швеції „Переосмислюючи Европу: 
Україна“ на престижному концерт-
ному майданчику „Musikaliska“. Чи 
не вперше в такому обсязі шведська 
публіка відкрила для себе музи-
ку українських композиторів від 
Д. Бортнянського, М. Лисенка, М. 
Леонтовича до сучасників Мирос-
лава Скорика, Ганни Гаврилець та 
інших. 

В залі були дипломатичний кор-
пус, члени королівської родини, 
зокрема, принцеса Крістіна, сестра 
короля Карла XVI Ґустафа. 

Коли зведений дитячий хор 
„Щедрик“ та найстаріша хоро-
ва школа Швеції „Adolf Fredriks 
Musikklasser“ співав „Молитву за 
Україну” М. Лисенка встала уся 
заля. Під час фестивалю виступило 
150 молодих та зовсім юних музи-
кантів з України та Швеції. Була 
представлена інструментальна, сим-
фонічна та хорова музика. 

Програма стала справжнім екс-
курсом в українську музику ХVIII-
ХХІ ст. для шведів. Виступили 
сестри-близнята Софія та Анна Кис-
ляк, які після переселення з Дон-

басу навчаються в спеціялізованій 
музичній школі ім. Михайла Вери-
ківського у Києві, 15-річний пія-
ніст Максим Шарпар, який живе 
у школі-інтернаті, оскільки бать-
ки не мають можливості пересели-
тися з зони війни (він грав „Кан-
кан“ Мирослава Скорика в чотири 
руки з Наталією Пасічник). 10-річ-
ний гобоїст зі Львова Степан Сиво-
хіп грав у супроводі симфонічної 
оркестри „INSO-Львів” (дириґент 
Володимир Сивохіп). Скрипаль 
Назар Плиска опинився на фестива-
лі в останній момент, оскільки замі-
нив дівчинку, яка раптово захворіла. 
Юний музикант вивчив за два дні 
новий для себе твір Кирила Стецен-
ка і вразив публіку ніжним скрипко-
вим звуком. 

На ґала-концерті фестивалю про-
звучала прем’єра твору однієї з най-
відоміших сучасних композито-
рів Швеції Андреа Тарроді – кон-
цертино „Пісні неба“, написано-
го спеціяльно для цього фестива-
лю на основі української та швед-
ської народних мелодій і присвя-
ченого Н. Пасічник. Також вперше 
в Швеції прозвучав фортепіянний 
концерт Франца-Ксавера Моцарта 
(сина Вольфґанґа-Амадея Моцарта), 
який прожив більшу частину свого 
життя у Львові. Блискуче викона-
ла концерт Н. Пасічник у супроводі 
оркестри „INSO-Львів”. 

Засновниками фестивалю та 
його партнерами були Міжнарод-
ний інститут культурної диплома-
тії і Центр культурних ініціятив 
„Responsible Future” („Відповідаль-

не майбутнє“).
Чоловік і дочка піяністки теж 

працюють для України. Ніколі-
на переклала шведською мовою 
романси на слова Івана Фран-
ка, Лесі Українки. Фредерік допо-
міг створити міжнародний відділ в 
Острозькій академії і навчився віль-
но говорити українською мовою. 

Н. Пасічник теж тісно пов’язана з 
Україною. У 2017 році вона очолила 
жюрі конкурсу ім. П. Чайковсько-
го для дітей із містечок і сіл Укра-
їни. У 2016 році виступала разом 
з сестрою (Ольга співає у Варшав-
ській опері) в Дніпрі, Кропивниць-
кому, Одесі, готує проєкт з музи-
кою Ф.-К. Моцарта, який у Льво-
ві заклав товариство, котре ста-
ло базою для Музичної академії. 
Видала у европейській фірмі „Biz 
Records“ диск „Consolation“ із запи-
сами української музики, на яко-
му бас Лютгандо Каве з Південної 
Африки співав „Заповіт“ Тараса 
Шевченка українською мовою. 

Молода піяністка повна творчих 
задумів, які здійснюватиме Україн-
ський інститут у Стокгольмі.

УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                    

У Стокгольмі виступають дитячий хор „Щедрик“ і хорова школа „Adolf 
Fredriks Musikklasser“. (Фото: Міжнародний інститут культурної дипломатії)

Фінал ґала-концерту музичного фестивалю „Переосмислюючи Европу: Україна“.

Наталія Пасічник
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У давнину вміли господарювати
Генадій Шевченко

Олександр Панченко. „Лохвицьке Товариство 
сільських господарів та повіт. Історія, наука і 
долі на зламі доби“. Київ. Видавництво ім. Олени 
Теліги. 2017. 827 стор.

Книга адвоката й доктора права Олександра 
Панченка „Лохвицьке Товариство сільських 
господарів та повіт. Історія, наука і долі на зла-
мі доби“ вміщує нариси автора, біографії чле-
нів товариства, світлини старовинних будівель 
реґіону та наших краян. Книга суттєво допо-
внює попередні книги автора „Лохвицький 
край“ (2004) „Мала енциклопедія Лохвиччи-
ни. Мій рідний край на тлі української історії в 
персоналіях“ (2008), репринтне видання „Лох-
вицький історичний збірник. Видання Лох-
вицького повітового земства“ (2012) та біогра-
фічно-історичний народний календар-альма-
нах „Лохвиця, Посулля, Україна“ (2015). Книга 
присвячена заснованому 1886 року Товариству 
сільських господарів. 

Це було унікальне й ефективне добровільне 
об’єднання власників, міщан, чиновників, дво-
рян та науковців, яке провадило наукову діяль-
ність у галузі табаківництва, переробної та кус-
тарної промисловости, тваринництва, креди-
тування, бджільництва, мало гарну бібліоте-
ку, займалось благодійництвом. На засіданнях 
товариства проголошувалось багато доповідей 
– Володимир Івченко торкався проблем садів-
ництва, а Кузьма Глоба наголошував на облад-
нанні зразкової присадибної ділянки в повіті. 

Одним з піонерів кредитної справи був Воло-
димир Мастицький. Саме з його ініціятиви 
було створено одне з перших в Російській імпе-
рії Кредитне товариство. Проблемами племін-
ної худоби займався Володимир Рибаков, який 
у 1888 році придбав першого для господарств 
повіту племінного бика, а наступного року з 
його ж участю було створено пересувну масло-
бойню. В. Мастицький приділяв увагу питан-
ням відкриття в Лохвицькому повіті ремонтних 
майстерень та ремісничому навчанню. 

19 лютого 1889 року було відкрито Лохвиць-
ку громадську бібліотеку, яка наприкінці 1890 
року мала 948 назв та 40 періодичних видань. 
З книги довідуємося також про знамениту в 
окрузі Жабківську сільськогосподарську й 
ремісничу школу‚ яку було відкрито 15 верес-
ня 1891 року.

Книга має гарну обкладинику, яка складе-
на з фраґментів картин Михайла Дмитренка, а 
на крейдованому папері в книзі подано світли-
ни місцевостей, будівель та десятки унікальних 
фотографій краян північної Полтавщини в пре-
красних народних строях.

Завідувачка катедри документознавства 
Переяслав-Хмельницького державного педа-
гогічного університету ім. Григорія Сковороди 
д-р історичних наук Інна Демуз зокрема зазна-
чала, що ця праця є важливим внеском у цій 
царині. Автор подає, на мій погляд, дуже зво-
рушливого вірша Ліни Костенко:

На старих фотографіях всі молоді.  
За роками людина сама себе кличе.  

У зіницях печалі, як в чорній воді,  
відбиваються люди, дерева, обличчя.  
І стонадцятий сніг ті поля притрусив,  
і уже прилетять не ті самі лелеки.  
Біля каси такий незворушний касир,  
зафіксовану мить вибиває, мов чеки. 

Лохвиця‚ 
Полтавська область

Новий погляд на Миколу Гоголя
Левко Хмельковський

Петро Кралюк. „Таємний агент Микола Гоголь 
або що розповідає Тарас Бульба“. Львів. Видавни-
цтво Старого Лева. 2016. 176 стор.

Уже сама назва книжки „Таємний агент Мико-
ла Гоголь або що розповідає Тарас Бульба“ 
заохочує з’ясувати, чиїм аґентом був Микола 
Гоголь. Автор – український філософ, письмен-
ник, публіцист, проректор з навчально-наукової 
роботи проректор Національного університе-
ту „Острозька академія“ д-р Петро Кралюк про-
голошує обґрунтовану гіпотезу: письменник був 
таємним аґентом політичної поліцїі Російської 
імперії – ІІІ відділення царської канцелярії, яке 
очолював Олександер Бенкендорф.

М. Гоголь здобув освіту у Ніжинській гімна-
зії вищих наук, після чого вирушив до Санкт-
Петербурґу з надією стати урядовцем або вчите-
лем. З цими намірами йому не пощастило. Пішов 
на акторські проби до театру і не витримав іспи-
ту. Надрукував поему „Ганц Кюхельґартен“, яка 
не мала успіху і автор викупив у книгарнях увесь 
наклад і спалив. Звісно, значний видаток. 

Не маючи грошей на прожиття, М. Гоголь у 
1829 році прийшов до відомого видавця і жур-
наліста Фадея Булґаріна й попросив про допо-
могу. Ф. Булґарін порадив прийти до нього через 
два дні, а сам пішов до управителя ІІІ відділен-
ня власної канцелярії імператора Максима фон 
Фока і попросив влаштувати бідного молодика. 
М. Гоголя прийняли на працю. Влітку 1829 року 
він виїхав до Німеччини. Відтоді життя М. Гого-

ля покращало. 30 жовтня 1836 року він писав 
до поета Василя Жуковського: „Я отримав дану 
мені великодушним нашим государем допомогу. 
Вдячність сильна в душі моїй, але вилив її недо-
сягне його престолу. Як певний бог, він сипле 
повною рукою благодіяння і не хоче чути наші 
подяки“. Допомога становила того разу 5,000 
рублів – велика на ті часи сума. Давала йому гро-
ші також імператриця. 

Звісно, гроші дали не за „малоросійські“ пові-
сті. Самодержавників непокоїли настрої у Поль-
щі, яка уже не вперше домагалася незалежнос-
ти. Були вже криваво придушені повстання 1794 
і 1830-1831 років. Восени 1837 року до Риму 
нелеґально прибули учасники останнього з цих 
повстань. Негайно біля них з’явився М. Гоголь, 
який почав шукати довіри прихильників бороть-
би. 

Ксьондз Єронім Кайсевич писав у своєму 
щоденнику: „Познайомились з Гоголем, обдаро-
ваним великоросійським письменником, який 
висловив велику прихильність до католициз-
му і до Польщі“. 12 травня 1838 року Є. Кайсевич 
писав про М. Гоголя: „Дивно, але він визнав, що 
Росія – це різка, якою батько карає дитину, щоб її 
потім зламати“. 

Д-р П. Кралюк основну частину книги при-
святив розглядові настроїв М. Гоголя на прикла-
ді його „Тараса Бульби“. Українська, на перший 
погляд, повість стала обов’язковою до вивчен-
ня у школах імперії, входила до похідної біблі-
отеки російського солдата. Але це був уже дру-
гий варіянт повісти, докорінно перероблений. 
Передовсім М. Гоголь показав Запорозьку Січ 

як збіговисько пияків 
та розбишак. Склика-
ючи раду, вони б’ють 
у литаври полінами. 
Тарас Бульба закли-
кає їх випити горіл-
ки перед боєм (це було 
суворо заборонено). 
Під час бою за Дубно 
увесь Переяславський 
курінь був п’яний і 
загинув від нападу 
поляків. Дубно козаки 
не беруть штурмом, а 
прирікають на голодну 
смерть усіх його меш-

канців – жінок, дітей, старих. Дорогою в Дуб-
но Тарас Бульба спалив 18 містечок, причому у 
вівтарях костелів палив живцем матерів і моло-
дих жінок, а козаки списами піднімали з вули-
ці немовлят і кидали у вогонь. Страшний опис 
голодомору в Дубні викликає щире співчуття до 
поляків. Синовбивця Тарас Бульба відмовився 
поховати свого сина.

Неґативне ставлення до поляків М. Гоголь 
щедро вкладає в уста козаків, а сам прихильно 
описує їхній патріотизм, патріотичну позицію 
панночки, у яку закохався Андрій і у розмові з 
нею зрікся батька і вітчизни. 

П. Кралюк пише про двоїстість М. Гоголя: він 
„тікав від України, яка була для ного провінцією“ 
і „прагнув стати імперцем, служити імперській 
владі“. Але, пише П. Кралюк, „він провадив тон-
ку гру з читачем: подавав ідеї і тут-таки створю-
вав контексти, що ці ідеї руйнували. Ця подвій-
ність і гра дорого коштували йому, відбивалися 
на психічному здоров’ї, робили Гоголя неврівно-
важеним чи навіть „божевільним“.

•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.
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МАЙБУТНЄ ТВОРИТЬСЯ СЬОГОДНІ

„Україна стане самодостатньою цивілізацією або зникне“
Наприкінці листопада 2017 року в Київському національному університе-

ті ім. Тараса Шевченка відбулося публічне обговорення концепції історично-
го контексту Меморіяльного центру Голокосту „Бабин Яр“. Нижче пропону-
ємо нашим читачам відповіді історика й етнополітолога, провідного нау-
кового співробітника Музею історії Києва, відповідального секретаря Гро-
мадського комітету для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру Віталія 
Нахмановича на запитання кореспондента газети „День“ Миколи Сірука.

– У чому полягає концепція цього 
нового Меморіяльного центру і чому 
Україні важливо на державному рів-
ні вирішувати питання історичної 
пам’яті?

— Скажу відразу‚ що‚ згідно з 
намірами ініціяторів проєкту‚ це 
має бути музей, присвячений насам-
перед знищенню „радянських“ євре-
їв, а ключовою темою буде відпові-
дальність за це місцевих мешканців, 
які співпрацювали з нацистами. Для 
цього автори наративу зводять при-
чини Голокосту майже виключно 
до багатовікового загальноевропей-
ського антисемітизму та повністю 
іґнорують, наприклад, нацистську 
расову теорію і концепції примусо-
вої соціяльної інженерії. Вони також 
жодним словом не згадують про 
співвідповідальність СРСР та кому-
ністичного керівництва на чолі зі 
Сталіном за прихід Гітлера до влади 
і розв’язання Другої світової війни, 
що, власне, й уможливило Голокост.

України, як такої, в цьому нара-
тиві взагалі не існує. Є окремі реґі-
они, прив’язані до передвоєнного 
державного та адміністративного 
поділу, що абсолютно не має стосун-
ку до подій часів нацистської оку-
пації. На цій території живуть якісь 
люди, відбуваються якісь події, але 
народу, країни ми не бачимо. Усе це 
було зазначено в численних висту-
пах моїх колеґ, але з боку авторів ми 
не почули готовности вносити якісь 
концептуальні зміни. Абсолютно 
очевидно, що вони виконують напе-
ред поставлене ідеологічне завдан-
ня, а це обговорення було проведено 
винятково для „галочки“.  

— А як реально змінити ситуа-
цію та залучити українську владу до 
цього процесу?

— Нещодавно указом президен-
та створено державний оргкомітет, 
який має опікуватися усіма проєк-
тами меморіалізації Бабиного Яру. 
Його очолюють прем’єр-міністер 
та очільник президентської адміні-
страції. Розпочалися підготувальні 
роботи. Дуже сподіваюся, що в меж-
ах цього оргкомітету можна буде 
переконати державу офіційно ство-
рити наукову групу на базі академіч-
ного Інституту історії України, яка б 
розробила цілісну концепцію мемо-
ріялізації цього простору, з якою 
мали б бути узгоджені усі окремі іні-
ціятиви.

Керівники Меморіяльного цен-
тру Голокосту „Бабин Яр“ щоразу 
наголошують на тому, що їхній фонд 
офіційно зареєстровано в Украї-
ні, він діє за українськими закона-
ми, отже, це є українська організа-
ція, яка може робити усе, що вва-
жає за потрібне. Але тут йдеться 
про об’єкт національного значен-
ня, і потім ніхто не буде питати, хто 
саме його створив — приватна кон-
тора чи держава. Всі знатимуть — 
це національний меморіял Голокос-
ту, який віддзеркалює позицію укра-
їнської держави. Не йдеться про те, 
щоб виключити будь-яку громад-
ську ініціятиву. Йдеться про ство-
рення механізму відповідального 
партнерства, яке було б підпорядко-
ване загальнонаціональним інтер-

есам, а не просто відбивало чиюсь 
приватну думку.

Але нинішня ситуація довко-
ла Меморіяльного центру є значно 
ширшою. Вона в одному ланцюжку 
з суперечкою з Польщею щодо став-
лення до різних героїв українсько-
го національно-визвольного руху, 
реакцією сусідів на мовну стат-
тю Закону про освіту, з протеста-
ми через встановлення пам’ятника 
Петлюрі тощо. Для розуміння цього 
зв’язку слід подивитися на ситуацію 
з більш віддаленої перспективи.

Після Київської Руси Украї-
на ніколи не існувала як самостій-

на держава. Це були окремі землі, 
що входили до складу різних дер-
жав, у яких панували інші народи 
— поляки, росіяни, турки, угорці, 
німці, румуни тощо. За сотні років 
усі звикли до ситуації, що україн-
ці — це просто аморфне населення, 
мешканці, а не самостійний актор на 
історичній сцені. Й самі українці до 
цього звикли.

Чверть століття тому ситуа-
ція начебто змінилася, Україна ста-
ла незалежною державою. Але сус-
пільні процеси не просуваються так 
швидко.

Маємо розуміти, що в будь-якому 
суспільстві завжди існує нефор-
мальна ієрархія різних народів. Ця 
ієрархія багатоскладова: політична, 
соціяльна, культурна. На верхньо-
му щаблі, зрозуміло, завжди пере-
буває панівна нація. А ось нижче, 
хай як це дивно, в державах імпер-
ського типу стоять національні мен-
шини, а не, так би мовити, корінне 
населення, яке опиняється на само-
му низу. На меншини зазвичай спи-
рається панівна нація, вони більш 
енерґійні та згуртовані, а значить 
більш успішні в соціяльно-еконо-
мічному житті. 

Зі свого боку, в політичному та 
культурному плянах меншини орі-
єнтуються на панівну націю, адже 
саме це є запорукою успіху. Став-
лення одних народів до інших так 
само визначається місцем у такій 
ієрархії, отже, на українців завжди 
дивилися згори донизу, та й самі 
вони звикли до власної меншовар-
тости. Порядок денний не лише в 
політичному, а й культурному житті 
визначали не вони.

Після створення незалежної дер-
жави уся ця піраміда мала пере-
вернутися. Але зміни відбувають-
ся поступово. Українці формально 
отримали політичну першість, але 
в соціяльно-економічному та осо-
бливо культурному аспектах цього 
автоматично статися не може.

— Чому ж так?
— На момент здобуття незалеж-

ности в більшій частині України вже 
кілька століть практично повніс-
тю домінувала російська культу-
ра, останні 70 років — у її найбільш 
аґресивному радянському варіянті. 

Українську культуру було відсунуто 
на марґінес. Йдеться не просто про 
літературу чи театр. Йдеться про те, 
що російська мова була тим шля-
хом, яким усі мешканці України діс-
тавалися до надбань світової куль-
тури та науки: мовою перекладів, 
викладання, спілкування. Таку ситу-
ацію неможливо виправити миттє-
во, потрібна тривала та маштабна 
праця, сперта на послідовну держав-
ну політику й свідомо підтримана 
провідними суспільними верствами.

Йдеться про те, що Україна має 
показати себе як самостійного грав-
ця у світі. Самостійного не лише в 
формально-політичному, а насампе-
ред у цивілізаційному сенсі. До цьо-
го ніхто не звик, адже такого ніколи 
не було. Багато хто в Україні, навіть 
серед її очільників, тривалий час 
по-дитячому вважав, що всі навко-
ло наші друзі та щиро нас люблять. 
Але коли ми почали намагатися 

робити власний вибір — у питан-
нях зовнішньої політики, мови, істо-
ричної пам’яті — з’ясувалося, що це 
абсолютно не так.

Адже після виникнення справ-
ді самостійної та незалежної Укра-
їни не просто змінюється різноко-
льоровий папірець, що має назву 
Політична мапа світу. В Европі 
з’являється новий, потенційно дуже 
потужний гравець. А це змінює усі 
усталені взаєминии, пляни, сою-
зи. Це нікому не потрібно і ніхто 
до цього не готовий. Адже всі дер-
жави, які панували хоча б на час-
тині української території, і Росія, і 
Польща, й Угорщина, і Румунія зви-
кли не просто до політичного пану-
вання, а до культурного та цивіліза-
ційного. Вони розглядають україн-
ські землі навіть не стільки як такі, 
що мають безпосередньо належа-
ти їм, а як такі, що мають бути час-
тиною їхньої цивілізації та мислити 
по-їхньому, а не всупереч їм.

З Росією було добре до того 
моменту, поки Україна залишалася 
„незалежною“‚ як Білорусь і, голо-
вне, мислила в їхньому діяпазоні. 
Те саме з поляками. Вони міркува-
ли так: „Ми з вами разом і вас під-
тримуємо, але ви маєте пам’ятати‚ 
як ми“. Звісно, це не катастрофа‚ і 
таке сприйняття можна змінити, але 
з боку наших сусідів наразі ще немає 
готовности до таких змін.

На це накладаються конкретні 
політичні реалії не лише в Росії, а й 
у Східній Европі, наприклад, поси-
лення націоналістичного дискурсу 
в Польщі та Угорщині. З Румунією 
трошки простіше, бо ця країна про-
йшла цей етап раніше, і в них сьо-
годні націоналістичний дискурс не 
такий актуальний, і вони спокійні-
ше усе сприймають. Адже в прин-
ципі претензії румунів та угорців до 
Закону про освіту об’єктивно одні 
й ті самі. В обох країн є споріднені 
національні меншини в Україні, але 
румуни ставляться до цього прагма-
тично, їхнє завдання — розв’язати 
конкретну, цілком зрозумілу про-
блему. Вони хочуть, щоб румуни, які 
живуть за межами власної країни, 
зберегли свою румунську ідентич-
ність, щоб не втратили мову та куль-
туру. А угорцям важливо не просто 
це зробити, а на цьому ще й ствер-

дитись. У них, як і в поляків, уря-
ди праві та націоналістичні, але не 
крайні праві, бо там є й правіші за 
них. Тому вони мають з цими вкрай 
правими конкурувати, щоб ті не 
відібрали в них голоси. А для цього 
треба грати на їхньому полі.

Хочу нагадати, що і румуни, й 
угорці, і греки, і болгари, всі ті, хто 
були проти освітнього закону, чудо-
во знають російську мову, корис-
туються в здебільшого саме нею, і 
це не викликало і досі не викликає 
в них обурення. А відбувається так 
тому, що всі вони визнавали Росію 
за панівну державу, яка мала повне 
право не лише мати, а й насаджу-
вати власну культуру. А ось укра-
їнців вони так не сприймають. Для 
них українці психологічно не мають 
права мати свою культуру та й щодо 
держави є ще багато питань. 

Така ситуація має змінитися, 
але насамперед зусиллями самих 
українців. Не можна сидіти і про-
сто чекати, коли інші почнуть тебе 
поважати. Треба себе поставити і 
причому поставити гідно. Не вла-
штовувати істерики, на кшталт зри-
вання угорського прапора з мерії 
Берегового. Так не стверджуються, а 
лише паплюжать власну репутацію. 
Навпаки, треба зробити так, щоб 
на кожному будинку в Україні висів 
український прапор, який би виві-
шували самі мешканці. Треба все 
робити спокійно й упевнено стоя-
ти на своїх засадах. Якщо інші наро-
ди живуть у вашій країні, звісно, 
вони мають вас поважати. Але щоб 
нас поважали, треба щось робити у 
власній хаті.

З іншого боку, і сусідам нашим 
треба зупинитися і зрозуміти, 
що тут виросла нова країна, тут є 
новий народ, на який слід зважати. 
Насправді це найголовніше. Адже 
зрозуміло, що не можна очікувати, 
щоб поляки ставилися до УПА так 
само, як ставляться українці. Але 
проблема в тому, щоб поляки вза-
галі визнали, що в нас може бути 
різна історична пам’ять. Усе це так 
само стосується й Бабиного Яру. 
Адже одна з ключових вад концеп-
ції Меморіяльного центру „Бабин 
Яр“ полягає саме в тому, що вона 
розглядає Україну як дикі землі, на 
які можна прийти і зробити все, що 
забажаєш.

Аб о  в і з ь мемо  с и т у а ц і ю  з 
пам’ятником Петлюрі. Для євреїв 
Симон Петлюра асоціюється винят-
ково з погромами. Це наслідок і 
реальних подій, і радянської інтер-
претації. Звісно, є реальне історичне 
підґрунтя, бо значну частину погро-
мів творили військові підрозділи 
армії Української Народної Респу-
бліки, хоча переважно це були ота-
мани, які підпорядковувалися самі 
собі. Але при цьому чомусь, ска-
жімо, до Денікіна чи Будьонного, 
чиї вояки творили те саме, в євре-
їв ставлення абсолютно спокійне. 
Тому я й кажу, що тут є значний 
вплив радянської пропаґанди та різ-
ного ставлення до українців та росі-
ян, саме в контексті того, про що 
ми розмовляємо. Адже підсвідомо 
з боку євреїв завжди було визнання 
права росіян на власну державу та 
боротьбу за неї, а ось українці — це 
просто селюки, які невідомо з чого 
взялися за зброю.

Але є й інший бік справи. Ніх-
то не ставив пам’ятник С. Петлю-
рі на вшанування погромів. У цьо-

(Закінчення на стор. 18)

Україна має показати себе як самостійного гравця у 
світі. Самостійного не лише в формально-політичному, а 
насамперед у цивілізаційному сенсі.
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ючись з довірливих американців‚ Президент 
Петро Порошенко розповідає байку про „успіш-
но здійснені 144 реформи“ – у той час‚ як навіть 
напомітніша з них‚ реформа поліції‚ викликає 
в суспільстві вже навіть не розчарування‚ а від-
чуття тотальної небезпеки. Ось і в новорічну 
ніч в Києві сталося чергове цинічне вбивство – 
загинула правозахисниця Ірина Ноздровська‚ і 
сліди ведуть до Рошанських – родини судді Виш-
городського району. І знову в Україні ніхто не 
вірить‚ що вбивці будуть знайдені і покарані.

Скільки ж можна допомагати державі‚ котра 
вперто не хоче змінюватися? Російська збройна 
аґресія на сході України спонукала національно 
свідому частину українського суспільства зро-
бити остаточний геополітичний вибір – відруб-
ність від Москви та орієнтацію на евро-атлан-
тичну демократію. Керівний же державно-полі-
тичний прошарок спромігся‚ замість такого ж 
чіткого й однозначного вибору‚ лише на імі-
тацію реформ‚ й тепер це ошуканство нарешті 
протверезило Америку: раніше пообіцяні 3.5 
млрд. дол. від Міжнародноого валютного фонду 
Київ отримає тільки за умови істотного рефор-
мування політично-економічної системи Украї-
ни. Йдеться про те‚ що фінансову допомогу слід 
надавати не урядовим верхам‚ де вона безре-
зультатно зникає‚ а неурядовим організаціям та 
інституціям громадянського суспільства‚ котрі 
ґенерують ідеї ефективного розвитку України. 

Олександер Савченко‚ один з чільних еконо-
мічних експертів‚ нагадує: „Десятки мільярдів 
долярів кредитів і мільярди долярів технічної 
допомоги, які отримала Україна за 26 років, були 
бездарно використані (це в найкращому випад-
ку), значна їх частина пішла в приватні кише-
ні корупційних правлячих еліт і на цементуван-
ня їхньої влади. Повернення цих кредитів разом 
з відсотками, а це вже сотні мільярдів гривень на 
рік, тільки посилює бідність і соціяльну неспра-
ведливість. Бідні держави нездатні конвертува-
ти державні кредити та технічну допомогу в еко-
номічне зростання і соціяльний розвиток. Ба 
більше, вони використовують їх для посилен-
ня тиранії статус-кво. Саме ця тиранія знищує 
українську державу: сотні тисяч молодих україн-
ців щороку реально втікають з країни, мільйони 
старших людей вже перетворилися на жебраків 
— виживають на 2 дол. на день…“.

У відповідь на вимушену‚ спровоковану 
самою українською владою зміну партнерської 
позиції Вашінґтону, Київ‚ замість дякувати за 
зичливу увагу до себе‚ ображається і позірно 
надимає щоки: мовляв‚ ми не дозволимо‚ щоб 
хтось щось від нас вимагав. П. Порошенко знай-
шов‚ бач‚ чим відбиватися від західніх наполя-
гань щодо заснування Антикорупційного суду: 
ми ж‚ мовляв‚ не якась там Уґанда‚ ми цивілізо-
вана европейська країна. З причини цієї „циві-
лізованости“‚ очевидно‚ Генеральний прокурор 
України Юрій Луценко не поїхав на Всесвітній 
форум з повернення вкрадених високопоставле-
ними злодіями капіталів‚ що відбувся у Вашінґ-
тоні 4-6 грудня 2017 року. Знов таки‚ з подібного 

підкреслення незалежности радітимуть у Крем-
лі.

Сьогодні‚ у період Різдвяних і Новорічних 
свят‚ в Україні – затишшя‚ одначе не виключе-
но‚ що воно може означати нову бурю. Добре‚ що 
2017 рік обійшовся без позачергових виборів‚ бо 
в них найбільше були зацікавлені популістські 
сили‚ і нова Верховна Рада якісно не змінилася б. 
Отож вибори будуть чергові‚ і на президентських 
знову‚ швидше за все‚ переможе П. Порошенко. 
Бо всі молоді політики‚ що подавали бодай якусь 
надію‚ безпідставно і безжально скомпрометова-
ні. Навіть Святослав Вакарчук‚ хоч сам він про 
свої політичні амбіції й не заявляв. 

Вітаючи Україну з Новим Роком‚ Президент 
П. Порошенко промовив щось таке‚ в чому годі 
не засумніватися: „….Забезпечу політичні умо-
ви‚ необхідні для економіччного піднесення“. Він 
один? Візьме і забезпечить? Бо ці умови в ньо-
го в кишені? А чи не значать ці його слова‚ що 
він дивиться на українське суспільство зверху 
вниз? Так само‚ як на свою кондитерську корпо-
рацію „Рошен“? Так само‚ як на Президентську 
адміністрацію‚ позбавлену ним власної думки і 
власної волі? Талановитий‚ просто таки вродже-
ний дипломат‚ він здатний переконати у своє-
му розумові будь-якого опонента‚ однак‚ буду-
чи непублічною‚ закритою і вкрай зарозумілою 
особистістю‚ не маючи внутрішньої потреби в 
найтіснішому‚ щоденному зв’язку зі своїм сус-
пільством‚ він за три роки президентства ката-
строфічно втратив довіру свого народу. 

То як же тепер без такої довіри він може діяти 
від імени народу і щось „забезпечувати“?

(Закінчення зі стор. 1)

Невдячність

чи Рієки, тобто по-угорськи – Пожоні та Фіуме. 
„Обшматована Угорщина – горе-край, ціла 

Угорщина – держава-рай“ і „Ні, ні, ніколи!“ – ці 
гасла знає кожен угорець, відколи вміє читати. 
А коли вже вміє писати, часто сам бере і випи-
сує їх фломастером в автобусах або на стінах 
вбиралень залізничних станцій і кав’ярень. Як 
тільки з’являються кишенькові, малий угорець 
купує собі сорочинки з гаслом „Ні‚ ні, ніколи!“: 
це означає, що угорці ніколи не змиряться з 
четвертуванням їхньої країни, і поки країна не 
возз’єднається, будуть терпіти і чекати.

Я дізнаюся про статті в угорській ради-
кальній правій пресі, автори яких шкоду-
ють, що угорці не використали балканських 
воєн для відвоювання принаймні якоїсь час-
тини своїх історичних земель. Мовляв, замість 
об’єднатися з хорватами для спільного удару 
по Сербії, у результаті якого можна було повер-
нути Войдошаґ (Воєводину), угорський уряд 
сидів спокійно зі складеними руками. 

Серби та угорці навіть не здогадуються, 
наскільки багато в них спільного: для сербів 
балканська війна 1990-их років і розпад Юґос-
лавії був абсолютно тим самим, що й Тріянон 

для угорців. Серб і угорець – це парадоксаль-
ні два чоботи з пари, що заходяться жалем над 
утратою своєї імперськости. 

На телеканалі „Дуна“ рівно опівдні б’ють 
дзвони. Щодня вмикають запис дзвонів косте-
лу, щоразу з іншого населеного пункту, з підпи-
сом, де він знаходиться – переважно з Семиго-
роддя. Це звук розпачливої туги за вітчизною. 
Дзвони Трансільванії б’ють, як і угорські сер-
ця, – на погибель румунській окупації… Мета-
левий звук у самісінький полудень нагадує, 
що „Обшматована Угорщина – горе-край, ціла 
Угорщина – держава-рай“. І допоки Угорщина 
знову не буде Великою, до тих пір тут люди не 
будуть щасливі…

Цей світ – не тільки лечо, фарширований 
перець і картопляна запіканка, але також і роз-
пач, комплекси, невиліковна, болюча, покрив-
лена пам’ять. Це також ностальгія за часа-
ми реґента Мікловша Горті і товариша Яно-
ша Кадара. Це ґрунт для будь-якої носталь-
гії, бо власне вона й формує угорське життя. У 
Будапешті кожен третій ресторан носить назву 
„Ностальгія“, до чаю можна замовити носталь-
гічні цукерки. Ностальгія проростає лишаєм у 
стіни будинків і вуличну бруківку, вона лунає 
в сумних зітханнях за давньою величчю, хоча 
остання справжня велич була 500 років тому, за 
короля Матея Корвіна.

Ностальгійним є навіть прогноз погоди на 
телеканалі „Дуна“, що подається для так зва-
ного Карпатського басейну – так евфемістично 
називають цілий ареал, де проживає угорська 
національна меншина, з особливим акцентом 
на Семигородді. Тут нема інших часів, як старі, 
які, звісно, можуть бути тільки добрими.

Тож чого дивуватися такій істеричній реак-
ції Будапешту на намагання Києва запровадити 
опанування державною мовою в угорськомов-
них школах в значно більшому обсязі. До того 
ж‚ сусіда – слабосилого в уяві Будапешту, який 
надається до ролі слухняного учня, а не рівно-
правного партнера, що забажав мати власну 
думку. 

Не дарма зауважує в своїй книжці Кшиштоф 
Варґа: „Сусіди, як правило, завжди станов-
лять незручність: вони заважають нам, а ми 
їм. Сусідські взаємини в Угорщині базуються 
на невдоволенні та не зовсім прихованій анти-
патії, у відчутті привілейованости і водночас 
у комплексі меншовартости, на відчутті жерт-
ви…“. 

І нарешті: „…Якби позбутися Белграда, Буха-
реста і Братислави, життя в Будапешті стало б 
набагато приємнішим…“. 

Тепер до цього переліку можна сміливо дода-
ти і Київ.

Ужгород

(Закінчення зі стор. 4)

Що стоїть за...

мацію чи придбати одяг з будь-яким малюнком 
на власний смак, пристрій з безмежним функці-
оналом. Крім того, вони мають ледь не безмеж-
ні можливості виразити свою індивідуальність чи 
виявити себе як особистість.

Тому негнучкі виробники, що не здатні касто-
мізувати власний продукт – перетворити товар 
масового виробництва на щось індивідуальне й 
унікальне, змушені або змінитись, або зникну-
ти. Нові принципи „Індустрії 4.0“, що якісно від-
різняються від звичних систем минулого, створю-
ють як нові перспективи, так і нові складнощі для 
підприємців. Так, компанії мають змогу збирати 
дані користувачів з метою персоналізувати про-
позиції для клієнта, що позитивно позначиться на 
льояльності. Кібернетизація й підвищення ефек-
тивности надають можливість виробляти товари 
за індивідуальним замовленням клієнта. Фабри-
ки стають „smart“, створюючи унікальні продук-
ти, які було важко уявити ще 10-20 років тому, 
до того ж зменшуючи витрати на виробництво 
й „тримаючи цінник“ у межах простих масових 
продуктів. Це те промислове майбутнє, що про-
понується нам уже зараз.

Чого чекати Україні?

Людський капітал, який має наша держава, 
зокрема величезна кількість ІT-фахівців, що ціну-
ються в усьому світі, є нашим шансом увійти в 
майбутнє. Мабуть, не лише ІТ-сферою Україна 
має інтеґруватися в ґльобальні процеси, але наша 
промисловість, на жаль, є якісно відсталою. Зате 
на сьогодні в Україні існує величезна кількість 
ІТ-початківців (стартаків), які активно конкуру-
ють на світовому ринку, мають успіх на кравдфан-
дінґових плятформах (зібрання невеликих сум 
грошей від багатьох осіб, головно через інтернет) і 
привертають увагу з боку міжнародних венчурних 
фондів, які мають великий ризик і великий потен-
ціял. Тільки за результатами перших сім місяців 
цей рік уже став одним з найвдаліших за кількістю 
кравдфандінґових компанії для українських стар-
таків. Слід наголосити, що з 35 створених компа-
ній 29 були успішними та вже зібрали понад 1.8 
млн. дол. 

Міжнародне визнання й відповідність рівне-
ві конкурентів такої класи сучасних підприєм-
ців з Европи чи Америки є ознакою того, що в нас 
достатній потенціял для переходу до нової інду-
стріяльної епохи. 

Ложкою дьогтю є те, що ці проекти переважно 
оформлюють іноземну реєстрацію та орієнтовані 

виключно на ґльобальний ринок. Бо можливостей 
для їхньої реалізації й залучення коштів на ринко-
ві Україні майже немає. І якщо наша держава хоче 
нарешті зупинити „відтік мізків“, цю проблему 
потрібно вирішувати на стратегічному рівні, необ-
хідно зформувати привабливий інвестиційний 
клімат, створити такі економічні умови, щоб моло-
дим технічним революціонерам було вигідно пра-
цювати в межах і заради рідної країни.

Морально застаріла інфраструктура є одним з 
основних гальм на шляху до четвертої промисло-
вої революції, і про виправлення цієї ситуації має 
подбати саме держава. Окрім того, державні інсти-
туції повинні стати партнерами нової бізнес-гґене-
рації: активно підтримувати інновації, створювати 
спеціялізовані установи, технологічні й індустрі-
яльні парки, підтримувати або навіть впроваджу-
вати венчурні фонди тощо. Також слід зауважити, 
що без захисту прав інтелектуальної власности та 
вкладання грошей в освіту й науку ми не побачи-
мо ні ефективних дій, ні очікуваних результатів, а 
тільки згаємо час на багато десятиліть уперед.

Тож Україні необхідно чимскоріш пристосува-
тися до нових умов четвертої революції.

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Алла Шлапак – економічний експерт‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Цунамі четвертої...
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Вісті Фундації ім. Івана Багряного 
Січень 2018 року, ч. 208

Щиро дякуємо за підтримку Фундації!
Від часу появи попередньої сторінки Фундації ім. 

Івана Багряного прислали пожертви на різні цілі 
такі особи: 5,000 дол. – Віра Боднарук для Това-
риства Української Мови (ТУМ), 700 дол. – Петро 
Китастий (з них 296 дол. на дві пачки харчів для 
воїнів, 104 дол. для помочі потерпілим родинам 
воїнів та по 50 дол. „Літературній Україні“, Києво-
Могилянській Академії, Острозькій академії, жур-
налам „Бористен“ і „Березіль“ та Фундації)‚ 300 
дол. – Маруся Гнип (з них 200 дол. на пачку харчів 

для воїнів та 100 дол. для дітей з родини вояків), по 
100 дол. – Віктор Бабанський для сиріт та Петро 
Романишин для Фундації‚ 50 дол. – Василь і Оля 
Карпенки для сиротинця і на передплату журналу 
„Бористен“ особі в Україні.

Управа Фундації щиро дякує всім жертводав-
цям й прохає й далі підтримувати Фундацію своїми 
пожертвами, щоб вона могла допомагати видавни-
цтвам, журналам, газетам України, пораненим воя-
кам та їхнім родинам та сиротам в Україні.

Дописи і листи
до Фундації ім. Івана Багряного,  

членські внески і пожертви 
просимо посилати на адресу: 

Bahriany Foundation
19669 Villa Rosa Loop 
Fort Myers, FL 33967

Сторінку редаґує
 Олексій Коновал

Іван Багряний на Львівщині
Дарина Свидницька

Відомий дослідник української 
діяспори Олексій Коновал, опо-
відаючи про історію написання 
роману Івана Багряного „Тигро-
лови“,  так цит ує автора цьо-
го твору: „Змінюючи часто міс-
це мешкання, я нарешті переніс-
ся до Турки. В Турці мене і зна-
йшло видання „Вечірньої години“ 
– „Звіролови“. 

Нагадаємо читачам, що Тур-
ка – це підгірський райцентр на 
Львівщині, а згаданий примір-
ник часопису – це число „Вечір-
ньої години“ за лютий-березень 
1944 року‚ в якому й було впер-
ше опубіковано згодом відомий 
твір „Тигролови“, який тоді мов-
ний редактор змінив без згоди І. 
Багряного на „Звіролови“.

Саме в Турці – мальовничо-
му містечку, де навесні 1944 року 
неодноразово бував І. Багряний‚ 
7 серпня 2017 року відбулася пре-
зентація матеріялів виставки „З 
Іваном Багряним по Україні: від 
села до села, від міста до міста“ 

з участю запрошеного місцевою 
„Просвітою“ дослідника твор-
чости І. Багряного Сергія Коза-
ка – журналіста, доктора філосо-
фії Українського Вільного Універ-
ситету в Німеччині, який є авто-
ром та упорядником видань „Іван 
Багряний: український письмен-
ник та громадський діяч“, „Від 
„Скельки“ до „Буйного вітру. 
Творча плянета Івана Багряного“, 
„Мовний всесвіт Івана Багряно-
го“, „Від Миколи Гоголя до Івана 
Багряного“та інших ґрунтовних 
досліджень, присвячених твор-
чості видатного сина України.

Презентація була присвячена 
25-річчю відзначення (посмерт-
но) творів І. Багряного Шевчен-
ківською премією і відбулася того 
дня у народному музеї „Бойків-
щина“, розташованому у старо-
винній міській ратуші, а також 
під час зустрічі з учнями та вчи-
телями школи ч. 2.

Саме на стіні цього навчаль-
ного закладу встановлено мемо-
ріяльну дошку письменникові на 
честь перебування його в цьому 

краї. Як зазначив під час презен-
тації лавреат премії ім. І. Багря-
ного Сергій Козак, вкрай сим-
волічним є те, що меморіяльну 
дошку встановлено саме на тій 
школі, в якій мешканці містеч-
ка з любов’ю розгорнули й мемо-
ріял пам’яті тих, хто загинув під 
час війни на сході України, адже 
ж вони й І. Багряний звитяжно 
змагалися за „українську Украї-
ну“, яку нам ще належить збуду-
вати. 

Окрім слів І. Багряного „Ми 
є. Були. І будем ми! Й Вітчиз-
на наша з нами!“‚ на меморіяль-
ній дошці викарбувано: „У Тур-
ківському районі в 1944 році у 
проживав Іван Багярний (1906 
-1963) – український письменник 
і активний політичний діяч, учас-
ник національно-визвольних зма-
гань, організатор прийняття при-
сяги воїнами УПА в с. Свидники“. 

У містечку є й меморіяльна 
дошка Григорієві Китастому, який 
очолював Капелю Бандуристів ім. 
Тараса Шевченка. Капеля в 1943-
1944 роках перебувала дев’ять 

місяців на гастролях в Галичи-
ні. Спершу зупинилася у Львові, а 
пізніше, в 1944 році переїхала до 
міста Турка. Там музики зустріли 
І. Багряного. Г. Китастий подру-
жився з ним і ця дружба й твор-
ча співпраця тривали до останніх 
днів життя І. Багряного. В Тур-
ці поет написав кілька патріотич-
них бойових віршів, які озвучив 
Г. Китастий. Вони одразу увійшли 
до репертуару капелі, з яким вона 
виступала в селах й містах захід-
ньої України та в лісах перед воя-
ками УПА.

Академік Іван Дзюба писав: 
„Постать Івана Багряного – одна з 
найяскравіших і найдраматичні-
ших в українському письменстві 
і громадянстві першої половини 
і середини XX ст.“. Подібні дум-
ки про І. Багряного висловили 
Михайло Слабошпицький, Олек-
сій Коновал, Павло Гриценко, 
Володимир Базилевський та інші 
відомі діячі української культури, 
які також прозвучали того дня на 
презентації у мальовничій Турці 
на Львівщині.

Розповідь про літню подорож в Україні 
Олександер Полець 

Минулого року моя подорож в 
Україну була обмежена до непо-
вних трьох тижнів. Вибір, коли я 
мав бути в Україні‚ диктувала дата 
конференції Міжнародного інсти-
туту освіти і культури та зв’язків 
з діяспорою, на якій я конче хотів 
бути. Велика частина цієї конфе-
ренції зосереджувалась на відзна-
ченні 50-річчя Світового Конґре-
су Українців. 

Перед відїздом в Україну до 
мене потрапила книжечка, „Укра-
їна і Росія: сусіди, друзі, бра-
ти, вороги?“ („Панмедія“, 2014. 
64 стор.), яку я вирішив розда-
ти учасникам конференції. Також 
я хотів звернутися до Міністра 
освіти Лілії Гриневич, щоб вона 
вплинула на „Microsoft“ щодо 
повернення букви „ґ“ у „Windows“. 
Також мав передати директоро-
ві Державного дорожнього науко-
во-дослідного інституту Василе-
ві Нагайчукові матеріяли в справі 
побудови доріг. 

18 серпня я зустрівся з Вален-
тином Кожевниковим‚ автором 
книжки „Україна і Росія“. Мене 
познайомив з ним через інтер-
нет композитор Володимир Ілем-
ський. Я зустрівся з В. Кожевни-
ковим в його квартирі на лівобе-
режжі Києва.

В. Кожевников виявився пал-

ким патріотом, мовознавцем. 
Його книжки „Сувора розмова 
про „язик“ і мову“ та „Проблеми 
здорового харчування та фізич-
ної культури“ свідчать про ньо-
го. Я домовився‚ щоб він переслав 
350 примірників книжки на мене 
в готель „Жорж“ у Львові, а 150 я 
повезу з собою до Львова і в Аме-
рику. 

Ніна Булавицька колись дала 
мені недокінчений портрет Симо-
на Петлюри пензля її чоловіка 
Олекси Булавицького, щоб я знай-
шов для нього місце. Я зателефо-
нував до проф. Дмитра Степови-
ка, який деякий час тому написав 
книжку про мистецтво О. Була-
вицького. В Києві ми з ним піш-
ли до Музею Гетьманства з сві-
линами портрета та книжками, 
які передала Марія Пундик-Змага. 
Цей музей знаходиться на Подо-
лі‚ в будинку Івана Мазепи, який 
колись розпадався, але заходами 
людей в Україні та грошей діяспо-
ри тепер став як лялька для виста-
ви. 

Керівник музею Галина Ярова 
переглянула фотографії портре-
ту й попросила‚ щоб я переслав 
портрет до музею, де є для нього 
місце. В музеї на бронзовій дошці 
я побачив ім’я мого кума Василя 
Филиновича і його дружини Лідії, 
які допомогли музеєі в пам’ять 
батька, генерала Василя Филино-

вича, учасника визвольних зма-
гань. 

Громада нашої церкви св. Миха-
їла і св. Юрія в Мінеаполісі має 
церкву-побратима в передміс-
ті Києва, містечку Буча. Відколи 
ми стали церквами-побратима-
ми  в 2000 році, церква Київського 
Патріярхату в Бучі постійно зрос-
тає. З маленької каплички тепер 
там будується собор. До фіналь-
ного закінчення будови ще декіль-
ка років, але вже є діюча капли-
ця, приміщення для парафіяльних 
зібрань. Я приїзжаю сюди щоро-
ку на відвідини і бачу постійний 
розвиток громади. Священик о. 
Андрій Галавін заслуговує похва-
ли. Церковний хор, на мою думку, 
може конкурувати з хором Воло-
димирського собору в Києві. 

Кожного року я відвідую Дер-
ж а в н и й  до р ож н и й  нау ков о -
дослідний інстит у т і передаю 
директорові В. Нагайчукові бага-
то книжок і журналів з будівель-
ної справи. Цього разу я привіз 
цілий курс про підвищення знань 
щодо ущільнення ґрунтів“. В. 
Нагайчук сказав, що обов’язково 
перекладе цей курс на українську 
мову. 

На конференції у Львові я мав 
розмову з заступником Міністра 
освіти Павлом Хобзеєм. 

Головні новини про конферен-
цію МІОК та про відзначення там 

50-ти Літнього Ювілею СКУ було 
вже багато написано в газетах. 
Тут я хотів би розповісти про дея-
кі, на мій погляд, цікаві моменти. 
Один з них є про зникнення бук-
ви „ґ“ з “Windows 10” та подаль-
шого совєтського використання 
російської мови у перекладах з 
інших мов. Після „праці“ Міні-
стра освіти Дмитра Табачника, в 
“Microsoft” зникла буква „ґ“, і вже 
пройшло три роки як Д. Табачни-
ка немає, вже вийшла нова про-
грама “Windows”, а буква „ґ“ ще 
не повернулася. Тож з цим на ува-
зі, під час конференції, я відвідав 
ту секцію де виступав заступник 
міністра освіти, П. Хобзей. 

Після його вист упу в мене 
була нагода звернутися до ньо-
го в справі букви „ґ“. Спочатку 
він сказав, що немає проблеми з 
цією буквою‚ бо вона є в нього 
у комп’ютері‚ але погодився, що 
це в нього стара програма і що 
він зробить заходи, щоб офіцій-
но звернутися до „Microsoft“ про 
виправлення української абетки.

Я мав нагоду торкнути спра-
ви про те, що Україна досі корис-
тується радянською транслітера-
цією. Все ще далі перекладають, 
скажімо‚ з англійської мови спер-
ше на російську мову, а з росій-
ської на українську і навпаки. П. 
Хобзей сказав, що він розуміє це і 
ближче розгляне це питання. 
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Головне б’юро:  108 Second Avenue  New York, NY 10003   Phone: 212 473-7310   Fax: 212 473-3251 
 

 

www.selfrelianceny.org 

Полагоджуйте всі банківські 
справи через інтернет  

 Перегляд своїх  рахунків 
 Перевірка вкладів 
 Електронні оплати рахунків 
 Електронні щомісячні звіти 

Без оплат 
Безпечно 
Доступно 24/7 
Надійно 
Просто 

Вигідно розташовані філії: 

Lindenhurst: 
Holy Family Ukrainian 

Catholic Church 
225 North 4th Street 

Lindenhurst, NY 11757 
Tel:  631.867.5990 
Fax:  631.867.5989 

Uniondale: 
St. Vladimir Parish Center 

226 Uniondale Avenue 
Uniondale, NY 11553 

Tel:  516.565.2393 
Fax:  516.565.2097 

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

Kerhonkson: 
6329 Route 209 

Kerhonkson, NY 12446 
Tel: 845.626.2938 

Fax:  845.626.8636 
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                            

Відкрито Центр лікування і реабілітації
Євген Цимбалюк

КЛЕВАНЬ, Рівненська область. 
– 22 грудня 2017 року запрацював 
республіканський Центр лікування 
і реабілітації наслідків невротравм 
– перший такого роду в Україні – 
створений на базі обласного шпита-
лю інвалідів війни. 

Розрахований медичний заклад 
на одночасне прийняття 50 паці-

єнтів і першими стали бійці, які 
мають черепно-мозкові і спиналь-
ні травми. Середня тривалість кур-
су лікування 180 днів. 

Відвідала заклад напередод-
ні новоріччя виконуюча обов’язки 
Міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун, яка зазначила, що Клеван-
ський шпиталь – один із найкращих 
в Україні, тому й вирішено обладна-
ти на його базі спинальний центр. 

Про Різдво говорили англійською мовою
ІВАНІВКА, Львівська область. – 

Школа англомовних християнських 
аніматорів продовжила англомов-
ні Різвдвяні табори для дітей молод-
шого та середнього шкільного віку. 
23 грудня 2017 року одноденний 
табір-лекція відбувся у парафії Різд-
ва Івана Хрестителя у селі Іванівці 
Львівської области з благословення 
пароха о. Володимира Кузика. 

20 дітей віком віком 4-13 років з 
сіл Іванівці та Туради спілкувати-
ся англійською мовою і дізналися 
про Різдвяні традиції у Великобри-
танії та США. Лекцію провела Мар-
та Кузик. На завершення учасни-

ки лекції виготовили ялинкові сві-
тильники-прикраси, матеріяли до 
яких надала Львівська освітня фун-
дація. 

Школу було створено на базі бла-
годійної літньої школи англійської 
мови, яка з 2015 року діє у Музей-
но-меморіяльному комплексі „Рідна 
хата“ ім. Патріярха Йосифа Сліпо-
го у селі Заздрість на Тернопільщи-
ні. Обидва проєкти відбуваються з 
ініціятиви та всебічної підтримки 
Релігійного Товариства Українців 
Католиків „Свята Софія“. 

Товариство „Свята Софія“

Провели табір військового спрямування
Олександер Калько 

ЧЕРКАСИ. – 30 вересня-1 жов-
тня 2017 року обласна організація 
Спілки офіцерів України разом з 
міським Центром туризму, краєз-
навства і екскурсій з підтримкoю 
Департаменту освіти і гумані-
тарної політики Черкаської місь-
кої ради і Обласного центру наці-
онально-патріотичного вихован-
ня на базі Черкаського клюбу юних 
моряків провела таборування вій-
ськово-патріотичного спрямування 
„Козацький фарватер-2017“. 

У ньому взяли участь команда 
юних моряків, представники Феде-
рації бойового гопака, юні туристи, 
молоді козаки зі Смілянської сотні 
ім. Василя Бурки, група студентів-
істориків.

„Козацький фарватер“ був спря-
мований на закріплення у молоді 
національної історичної пам’яті про 
визвольні змагання у поєднанні з 
дозвіллям і фізичним гартуванням. 
Крім обов’язкового виконання про-
грами, у якій є змагання, передбаче-

ні Всеукраїнською дитячо-юнаць-
кою грою „Джура“, учасники мали 
можливість показати особливос-
ті власного вишколу. Так, „гопаків-
ці“ продемонстрували майстерність 
у використанні різних видів холод-
ної зброї, а юні моряки – навички 
морської практики і знання будо-
ви корабля. Директор Клюбу юних 
моряків Владислав Підгурський 
провів екскурсію для всіх учасників 
табору на катер „Кузьмич“, назва-
ний на честь захисника України 
В’ячеслава Галви.

Після всіх змагань були смачний 
куліш, вікторина зі знання історії, 
а потім всім табором підготування 
до вечірньої ватри, яку зі знанням 
справи склали члени Національ-
ної скавтської організації України 
Пласт. Ватра вийшла пісенною – 
провідник гурту „Сонце в кишені“ 
Олександер Дубина запалював сер-
ця присутніх авторськими і патріо-
тичними піснями.

Завершився табір наступного дня 
урочистим шикуванням і відзна-
ченням учасників нагородами.

У Центрі лікування і реабілітації наслідків невротравм. (Фото: Євген Цимбалюк)

Учасники табору у парафії Різдва Івана Хрестителя. (Фото: Юрій Шабанов)

Викладач предмету „Захист Вітчизни“ Смілянської загально-освітньої 
школи підполковник Олексій Цибко з таборовиками. (Фото: Олексій Цибко)

Виготовили дідухи для вояків
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – На Різдво 25 грудня 
2017 року в Товаристві „Просві-
та“ ім. Тараса Шевченка зібрали-
ся активісти Соловецького брат-
ства та просвітяни на доброчинну 
акцію для воїнів. 

Директор історичної бібліоте-
ки Державного педагогічного уні-
верситету ім. Григорія Сковороди 
Ольга Шкира з Переяслава привез-
ла снопики збіжжя, з якого това-
риство під керівництвом член-
кині Спілки майстрів декоратив-
но-прикладного мистецтва Мари-
ни Чорної, майстра з відтворення 
старовинних головних уборів різ-
них земель України Валерії Левків-

ської та інших знавців українських 
народних традицій робили й діду-
хи, прикрашали їх ляльками-обе-
регами, майстерно виготовлени-
ми майстринею-лялькаркою Інною 
Александровою. 

У фронтовий Свят-вечір різдвя-
ні деревця, зв’язані з жита, пше-
ниці, вівса й оздоблені сухоцвіта-
ми та жовто-блакитними прапор-
цями, прикрашатимуть тимчасо-
ві оселі наших воїнів на передо-
вій лінії, столи у військових части-
нах та шпиталях. Разом з дідухом 
на столах у військових стоятимуть 
і різдвяні подарунки соловецьких і 
просвітянських добровольців. 

Активісти Соловецького братства і Товариства „Просвіта“ ім. Тараса 
Шевченка за виготовленням дідухів. (Фото: Георгій Лук’янчук)
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Відділ реклями: 973-292-9800, дод. 3040

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

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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. 

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

му, до речі, його відмінність від 
пам’ятника Ґонті, який, здаєть-
ся, все-таки мав на меті певною 
мірою дошкулити хасидам, з яки-
ми в Умані непрості стосунки. Але 
з пам’ятником Петлюрі все абсо-
лютно прозоро. Цього року випо-
внюється 100 років українській 
революції. Петлюра був одним з її 
очільників та керівників україн-
ської держави. Зрозуміло, що йому 
мають стояти пам’ятники. Й тут я 
певен, що ніхто не прагнув якось 
кинути виклик єврейській грома-
ді. Але сприйняття історії настіль-
ки різне, що ми спостерігаємо 
таке. Пам’ятник Петлюрі постав-
лено в дворі будинку, де містилася 
його канцелярія. А заперечення з 
боку єврейської громади полягало, 
зокрема, в тому, що цей пам’ятник 
поставлено в центрі колишнього 
єврейського кварталу. І те, і те є 
правдою, а разом засвідчує просто 
абсолютно різне сприйняття одно-
го й того самого міського просто-
ру.

У кожного народу власна пам’ять, 
і це не проблема. Проблема в тому, 
що раз-у-раз ми ставимо завдання 
створити спільну пам’ять. Насправ-
ді ключове завдання має полягати в 
тому, щоб узгодити розуміння того, 
що наші пам’яті різні. Й кожен має 
право на свою пам’ять, і проблема 
не в тому, щоб їх привести до одно-
го знаменника, а щоб не допуска-
ти війни пам’ятей. Звісно, всереди-
ні Україні необхідно, щоб були при-
сутні спільні елементи, які пов’язані 
не з етнічним походженням, а спіль-
ним громадянством, єдиною дер-
жавою та політичною нацією. Але 
коли йдеться про Україну та Поль-
щу, чи Україну та Росію, чи Украї-
ну та світову єврейську спільноту, 
то не може і ніколи не буде спільної 
пам’яті. І це природно, бо в кожного 
своя історія, свій шлях, своє місце в 
світі, а тому й пам’ять буде різною. 

— То, що, на вашу думку, все-
таки слід робити державі, аби само-
стверджуватися, хіба освітній 
закон це не крок у цьому напрямі?

– Не забуваймо, що перші сер-
йозні кроки в цьому напрямі Укра-
їна почала робити лише після 
останнього Майдану. Маю на ува-
зі, насамперед, закони про декому-
нізацію й освіту. Але ми не може-
мо сказати, що та сама політика 
пам’яті в нас ведеться на державно-
му рівні. Не може бути просто деле-
ґована вся політика пам’яті Інсти-
тутові національної пам’яті. Звіс-
но, він має її розробляти, але, зва-
жаючи на те‚ що це системні речі, 
їх мають розглядати на уряді, мож-
ливо, на рівні президента. І весь час 
Інститут національної пам’яті має 
бути в діялозі з найвищою владою. 
Тому, якщо виникає проблема, як 
сьогодні з поляками, то не Воло-
димир В’ятрович мусить відпові-
дати за всіх, а має вийти прем’єр-
міністр і сказати: даруйте, це затвер-
джена нами державна політика, яку 
він просто виконує. І від того, що ви 
поставите В’ятровича в чорний спи-
сок, наша політика не зміниться, бо 

це не його вигадка. Теж саме з освіт-
нім законом, за який фактично від-
дувається міністер освіти.

Зрозуміло і дуже добре, що сьо-
годні ми живемо у світі, в яко-
му маємо зважати на інших. Тим 
паче, коли йдеться про такі чутливі 
питання, такі кроки слід робити сві-
домо. Якщо це може спровокувати 
конфлікт, то треба це наперед розу-
міти. Так, трапляються ситуації, 
коли треба йти на конфлікт зара-
ди відстоювання власної позиції та 
власних інтересів. Але ухвалювати 
такі рішення мають на найвищому 
державному рівні.

— Можете пояснити, як і що 
треба робити, аби це реалізувалося?

— Має бути концептуальне розу-
міння на всіх рівнях суспільства й 
держави, що сьогодні йдеться не 
лише про створення армії, не лише 
про піднесення економіки, вирі-
шення соціяльних проблем, а фак-
тично про створення української 
цивілізації, якої сотні років не існу-
вало на цій землі. І все це відбу-
вається не в порожньому просто-
рі, а поруч є сусіди, які психологіч-
но абсолютно не готові до цього. 
І треба мати на увазі, що через це 
виникатимуть конфлікти, і це тре-
ба передбачати та розуміти, на що 
ми йдемо.

Це має бути державна політика. 
Не можна гуманітарну сферу, освіт-
ню, культурну, вважати чимось дру-
горядним. Бо всі конфлікти між 
сусідами виникають саме через це.

Питання гуманітарного розвитку 
України мають бути так само в цен-
трі уваги уряду, президента й пар-
ламенту, як і питання економіки. 
Навіщо потрібна армія, якщо вона 
не знатиме за кого воює, й що вона 
захищає?

— Якщо підсумувати, то як наша 
влада має пропаґувати ідею ство-
рення української цивілізації?

— Це — проблема національної 
ідеї. Після того‚ як Україна здобу-
ла незалежність, нової національ-
ної ідеї так і не виникло. Сьогод-
ні здається, що такою ідеєю може 
стати евроінтеґрація. Але тут слід 
розуміти, що та Европа, яку ми собі 
уявляємо, і та, яка є насправді, це 
дещо різні Европи. Сьогодні реаль-
на Европа переживає свої кризи і це 
природно, бо це живий організм, а 
не музейний експонат. А фетиши-
зація евроінтеґрації — це просто 
чергова спроба знову перекласти 
на когось відповідальність за влас-
ну долю.

Саме відсутність в Україні влас-
ної природної національної ідеї є 
причиною того, що суспільство 
опинилося на межі розпаду. Саме 
тому усі ці безкінечні антикоруп-
ційні органи, всі ці заміни суддів ні 
до чого не призводять.

— А чому?
— Бо проблемою є панування у 

суспільстві споживацьких ціннос-
тей. Адже суспільство, яке націле-
но лише на споживання, на якусь 
особисту вигоду, просто не може 
існувати, насправді воно може 
лише певний час доісновувати. Сус-
пільство тримають лише спільні 
моральні цінності, набагато вищі за 
бажання добре жити. Тому це про-
блема самозбереження. Або Укра-
їна перетвориться на самодостат-
ню цивілізацію з національною іде-
єю та суспільною мораллю, солідар-
ністю і співпрацею, або знову зник-
не з мапи Европи. Третього варіян-
ту не існує.

„День“

(Закінчення зі стор. 13)

„Україна стане...

The Shevchenko Scientific Society in America
The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.

The Ukrainian Institute of America

announce an international conference in commemoration of

The 100th Anniversary of the
Ukrainian Revolution and the Proclamation of Ukraine’s Independence

Saturday, January 20, at 4:00 pm
at the Shevchenko Scientific Society, 63 Fourth Avenue, New York, NY

The Ukrainian Revolution in Historical Perspective
Chair: Anna Procyk, Kingsborough Community College of the City University 
 of New York 
Vladyslav Verstiuk, National Academy of Sciences of Ukraine: “Вплив револю-
 ційних подій 1917-1921 рр. на історію України ХХ ст.”
Alexander Lushnycky, University of Minnesota: “Українська революція і укрa-
 їнська діяспора Америки” 
Zenon Wasyliw, Ithaca College: “Iuliian Bachynskyi: Ukrainian Independence, 
 the United States, and Transnational Discourse”  
Discussant: Serhy Yekelchyk, University of Victoria 

Reception at the Shevchenko Scientific Society

Sunday, January 21, at 12:30 pm 
at the Ukrainian Institute of America, 2 East 79th Street, New York, NY

Political Aspects of the Ukrainian Revolution
Chair: Martha Bohachevsky-Chomiak, Fulbright Program 
Anna Procyk, Kingsborough Community College of the City University of New 
 York: “Policies and Tactics of ‘White Russia’ toward the Ukrainian  
  Central Rada and Its Successors”
Serhy Yekelchyk, University of Victoria: “A Soldier of Three Armies: Yurko   
 Tiutiunnyk as a Symbol of the Ukrainian Revolution”
Alexander Motyl, Rutgers University: “Ukrainian State-building in Comparative  
 Perspective”
Henry Abramson, Touro College: “Should We Tear Down Statues of Khmelnytskyi 
 and Petliura? Contemporary Reflections on Conflicting Visions of   
 National Heroism and Villainy”
Discussant: Lubomyr Hajda, Harvard University

 
2:30 – 3:30 pm: Luncheon at the Ukrainian Institute

Cultural Aspects of the Ukrainian Revolution
Chair: Myroslava Znayenko, Rutgers University 
Tamara Hundorova, National Academy of Sciences of Ukraine: “The Nation as   
 Aesthetics: Modernism and Nationalism of ‘Ukrains’ka khata’”
George Grabowicz, Harvard University: “Pavlo Tychyna, the Revolution, and   
 Modernism: the Case of Instead of Sonnets and Octaves” 
Valentyna Kharkhun, Mykola Gogol State University: “Between Two Powers:   
 Nationalist vs. Bolshevik in Volodymyr Vynnychenko’s Works about the  
 Ukrainian Revolution”
Discussant: Halyna Hryn, Harvard University 

7:00 pm 
Concert: Vira Slywotzky, soprano

Reception at the Ukrainian Institute of America
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PO Box 746, Chester, NY 10918

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

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

Похоронні Відправи відбудуться в п΄ятницю, 12 січня 2018 
року, о 10-ій годині ранку в церкві св. Архангела Михаїла у 
Jenkintown, PA, а відтак на цвинтарі св. Марії у Fox Chase, PA.

У глибокому смутку залишилися:

доньки  -   Дарія Лисий з чоловіком Ігорем
     Мирослава Новаківська-Волошин 
син -     Роман Новаківський з дружиною Олею  
внуки -   Петро Лисий
    Наталія Лисий з чоловіком Кевин Битторф
    Тамара Томсон з чоловіком Шон
    Христофор Новаківський
    Марко Новаківський
правнучка -  Ізабел Битторф
правнук  -   Генрі Томсон
сестра -    Марія Касіян з родиною
ближча і дальша родина в США й Україні.

Вічна Їй пам΄ять!

З глибоким смутком повідомляємо, 
що в понеділок, 1 січня 2018 року,  

відійшла у вічність

св. п. 

Евгенія Новаківська
з дому Жубрид

нар. 17 лютого 1920 року в Києві, Україна.

Засвідчила відданість науці і людям
Марія Левицька

Хочу розповісти про жит-
тя і діяльність Наталії Фединської-
Слиж, з якою нещодавно попроща-
лася українська громада Америки. 
Н. Фединська-Слиж з Мошинських 
– відданий науковець, художниця, 
вірна дружина, любляча матір, бабу-
ся і прабабуся – була довголітнім 
професором медичних наук в Індія-
на університеті, Блумінґтон, Індіяна, 
дійсною членкою Наукового Товари-
ства ім. Шевченка, членкою Україн-
ського Музею в Ню-Йорку, довголіт-
ньою вільною членкою Союзу Украї-
нок Америки. 

Вона народилася 19 вересня 1922 
року в Ізмаїлі над Дунаєм. Воєн-
на завірюха вигнала сім’ю Мошин-
ських з рідної землі. Університетські 
студії геології і мінералогії дівчина 
закінчила в Інсбруку, Австрія. Від-
так родина виїхала до Монреалю, 
Канада.

Ще в Інсбруку вона познайо-
милась з правником д-ром Юрі-
єм Фединським, який виїхав до 
Ню-Йорку. Взаємні почуття приве-
ли до одруження і створення нової 
сім’ї. Разом подружжя прожило до 
1979 року, коли смерть Юрія розлу-
чила їх.

Д-р Ю. Фединський був чле-
ном ініціятивної групи, якa у 1951 
році заснувала Федеральну Креди-
тову Кооперативу „Самопоміч“ в 
Ню-Йорку, яка була першою україн-
ською кредитівкою у США. 

Незабаром родина Федин-
ських переїхала до Індіяни, де Н. 
Фединська-Слиж отримала вчений 
ступінь доктора медичних наук. Її 
творчий доробок в галузі фармако-
логії надзвичайно плідний: дослі-
дження дії інсуліну на організм, 
рака печінки, досліди радіо-ізото-
пів в лябораторії атомної енерґії та 
ряд інших. 29 років вона викладала 
в Індіянському університеті в Блу-
мінґтоні. 

Дітей Христю і Юрія молода жін-
ка часто брала з собою на різні нау-
кові форуми, конференції, симпозі-
юми. Вона була членкою різних нау-

кових установ. 
Н. Фединська-Слиж мала великий 

мистецький талант. Залишила бага-
то чудових пейзажів, натюрмотрів та 
портретів. 

Останній час свого життя вона 
проживала в Ралей, Північна Каро-
лайна, де одружилася з д-ром Рома-
ном Слижом. Спільно купили новий 
будинок серед чудової природи 
над озером. В домі панувала укра-
їнська атмосфера, було багато кар-
тин, вишивок, різьблених касеток та 
сувенірів. Н. Фединська-Слиж бага-
то малювала, в тому числі для міс-
цевої Української греко-католиць-
кої церкви свв. Володимира і Ольги. 
Фінансово підтримувала дітей-сиріт 
в Україні, від яких отримувала вдяч-
ні листи, постійно посилала пожерт-
ви на Український Музей, була член-
кою „400К клюбу“. Також жертвува-
ла на Український Католицький Уні-
верситет у Львові та Києво-Моги-
лянську Академію. 

Н. Фединська-Слиж власним при-
кладом довела, що, навіть  прожи-
ваючи далеко від української грома-
ди, можна приносити користь, беру-
чи активну участь в різних сферах її 
діяльности і бути справжньою укра-
їнкою.

Св. п. Наталія Фединська-Слиж

Фундація Українського Вільного Університету 
повідомляє, що в понеділок, 8 січня 2018 року, 
відійшов у вічність один з основоположників 

ФУВУ і довголітній її голова

св. п. 
мґр Теодор Воляник

який народився 24 жовтня 1922 року на Львівщині.

Покійний залишив в смутку дружину Олю Кузишин Воляник та 
дальшу родину в Україні.

Парастас відбувся в четвер, 11 січня 2018 року, о 7-ій год. веч. в по-
хоронному заведені Петра Яреми при 129 Схід 7-ма вул. в Ню-Йорку.

Похорон відбувся з церкви св. Юра в п’ятницю, 12 січня ц.р., 
о 9:30 ранку на цвинтар св. Духа в Гемтонбурґу, Н. Й.

Замість квітів просимо складати пожертви на Фундацю УВУ з при-
значенням для сиріт воїнів АТО в Україні.

Вічна Йому пам’ять!

щенко повідомляв, що затриманий 
зізнався у вбивстві І. Ноздровської. 
Міністер внутрішніх справ Арсен 
Аваков заявив, що 9 січня будуть 
оприлюднені деталі щодо затри-
мання підозрюваного у вбивстві І. 
Ноздровської. Він закликав уника-
ти домислів, і зауважив, що докази 
є більш ніж вагомими.

Розслідування вбивства правоза-
хисниці І. Ноздровської сприйма-
ється як „показова справа“ у про-
цесі боротьби з корупцією, розпо-
чатого українською владою, пише у 
газеті „The New York Times“ Ендрю 
Е. Крамер. Видання присвячує 

статтю гучній справі та зазначає, 
що боротьба за справедливість, яку 
вела І. Ноздровська, стала „симво-
лом боротьби з корупцією, що гли-
боко вкоренилася в Україні“.

„Вбивство сталося у надзви-
чайно важливий момент, саме 
тоді, коли Україна вагається, який 
шлях обрати: довгоочікувані змі-
ни в уряді у відповідності до захід-
них демократичних цінностей, чи 
повернення до радянського стилю 
ведення політики“, – пише газета. – 

Наслідки цього внутрішнього 
протистояння можуть вийти дале-
ко за межі України, особливо з 
огляду на те, що країна перетвори-
лася на „винагороду у боротьбі між 
Росією та Заходом“. 

„Укрінформ“ 

(Закінчення зі стор. 1)

Ноздровська загинула...
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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

Відтепер можете вживати свої кредитні або дебетні картки VISA від SUMA для здійснення 
покупок через  Apple Pay, Android Pay або Samsung Pay. Використовуйте усі переваги своїх 

кредитних або дебетних карток VISA від СУМА при зручних оплатах через додаток на телефоні. 

Все що потрібно зробити – завантажити додаток і внести 
інформацію про свою картку від СУМА.

Простіший Спосіб Платити
ВЖИВАЙ ТЕЛЕФОН, А НЕ ГАМАНЕЦЬ. ЦЕ ПРОСТО, НАДІЙНО І БЕЗПЕЧНО!


