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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Нема зла‚ аби 
на добре не вийшло
Петро Часто

В наші переповнені інформацією часи навіть 
об’єктивно назрілі зміни все частіше виклика-
ють тривогу і сумніви‚ що вже казати про яви-
ща несподівані‚ котрі походять від людської 
непослідовности чи неутвердженого‚ непевно-
го характеру.

16 липня в Гельсінкі‚ фінляндській столи-
ці‚ відбулася зустріч Президента США Дональ-
да Трампа з Президентом Росії Володимиром 
Путіном. В тому самому місті‚ де 1975 року 
керівники 35 держав підписали „Заключний 
акт“ Наради з безпеки і співробітництва в 
Европі. З американського боку під документом 
стоїть прізвище Президента Джеральда Фор-
да‚ з боку СРСР – Генерального секретаря ЦК 
Комуністичної партії Леоніда Брежнєва.

Головний пункт цього великого історичного 
порозуміння – офіційне юридичне визнання 
політичних підсумків Другої світової війни: 
принцип непорушности кордонів‚ територі-
яльна цілісність держав‚ невтручання у вну-
трішні справи жодної з країн.

Й ось Президент Америки‚ вся історія 
котрої пройнята боротьбою на свободу і демо-
кратію‚ за гідність людини і її права‚ без най-
менших застережень‚ ба – з заздалегідь і при-
вселюдно висловленою довірою летить на 
зустріч з керівником держави‚ яка нахабно‚ 
зневажаючи цінності цивілізованого світу‚ 
порушила всі до одного положення „Гельсінк-
ського Заключного акту“.

Міжнародна спільнота вкрай вражена: 
замість того‚ щоб тримати злісного кремлів-
ського ворохобника за глухими стінами‚ облі-
пленими відповідними характеристиками – 
„міжнародний авантююрист“‚ „творець режи-
му‚ котрий вже знищив кілька десятків своїх 
політичних опонентів“‚ „вбивця Чечні“ ‚„вбив-
ця Грузії“‚ „вбивця Донбасу і нищитель Укра-
їни“‚ „злодій і брехун“‚ Президент Д. Трамп з 
якоїсь лише йому відомої спонуки поставив В. 
Путіна поруч з собою. 

Їхня зустріч наодинці тривала понад дві 
години‚ і покищо ніхто не знає її змісту‚ 
але коли вони вже вийшли на спільну прес-
конференцію‚ то ледве чи в залі‚ і взагалі серед 
мільйонів телеглядачів‚ знайшовся хоч один‚ 
хто б не зрозумів‚ що переможцем цих більш 
ніж дивних перемовин є В. Путін. Був добре 
підготовлений‚ виглядав самовпевнено‚ бре-
шучи в живі очі і добрехавшись аж до цієї 
фрази: „Росія – демократична держава‚ і нема 
жодних підстав засумніватися в цьому“. Нато-
мість Д. Трамп не міг приховати знічености‚ 
скутости‚ наче вже пообіцяв щось таке‚ що 
відбирало йому мову. 

Ця гельсінкська зустріч не закінчилася жод-
ним офіційним документом‚ жодним спіль-
ним рішенням‚ однак‚ її позитивне значення 
для Москви тяжко переоцінити: користуючись 

(Закінчення на стор. 13)
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Росія бльокує Азовське море
К И Ї В .  –  П о м і ч -

ник голови Державної 
прикордонної служби 
Олег Слободян повідо-
мив 25 липня на прес-
конференції, що Росій-
ська Федерація в Азов-
ському морі змінила 
свою поведінку й поча-
ла затримувати чужин-
ські судна‚ які йдуть в 
Україну‚ при проході у 
Керченській протоці‚ 
затягуючи час надан-
ня дозволів проходу до 
трьох діб. 

Це впливає на еконо-

Чужинські судна у Азовському морі. (Фото: „Укрінформ“)

Ірина Геращенко в Мінську вимагала 
звільнення Олега Сенцова 

Радіо Свобода

Представниця Укра-
їни у гуманітарній під-
групі на переговорах 
Тристоронньої контак-
тної групи щодо вре-
ґулювання ситуації на 
Донбасі Ірина Геращен-
ко виступила за звіль-
нення громадянина 
України кінорежисера 
Олега Сенцова.

„Так, я порушувала 
це питання, але відпові-
ли, що воно не відпові-
дає мандату перегово-
рів у Мінську”, – сказала 
І. Геращенко Радіо Сво-
бода.

На своїй сторінці у 
Facebook повідомила, 
що Росія також вкотре не дала жодної відпові-
ді на пропозицію України обміняти 36 росіян на 
українських політв’язнів.

,,Ні усної, ні письмової [відповіді]. Що свід-
чить про те, що РФ її громадяни не потрібні. 
Повністю контрольовані РФ представники ОРД-
ЛО заявили, що вестимуть розмову про звіль-
нення заручників лише з однією людиною, вчер-
гове таким чином намагаючись виконати замов-
лення Кремля щодо корекції складу групи”, – 
написала І. Геращенко.

Вона наголосила, що Україна у праві визнача-
ти своїх переговорників у процесі обміну, і на це 
не можуть впливати ані Організація з безпеки і 
співробітництва в Европі, ані Москва, ані ,,марі-
онетки Кремля” з ОРДЛО [Окремі райони Доне-
цької та Луганської областей].

„Насправді, ключова проблема в іншому: 
Кремль покищо не готовий віддавати ані укра-
їнців, які знаходиться в тюрмах РФ, ані українців 
на окупованих Донбасі і в Криму. Москва ще не 

склала ціну, що вимагати за цей козир”, – сказала 
перший віце-спікер Ради.

На її думку, Росія плянує і надалі використову-
вати питання заручників ,,для торгу, шантажу та 
брудних політичних ігрищ”.

Раніше І. Геращенко заявляла, що 25 липня 
Україна очікує відповіді Росії на пропозицію 
обміняти 36 заарештованих в Україні росіян на 
утримуваних Москвою українських в’язнів.

У Росії й анексованому Криму, за даними пра-
возахисників, утримують близько 70 україн-
ських політв’язнів. Зокрема, український режи-
сер О. Сенцов був засуджений в Росії в серп-
ні 2015 року на 20 років колонії суворого режи-
му за звинуваченням у плянуванні терактів в 
анексованому Криму. Він провину не визнає. 14 
травня O. Сенцов оголосив безстрокове голоду-
вання, вимагаючи звільнення всіх українських 
політв’язнів в Росії.

(Закінчення на стор. 3)

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії 
звільнення Олега Сенцова та інших незаконно утримуваних українців 
(Фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода).

(Закінчення на стор. 3)
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 ■ Навчання „Сі Бриз“ завершені

ОДЕСА. – Багатонаціональні морські навчання 
„Сі Бриз-2018“, що тривали 9-21 липня, склада-
лися з десятків епізодів, не прив’язаних до пев-
ного місця чи окремого дня. Керівник навчань 
з українського боку, заступник командувача 
Військово-морських сил України з бойової під-
готовки Олексій Неїжпапа розповів, що перед 
першою тактичною групою стояло завдання по-
шуку підводного човна. Ще одна тактична група 
провела навчання з оборони пункту базування, 
а на морському полігоні виконала практичні ар-
тилерійські стрільби по берегових цілях, вправи 
з протидиверсійної оборони корабля. Десан-
тування на Тендрівську косу провів зведений 
українсько-молдовський підрозділ. Міжнародні 
підрозділи на всіх етапах навчання продемон-
стрували високий рівень бойового злагоджен-
ня. (Радіо Свобода)

 ■ Усик став чемпіоном світу 

МОСКВА. – Український боксер Олександер 
Усик здобув 22 липня перемогу над Муратом 
Ґасієвим з Росії у московському спорткомплек-
сі „Олімпійський“ і став абсолютним чемпіоном 
світу, завоювавши пояси WBC, WBO, WBA, IBF, The 
Ring, Трофей Мохамеда Алі та 10 млн. дол. при-
зових. 12-равндовий бій пройшов з тотальною 
перевагою українського боксера, якому усі троє 
суддів віддали перевагу за точками. Усього за 
кар’єру на рахунку 31-річного О. Усика 15 пере-
мог, 24-річний М. Ґасієв має 26 перемог і першу 
поразку. („Укрінформ“)

 ■ Прив’язали сепаратиста до стовпа 

ЧЕРНІГІВ. – 21 липня поліція відкрила прова-
дження у зв’язку з випадком у Чернігові, коли 
чоловіка прив’язали до стовпа і плювали на ньо-
го. Організація „Національні дружини“ повідо-
мила, що у центрі міста затримали сепаратиста, 
який закидав пляшками стелу пам’яті „Небесній 
сотні“. (Радіо Свобода)

 ■ Путін запропонував референдум 

МОСКВА. – Президент Росії Володимир Путін за-
явив російським дипломатам, що запропонував 
Дональдові Трампові провести референдум на 
Донбасі, щоб вирішити конфлікт у цьому реґі-
оні, повідомило 19 липня видання „Bloomberg“ 
із посиланням на двох людей, які відвідували 
закриту зустріч із В. Путіном. За інформацією 
журналістів, російський президент погодив-
ся не розповідати про цей плян публічно, щоб 
Д. Трамп міг його обміркувати. В Адміністрації 
США відповіли, що такі питання не розглядають. 
Представник Ради національної безпеки США 
Ґаррет Маркус заявив, що організація „так зва-
ного референдуму“ не мала б „жодної леґітим-
ности“. (Радіо Свобода)

 ■ Про помилку канцелярії прем’єра Польщі 

ВАРШАВА. – 20 липня Канцелярія прем’єра 
Польщі проілюструвала польські страждання на 
Волині світлиною знищеного поляками україн-
ського села Сагринь. Це була помилка виконав-
ця, яку спровокувала безапеляційна певність 
в односторонній жертві поляків, виплекана за 
роки політичної пропаґанди. Так сформував-
ся стандарт „польської правди“, коли будь-яке 
фото горілого села, убитих, покалічених людей 
чи спустошених осель з того періоду і з цієї тери-
торії – це ніби польські жертви вчиненого укра-
їнцями злочину. (Радіо Свобода)

 ■ CША виділять гроші на оборону

ВАШІНҐТОН. – Сполучені Штати Америки 20 
липня вирішили виділити Україні 200 млн. дол. 
на посилення безпеки і оборони у 2018 бю-
джетному році. Ці кошти будуть спрямовані 
на надання військової техніки і спорядження, 
іншого обладнання та послуг військового при-
значення, логістичного забезпечення та під-
готовку Збройних Сил України. Це рішення є 
свідченням незмінности позиції США щодо під-
тримки України у її протидії російській аґресії та 
визнанням того, що Київ продовжує послідов-
ний рух шляхом реформ сектора безпеки і обо-
рони. (Посольство України в США)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ

Пропаґандистська війна 
проти отримання Україною Томосу 

Олександер Саган

Серед зовнішніх чинників, що  протидіють 
отриманню православними українцями Томо-
су від Константинопольського Патріярха, домі-
нує чинник російський. Релігійний та світський 
поділ, правда, в нинішній Росії є умовним.

На  зовнішній арені Москва протистоїть 
визнанню української автокефалії, активно залу-
чаючи не тільки кліриків Російської Православ-
ної Церкви, а  й  свій дипломатичний корпус. 
Особливо це помітно у країнах, де є православні 
автокефальні Церкви. Йдеться про спроби пере-
конати місцевий релігійний і світський (переду-
сім — політичний) естеблішмент у недоцільнос-
ті та майбутніх загрозах такого розвитку подій. 
Різними способами стимулюються посадові осо-
би, в т. ч. й  авторитетні церковні єрархи, для 
впливу на процес з метою недопущення визна-
ння української православної автокефалії.

Які наративи використовує російська пропа-
ґанда у протидії отриманню Томосу про автоке-
фалію Української Помісної Православної Церк-
ви і чому її тези є фальшивими? Про це далі.

Теза 1: Помісність православ’я в  Україні 
викличе розкол у  світовому православ’ї, який 
може зрівнятись тільки з  поділом між Сходом 
і Заходом у 1054 році. Якщо таке трапиться, пра-
вославна єдність буде навіки знищена.

Чому це не так:
—  Непогодження Московської патріярхії 

з  наданням Константинопольським патріярха-
том автокефалії Українській Православній Церк-
ві не приведе до розколу у світовому православ’ї, 
оскільки такі дії Вселенського Патріярха є кано-
нічними і загальноприйнятими. За цим же прин-
ципом отримували автокефалію всі Помісні 
Православні Церкви (окрім чотирьох Східніх 
патріярхатів), в т. ч. й сам Московський Патріяр-
хат. Тому можливий крок Москви щодо припи-
нення офіційних взаємин (євхаристійного спіл-
кування) з  Константинопольським Патріярха-
том об’єктивно отримає з  боку практично всіх 
Помісних Православних Церков неґативну або 
невтральну оцінку.

—  Московський патріярхат самочинно про-
голосив свою автокефалію у  1448 році і  дома-
гався її  визнання 141 рік (до  1589 року). Тому 
намагання московських кліриків та  диплома-
тів звинуватити українських православних віру-
ючих у  самопроголошенні автокефалії та нама-
ганні отримати її визнання, є проявом політики 
подвійних стандартів, яку Москва широко вико-
ристовує у своїх оціночних судженнях та офіцій-
них заявах.

—  Московська патріярхія протягом сво-
го існування неодноразово вдавалась до  дій, 
що приводили до порушення церковних канонів 
і  загальноприйнятих у православ’ї норм. Зокре-
ма:

а) неканонічна узурпація (порушення визна-
чених у  грамоті Вселенського Патріярха умов) 
Московським Патріярхатом Київської право-
славної митрополії у 1686 році;

б) одноосібне надання Московським Патріяр-
хатом автокефалії „Православній Церкві в Аме-
риці“ у  1970 році (визнане деякими Церквами 
з країн т. зв. „соціялістичного табору“ — Болгар-
ською, Грузинською, Польською, Чеських земель 
і Словаччини). Константинопольський Патріяр-
хат та більшість помісних православних Церков 
не визнали цю автокефалію;

в) неодноразові погрози Москви розірвати 
взаємини з Константинополем у 90-ті роки ХХ 
ст. з  причин надання автономії у  складі Все-
ленського Патріярхату православним Церквам 
Фінляндії, УПЦ в США і УПЦ в Канаді. У кін-
цевому підсумку ці погрози не були реалізова-
ні та  привели до  репутаційних втрат Москов-
ської патріярхії. Лише під час „естонської пра-
вославної кризи“, у лютому 1996 року було розі-
рвано євхаристійне спілкування між Москов-
ським та  Константинопольським Патріярхата-
ми. Проте вже у травні цього ж року воно було 
відновлене завдяки погодженню сторін створи-
ти на території цієї країни дві православні юрис-
дикції.

Теза 2. Надання Томосу приведе до  подаль-
шого розколу Православної Церкви в  Україні, 
оскільки УПЦ КП і УАПЦ вважаються „некано-
нічними“.

Чому це не так:
—  Надання Томосу, навпаки, спрямоване 

на  усунення („уврачування“) розколу в  україн-
ському православ’ї шляхом становлення автоке-
фальної Помісної Православної Церкви в Украї-
ні, до якої на добровільних засадах увійдуть пра-
вославні єрархи, а  також духовенство і  миря-
ни всіх православних юрисдикцій, які існують 
в Україні.

— Після отримання Томосу в Україні не буде 
„неканонічних“ віруючих. А  тому нинішнє 
„роз’єднання“ православних віруючих природ-
нім чином зникне. Страхи Московської патріяр-
хії пов’язані зовсім з іншим — з можливим вихо-
дом з цієї Церкви значної частини українських 
віруючих.

—  Прогнозування поглиблення „розко-
лу“ (з  богословської точки зору щодо ситуа-
ції в  Україні правильніше говорити про 
роз’єднання, оскільки ні  УПЦ КП, ні  УАПЦ 
не  порушують канони і  не  створили ново-
го віровчення) та  бльокування і  підрив діяло-
гу в  українському православ’ї між УПЦ  МП 
з „неканонічними“ УПЦ КП і УАПЦ є надумани-
ми. Йдеться швидше про намагання маніпулю-
вати цим „діялогом“.

Про це яскраво свідчать події 2017 року, коли 
звернення УПЦ  КП до  Московської патріяр-
хії з  відповідними пропозиціями про віднов-
лення єдности стало приводом для чергової 
пропаґандистської кампанії Кремля. І  це  лише 
одне із  свідчень того, що  Кремль використо-
вує свою Православну Церкву в  якості інстру-
мента зовнішньої політики держави і просуван-
ня за допомогою „політичного православ’я“ кон-
цепції „руского міра“. Кінцевою метою таких дій 
є накидання російського впливу і навіть доміну-
вання у пострадянських державах.

Теза 3. Надіслання до Константинопольсько-
го Патріярха Варфоломія звернення від цер-
ковних і  політичних інституцій України з  про-
ханням про надання автокефалії є  втручанням 
Української Держави у справи Церкви, оскільки 
ці  звернення не були погоджені з Московською 
патріярхією. Про це не був поінформований ані 
Патріярх Кирило, ані Митрополит Київський 
і Всієї України Онуфрій.

Чому це не так:
— Звернення президента України до Констан-

тинопольського Патріярха та  прийняття Вер-
ховною Радою України відповідної Постано-
ви не  є  втручанням у  справи Церкви, оскіль-
ки йдеться про виконання главою держави 
та  народними депутатами своїх конституцій-
них обов’язків та положень Закону України „Про 
свободу совісти та релігійні організації“.

—  Українські політичні, церковні та  гро-
мадські діячі не  зобов’язані запитувати будь-
яких дозволів у будь-яких представників інших 
країн, інституцій чи  громадських організацій. 
Доцільність звернень та  формування взаємин 
з  закордонними політичним і  релігійним цен-
трами, громадськими організаціями, фінансо-
вими і діловими колами визначається самостій-
но. Згідно зі  ст. 5 Закону України „Про свободу 
совісти та релігійні організації“, „в Україні здій-
снення державної політики щодо релігії і церкви 
належить виключно до відання України“.

— Верховна Рада та президент України мають 
відповідні уповноваження (згідно з  Конститу-
цією та чинним законодавством) виступати від 
імени держави та українського народу та забез-
печувати дотримання прав і  свобод громадян 
України. Згідно зі  ст.  30 Закону „Про свободу 
совісти та релігійні організації“, Українська Дер-
жава має забезпечити „сприяння участи релігій-
них організацій у міжнародних релігійних рухах, 
форумах, ділових контактах з  міжнародними 
релігійними центрами та закордонними релігій-
ними організаціями“. Всі зареєстровані релігій-
ні організації є  абсолютно рівноправні, а  тому 

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Підписано закон щодо катастрофи МН17

КИЇВ. – 20 липня Президент України Петро Поро-
шенко підписав закон про міжнародне співро-
бітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям 
літака рейсу МН17. Угоду між Україною та Коро-
лівством Нідерляндів про міжнародне право-
ве співробітництво щодо злочинів, пов’язаних 
зі збиттям літака було підписано 7 липня 2017 
року в Таллінні. Ратифікація цієї угоди забезпе-
чує співробітництво між компетентними орга-
нами обох держав, визначає порядок та особли-
вості виконання окремих процесуальних дій з 
метою здійснення ефективного кримінального 
переслідування і засудження осіб, причетних до 
збиття літака. („Укрінформ“)

 ■ Фінляндія допоможе освіті

КИЇВ. – 21 липня Президент Петро Порошенко 
підписав закон України про ратифікацію Уго-
ди між урядами України та Фінляндії про здій-
снення проєкту „Фінська підтримка реформи 
української школи“. Угода передбачає надання 
Україні Фінляндією 6 млн. евро безповоротної 
допомоги на підвищення кваліфікації вчителів, 
модернізацію підготовки педагогічної освіти в 
університетах, розробку електронних навчаль-
них матеріялів для національної електронної 
плятформи, а також для забезпечення комуніка-
ції щодо питань реформи з усіма зацікавленими 
особами. („Укрінформ“)

 ■ За день загинули 26 осіб

КИЇВ. – 20 липня за день в Україні у великих 
шляхових пригодах загинули 26 осіб. У Жито-
мирській області через зіткнення автобуса та 
вантажівки загинули 10 осіб. Водій автобуса Ки-
їв-Рівне їхав у напрямку Житомира і врізався у 
вантажівку з причепом. На дорозі Київ-Одеса у 
Миколаївській області, біля села Криве Озеро, 
сталася велика аварія, у якій загинули п’ятеро і 
12 осіб було травмовано. Ще одна аварія з учас-
тю вантажівки та легковика сталася на Хмель-
ниччині на в’їзді у село Прибузьке. Там загинули 
троє людей. „Укртрансбезпека“ 22 липня повідо-
мила, що виявила на дорогах за результатами 
дводенної перевірки 326 порушень. Перевірки 
21-22 липня проводились за дорученням Міні-
стра інфраструктури України Володимира Оме-
ляна. (ВВС‚ „Укрінформ“)

 ■ Українців засудили до 180 років тюрми

КИЇВ. – Музиканта гурту „Familia Perkalaba“ Сер-
гія Шваюка та іншого українця Петра Литвинчука 
звинуватили у перевезенні нелеґальних мігран-
тів з Туреччини у Грецію. Їх засудили до 180 років 
ув’язнення. Заступник директора Департаменту 
консульської служби Міністерства закордонних 
справ України Василь Кирилич 22 липня зазна-
чив, що за інформацією консула, який був при-
сутній на судовому засіданні, адвокат готує апе-
ляцію на рішення суду. Грецький суд вирішив, 
що українці порушили кілька грецьких законів: 
незаконний перетин кордонів країни Евросою-
зу, створення небезпеки для життя людей через 
перезавантаження яхти та відсутність рятуваль-
них засобів. У них не було документів на керу-
вання яхтою. На борту судна перебували 63 не-
леґальні міґранти. („Українська правда“)

 ■ Українця судять в Росії 

РОСТОВ-НА-ДОНУ. – 22 липня розпочалося пер-
ше засідання у справі українця Павла Гриба, яко-
го звинувачують у сприянні тероризму. На засі-
данні присутні український консул‚ українські і 
російські журналісти. За версією звинувачення, 
П. Гриб схиляв російську школярку Тетяну Єршо-
ву з Сочі виготовити та підірвати вибухівку. Суд 
звернув увагу, що в звинувальному акті вказана 
стаття‚ яка передбачає вісім років тюремного 
ув’язнення, але вона вже не діє. Прокурор зая-
вив, що це помилка, йдеться про нову редакцію 
цієї статті, за якою звинувачуваному загрожує до 
10 років колонії. П. Гриб‚ студент Києво-Могилян-
ської академії, викрадений у Білорусі 24 серпня 
2017 року і таємно перевезений на територію 
Росії. Він поїхав у Гомель, щоб зустрітися з дівчи-
ною з Росії, з якою до цього спілкувався тільки у 
соціяльних мережах. („Українська правда“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ТОЧКА ЗОРУ

Ігри українських політиків з Путіном
Тарас Кузьо

В українській політиці є своєрідна тенденція 
щодо ставлення до Володимира Путіна та зброй-
ної аґресії Росії проти сусідів. Її перші прояви 
можна було спостерігати у 2008 році, коли Росія 
вторглася в Грузію й дефакто анексувала Півден-
ну Осетію й Абхазію. У 2014 році, коли В. Путін 
окупував і анексував Крим та почав гібридну 
збройну аґресію на сході України, вона знову про-
явила себе.

Уперше про поділ українських політичних сил 
за їхнім ставленням до російської аґресії напи-
сав керівник департаменту українських студій 
Отавського університету Домінік Арель у сво-
їй статті „Україна після війни в Грузії“ для журна-
лу „Survival“. Хоча його аналіза стосувалася втор-
гнення Росії в Грузію, вона залишається актуаль-
ною і щодо нинішньої російської аґресії проти 
України.

З трьох основних політичних сил в Украї-
ні, Партія Реґіонів у 2008 році та її спадкоємець 
„Опозиційний бьок“ після 2014 року відверто 
обстоювали проросійські позиції. 

Другу групу представляють Бльок Юлії Тимо-
шенко у 2008 році та її партія „Батьківщина“ після 
2014 року, які невтрально поставилися до росій-
ської аґресії. У книзі „Росія проти всіх: криза сві-
тового порядку після Холодної війни“, Річард 
Саква пише, що „Кремль також був відкритий до 
конструктивної співпраці з Юлією Тимошенко“.

З 2014 року Ю. Тимошенко жодного разу не 
засудила В. Путіна за анексію Криму та зброй-
ну аґресію на сході України. Ім’я Путіна жодного 
разу не пролунало під час її нещодавньої конфе-
ренції „Новий курс України“. У своєму невтраль-
ному ставленні до В. Путіна Ю. Тимошенко неаби-
як нагадує американського президента Дональда 
Трампа, який теж не хоче критикувати В. Путіна.

Представники третьої групи політичних 
сил – „Наша Україна – Народна самооборона“ 
(НУНС) у 2008 році та „Бльок Петра Порошен-
ка“ і „Народний фронт“ після 2014 року – були і 
є послідовними критиками російської збройної 
аґресії.

Про Віктора Ющенка Д. Арель пише, що він 
„не вагався щодо своєї реакції на події в Грузії“. 
Він також зауважив, що невтральна (або навіть 

проросійська) Ю. Тимошенко у 2008 році суттє-
во відрізнялася від антиросійської Ю. Тимошенко 
під час Помаранчевої революції. Щось змінило-
ся в її ставленні до Путіна й Росії протягом 2005-
2008 років.

Позиція президента В. Ющенка й НУНС була 
значно ближчою до позиції Европейського Сою-
зу, ніж БЮТ. Ю. Тимошенко в 2008 році та після 
2014 року не виявляла чітко вираженої підтрим-
ки територіяльної цілісности України. Натомість 
НУНС охарактеризував російську збройну аґре-
сію як „абсолютне порушення фундаментальних 
норм міжнародного права“.

Невтральна (а насправді проросійська) пози-
ція Ю. Тимошенко й БЮТ виглядає досить іро-
нічно, адже між російською аґресією в 2008 році 
та у 2014-му є чіткий зв’язок. Млява відповідь 
Заходу на російську збройну аґресію в 2008 році 
й бажання новообраного Президента США Бара-
ка Обами (з підтримкою Державного секретаря 
Гиларі Клінтон і Посла США в Росії Майкла Мак-
Фола) перезавантажити взаємини з Росією наді-
слали В. Путінові повністю викривлений сиґ-
нал про примирення. В. Путін повірив, що повто-
рення збройної аґресії проти іншого сусіда Росії 
також матиме наслідком слабку реакцію з боку 
Заходу. На щастя, він серйозно прорахувався.

Спроби Б. Обами‚ а віднедавна – і Д. Трампа 
перезавантажити взаємини з Росією нагадують 
аналогічну поведінку з боку Ю. Тимошенко. Ми 
не знаємо, чому і як антиросійська Ю. Тимошенко 
зразка 2004 року стала прихильником невтраліте-
ту й налагодження стосунків з Росією протягом 
2005-2008 років, однак‚ цілком очевидно, що ця 
тенденція в українській політиці триває й нині.

У 2008 році Україні бракувало єдиної патріо-
тичної позиції, яка б однозначно засудила дії Росії 
в Грузії. На жаль, такої єдности серед українських 
політичних сил не вистачає й сьогодні, бо дея-
кі з них продовжують гратися в перезавантажен-
ня відносин з В. Путіном – соціопатом, який під 
„перезавантаженням“ розуміє повну капітуляцію.

„Газета по-українськи“

Тарас Кузьо – британський та канадський полі-
толог українського походження, спеціяліст з істо-
рії та політики незалежної України.

Активісти в Україні і по всьому світу продо-
вжують вимагати від Росії і її президента Володи-
мира Путіна звільнити незаконно утримуваних 

українців. Акції проходять в різних країнах і на 
різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov 
і #SaveOlegSentsov.

Copyright © 2018 RFE/RL, Inc. Передруковується з 
дозволу Радіо Вільна Европа/Радіо Свобода (https://
www.radiosvoboda.org/a/news/29390415.html).

(Закінчення зі стор. 1)

Ірина Геращенко в Мінську...

мічну привабливість України. За міжнарод-
ним договором Азовське море є морем вну-
трішнього користування як для України, так і 
для Російської Федерації. Його можуть вільно 
використовувати дві сторони, тому формально 
Росія може оглядати судна. 

Керівник Центру оборонних реформ Олек-
сандер Данилюк зауважив, що, на його пере-
конання, російська сторона створює пробле-
ми для суден, які заходять в Україну, для тис-
ку на неї, зокрема в питанні відновлення Укра-
їною водопостачання Криму. Він пояснив, що 
через затримки чужоземні судна починають 
переглядати свою логістику, щоб не заходити 
до портів Маріюполя та Бердянська, а це ство-
рює економічні проблеми для цих міст. 

Командувач Другої постійної військово-
морської групи НАТО Боудевін Бутс вважає, 
що нарощування військової потуги Росії у 
Чорному морі після незаконної анексії Криму 
призвело до збільшення присутности кораблів 
НАТО у Чорноморському реґіоні.

Б. Бутс сказав: „Ми представляємо оборон-
ну організацію і будемо діяти лише у тому разі, 
коли наші кораблі будуть атаковані“. Керів-
ник Представництва НАТО в Україні Олексан-
дер Вінніков зауважив: „НАТО не шукає кон-
фліктів і приводів для початку другої холодної 
війни. НАТО все ще сподівається на поліпшен-
ня відносин з Росією. Ми не можемо поверну-
тись до того рівня відносин, які були раніше, 
до тієї пори, поки Росія не зверне з нинішньо-
го хибного шляху, не розпочне поважати нор-
ми міжнародного права“.

„Укрінформ“

(Закінчення зі стор. 1)

Росія бльокує...

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

Річна передплата – $90. 
Додайте лише $5 і матимете обидві версії 
– паперову і електронну

Відділ передплати:
973-292-9800 дод. 3042
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 ■ Спільно врятували рятувальників

БЕЙРУТ, Ливан. — Міжнародна операція 22 лип-
ня врятувала сотні сирійських рятувальників та 
їхні родини перед військами Президента Баша-
ра аль-Асада, перевівши їх під покровом темря-
ви з Сирії через Ізраїль до Йордану. Ізраїльські 
збройні сили видали заяву, що операцію переве-
дено через „наглу загрозу” життям рятувальників 
у координації з США та кількома европейськими 
державами. Пізніше Йордан повідомив, що 422 
сирійських громадян перейшли його кордон. 
Рятувальники, звані „Білі шоломи”, були в остан-
ньому куточку Сирії під контролею опозиції, яка 
погодилася піддатися урядові. Сирійський уряд 
вважає цих рятувальників „терористами”, бо вони 
діють на територіях‚ контрольованих збройною 
опозицією. Прем’єр-міністер Ізраїля Беніямін Не-
танягу видав заяву, що до нього звернулися Пре-
зидент Дональд Трамп, Прем’єр Канади Джастін 
Трудо і кілька інших світових провідників, щоб 
допомогти евакуювати рятувальників. У спільній 
заяві Секретар закордонних справ Великобри-
танії Джеремі Гант і Секретар міжнародного роз-
витку Пені Мордавнт віддали честь „Білим шоло-
мам” за врятування понад 100 тис. життів під час 
війни в Сирії. „Ми вирішили, що в цих обставинах 
цим добровольцям був потрібний негайний за-
хист”, – сказано у заяві. („Chicago Tribune”)

 ■ Поповнюють стада слонів 

ЙОГАНЕСБУРҐ, Південна Африка. — Найбільша в 
світі компанія виробництва діямантів „De Beers” 
оголосила 23 липня‚ що вона почала перевози-
ти 200 слонів з Південної Африки до Мозамбіку, 
щоб підсилити стада в тій країні після того‚ як 
вони були спустошені за 15 років громадянської 
війни. Перших 60 цих найбільших у світі назем-
них ссавців будуть доставлені до національного 
парку Зінаве в центральному Мозамбіку. Ком-
панія надасть фонди, щоб запобігти браконьєр-
ству. („Bloomberg News”)

 ■ Китай хоче першости у світі

ЕСПЕН, Кольорадо. — Метою Китаю є заміни-
ти США як найсильнішу державу у світі, сказав 
Майкл Калінс, заступник директора Централь-
ного Розвідувального Управління (CIA). Висту-
паючи 20 липня на форумі в справах безпеки в 
Еспені, він сказав, що Китай провадить „холодну 
війну” проти США, використовуючи всі можли-
ві засоби‚ щоб підірвати статус США для того, 
щоб інші країни стали по боці Китаю, а не США. 
Коментарі М. Калінса були подібними до за-
вваг, які раніше висловили на форумі директор 
Федеральнoгo Бюро Розслідувань (FBI) Кристо-
фер Врен і директор національної розвідки Ден 
Ковтс. Але М. Калінс додав, що навіть партнери 
Китаю не схотіли б підтримувати спосіб життя 
в тій комуністичній країні. „Я оптимістично вва-
жаю, що у боротьбі за норми і правила і стандар-
ти поведінки, ліберальний національний поря-
док є сильнішим ніж репресивні стандарти‚ які 
китайці поширюють”, – він сказав. („CNN”)

 ■ Трагічне літо в Японії

ТОКІО. — Впродовж двох тижнів після того‚ як 
зливи завдали спустошення в Японії і спричини-
ли смерть 225 осіб, країна тепер переживає над-
звичайну спеку, від якої вже померло 77 осіб. 
Понад 80 відс. жертв спеки – це старші особи, 
віком 65 років життя і вище. Місто Кумаґая, на 
відстані 40 миль від Токіо, мало 23 липня рекор-
дову температуру 106 градусів, а в столиці було 
104 ступені. Охолодження кімнат і будинків є 
відносно рідким явищем в Японії, де впродовж 
років уряд провадив публічні кампанії‚ щоб мен-
ше покладатися на охолоджувальну технологію 
задля збереження довкілля. („The Japan Times”)

 ■ Прем’єр-міністер Гаїті зрезиґнував

ПОРТ-АУ-ПРИНС, Гаїті. — Прем’єр-міністер Гаїті 
Джек Ґай Ляфонтант зрезиґнував 14 липня. Його 
несподіваний крок був зроблений якраз перед 
тим, як він мав відповідати на питання про заво-
рушення, які охопили країну раніше цього міся-
ця після того‚ як уряд намагався підвищити ціни 
за паливо на 51 відс. Принаймні семеро осіб за-
гинули під час розрухів, а десятки підприємств 
були пограбовані. („Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

Неможливість Конституанти 
і прийдешня битва

Віктор Андрусів

Новий тип суспільних взаємин‚ котрих дуже 
потребує сьоднішня Україна‚ формується і здо-
буває перемогу „до“, а не „після“. Це, безсумнів-
но, стосується Конституції Бісмарка, ухвале-
ної після феноменальної перемоги над францу-
зами, як і Альбертинського статуту – документ 
був ухвалений під тиском революції 1848 року.

Таким чином, ми маємо дати відповідь на 
ключове питання: чи справді в Україні зформу-
вались нові соціяльні взаємини в суспільстві? 

На жаль, моя відповідь неґативна. Оби-
два Майдани‚ 2004 і 2014 року‚ не зформува-
ли нових суспільних взаємин. Незважаючи на 
те, що в обох випадках були започатковані нові 
процеси в країні (відкритість влади, демократія, 
волонтерство, добровольчі батальйони тощо), 
суспільство залишилось жити з основною сво-
єю хворобою – олігархами. Після обох Майда-
нів вони зберігали свою владу, примножували 
свої статки і управляли вибором українців. Ста-
ном на сьогодні олігархи залишаються найпо-
тужнішою організованою силою.

Про те, що не сформувались нові суспільні 

відносини свідчать і інші чинники.
По-перше, не виникло жодної успішної полі-

тичної партії, яка б не підтримувалась олігар-
хами, але становила впливову політичну хай 
навіть меншість.

По-друге, не виникло жодних нових форм 
організації, як‚ наприклад, дискусійні клюби, 
громадські плятформи, коаліції тощо. Тут важ-
ливо зробити уточнення, що подібні спроби 
виникали, але вони марґіналізовувались (як 
дискусійні клюби), або перетворювались на 
донорського симукляра (як „громадянське сус-
пільство“ на ґрантах).

Отже, в умовах підконтрольній олігархам 
реальности, що або хто може становити нову 
Конституанту, незалежну від них?

Йдемо далі: „А судді хто?“ Це питання в 
нашому випадку звучить так: а експерти хто? 
Хто ці люди, які наділили себе правом писати і 
ініціювати текст нової Конституції? Це питан-
ня вже лунало на зустрічі експертів з Юлією 
Тимошенко. І воно напряму пов’язане з попе-
редніми тезами. І Гамільтон і Медісон (автори 

ТОЧКА ЗОРУ

Політичне провідництво, якого немає
Тимофій Милованов

Українці розчаровані. Після 2014 року ми очіку-
вали швидких змін на краще. Чому їх не сталося? 
На мою думку, одна з проблем – у неадекватному 
провідництві, або точніше в його відсутності.

Сьогодні Україною керують дві людини – пре-
зидент та прем’єр-міністер. У нас війна з Росією, 
ламка економіка та проникаюча політична коруп-
ція. Суспільство стомилось і хоче змін. Ми вибо-
рюємо суверенітет, розбудовуємо підприємни-
цтво та управління державою.

Яким має бути політичне провідництво в таких 
умовах? Як мають ухвалювати рішення президент 
та прем’єр-міністер?

Як розмовляти з людьми? Як успішно впрова-
джувати зміни?

Я запропоную погляд з бізнес-науки. В умо-
вах невизначености, постійних змін та значних 
викликів підприємництву рекомендують вико-
ристовувати „навіґаційний“ стиль провідництва.

Мішель Сірет та Маріон Девін у книзі „Управ-
ління невизначеністю: стратегія для виживання 
та процвітання в турбулентні часи“ визначають 
навіґаційне провідництво таким чином:

„Спроможність вселяти колективні сенси того, 
де є організація, і впевненість та оптимізм руха-
тись вперед у невизначене майбутнє“.

Хоча цей стиль провідництва розроблено для 
підприємств, які оперують в умовах кризи, його 
принципи придатні і для політичного провідни-
цтва. Згідно з цими принципами, політичні про-
відники мають надихати суспільство на зміни, 
об’єднувати та надавати суспільству впевненос-
ти та оптимізму, що ми впораємося з викликами.

Наші сьогоднішні політичні провідники цього 
не роблять.

Але що саме вони роблять не так? Це легко 
зрозуміти, якщо подивитись на рекомендації М. 
Сірет та М. Девін. На жаль, наші провідники все 
роблять навпаки.

Поглянемо на першу рекомендацію: перейти 
від комунікаційної стратегії „говорити нічого 
[по суті], залишаючи людей менш впевненими в 
собі та менш готовими проявляти ініціятиву“ до 
„створювати впевненість та позитив, що розпо-
всюджується на всю організацію“.

Справді, наші провідники не пояснюють сус-
пільству справжні мотиви своїх рішень. Ще важ-
ливіше‚ що суспільство не розуміє стратегії наших 
політичних провідників. Невідомо, чи вона є вза-
галі.

„Робити реформи“ чи „боротися з корупцією“ – 
це не стратегія. Яку Україну ми будуємо? Яку еко-
номіку? Як будемо вирішувати проблему з Росі-

єю? Що з політичною корупцією?
Потрібна конкретика, але не „60 реформ“ чи 

„30 законопроєктів“. Потрібні чітки принципи, 
які зрозумілі людям. Потрібно цих принципів 
дотримуватись і постійно показувати це суспіль-
ству.

Відсутність чіткої та простої, але чесної комуні-
кації вбиває довіру до політичних провідників та 
бажання проявляти ініціятиву в уряді та суспіль-
стві в цілому і посилює атмосферу невизначенос-
ти.

Перелічу інші рекомендації:
– від провідницта „зверху-вниз“ – до провідни-

цтва „роблю, що обіцяю“;
– від провідницта „зверху-вниз“ – до створення 

„впевнености в напрямку розвитку“, навіть коли 
ви самі не знаєте, куди будемо рухатися через рік;

– від ухвалення рішень у стилі „я маю рацію“ – 
до прийняття інших точок зору;

– від однорідного провідництва (разом з одно-
думцями) – до різноманіття думок та співпраці;

– від накладення „найкращих практик“ на орга-
нізацію (державне управління) зверху-вниз – до 
підтримання ініціятиви та поширення добрих 
практик, що вже існують;

– від формальних процесів плянування, побу-
дованих на цифрах та даних, – до малювання 
яскравої картини майбутнього, у яку можуть 
повірити люди (але з розумінням, що ця картина 
може змінитися).

Сьогоднішній стиль комунікацій та провідни-
цтва в Україні можна описати як „технократич-
но-реформаторський“. Робляться складні речі, які 
важливі для оздоровлення держави та економіки.

Але – рішення ухвалюються маленькою гру-
пою політиків та експертів, суспільство не розуміє 
принципів такого ухвалення, а політичні провід-
ники бояться пояснювати ці – часто непопулярні 
– рішення.

До цього додається підозра великого прошарку 
суспільства, що боротьба з корупцією відбуваєть-
ся більше на папері, ніж насправді.

Так ми Україну не розбудуємо. Нам потрібні 
інші провідники: які будуть надихати, але одно-
часно будуть чесно говорити про виклики перед 
нами, і будуть досить компетентними, щоб ми 
могли повірити, що вони спроможні провести нас 
в наше краще майбутнє.

„Українська правда“

Тимофій Милованов – співзасновник і член ред-
колеґії „VoxUkraine“, професор Пітсбурзького уні-
верситету‚ почесний президент Київської Школи 
Економіки‚ Пітсбурґ‚ Пенсильванія. 

(Закінчення на стор. 15)
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 ■ Критикують конґресмена за Голодомор

ТЕЛЬ-АВІВ. — Ізраїльська газета „Haaretz” 20 
липня скритикувала виступ американського 
конґресмена за те‚ що він здогадно применшив 
ролю Голокосту, порівнюючи його до штучно-
го голоду в підсовєтській Україні в 1930-их ро-
ках. Виступаючи 18 липння на конференції, яку 
організував консервативний Американський 
підприємчий інститут, республіканський кон-
ґресмен Майкл МекКол з Тексасу сказав, що 
„Сталін вбив більше людей в Україні‚ ніж Гітлер 
вбив євреїв в Другій світовій війні.” Українсько-
канадський історик Джан-Пол Гімка обчислює 
число жертв Голодомору приблизно на 4 млн., 
але інші експерти кажуть, що їх було понад 
двічі більше. Націоналістична історіографія 
набрала розгону в 2000-их роках за часів то-
дішнього Президента Віктора Ющенка, котрий 
твердив‚ що голод був „геноцидом‚ який зни-
щив понад 10 млн. жертв”. Під час поминаль-
ної церемонії минулого року Президент Пе-
тро Порошенко сказав, що вмерло 7-10 млн. 
українців, і що „невизнання Голодомору є так 
само неморальне, як заперечення Голокосту”. 
У 2009 році Служба безпеки України опри-
люднила документ‚ називаючи тих, кому вони 
приписують відповідальність за Голодомор. 
Більшість цих імен були єврейськими. („Jewish 
Telegraphic Agency”)

 ■ Китай звільнив дружину дисидента 

БЕРЛІН. — Китай звільнив Лю Ся, дружину дис-
идента Лю Сяобо, після восьми років домаш-
нього арешту. Її чоловік отримав Нобелівську 
премію миру в 2010 році під час відбування 
11-річного вироку ув’язнення за його проде-
мократичні писання. 61-літній дисидент був 
звільнений минулого року на медичний па-
роль, але помер 13 липня 2017 року на рака 
печінки. Його ув’язнення і домашній арешт 
дружини стали разючими символами нама-
гань комуністичного уряду не допустити, щоб 
ця пара стала надхненням для інших китай-
ців. 57-літня поетеса, якій ніколи не висуне-
но кримінального обвинувачення, прилетіла 
10 липня до Берліну під час державної візити 
Прем’єра Китаю Лі Кеквіянґа. Канцлер Німеч-
чини Анґела Меркель реґулярно зустрічаєть-
ся з дисидентами під час своїх візит до Китаю 
і вона підносила справу Лю Ся в минулому, 
включно з візитою у травні. Представник ки-
тайського уряду заявив, що Лю Ся вилетіла до 
Німеччини „добровільно для медичного ліку-
вання”.(„Associated Press”) 

 ■ Суд підтримав право носити зброю

САН-ФРАНЦИСКО. — Федеральний апеляційний 
суд підтримав право громадян відкрито носити 
зброю. Рішення суду з 24 липня встановило, що 
Друга поправка до Конституції США дозволяє 
приватним особам відкрито носити зброю для 
самооборони. Позов до суду подав мешканець 
Гаваї, якому стейт не хотів дати цього права. 
Це рішення 9-го Окружного апеляційного суду 
США означає, що вже шість окружних судів ви-
несли подібне застосування Другої поправки, 
яка була прийнята 1789 року. Це питання може 
остаточно опинитися перед Верховним судом 
США. („Reuters”)

 ■ Зростає смерть від хвороб печінки

ЕН-АРБОР, Мишиґен. — Число смертей від хво-
роб печінки зростає різко у США і лікарі знають 
причину – надмірне споживання алькогольних 
напоїв, особливо серед молодих людей. Вчені з 
Мишиґенського університету та Ветеранського 
шпиталю в Ен-Арборі опублікували 18 липня 
висліди своїх студій федеральних статистич-
них даних з 1999-2016 років. Аналіза показала, 
що кількість смертей від цирозу печінки зрос-
тає на 10 відс. щорічно серед осіб у віці 25-34 
років життя. За дані роки смерть від цирозу пе-
чінки серед населення США зросла на 65 відс., 
а число смертей від раку печінки подвоїлося, 
особлив серед осіб у віці 55-64 років життя. 
Вчені перестерігають, що люди повинні обмеж-
увати своє споживання алькогольних напоїв. 
(„NBC News”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
ГРАНІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Футбол як форма політики
Олександер Гаврош

У часи гібридних воєн навіть футбол став 
інструментом політичного життя. Футбольна 
першість світу в Росії ще задовго до її початку 
набула неспортивного протистояння. (Недарма 
лунають голоси, що навіть право на його прове-
дення було куплене. Володимир Путін вирішив 
скористатися любов’ю мільйонів глядачів до гри 
в копаний м’яч, аби подати всьому світові вигід-
ну картинку про нинішню Росію.)

Натомість після 2014 року залунали голоси 
про неможливість проведення світової першо-
сти в країні-аґресорі. Керівники багатьох країн 
відмовилися їхати на чемпіонат, мотивуючи це 
небажанням навіть опосередковано підтримува-
ти путінський режим, який винний в розпалю-
ванні збройних конфліктів в Україні та Сирії, що 
призвели до десятків тисяч жертв.

На цьому тлі новою інформаційною бомбою 
вибухнуло гасло „Слава Україні!“ від хорват-
ських футболістів, що перемогли збірну Росії. 
ФІФА та Федерація футболу Хорватії вирішили 
покарати колишніх київських динамівців Оґнє-
на Вукоєвича та Домаґоя Виду за патріотичний 
вигук і ще раз засвідчили, що футбол – це також 
політика. Адже в самому гаслі „Слава Украї-
ні!“, як і в подібному „Вів ля Франс!“, нема нічого 
протизаконного. (Так само, як і в „Слава Росії!“ 
чи „Слава Польщі!“). Це тільки в московському 
викривленому сприйнятті вигук на прославлян-
ня країни є націоналістичним. До слова, нещо-
давно з приємним здивуванням дізнався з мему-
арів, що так віталися у Карпатській Україні у 
1939 році – ще до початку Другої світової війни.

Великого резонансу на Закарпатті набула 
звістка про політичний футбол з сепаратист-
ським ухилом. У червні у Лондоні на самопро-
голошеному чемпіонаті світу невизнаних дер-
жав взяла участь команда „Карпатолйо“ („Закар-
паття“), яка складалася з вихідців із Закарпаття, 
що грають у футбольних першостях Угорщини. 
Абсолютна більшість цих угорців давно виїха-
ли з України і лише кілька мають українське гро-
мадянство (окрім угорського). Тобто, до ниніш-
нього Закарпаття вони вже ніякого стосунку не 
мають.

Однак‚ це не завадило їм у 2015 році зформу-
вати команду, яку гордо назвали „Закарпаттям“, 
і представляти її на різних змаганнях невизна-
них держав. Політичний підтекст такого футбо-
лу очевидний. Досить сказати, що у цих змаган-
нях беруть участь збірні Південної Осетії, Абха-
зії, представників Донецької і Луганської „наро-
дих республік“.

Без сумніву, що тут не обійшлося без учас-
ти Будапешту. Адже на цих змаганнях угорців 
представляють аж три команди, названі іменами 
територій у сусідніх країнах, населених помітною 
мірою угорцями за національністю – це „Карпа-
толйо“ (Kárpátalja – буквально це, власне, „При-
карпаття“, як бачать реґіон з боку Угорщини – 
звідти це „перед Карпатами“, а не „за“ ними, як з 
погляду решти України), „Фелвідейк“ (Felvidék – 
„Верхня земля“, назва значної частини Словаччи-
ни в угорській традиції) та „Секельський край“ 
(Székelyföld – це територія в Румунії). Без під-
тримки Угорщини ці команди навряд чи висту-
пили б. Адже всі футболісти „Карпатолйо“ – гро-
мадяни Угорщини і учасники угорських першо-
стей. Тільки наївний не зможе побачити тут чіт-
кого політичного підтексту. Навіть футбол Буда-
пешт використовує для критики Тріянонсько-
го договору 1920 року, за яким колишня Угорщи-
на позбулася значних територій, захоплених нею 
раніше.

Команда „Карпатолйо“ на змаганнях пред-
ставлена символікою Закарпатської области, а 
це вже пряме посягання на українську терито-
рію. До того ж, угорців на Закарпатті усього 12 
відс., і представляти вони можуть хіба що вузь-
ку 20-кілометрову прикордонну смугу, а не цілий 
край.

Футбольна провокація вдалася: про чемпі-
онат „сепаратистів“ заговорили. Відреаґували 
навіть Міністер закордонних справ України Пав-
ло Клімкін та Міністер молоді і спорту Ігор Жда-
нов. Якщо торік звістку про участь „Карпатолйо“ 
в европейському турнірі українська влада про-
пустила повз вуха, то цього разу Служба безпеки 
України оголосила офіційні застереження двом 
гравцям-громадянам України та ініціювала перед 

РЕЗОНАНСНА ПОДІЯ

Чому активісти пікетували „Ocean Plaza“
Олександер Солонько

Днями в Києві націоналісти пікетували торго-
вельно-розважальний центр „Ocean Plaza“. При-
чини до простого банальні та зрозумілі укра-
їнському суспільству: „Ocean Plaza“ – це біз-
нес російського мільярдера Аркадія Ротенберґа, 
одного з найближчих друзів Володимира Путіна.

Нещодавно США наклали на А. Ротенберга 
санкції за будівництво сумновідомого Керчен-
ського мосту, який з’єднує Крим з Росією.

Натомість українська влада навіть не звертає 
уваги на його бізнес в Україні. Або лише вдає, 
що не помічає. Враховуючи грізні заяви україн-
ської влади, яка публічно засудила будівництво 
Росією мосту, ми бачимо абсолютно протилеж-
ні дії.

Яким чином можна було не помічати бізнес 
будівельника мосту А. Ротенберґа, який роз-
ташований фактично в центрі Києва? У такій 
ситуації активісти ще раз звернули увагу сус-
пільства на кричущі факти успішного існування 
бізнесу путінських друзів в Україні.

Як би мала діяти українська влада? Діяти 
симетрично російським окупантам.

Усе майно українських компаній у Криму було 
націоналізоване окупаційною владою. Те саме 
потрібно зробити і з російським бізнесом, осо-
бливо з тим, хто причетний до окупації Криму, 
зокрема активами А. Ротенберґа. Проте це не 
тільки не розглядається, навіть санкції не запро-
ваджуються. Більше того, влада дає можливість 
А. Ротенберґові не тільки вийти сухим з води, 
але й добре заробити!

Кінцевий власник цього торговельно-роз-
важального центру компанія „Нєдвіжімость“, 

підконтрольна російським бізнесменам Ігоре-
ві Ротенберґові, Олександрові Пономаренкові та 
Олександрові Скоробогатькові, веде переговори 
з українським інвестиційним фондом „Dragon 
Capital“ про продаж „Ocean Plaza“ в Києві за 300 
млн. дол. Приблизно стільки ж було вкладено в 
будівництво центру. Тобто, враховуючи щоріч-
ні прибутки центру та продаж за собівартіс-
тю, друг В. Путіна ще й добряче заробить і легко 
виведе з України ці гроші.

Дуже незрозумілою є позиція власника інвес-
тиційної компанії „Dragon Capital“ Томаша Фіа-
ли. Безумовно, для нього „це чисто бізнес“. Про-
те для людини, яка в Україні заробила свої пер-
ші великі статки та заробляє далі, яка володіє 
потужним начебто проґресивним медія-голдин-
ґом, питання совісти та моралі мали хоча б щось 
вартувати.

Купивши „Ocean Plaza“ в А. Ротенберга, Т. Фіа-
ла виведе з економіки України 300 млн. дол. І 
водночас покаже всьому світу, що Україна тор-
гує з окупантами та ще й дає їм заробити.

А як це сприймуть у США, де проти А . Ротен-
берґа діють санкції? Так, Т. Фіала хоче купи-
ти задешево ліквідний актив. Але вибачте, це не 
робиться ціною втрати репутації та іміджу.

Власне, акція активістів звертає увагу влади та 
стимулює врешті-решт запровадити санкції та 
націоналізувати активи не тільки А. Ротенбер-
ґа, але й усіх російських олігархів, причетних до 
окупації Криму та війни на Донбасі.

„Українська правда“

Олександер Солонько – політичний аналітик‚ 
громадський активіст‚ Київ.

(Закінчення на стор. 14)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Що каже про Україну демографія?
Демографія‚ якщо коротко‚ – це наука про населення країни‚ його 

склад і його рух у сторону збільшення чи зменшення. Самозрозуміло – 
якщо зменшення швидке і надмірне‚ то це не може не мати неґативного‚ 
гальмівного вппливу на розвиток даної спільноти. Що в цьому питанні 
демографія свідчить про українську державу? Які процеси там відбува-
ються і чи є вони лише кількісними‚ чи також виявляють себе на глиб-
шому рівні людсього співжиття‚ віддзеркалюються в самому людському 
світовідчуванні і світорозумінні?

Очевидною є‚ на жаль‚ тенденція до таких демографічних змін‚ котрі‚ 
якщо не вжити рішучих і ефективних заходів‚ можуть перерости у небез-
печну кризу. Експерти ООН прогнозують‚ що у випадку‚ коли ситуація не 
зміниться на краще‚ за 30 наступних років Україна втратить ще 10 млн. 
свого люду. Й не тільки через еміґрацію‚ а й через дуже несприятливе 
співвідношення між народжуваністю і смертністю: статистика стверджує‚ 
що тепер в Україні на 100 померлих припадає тільки 56 новонароджених.

Фактом є‚ що на початку 1990-их років населення країни становило 52 
млн. осіб‚ а нині їх – на 10 млн. менше‚ й то не рахуючи мешканців анек-
сованого Росією Криму. Щоправда‚ якісній аналізі заважає те‚ що вже 17 
років держава на робить перепису. Згідно з переписом 2001 року‚ насе-
лення тоді складало майже 48.5 млн. осіб: 32 млн. міського і вдвічі менше 
– сільського. З того часи чинників‚ що ведуть до змешення кільости 
населення‚ не меншає‚ а більшає. Головний з них – економічна слабкість 
держави‚ матеріяльна бідність більшости населення‚ від якої люди нама-
гаються рятуватися‚ знаходячи працю в сусідніх країнах – Польщі‚ Чехії‚ 
Італії‚ Португалії.

Але ж хіба не залишаються вічною істиною мовлені Господом слова: 
„Не хлібом єдиним жива людина…“? Хіба люди не залишалися людьми 
навіть в роки страшних голодоморів і кривавих сталінських масових 
репресій? Хіба вже ні для кого нічого не значить сама Україна – як без-
межний‚ невичерпний світ національної культури‚ народних традицій‚ 
народної мудрости? Адже для того‚ щоб побачити позитивні процеси‚ 
досить поставити перед очима реальну картину останніх чотирьох років‚ 
протягом яких сотні тисяч українців зі зброєю в руках захищають свою 
батьківщину від московських окупантів. Хіба це не той чинник‚ що в 
більшій мірі‚ ніж навіть економічний‚ сприяє формуванню національної 
самосвідомости‚ становленню національної ідентичности?

Завдання полягає в тому‚ щоб цей чинник винести на поверхню сус-
пільної свідомости. Дві революції‚ попри їхнє очищаюче значення‚ не 
принесли 100-відсоткового позитивного результату‚ він може прийти від 
революції духовної‚ Революції Любови до рідної землі. Певна річ‚ здій-
снити її можуть молоді‚ не забруднені політиканством сили. 

„Визначальним елементом життя мають стати цінності“‚ – каже колиш-
ній в’язень совєтських тюрем Мирослав Маринович. З цією думкою 
неможливо не погодитися.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
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ІСТОРІЯ

Невідомий монастир-фортеця 
в Києві на Подолі

Олександер Толпигін

КИЇВ. – Однією   з найулюбле-
ніших вуличок Старого Подолу 
була для мене вулиця Зелінського, 
як вона називалась за радянської 
доби. Тепер це Покровська вулиця, 
як називалась вона до більшовиць-
кої революції, хоча в середньовіч-
чя вулиця мала назви Гнила і Чор-
на Грязь. Ця вуличка невелика, але 
на ній   збереглось багато пам’яток 
ХVІІІ-ХІХ ст.

Особливо мене   цікавила дзвіни-
ця церкви Миколи Доброго, збудо-
вана 1716 року. Після пожежі 1718 
року лише в 1781 році дзвіницю 
перебудував Іван Григорович-Бар-
ський. 

А як же виглядала сама церква? 
Якось до моїх рук потрапила робо-
та Віктора Вечерського про втраче-
ні пам’ятки‚ звідки я дізнався про 
побудову храмів на цьому місці.   
Мурована церква св. Миколая збу-
дована в 1800-1807 роках   на міс-
ці одноіменної церкви 1706 року, 
яка в свою чергу була спорудже-
на   взамін дерев’яної   Микільської 
церкви‚ зафундованої в кінці ХVІ 
ст. козацьким   гетьманом Самій-
лом  Кішкою на знак вдячности за 
визволення з турецької неволі. При 
цій церкві  був шпиталь, від якого її 
прозвали „Миколою Добрим“.

Останній за чергою був мурова-
ний   храм‚ збудований в 1800-1807 
роках за проєктом головного архі-
тектора Києва Андрія Меленського 
коштом відомого київського купця 
Сухоти. Церква була квадратовою   
в пляні з однією масивною  банею і 
двома циліндричними вежечками-
дзвіничками на чолі.

На жаль‚   храм був знищений 
1935 року. Одразу постає питан-
ня‚ для чого на церкві архітектора 
А. Меленського було дві дзвінич-
ки, коли   поруч є дзвіниця почат-
ку XVIII  ст. Український дослідник 
Гліб Івакін в своїй  роботі про істо-
ричний розвиток Києва (Київ‚ 1996 
рік.) пише‚ що до якоїсь із споруд 
на цьому місці мають відношення 
і фундаменти‚ виявлені під бруків-
кою Покровської вулиці у 1948  році 
під час прокладання газопроводу. 
Не виключено, що  це були підмур-
ки південної   стіни та двох стовпів   
храму‚ вписаного в лінію оборон-
них стін.

Для того‚ щоб знайти архітек-
торів‚ які споруджували проїздну 
башту і фортечні стіни‚ ми виріши-
ли віднайти місце‚ де зустрічають-
ся аналогічні орнаменти   у формі 

ґрат‚ як на проїздній башті в Києві 
на Подолі.

На жаль‚ на території України, 
Білорусі та Росії ми подібних орна-
ментів не віднайшли. Тоді ми вирі-
шили розширити наш пошук і зна-
йшли в старовинному монастирі в 
Путна-горі, в Молдові, дуже схожі 
орнаменти. Цей монастир заснував 
господар Молдови Стефан Великий 
в 1466-1469 роках. За свою історію 
монастир не раз був ареною крово-
пролитних битв, багато разів горів 
і руйнувався, але знову відновлю-
вався зі збереженням і відбудовою 
старих архітектурних форм.

Іншою мандрівкою була подорож 
до Вільнюса‚ де за часів князюван-
ня Великого князя Ольгерда в 1346 
році було засновано Пречистен-
ський собор‚ споруджений   київ-
ськими архітекторами на взірець 
Собору св. Софії у Києві.   Саме в 
цьому православному храмі Віль-
нюсу ми віднайшли дуже близь-
кі орнаменти, як на брамі монасти-
ря-фортеці на Подолі. Ми вважає-
мо, що в часи будівництва монас-
тиря-фортеці у Києві ще мали 
залишатись давні орнаменти, які 
й були запозичені через 200-300 
років київськими майстрами у сво-
їх предків. Таким чином, будівель-
ні роботи на спорудженні монасти-
ря-фортеці на Подолі спиралась на 
спадщину київської школи архітек-
тури.

Загальний вид Подолу з церквою Миколи Доброго. (Фото: Вікіпедія)

Дзвіниця церкви Миколи Доброго. 
(Фото: Вікіпедія)
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Щиро дякуємо всім жертводавцям 
за підтримку пресфонду „Свободи“! 

Пресфонд
„Свободи“ за травень 2018 року

Львів зачарував теплотою
Якщо розповідати про Львів на підставі 

погоди протягом шести днів мого перебування, 
то можна говорити про враження надзвичайно 
соняшне. Львів як завжди зігрів своїм промін-
ням і теплотою. Якщо Україна крокує в Евро-
пу‚ то Львів йде попереду. До міста приїздить‚ 
здається‚ вся Европа. Мови різні‚ але все таки 
найбільш чутною мовою у Львові є українська. 
Написи всі українські. Службовці україномов-
ні та ввічливі. 

У Львові я перебував в минулому багато 
разів переважно як турист, але навіть як актор 
на сцені театру ім. Марії Заньковецької, що‚ 
напевне‚ було апогеєм моєї незначної актор-
ської кар’єри, а також бував на різних конфе-
ренціях. Віднедавна мої діти і я з дружиною 
почали частіше приїжджати до Львова і ми 
навіть купили синові помешкання. 

Пішов я до відділення „Приватбанку“. Були 
вже дев’ять відвідувачів‚ з них п’ятеро – тем-
ношкірих. Гомоніли українською мовою. Мені 
пояснили‚ що це студенти медицини з Ніґерії 
чи інших держав Африки‚ які переважно віль-
но володіють українською мовою. У банку не 
вдалося нічого полагодити, тому що примітив-

ні закони України та й правила самого „При-
ватбанк“ не спияють поповненню грошей в 
Україні. 

У час мого перебування відбувався з’їзд релі-
гійної групи Свідків Єгови. Сказали мені, що 
близько 45 тис. осіб з цієї нагоди перебувають 
у Львові. Бачив я цих свідків‚ бо вони ходили з 
розпізнавальними написами‚ гомоніли майже 
усі англійською мовою‚ але московської мови 
не було чути. Це мене тішило.

У час моєї поїздки відбувалася також у Льво-
ві конференція українських кредитових коопе-
ратив з діяспори та України. 

Одначе не усе у Львові так‚ як мало б бути. 
При залізничному двірці стоять водії таксі-
вок. Запитую‚ скільки коштуватиме поїздка на 
Пекарську вулицю. Водій дивиться чомусь на 
хмари‚ немов там цінник. Врешті відповідає‚ 
що така подорож може коштувати від 50 до 250 
грн. Залежить від гаманця пасажира. Львівські 
хитруни! Мабуть‚ це також належить до чарів 
Львова.

Аскольд С. Лозинський‚ 
Ню-Йорк

Філядельфія готується 
до свята незалежности

Цього року українська громада міста пля-
нує урочисто відзначити академією-концертом 
27-му річницю української незалежности. Для 
цього створено громадський комітет з представ-
ників 18 суспільно-громадських та молодіжних 
організацій міста. У проводі Громадського комі-
тету Уляна Мазуркевич – голова, Христя Сеник 
– заступник голови, Оля Костів і Ляриса Кебуц 
– писарі, Ляриса Стеблій – скарбник, Осип Рож-
ка – преса. 

Запляновано концерт 24 серпня,  о 7-ій год. 
вечора. Перед публікою вперше виступлять 
Анна і Дмитро Шелести –  піяністи, які здобули 
високі нагороди в лютому цього року  й  висту-
пали в Карнеґі-Гол в Ню-Йорку. Піяністи випус-
тили компакт-диск „Українська рапсодія“, на 
якому записано композиції Миколи Лисенка, 
Левка Ревуцького, Олександра Жука і Миросла-
ва Скорика.

Участь у святі візьме заслужений хор „Про-
метей“, який вже 56 років виступає на святах як 
амбасадор української пісні.

Дитячий хор „Соловейки“ стане окрасою свя-
та. Юлія Ступінь і Галина Боднар грою на банду-
рах та співом чаруватимуть публіку.

 
Уляна Мазуркевич, 

Філядельфія

Моя порада про будову доріг
Останніми днями серед громадян України 

було проведено широке соціологічне опитуван-
ня за темою: які економічні реформи найкра-
ще були впроваджені в Україні за час правлін-
ня Володимира Гройсмана? І виявляється, люди 
наївно повірили у децентралізацію фінансуван-
ня. Ой, лишенько! 

От візьмемо будівництво доріг, яке тепер 
мусить фінансувати кожна область самостій-
но. Мусить, але не фінансує. Чому? Причина 
проста: а що будуть мати для себе перші осо-
би области, якщо й справді витратять виділені 
їм урядом кошти на будівництво доріг? Може 
бути медаля на груди, а то й просто рукостис-
кання президента та кілька сантиметрів чер-
воної стрічки від урочистостей при відкритті 

побудованої дороги.
Дурних немає! Що керівникам з того руко-

тискання? Їм треба грошей у кишеню. Та 
побільше! Найпростіше це зробити так: доро-
ги не будувати‚ гроші покласти в банк на 
депозит під високий відсоток‚ голосити кон-
курс серед фірм, бажаючих будувати дороги‚ 
але усі пропозиції відхилити (причин мож-
на придумати сотні)‚ наприкінці року отрима-
ти в банку „чесно зароблені мільйони“. Голо-
вне, справедливо їх поділити між співучас-
никами „проєкту“, аби ніхто не поскаржився. 
Ну то як? Я ж казав, що це простіше, ніж дві-
чі по два! 

Володимир Єфимов‚
Дніпро

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ІНІЦІЯТИВА

Заява Виборчої Ради
Ми, представники різних сфер суспільства  

України – науки, освіти, культури, засобів масо-
вої інформації, підприємництва, експертного 
середовища – розуміючи всю відповідальність 
та складність питань, які виникають перед кож-
ним громадянином напередодні та під час пре-
зидентських і парляментських виборів наступ-
ного 2019 року, а також враховуючи що: 

– виборча кампанія в Україні вже фактично 
почалась;

– переважна більшість громадян не знає, за 
кого голосувати,  оскільки для більшої частини 
громадян не існує авторитетних демократичних 
провідників, які могли б претендувати на вищу 
посаду в країні;

– загострюється політична боротьба в умовах 
різкого падіння рейтинґів більшости провідних 
політиків;

– практично всі основні політичні сили вда-
ються до популізму задля маніпуляції виборця-
ми;

– в умовах олігархічної монополізації загаль-
нонаціональних засобів масової інформації 
фактично відсутня   система незалежної і від-
критої комунікації політиків і громадян, яка б 
створювала умови для раціонального і розваж-
ливого вибору представників політичної еліти;

– політична еліта все більше втягується у 
передвиборні маневри, популізм та масові шоу, 
протидіючи публічній конструктивній критиці 
політичної влади;

– існує небезпека перерозподілу та викорис-
тання адміністративних, фінансових та медій-
ного ресурсів з метою адміністративного впли-
ву на виборчий процес;

– в країні відсутня спільність дії демократич-
них політичних сил, щоб запропонувати консо-
лідовану конструктивну альтернативу розвитку 
країни,

– а також виходячи з того, що нам всім за 
умови високого рівня недовіри до влади та полі-
тичної кляси в цілому життєво необхідні мак-
симально ясне бачення позитивної та реаліс-
тичної перспективи для країни, команда полі-
тиків та управлінців, здатна втілити її в жит-
тя, а також консолідація відповідальних і твор-
чих сил суспільства довкола них не лише на 
час виборів, але й для повсякденного сприяння 
такій команді у реформуванні суспільства і дер-
жави,

– вважаємо, що за умови відсутності єдности 
демократичної опозиції та поширення впливу 
політичного популізму слово має сказати неза-
лежна громадська експертиза. Саме задля кон-
солідації суспільства і політикуму ми розпочи-
наємо діяльність громадської ініціятиви Вибор-
ча Рада.

Виборча Рада   є постійною публічно діючою 
інтелектуально-експертною радою, яка має на 
меті позапартійно вплинути на хід виборчих 
кампаній 2019 року та зміст політики в Україні 
шляхом незалежного змістовного обговорення 
та широкого оприлюднення експертних оцінок 
програм політичних партій та окремих кандида-
тів, команд кандидатів та їхніх особистих якос-
тей щодо:

– конструктивности змісту їх виборчих про-
грам, стратегій, плянів та висловлювань на 

Анна і Дмитро Шелести. (Фото: Ліза Мазуко)

(Закінчення на стор. 16)
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Київський Патріярхат має нову церкву у США

Левко Хмельковський

КАНАДЕНСІС, Пенсильванія. – 
7 липня освячено Українську пра-
вославну церкву св. Михаїла Київ-
ського Патріярхату. Храм спорудило 
у 1859 році Німецьке євангельське 
братство, потім у ньому правила 
Моравська церква. Затишну лісову 
садибу придбано повністю для Київ-
ського Патріяхату і настоятель пара-
фії митрофорний протоєрей Адрі-

ян Бойко має надію створити тут 
перший у США чоловічий монастир 
Київського Патріярхату. Для цього є 
усі необхідні приміщення. 

Освятили престол і храм вісім 
священиків – оо. Мар’ян Чайків-
ський, Адріян Бойко, Зиновій Жоло-
бак, Григорій Цюман, Ярослав 
Яриш, Михайло Федорак, Олексій 
Гольчук, а Стефан Чопко прихав на 
свято зі Львова.

Гостями парафії були віруючі 

Білоруської автокефальної право-
славної церкви Жировицької іко-
ни Божої Матері в Гайленд Парку, 
Ню-Джерзі, на чолі з настоятелем З. 
Жолобаком, який виголосив про-
повідь про свято Різдва Івана Хрес-
тителя і подарував церкві частинку 
мощів преподобного Луки, економа 
Печерського. 

Співав хор білоруської церкви на 
чолі з Якубом Сапежинським. Були 
також гості з Української православ-

ної церкви св. Андрія Первозваного 
з Савт-Бавнд-Бруку, Ню-Джерзі.

Настоятель о. Адріян Бойко роз-
повів про ікони з Почаєва і Зарва-
ниці, які прикрасили храм. Іко-
ну Зарваницької Божої Матері він 
вишив сам з участю добровільних 
помічників. 

Свято закінчилося спільним обі-
дом у церковній залі і на мальовни-
чій гірській галявині, дуже схожої на 
карпатську полонину. 

Благодійний концерт допоможе жіноцтву
Левко Хмельковський

НЮ-ЙОРК. – Благодійний кон-
церт клясичної вокальної музи-
ки „Дніпровський вальс“ відбувся 
8 липня в Українському Народно-
му Домі. Він був частиною Україно-
американського благодійного про-
єкту „Незабутня Квітка“, метою яко-
го є придбання рухомих мамографів 
для діягностування у жінок Укра-
їни раку молочної залози, від яко-
го померла відома співачка Квітка 
Цісик. Рушій концерту – засновник 
проєкту Алекс Ґутмахер, який був 
ведучим на благодійному концерті.

А. Ґутмахер привітав численних 
гостей, зокрема Генерального кон-
сула України в Ню-Йорку Олексія 
Голубова, Почесну голову Союзу 
Українок Америки Ірену Куровиць-
ку, настоятеля Української като-
лицької церкви св. Юра о. Еміліяна 
Дороша та інших. 

Світлана Махно прочитала 

вітальні листи від Президента Укра-
їни Петра Порошенка, Міністра 
культури Євгена Нищука, колек-
тиву Вінницької швейної фабрики 
„Лілея“ з міста Хмільника Вінниць-
кої области, робітницю якої Вален-
тину Горячук лікують після діягно-
зи, визначеної з допомогою пере-
сувного мамографа. Такі пересув-
ні мамографи, придбані завдяки 
проєктові „Незабутня Квітка“, вже 
діють у Вінницькій, Житомирській, 
Хмельницькій областях.

З вітанням і подякою за піклу-
вання про українське жіноцтво 
виступив Генеральний консул Укра-
їни в Ню-Йорку О. Голубов, який 
сердечно привітав оперну співачку, 
заслужену артистку України Люд-
милу Фесенко, яка була зіркою бла-
годійного концерту.

На благодійне свято прибула чис-
ленна група гостей з Американ-
ської асоціяції ветеранів Другої сві-
тової війни, від яких звернулися з 

вітаннями і квітами до Л. 
Фесенко голова цієї асо-
ціяції Борис Фельдман і 
Фіра Стукельман.

Солістка тричі вихо-
дила на сцену з трьо-
ма пісенними бльока-
ми. Вона виконала твори 
Миколи Лисенка, Кири-
ла Стеценка, Ігоря Шамо, 
інших українських копо-
зиторів, арії з італійської 
оперної клясики, україн-
ські народні пісні. 

В дуеті і разом з солісткою висту-
пали скрипаль-віртуоз Валерій 
Жмуд і гітарист Сергій Победін-
ський. За роялем був професор 
Одеської консерваторії заслужений 
артист України Ернест Штейнберґ. 
Разом з артистами українські пісні 
співала уся заля. 

Громадська організація „Неза-

бутня Квітка“ зі Львова прислала 
музичні записи і книги, які пропо-
нувала гостям Галина Рідка. 

Допомогли провести благодій-
ний концерт Федеральна Кредито-
ва кооператива „Самопоміч“-Ню-
Йорк, Юридична консультація Іло-
ни Джамгарової, д-р Михайло Фул-
мес, ресторан „Веселка“ та інші бла-
годійники. 

84-ий День Української Семінарії  
відбудеться в неділю 29 липня

МАЙНЕРСВІЛ, Пенсильванія. – 
84-ий щорічний День Української 
Семінарії відбудеться в неділю 29 
липня під час пікніку в церкві св. 
Миколая в Прімровз (близько Май-
нерсвіл, Скукіл Кавнті) Пенсильва-
нія. Цей щорічний захід спонзору-
ється 20 парафіями і вірними Пів-
денно-Антрацитного Деканату.

Об 11 год. ранку Єпископ Андрій 
Рабій відслужить Божественну 
Літургію в співслужінні духовен-
ства деканату.

У  р о з в а ж а л ь н і й  п р ог р а -
мі візьмуть участь ансамблі ,,Каз-
ка”, ,,СпівЖиття” і група ,,Полька 
бенд”. Для відвідувачів буде продаж 
українських сувенірів, включаючи 
вишивки та писанки. 

Гості зможуть пригоститися 
українськими та американськими 

стравами, домашньою випічкою. 
Вхід й паркування вільні.  Можна 
приїжджати автобусами. 

Церква св. Миколая і пікніко-
ва дільниця знаходяться на доро-
зі 901, одну милю на північ від Май-
нерсвіл в селищі Прімровз (адре-
са для  GPS:  855 Sunbury Road, 
Pottsville, PA 17901).

З 1985  по 2017 рік Дні Україн-
ської Семінарії зібрали майже 900 
тис. дол. на фінансову підтримку 
Української Католицької Семінарії 
св. Йосафата, що прилягає до Като-
лицького Університету Америки в 
Вашінґтоні.

Для дальших інформацій мож-
на відвідати сторінку Дня Укра-
ї нс ь кої  С ем і на рі ї  на  Ф е й -
сбук:  https://www.facebook.com/
UkrainianSeminaryDay/.

Українська православна церква св. Михаїла. (Фото: Левко Хмельковський)

Учасники концерту (зліва) Валерій Жмуд, Ернест Штейнберґ, Людмила 
Фесенко, Алекс Ґутмахер, Сергій Победінський. (Фото: Левко Хмельковський)

Освятили престол і храм вісім священиків. 

Генеральний консул Олексій Голубов і Алекс Ґутмахер.
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Фестиваль української музики відбувся у Сакраменто
Адріяна Шмагало

САКРАМЕНТО. – 10 червня від-
бувся вже був 11-ий Український 
фестиваль клясичної та сучас-
ної музики, у якому взяли участь 
учні музичних студій Міри Велі-
ган, Юрія Гелетюка, Оксани Небо-
жук, Наталії Савицької, Олексан-
дри Соколович та Олі Олійник – 
засновниці фестивалю. Фестиваль 
був створений для популяризації 
музики українських композиторів 
ХVІІ-ХVІІІ ст. та сучасних компо-
зиторів серед молодого покоління а 
також широкої публіки.

У виконанні юних музикан-
тів прозвучали народні мелодії в 
обробках Марти Кравців-Бара-
баш, Наталії Курило, Михайла Гай-
воронського, а також ориґіналь-
ні твори Володимира Сокальсько-
го, Йосипа Витвицького, Миросла-
ва Скорика, Олександра Білаша, Ю. 
Гелетюка, Лариси Кузьменко, Алли 
Мігай, Оксани Герасименко, Ната-
лії Май та Миколи Жербіна. Про 
композиторів розповіла ведуча О. 

Олійник. 
Прозвучали твори, виконані на 

фортепіяні, бандурі, скрипці та 
флейті. Виступили учні віком від 
5 до 18 років, а також у програ-
мі взяли участь учителі О. Олій-
ник та О. Небожук. Жюрі фести-
валю у складі Олега Керницько-
го, Зоряни Вітліч та Галини Лор-
чак оцінювало витонченість вико-
нання, музикальність, акуратність 
у тексті, загальне враження. 

У молодшій групі на перше міс-
це вийшли Олександер Марін та 
Каріна Потапчук, а в старшій групі 
– Аліна Вдовенко, Емма Колодрів-
ська і Микола Козлов. Також суд-
ді високо оцінили виступ ансамб-
лю бандуристів, зокрема два тво-
ри – „Зоряна колисанка“ А. Мігай, 
солісти Софія Соколович – скрип-
ка і Данило Коханий – флейта, та 
пісню „Мамина сорочка“ авторства 
Н. Май, солістка Анастасія Кохана. 

До присутніх з заключним сло-
вом звернулася довгорічна учас-
ниця фестивалю Н. Савицька, яка 
подякувала батькам і вчителям за 

велику працю, за дітей, що так гар-
но виступили і зробили ще одне 
гарне свято української музики 
і культури в столиці Каліфорнії. 
Вона також привітала організатор-
ку фестивалю О. Олійник з ювіле-
єм і побажала, щоб такі свята орга-

нізовувалися двічі на рік. 
Музичне свято відбулося завдя-

ки допомозі Української Кредит-
ної Спілки в Сакраменто (голо-
вний управитель Михайло Ткач) та 
Товариства збереження української 
спадщини (голова д-р Любов Йова). 

Учасники Українського музичного фестивалю у Сакраменто. (Фото: Жанна Марін)

УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                    

Українці Ізраїля зустрілися 
з президентом СКУ

Світлана Глаз

ЄРУСАЛИМ. – З 30 червня по 3 
липня в єврейській державі пере-
бував президент Світового Конґре-
су Українців (СКУ) Евген Чолій. Це 
28-ма країна з 30, які він відвідує з 
почесною місією об’єднання укра-
їнців усього світу у боротьбі про-
ти інформаційної війни, яку проти 
України веде Росія з 2014 року. 

Почесний гість зустрівся з полі-
тиками, економістами єврейської 
держави, численними громадськи-
ми, культурними, добровольчими 
організаціями, в складі яких актив-
но працюють етнічні українці Ізра-
їлю. 

Е. Чолій мав зустріч з Греко-Пра-
вославним Патріярхом Єрусали-
му Теофілосом ІІІ, якого закликав 
підтримати надання Томосу Укра-
їнській Православній Церкві. Е. 
Чолій також мав зустріч з Послом 
України в Ізраїлі Генадієм Надолен-
ком.

В Українському культурному 
центрі в Бат-Ямі відбулася щира, 

відверта розмова очільника СКУ 
з організацією „Ізраїльські дру-
зі України” на чолі зі співголовою 
В’ячеславом Фельдманом, з прово-
дом Всеізраїльського об’єднання 
вихідців з України в складі його 
голови Давида Левіна і членів 
Валентини Чайковської та Міли 

Евген Чолій серед учасників зустрічі в Українському культурному центрі. 
(Фото: Михайло Задніпровський)

Директор Українського культурно-
го центру Наталя Марікуца теж 
читає „Свободу“.

(Закінчення на стор. 18)

Президент СКУ відвідав 
Ватикан і Німеччину

5-6 липня Президент Світово-
го Конґресу Українців (СКУ) Евген 
Чолій здійснив робочу візиту до 
Ватикану. Під час зустрічі з пре-
фектом Конґреґації Східних Цер-
ков Римської Курії, Кардиналом 
Леонардо Сандрі президент СКУ 
подякував Ватиканові за визнання 
Голодомору геноцидом українсько-
го народу та за підтримку України, 

включно й у рамках гуманітарного 
проєкту Папи Римського Францис-
ка „Папа для України”. 

Е. Чолій також закликав до 
визнання Патріяршого стат у-
су Української Греко-Католиць-
кої Церкви, яке підтримали в сво-
їх резолюціях Річні загальні збори 

У Базиліці св. Петра перед мозаїками свв. Володимира і Ольги (зліва): 
директор Представництва СКУ в Брюселі Марина Ярошевич‚ Евген 
Чолій, Посол Тетяна Іжевська та другий секретар Посольства України 
Вікторія Жерьобкіна. (Фото: СКУ) 

(Закінчення на стор. 13)
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Левко Хмельковський

КЕРГОНКСОН‚ Ню-Йорк. – 
Липнева Союзівка знову зачарува-
ла численних гостей буянням кві-
тів‚ мальовничими краєвидами‚ 
гостинністю господарів. Найбільше 
у США свято пісні і танцю – щоріч-
ний Фестиваль Української культу-
ри 13-15 липня уже 12-ий раз скли-
кав сотні гостей до цієї оселі Цен-
тру української спадщини. Фести-
валь провела Українська Народ-
на Фундація (УНФ) з участю Укра-
їнського Народного Союзу. Серед 
гостей цього літа відчутно перева-
жали представники так званої „чет-
вертої хвилі“‚ які не лише освоїлися 
у новій для них країні‚ а й полюби-
ли Союзівку‚ яка багатьом нагаду-
вала Карпати. 

Фестиваль тривав три дні і 
кожен мав у програмі багато ціка-
вих подій. У вечірньому концер-
ті 13 липня виступили гості з Укра-
їни. Провадив народний артист 
України Петро Мага – відомий 
український артист‚ автор пісень 
для відомих співаків Ірини Білик, 
Таїсії Повалій, Павла Зіброва. П. 
Мага має дар дружнього і веселого 
спілкування з залою‚ тож він безпе-
рервно звеселяв публіку жартами. 

З Києва приїхала Анастасія При-
ходько – українська естрадна спі-
вачка. Вона була активною учасни-
цею Евромайдану, відмовилася від 
усіх нагород, які були їй вручені в 
Росії. А. Приходько гостро засу-
джує всіх українських співаків, які 

в час війни на Донбасі гастролюють 
Росією та виступають на урочистих 
концертах. Свою позицію артист-
ка пояснює, що в такий непростий 
час українці „не мають бити покло-
ни в Кремлі“. 

Виступив також український 
письменник, актор театру і кіна, 
телеведучий, засновник мистецької 
плятформи „Український культур-
ний фронт“ Орест Лютий, насправ-
ді Антін Мухарський, який висту-
пає у образі професора антрополо-
гії Ореста Лютого. За цей проєкт 
він оголошений у розшук Генераль-
ною прокуратурою Росії.

Відбувся благодійний бен-
кет „Ретро Львів“, учасники яко-
го робили пожертви на розвиток 
Союзівки і взяли участь у льоте-
рії (жеребкування наступного дня 
14 липня провели Скарбник УНФ 
Рома Лісович і ведучі суботнього 
концерту П. Мага і Мар’янка Гав-
рилюк), а потім була забава до піз-
ньої ночі під музику гурту „Браття 
з Прикарпаття“. 

Головною подією суботи 14 лип-
ня стали два великі концерти у 
літньому амфітеатрі. На відкрит-
тя свята Українські Американські 
Ветерани з штатів Ню-Йорк‚ Пен-
сильванія‚ Конектикат і Ню-Джерзі 
винесли на сцену прапори США та 
України‚ а брати Андрій‚ Ярко та 
Юрій Добрянські заспівали гимни 
обох держав. Свято відкрив віталь-
ним словом Президент УНФ д-р 
Василь Шеремета. 

На жаль, у програму довелося 

внести деякі зміни, тому що на свя-
то з поважних причин не приїха-
ли з Києва народний артист Украї-
ни співак Олександер Пономарьов 
і популярна співачка Ірина Феди-
шин. Організатори фестивалю 
видали нову програму із змінами, 
а також поширили лист, у якому 
висловили свій жаль з приводу цих 
змін і пообіцяли провести виступи 
артистів на наступних концертах. 

А. Добрянський був ведучим 
денного концерту. Академія укра-
їнського танцю ім. Роми При-
йми-Богачевської, у якій працю-
ють з молоддю хореографи Лариса 
і Орландо Паґани, директор Анна 
Лонкевич-Богачевська, почала кон-
цертну програму традиційним тан-
цем „Привіт“. У денному концерті 
академія показала танці „Голубка“ 
і „Сусіди“, а у вечірньому – танці 
„Мельодія“, „Сонячне коло“ та інші. 

У концертах брав участь дівочий 
дует „Мальви“ – Уляна і Калина 
Лещуки, які співали під гру банду-
ри, а також і без бандурного супро-
воду. 

Усі дні фестивалю діяв ярмарок, 
який пропонував гостям великий 
вибір національного одягу, при-
крас, музичних записів. Гості від-
почивали у басейні, відвідували 
українську крамницю у Головно-
му будинку, а молодь вирушила на 
прогулянку у довколишні ліси. 

Українські майстрині запрошу-
вали гостей в „Українське село“ 
біля Головного будинку, де їх 
навчали писанкарства, вишиван-

ня, інших ремесел. Координатором 
була Галина Шепко.

Головний Операційний Дирек-
тор/Головний Секретар Юрій 
Симчик та працівники Головної 
Kанцелярії УНСоюзу і спеціяліс-
ти з забезпечення Мирон Колін-
ський, Ніна Більчук, Марійка Дрич, 
Головна радна Оксана Станько ско-
ристалися нагодою, щоб розпові-
сти людям про послуги УНСоюзу, 
запропонувати спеціяльну видану 
брошуру з цієї теми, а також свіжі 
числа обох газет УНСоюзу. 

Реґіональна управителька Між-
народних авіоліній України Анна 
Широлапова запрошували літати 
саме українськими літаками. 

Гостям були запропоновані у 
затишному шатрі страви україн-
ської кухні та київське пиво „Обо-
лонь“, танці на відкритому май-
данчику „Веселки“ під музику гур-
ту „Браття з Прикарпаття“. Саме 

Орест Лютий.
(Фото: Bo Photography)Амфітеатр заповнили гості фестивалю. (Фото: Левко Хмельковський)

Cвято української культури відбулося на Союзівці

На сцені – хор „Думка“. (Фото: Левко Хмельковський)

(Закінчення на стор. 13)

Анастасія Приходько.
(Фото: Bo Photography)
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Василь Шеремета

Рома Лісович

Петро Мага

Василь Попадюк

Христина Ві

Працівники Головної Канцелярії УНСоюзу (зліва): Мирон Колінський, 
Марійка Дрич, Ніна Більчук та Головний Операційний Директор/
Головний Секретар Юрій Симчик. (Фото: Левко Хмельковський)

Герой війни з Росією Микола Левкун з 
Алексом Ґутмахером.

Дует „Мальви“ – Уляна і Калина Лещуки. Співають Юрій, Андрій і Ярко Добрянські.

Змагання з швидкісного споживання вареників.

Танець у виконанні Академії танцю ім. Роми Прийми-Богачевської. Мар’янка Гаврилюк
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ASTORIA:  32-01 31ST Avenue Astoria, NY 11106   Tel:  718 626-0506; Fax:  718 626-0458 
LINDENHURST:  225 N 4th Street Lindenhurst, NY 11757   Tel:  631 867-5990; Fax:  631 867-5989 
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        *10% down-payment required; 1-4 family owner occupied first home; no points; no Private Mortgage Insurance required;   
        no prepayment penalties; 300 payments;  $5.22 cost per $1,000.00 borrowed for 25 year term period.   
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СКУ 2016 та 2017 років. Президент 
СКУ наголосив на значних рефор-
мах в Україні, а також на нищівних 
наслідках російської аґресії проти 
України. 

Президент СКУ обговорив з 
Послом України у Ватикані Тетя-
ною Іжевською відносини між 
Ватиканом та Україною. Е. Чолій 
відвідав Базиліку св. Петра та 
помолився перед мозаїками свв. 
Володимира і Ольги та свв. Кири-
ла і Методія та поблизу мощей св. 
Йосафата. 

7-10 липня президент СКУ Е. 
Чолій відвідав Берлін, де висту-
пив на 27-ії сесії Парляментської 
Асамблеї Організації з безпеки і 

співробітництва в Европі.
8 липня під час виступу на сесії 

„Eкологічнa оцінкa та пріоритети 
відновлення східної України” Е. 
Чолій заявив, що Донбас посідає 
третє місце в світі за забрудненіс-
тю мінами і  вибуховими речови-
нами, що спричинила російська 
аґресія. 1.9 млн. населення пере-
бувають під загрозою мін і  вибу-
хових матеріялів‚ з квітня 2014 
року до кінця 2017 року жерт-
вами мін стали 2,558  цивільних 
осіб, серед яких 242 дітей. Для 
очищення цієї території треба 
буде близько 40 років. Затоплен-
ня шахт забруднює підземні води, 
у тому числі й важкими метала-
ми, лише протягом березня і квіт-
ня цього року сталося 25 випад-
ків, які неґативно вплинули на 
гігієну і санітарію води, поста-

чання води для мільйонів людей 
припинялося 10 разів. Внаслідок 
обстрілів на Донбасі постражда-
ло близько 60 природних заповід-
ників. 

9 липня, виступаючи на сесії 
„Північний потік-2“ та його вплив 
на країни-члени ОБСЕ”, Е. Чолій 
наголосив на критичній важливос-
ті зупинити будівництво газогону 
„Північний потік-2”‚ який вигідний 
виключно для Російської Федерації.

8 липня президент СКУ був при-
сутній на Службі Божій в Україн-
ській греко-католицькій церкві св. 
Миколая, мав виступ перед укра-
їнською громадою. Цього ж дня Е. 
Чолій долучився до акції на захист 
українських політв’язнів, зокрема 
режисера Олега Сенцова, яку про-
вели під Бундестаґом українські 
активісти у Берліні.

(Закінчення зі стор. 9)

Президент СКУ...

П ід  ч а с  з у с тр іч і  у  Б е рлін і 
Президент Німеччини Франк-
Вальтер Штайнмаєр (зліва) та 
Евген Чолій. (Фото: СКУ)

політичною недосвідченістю і люд-
ською нерозбірливістю теперіш-
нього американського керівника‚ 
В. Путін враз‚ за ці пару годин‚ під-
вищив свій міжнародний статус – 
повернувся у велику політику.

На прес-конференції впадало у 
вічі‚ що Д. Трамп не вимовив жод-
ного критичного слова на адресу 
Росії чи В. Путіна‚ жодного слов-
ва про Україну‚ Донбас‚ жодно-
го слова про Грузію‚ жодного сло-
ва про знищення маляйзійсько-
го пасажирськоого літака. Зате не 
втримався‚ аби знову не висловити 
недовіру своїм же американським 
спецслужбам. Хоч їм насправді 
вповні вистачило професійности 
викрити факти втручання росій-
ських кібер-диверсаннтів в амери-
канські вибори. В устах Д. Трампа 
це звучало жалюгідно: „Я сумніва-
юся‚ що це було так‚ бо Президент 
Путін дуже переконливо це спрос-
товував“. 

Яким же наївним треба бути‚ аби 
язик повернувся таке бовкнути – 
тим паче у той момент‚ коли саме 
напередодні Спеціяльний проку-
рор Роберт Мюллер оприлюднив 
прізвища 12 російських офіцерів-
розвідників‚ персонально винних 
у втручанні. А в самий день прес-
конференції у Вашінґтоні зааре-
штували московську шпигунку 
Марію Бутіну – еге ж‚ чергова „під-
става“ довіряти В. Путінові?

Очевидно‚  розу міючи‚  яка 
обструкція чекає Д. Трампа в його 
країні‚ В. Путін‚ будучи певним‚ що 

вже впіймав Бога за бороду‚ нама-
гався помогти Д. Трампові зберегти 
обличчя‚ запевнюючи присутніх‚ 
що „позиція Президента Трампа 
щодо Криму відома‚ вона не зміни-
лася‚ він вважає незаконним при-
єднання Криму до Росії. Ми ж має-
мо іншу позицію‚ оскільки ми про-
вели там референдум згідно з між-
народним правом“.

З цієї Путінової фрази мимо 
його волі вилізли вуха загарбни-
ка‚ й багато хто‚ лише не Прези-
дент Д. Трамп‚ звернув на це увагу: 
„ми“ тобто росіяни‚ а не мешканці 
Криму‚ провели в Криму референ-
дум. Що ж до методів проведення 
в Росії референдумів і виборів‚ то 
ніхто у світі вже давно не має най-
менших ілюзій. 

Окрім‚ знову ж таки‚ Д. Трампа‚ 
який напередодні зустрічі в Гель-
сінкі написав у Twitter: „Наші вза-
ємини з Росією ніколи не були гір-
шими‚ ніж тепер‚ з причини бага-
тьох років американської дурости 
і тупости а тепер ще й через сфа-
бриковане полювання на відьом“. 
На цю кричущу несправедливість 
російське Міністерство закордон-
них справ негайно і з неприхова-
ною приємністю зареаґувало „Ми 
погоджуємося з цією думкою“. 

Тому не дивує прегостра критика 
у бік Д. Трампа навіть з середовища 
республіканців. Наприклад‚ сена-
тор Ліндсі Ґрем так оцінив гель-
сінкську зустріч: „Дональд Трамп 
втратив можливість притягнути 
Росію до відповідальности за втру-
чання в президентські вибори 2016 
року та застерегти від втручання 
в майбутні вибори. Така відповідь 
Президента Трампа сприймати-

меться Росією як слабкість та ство-
рить ще більше проблем у майбут-
ньому“.

Сенатор Джон МакКейн: „Ця 
прес-конференція – найбільш 
г а не бний вис т у п  америка н-
ського президента з усіх‚ котрі я 
пам’ятаю“.

Конґресмен-демократ Джон 
Беєр: „Виступ Дональда Трампа на 
саміті з Путіном – найбільш шоку-
ючий прояв слабкости та покірнос-
ти, який я будь-коли бачив від аме-
риканського президента“.

Колишній Посол США в Украї-
ні Стівен Пайфер: „Понад 30 років 
я спостерігав американсько-радян-
ські прес-конференції президен-
тів‚ але ніколи не бачив нічого в 
такій мірі поганого і неприємного‚ 
як цей виступ Дональда Трампа“.

Колишній керівник Централь-
ного розвідувального управління 
Джон Бренан: „Виступ Дональда 
Трампа на прес-конференції в Гель-
сінкі… був нічим іншим‚ як зра-
дою. Справа не тільки в тому‚ що 
коментарі Трампа дебільні. Він ціл-
ковито – в кишені Путіна. Респу-
бліканські патріоти‚ де ви?“.

Певна річ‚ зустріч в Гельсін-
кі особливо розчаровує нас‚ укра-
їнців. Вже вкотре В. Путін назвав 
російську збройну аґресію на укра-
їнському сході „внутрішньоукра-
їнською кризою“ і закликав США 
вимагати від Києва „добросовіс-
ної реалізації Мінських домовле-
ностей“. Прездент Д. Трамп про-
мовчав і на цю путінську брехню. А 
„добросовісна реалізація“‚ як добре 
відомо‚ є зашморгом на шиї укра-
їнської державної незалежности‚ 
на який змушений був погодитися 

тоді загнаний в кут „европейськи-
ми партнерами“ Президент Петро 
Порошенко. 

Словом‚ весь демократичний 
світ розгублений і пригнічений. 
Не того партнера Д. Трамп вибрав 
в ім’я проґресу на плянеті. Все ж‚ 
всупереч усьому‚ пам’ятаймо: нема 
зла‚ аби на добре не вийшло. Голо-
вне – зберігати внутрішній спо-
кій і не квапитися з остаточними 
висновками. Життя на гельсінк-
ській зустрічі не закінчується‚ і 
врешт-решт вона може виявити й 
позитивну грань. Таке припущення 
робить відомий київський журна-
ліст Віталій Портников: 

„…Бажанням солідаризуватися з 
Путіном, своїми спробами домог-
тися від нього захисту від амери-
канських спецслужб і журналіст-
ської критики Трамп протиставив 
себе всьому американському сус-
пільству – від республіканців до 
демократів, від розвідників і вій-
ськових до телевізійних комента-
торів. Американці не чекали, що 
виявляться свідками такого наці-
онального приниження – і вжах-
нулися, коли побачили всю гли-
бину прірви. А це означає, що 
домовлятися з Путіном з будь-
якого питання, українського також 
– навіть якщо у Трампа виникне 
таке бажання – буде ще складніше, 
ніж раніше. Таким домовленостям 
буде чинити опір і державний апа-
рат, і громадська думка. Путін ста-
не ще більш токсичним для Трам-
па. Більше того – своїм спілкуван-
ням з Путіном Трамп набуде ток-
сичности навіть для власних при-
хильників і попутників…“.

Досить логічне припущення.

(Закінчення зі стор. 1)

Нема зла‚ аби...

тут і з участю цих музик почали-
ся змагання з швидкісного спожи-
вання вареників, якими за тради-
цією провадив відомий продюсер 
Алекс Ґутмахер. Вареники приготу-
вав і обслугу забезпечив ресторан 
„Веселка“ з Ню-Йорку. 

На заклик А. Ґутмахера на зма-
гання вийшли з числа присутніх 
10 добровольців. Зібралося бага-
то вболівальників, які заохочува-
ли змагунів до їжі. Переможцем 
став Павло Шийка з міста Копи-
чинці Тернопільської області. А. 
Ґутмахер вручив йому спортовий 
трофей, а Р. Лісович – грошовий 
дарунок. Сертифікати на відвіда-
ння ресторану „Веселка“ вручили 
змагунам, які ненабагато відстали 
від переможця. На конкурсі Хрис-
тина Ві заспівала пісню про козака, 

який над усе любив пироги, вико-
нала інші пісні. 

А. Ґутмахер представив учасни-
ка війни на сході України капітана 
Миколу Левкуна, який від почат-
ку бойових дій командував групою 
спеціяльного призначення і мав 
понад 10 відряджень у військову 
зону. Під час одного із завдань 2017 
року поблизу Торецька вибухну-
ла протипіхотна міна і він втратив 
обидві ноги. У військово-медич-
ному клінічному центрі в Харко-
ві він переніс дев’ять операцій. Ука-
зом Президента України М. Левку-
на було нагороджено орденом Бог-
дана Хмельницького ІІІ ступеня. 
Тепер він чекає на протезування в 
Ню-Йорку.

Суботній вечірній концерт поча-
ла М. Гаврилюк, яка представи-
ла ведучого – народного артис-
та України П. Магу. Він прочитав 
своє віршоване вітання фестивалю 
„Єднаймося, друзі, в красиву роди-

ну“, яке буде вміщене у наступному 
числі „Свободи“. 

Д-р В. Шеремета і Р. Лісович сер-
дечно привітали гостей свята. На 
сцену вийшов хор „Думка“ під 
керівництвом Василя Гречинсько-
го з участю концертмайстра Лари-
си Гутникевич. Першою піснею 
була „Краю мій, моя ти Україно“, у 
якій солістом був Андрій Ґавдано-
вич. До хору приєднався скрипаль-
віртуоз Василь Попадюк, що нада-
ло виступові особливого забарв-
лення. Потім В. Попадюк мав свій 
виступ і чарував публіку майстер-
ністю гри. 

Співали також дует „Мальви“, 
Х. Ві, але вечірній концерт пере-
рвала бурхлива злива, було оголо-
шено перерву, а потім продовже-
но концерт у закритому приміщен-
ні „Веселки“, де виступили П. Мага, 
А. Приходько, Орест Лютий. І зно-
ву була забава, до якої грали „Брат-
тя з Прикарпаття“.

Останнього дня відбувся пере-
гляд документальних фільмів 
„Recovery Room“ та „When We 
Starve“. Фільм Адріяни Лугової 
„Recovery Room“ розповідає про 
благодійну місію канадських меди-
ків на сході України у 2015 році. 
Другий фільм присвячений 85-річ-
чю Голодомору-геноциду 1932-1933 
років в Україні. 

Спонзорували Фестиваль Укра-
їнської Культури Федеральна Кре-
дитова Кооператива „Самопоміч“ 
Ню-Йорк, Федеральна кредитова 
спілка СУМА, Український Народ-
ний Союз.

Гості залишали Союзівку у під-
несеному настрої від трьох справ-
ді святкових днів. Багато з них обі-
цяли повернутися на фестиваль 
наступного року‚ взяти участь у 
молодіжних таборах‚ у вересневій 
зустрічі колишніх студентів гімна-
зій та мешканців повоєнних табо-
рів („DP“). 

(Закінчення зі стор. 10)

Cвято української...
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їм мають бути забезпечені відповід-
ні умови для вільного ісповідуван-
ня релігійних переконань, включно 
з згаданою взаємодією із  закордон-
ними центрами і релігійними орга-
нізаціями.

—  Влада не  може обмежува-
ти права і  свободи частини гро-
мадян України шляхом створен-
ня привілеїв для окремих політич-
них чи релігійних інституцій. Тому 
сам факт звернення до Вселенсько-
го Патріярха щодо надання Томо-
су про автокефалію свідчить про 
намагання забезпечити балянс 
інтересів всіх зацікавлених право-
славних юрисдикцій та не допущен-
ня створення передумов для фор-
мування привілеїв для будь-якої 
з них.

— Президент України провів осо-
бисту зустріч з  главою УПЦ  МП 
Митрополитом Онуфрієм 18 квіт-
ня 2018 року, в  ході якої очільни-
ка УПЦ  МП було проінформовано 
про результати переговорів з  Все-
ленським Патріярхом Варфоломієм 
та  членами Константинопольсько-
го Синоду.

Теза 4. Питання проголошен-
ня нових автокефалій розгляда-
лось в рамках підготування Свято-
го і  Великого Собору Православ-
ної Церкви. Усі Помісні Православ-
ні Церкви дійшли згоди щодо проце-
дури та встановлення порядку, від-
повідно до  якого законним вважа-
тиметься процес з залученням: кірі-
ярхальної Церкви (Церкви-Мате-
рі) — Російської Православної Церк-
ви як  ініціятора надання автоке-
фалії своїй частині; Константино-
польського Патріярха як координа-
тора у знаходженні консенсусу між 
Помісними Церквами; усіх автоке-
фальних Православних Церков. Без 
узгодженої волі вказаних трьох сто-
рін надання автокефалії є неможли-
вим, Російська Православна Церква 
встигла узгодити всі аспекти, окрім 
технічних, а саме таких протоколь-
них питань, як порядок проходжен-
ня підписів. В іншому всі були згодні.

Чому це не так:
— Окрім Московського Патріяр-

хату, Російська Православна Церк-
ва ніким і  ніколи не  визнавалася 
Церквою-Матір'ю для Київської 
православної митрополії (нині  — 
православних юрисдикцій на тере-
нах України).

—  Вселенська патріярхія завжди 
виходила та виходить з того факту, 
що єдиною для України від Хрещен-
ня Київської Руси у 988 року до цьо-
го часу була та  залишається Кон-
стантинопольська Церква-Мати.

—  Вселенським Патріярха-
том у  Патріяршому і  Синодально-
му „Томосі про визнання Автоке-
фалії Святої Православної Церк-

ви у Польщі“ від 13 листопада 1924 
рокуу підтверджено порушен-
ня Москвою церковних канонів. 
А  саме: „…Відчуження від нашо-
го Престолу Митрополії Києва 
й  залежних від неї Православних 
Церков Литви та Польщі, а рівно ж 
прилучення їх  до  Святої Церкви 
Москви, з самого початку були здій-
снені зовсім не  у  згоді з  законни-
ми канонічними приписами. Також 
не  дотримано того, про що  було 
спільно заявлено щодо повної цер-
ковної самодостатности Київсько-
го Митрополита, який носив титул 
Екзарха Вселенського Престолу…“.

—  Вселенським Патріярхатом 
у  „Томосі про визнання Автоке-
фалії Святої Православної Церк-
ви у Польщі“ чітко визначена пози-
ція щодо права суверенних держав 
на  автокефальну Церкву: „Устрій 
церковних справ повинен слідува-
ти політичним і  публічним прооб-
разам“ (канон 17 IV  Вселенського 
Собору; канон 38 VI  Вселенського 
Собору), … „Церковні права, осо-
бливо стосовно меж, мають зміню-
ватися згідно із політичним та адмі-
ністративним територіяльним суве-
ренітетом“.

—  Питання „щодо способу про-
голошення автокефалії“ було знято 
з розгляду Всеправославного Собо-
ру (відбувся у  червні 2016 року на 
острові Крит) як конфліктне і таке, 
з  якого не  було досягнуто консен-
сусу саме через позицію Москов-
ської патріярхії, яка разом з  Бол-
гарською, Антіохійською і  Грузин-
ською Православними Церквами 
фактично бойкотували Собор. Під 
час обговорення питання на Перед-
соборних нарадах представники 
Московської патріярхії заперечу-
вали право Вселенського Патріярха 
одноосібно надавати автокефалію 
православним Церквам та  запро-
понували передбачити процедури 
формування звернення від Церк-
ви, яка хоче отримати автокефалію, 
та  отримання відповідної згоди. 
Вселенський Патріярх вимушено 
погодився на ці та деякі інші „про-
позиції“ (наприклад, право підпи-
су, але не  затвердження (!) Томо-
су всіма предстоятелями Помісних 
Православних Церков тощо). Про-
те подальший розгляд і  винесення 
питання на Всеправославний Собор 
у 2016 році було забльоковане і уне-
можливлене виключно через пози-
цію Москви.

— Константинопольський Патрі-
ярхат виходить з  того, що  через 
недосягнення консенсусу і  нероз-
гляд на  Всеправославному Собо-
рі, право і спосіб надання автокефа-
лії залишається незмінним. Тому всі 
погоджені компроміси вважають-
ся такими, що не були досягнутими 
через відсутність остаточної згоди.

—  Через відсутність конструк-

тивної позиції (іґнорування Свято-
го і Великого Собору Православної 
Церкви) та наполягання на неприн-
ципових технічних питаннях, 
що  привело до  зупинки процесу 
погодження Церквами, Московська 
патріярхія фактично втратила мож-
ливість бльокувати надання Все-
ленським Патріярхом автокефалії 
будь-якій Церкві, включно з надан-
ням Томосу Українській Православ-
ній Церкві.

—  Після усіх заяв про невизна-
ння напрацювань і  рішень Свято-
го і Великого Собору Православної 
Церкви, нинішні намагання Москви 
інтерпретувати на  свою користь 
результати Передсоборних нарад 
є цинічними і нікчемними.

Теза 5. Процес проголошення 
української автокефалії ініційова-
ний не тільки без згоди кіріярхаль-
ної Церкви  — Російської Право-
славної Церкви, але навіть в  обхід 
„канонічної“ УПЦ МП. Замість цьо-
го, доля православ’я в Україні вирі-
шується „розкольниками“, держав-
ною владою і  депутатами україн-
ського парляменту, багато з  яких 
є  уніятами або представниками 
інших релігій і  конфесій. І  взага-
лі, отримання Томосу може стати 
початком переходу православних 
українців в унію.

Чому це не так:
— В УПЦ МП ніколи не виклика-

ло сумніву, що автокефалія повинна 
бути отримана/визнана. У  листо-
паді 1991 року у Києво-Печерській 
Лаврі відбувся Помісний Собор 
УПЦ  МП. У „Визначенні Собору 
УПЦ з питання повної самостійнос-
ти УПЦ“ було сказано, що  прого-
лошення незалежности Української 
Держави вимагає від Церкви нового 
статусу. І  таким статусом повинна 
бути повна самостійність і незалеж-
ність, тобто автокефалія. Даруван-
ня автокефалії сприятиме зміцнен-
ню єдности православ’я в  Україні, 
слугуватиме згуртуванню громадян 
усіх національностей, які прожи-
вають в Україні, і  тим самим роби-
тиме внесок в  укріплення єдности 
всього українського народу.

— Навіть учасники скандального 
(скликаного з порушенням діючого 
Статуту УПЦ МП) Архиєрейсько-
го Собору, який відбувся у Харкові 
27 травня 1992 року, у своєму листі 
до тодішнього Президента України 
Леоніда Кравчука писали, що вони 
одностайно „схвалюють і підтриму-
ють устремління Української пра-
вославної пастви до  повної неза-
лежности“, і  здійснять усі заходи, 
щоб вирішити „це життєве питання 
нашої Церкви“.

—  Глава „канонічної“ УПЦ  МП 
Митрополит Київський і всієї Укра-
їни Онуфрій на зустрічі з президен-
том України 18 квітня 2018 року 
був в  повній мірі поінформований 
про можливість та  умови надан-
ня автокефалії Православній Церк-
ві в Україні.

—  УПЦ  МП та  її  єрархи мають 

беззаперечне право вільного вибо-
ру  — брати участь у  створенні 
Української Помісної Православ-
ної Церкви поряд з  представника-
ми інших православних юрисдик-
цій, чи  зберегти адміністративну 
єдність та перебувати у складі Мос-
ковського Патріярхату.

—  Президент України і  парля-
мент діють у  суворій відповіднос-
ті до  Конституції України та  Зако-
ну України „Про свободу совісти 
та  релігійні організації“, зокре-
ма ст.  5 вказаного закону, згідно 
з якою, „…в Україні здійснення дер-
жавної політики щодо релігії і церк-
ви належить виключно до  відання 
України…“.

—  Претензії Російської Право-
славної Церкви та її частини в Укра-
їні  — УПЦ МП, про необхідність 
погодження державними органа-
ми з ними дій, є спробою створен-
ня для себе привілейованого стано-
вища. А це є порушенням положень 
ст.  5 Закону України „Про свободу 
совісті та релігійні організації“, згід-
но з  якою „усі релігії, віросповіда-
ння та релігійні організації є рівни-
ми перед законом“.

—  Підтримка вірними Україн-
ської Греко-Католицької Церкви 
прагнення православної спільно-
ти до визнання автокефалії Право-
славної Церкви в Україні — це свід-
чення як християнського ставлення 
до представників іншої конфесії, так 
і  є проявом державницької позиції 
громадян України, які дбають про 
національну безпеку своєї країни 
(експерти стверджують, що питання 
помісности в Україні — це не лише 
релігійне питання, але й важливий 
аспект національної безпеки).

—  Закид щодо домінуван-
ня „уніятів“ у  парляменті України 
є  суто пропаґандистським штам-
пом та розрахований на промосков-
ські радикально орієнтовані полі-
тичні і  релігійні кола. За  аналогі-
єю з  цим, можна заперечити пра-
во уряду Польщі у 1924 року (який 
фактично на  100 відс. був римо-
католицьким) на звернення до Все-
ленського Патріярха про автокефа-
лію Польської Православної Церк-
ви та, як наслідок, чинність Томосу 
про її автокефалію.

—  Прив’язувати отримання 
томосу про автокефалію з  перехо-
дом в  унію  — це  повністю іґнору-
вати всю історію й філософію роз-
витку Вселенського православ’я. 
За  цією логікою, всі Помісні Пра-
вославні Церкви, які нині входять 
у  православний диптих (список 
Церков) — уніятські. Але серед цих 
Церков є  й  Московський Патріяр-
хат.

„Високий замок“

Олександер Саган – релігієзна-
вець‚ доктор філософських наук‚ 
член Української Асоціяції релігієз-
навців, член Центрального правлін-
ня Українського Біблійного Товари-
ства‚ Київ. 

(Закінчення зі стор. 2)

Пропаґандистська війна...

Федерацією футболу України роз-
гляд питання про позбавлення їх 
спортивних ліцензій.

Організаторам та членам команди 
з числа громадян Угорщини забо-
ронено в’їзд до України. Щоправ-
да, нічого не повідомлено про захо-
ди щодо куратора „Карпатолйо“ – 
депутата Берегівської районної ради 
від Демократичної спілки угорців 
України Тиберія Феєша. 

Цікаво було б дізнатися про 

фінансування команди, зібраної 
в Угорщині. Адже це чималі гро-
ші, враховуючи тривалі поїздки по 
Европі. Бо ж навіть за гру на облас-
ній першості закарпатські футбо-
лісти хочуть отримувати порядний 
гонорар.

Ходять чутки, що наступний 
світовий чемпіонат Конфедерації 
незалежних футбольних асоціяцій, 
створеної лише в 2013 році, пляну-
ють провести на окупованій части-
ні Донеччини. Гібридна війна проти 
України триває. Навіть на футболь-
них полях.

Ужгород

(Закінчення зі стор. 5)

Футбол як форма...

Tel.: 480-207-7070 
e-mail: eugenemaria1968@gmail.com

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

5 Stable Lane, Flemington, NJ 08822
Tel/ Fax:  908-7822-5451

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

МАРІЯ ДРИЧ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

МАRІA DRICH
Licensed Life Insurance Agent 

  Ukrainian National Assn., Inc.

2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054
Tel.: 973-292-9800 ext. 3035

e-mail: mdrich@unamember.com
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Крізь терни – паростки нового життя
Левко Хмельковський

На початк у червня я зно-
ву відвідав Черкаси. Після приїз-
ду до міста минулої осені, на пер-
ший погляд, змін сталося небага-
то. З височенного комина тепло-
вої електростанції чорний дим усе 
ще вкривав міську забудову, а гаря-
чої води у людських житлах усе ще 
не було. Діряві хідники усе ще були 
суттєвою небезпекою для перехо-
жих, а завали сміття приваблюва-
ли жебраків і бродячих тварин. Усе 
ще тривала смертельна бротьба за 
владу і майно. Минулої осені вби-
ли депутата міської ради Михай-
ла Бінусова, 24 травня цього року 
застрелили депутата обласної ради 
Сергія Гуру, у червні загинув від 
вибуху свого авта директор тран-
спортного підприємства Анатолій 
Скоромний. Але варто було підне-
сти погляд від міських негараздів, 
щоб зауважити численні позитивні 
зміни у житті старого міста. 

На мою думку, на такі зміни 
вплинуло масове заробітчанство 
черкасців у Европі. Звісно, це яви-
ще має свої недоліки у сімейному 
житті, у вихованні дітей, але при-
носить гроші людям і досвід під-
приємництва, певність у майбутті. 
Особливо серед людей середньо-
го віку, бо старшим пенсіонерам 
тепер доводиться скрутно: товарів 
побільшало, але й ціни зросли при 
невеликих пенсіях. 

У Парку перемоги можна поба-
чити пам’ятний знак‚ який від-
творює певну суміш уявлень про 
минулі роки‚ з якою ще живуть 
мешканці міста. Меморіял на честь 
захисників кордонів усіх часів‚ в 
числі яких були й ті‚ які загинули у 
війні з Росією на Донбасі‚ включає 
також таблицю‚ яка повідомляє‚ що 
чин освячення здійснив Митропо-
лит Черкаський і Канівський Укра-
їнської Православної Церкви Мос-
ковського Патріярхату Софроній. 
Звісно‚ Церква відділена від держа-
ви також в Росії‚ але чомусь табли-
ця виглядає недоречною за сучас-

них обставин та й сам чин освячен-
ня навряд чи треба було увічнюва-
ти окремою таблицею. 

Поруч є ще одна таблиця з 
російським віршем про прикор-
донника‚ який вартував на бере-
зі Західного Бугу й став жертвою 
ворожої атаки в обороні рідної 
землі. Звісно‚ загибель молодого 
воїна породжує жаль‚ але мимо-
волі постає запитання: як той 
воїн опинився на березі Західно-
го Бугу? Ніби й не знали автори 
пам’ятника‚ що війна почалася у 
вересні 1939 року нападом Німеч-
чини і СРСР на Польщу. 

Середнє підприємництво бурх-
ливо зростає у найбільш доступ-
них площинах: громадське хар-
чування, автообслуга, будівни-
цтво. Причому з участю европей-
ських партнерів. Море вивісок та 
реклямних щитів заповнило вули-
ці. Деякі з них викликають подив: 
на центральній Соборній площі 
великий щит зображує чотири сід-
ниці огрядних пань, а другий свід-
чить „З презервативом – як по 
нотах“. Але це не те, що я поду-
мав, а рекляма інтернету та гурту 
„Океан Ельзи“. На кожній вулиці є 
щити з портретами ветерана пре-

зидентських перегонів Юлії Тим-
ошенко і написами „Новий курс 
країни“.

Проте молоде покоління не 
виявляє зацікавлення сідниця-
ми, презервативами, бо зайняте у 
новітніх площинах. Я мав нагоду 
подарувати Клюбові юних моряків 
добірку книг англійською мовою з 
історії військової фльоти ряду кра-
їн світу. Клюб виявився солідною 
виховною установою з своїми суд-
нами, у якій досвідчені наставни-
ки готують майбутнє поповнення 
військової фльоти України. Юна-
ки в одностроях військового зраз-
ка почали гортати подаровані кни-
ги і виявилося, що вони володіють 
англійською мовою, вільно чита-
ють ці книги. 

В музеї „Кобзаря“ я потрапив на 
першу обласну виставку акваре-
лі, на якій було представлено тво-
ри молодих мистців. У залі були 
й вони – учні художньої школи з 
своєю вчителькою Тетяною Сосу-
ліною. Для мене зустріч з мист-
кинею була зворушливою: коли в 
Черкасах 1986 року побудували на 
летовищі новий двірець, її чоло-
вік Сергій Сосулін творив у залі 
чекання велике панно, присвячене 

піонерам авіяції братам Касянен-
кам (Андрій, Іван, Євген і Григо-
рій), які у 1910 році випробували 
в Черкасах свій літак – один з пер-
ших в Україні, а в роки Великого 
терору були знищені більшовиць-
кою владою. Важкі часи зламали і 
С. Сосуліна, який пішов з життя і 
залишив на долю молодої дружини 
(у дівоцтві Байди-Усенко) її мис-
тецтво і працю з обдарованими 
дітьми. Акварелі молодих заслуго-
вують на закордонні виставки.

Зовсім іншим дітям була присвя-
чена зустріч „Хочу до мами“ у кра-
єзнавчому музеї, де редакція газе-
ти „Нова доба“ (головний редак-
тор Тетяна Очеретяна), фотомай-
стер Олександер Рибалко, облас-
ний центр соціяльних служб та 
Благодійна організація „Україна і 
світ“ провели фотовиставку про 
дітей, які стали сиротами і праг-
нуть материнської опіки. Осо-
бливий жаль викликали малята з 
Центру матері і дитини у Каневі, 
створеному у 2010 році для про-
живання жінок на останніх міся-
цях вагітности та матерів з дітьми 
віком до півтора року, які опини-
лися у складних життєвих обста-
винах, що перешкоджають вико-
нанню материнського обов’язку. 
Фактично – інвалідів. 

Я теж попросив слова і пообі-
цяв, що подам у „Свободі“ адре-
су цього закладу. Ось вона: Центр 
матері і дитини, вул. Олександра 
Довженка, 55, Канів, Черкаська 
область, 19002 Ukraine. Електронна 
адреса: center_md@ukr.net. Тел.: 
380-4736-38832, 380-97-861-1120, 
380-93-660-0773. Керівник Ярослав 
Перевіспа. 

Проте на виставці була й при-
ємна зустріч з родиною Анатолія 
і Тамари Харченків, яка виховує 
дев’ять усиновлених дітей, так що 
у сиріт ще є надія мати тата й маму.

Надію вселяють і юні моряки, 
і молоді художники, і громадська 
турбота про сиріт-інвалідів. Крізь 
терни негараздів проростає май-
бутнє. 

Учні художньої школи з своєю вчителькою Тетяною Сосуліною. (Фото: 
Олександер Костирко)

американської Конституції) були 
активними учасниками револю-
ції, переможцями, мали підтрим-
ку Вашінґтона. Це були імена‚ відо-
мі в політичних колах, не завдя-
ки каналові „112.ua“ чи „Newsonе“. 
Бо ключовим в питанні донесен-
ня до народу тексту чи ідей нової 
Конституції є довіра до людей, які 
комунікують ці речі. Визнаймо, 
що такої довіри сьогоднішнє екс-
пертне середовище не має. Пере-
січний українець навряд чи може 
згадати два-три прізвища україн-
ських експертів. Ця реальність є 
об’єктивним наслідком доміну-
вання олігархії, в якій експерти є 
інструментом щоденної політичної 
боротьби.

Тепер уявимо собі, що група 
„відомих у вузьких колах“ експер-
тів написали текст нової Конститу-
ції. Чи може бути ця Конституція 
антиолігархічна? Тоді її не пустять 
на телеканали, і вона марґіналізу-
ється в соцмережах та блоґах. Яка 
довіра до цього тексту? Та така ж‚ 
як у тих‚ хто її просуває. Це шлях в 
нікуди.

Ініціятори нової Конституції 
мають здобути довіру і визнання 
суспільства. Вони повинні пусти-
ти нові ідеї в маси і почати органі-
зовувати маси на боротьбу. Вони 
повинні бути речниками нових 
ідей, а не нових Конституцій. Вони 
ж повинні стати учасниками бит-
ви за ці нові ідеї і вийти з неї пере-
можцями.

Нас очікує така битва. Вже в най-
ближчі роки в Україні розгорнеть-
ся битва між олігархами і середнім 
прошарком. Ця битва є немину-
чим результатом зменшення ресур-
сів і політичної влади. Обстави-
ни змусять олігархів додатково дої-
ти середній прошарок, щоб покри-
вати свої ризики від нестабільнос-
ти гривні і міжнародних ринків. І 
середній прошарок буде на це реа-
ґувати або політичним протисто-
янням, або еміґрацією до інших 
країн.

Саме тому сьогодні потрібно 
займатись зміцненням ідеологіч-
ної основи українського середньо-
го прошарку і консолідації його 
навколо антиолігархічного фрон-
ту. Я проти будь-яких політичних 
об’єднань, і про це тут не йдеться. 
Йдеться саме про зростання інтер-
есів протистояння олігархам, а вже 

в конкуренції за підтримку і очо-
лювання цих інтересів – хай пере-
може сильніший.

На завершення, чому серед-
ній прошарок, а не громада? Мені 
було взагалі дивно читати про 
таке поняття‚ як „громада“ у Сер-
гія Дацюка. Громада – це спільнота‚ 
прив’язана в першу чергу до місце-
вости і її проблем. Громада апріо-
рі не може бути виразником певної 
ідеології, тому що об’єднує людей 
виключно за типом місцевости і 
місцевих проблем. Тоді як виразни-
ком ідеології завжди є соціяльний 
прошарок. Так, соціяльний проша-
рок – це уявна спільнота, в осно-
ві уяви якої є певні базові цінності, 
які споріднюють людей географіч-
но віддалених.

Що таке український середній 
прошарок сьогодні? У нашому 
розумінні це люди, які створюють 
додаткову вартість в економіці. Це 
і фахівці, і підприємці, і „бюровий 
плянктон“. Однак, не дохід і не еко-
номічна роль окреслюють цей про-
шарок, а його ідеологія.

Яка ідеологія українського серед-
нього прошарку?

Рівні правила гри. В своїй біль-
шості – це люди, які витрима-
ли жорстку конкуренцію в укра-

їнських умовах і чітко бачать, що 
успіх не є результатом знань і 
можливостей людини, а скоріше 
її зв’язків, походження, корупції, 
належности до олігархічного клану 
тощо. Кожен розуміє, що в умовах 
рівних правил гри він міг би досяг-
нути в рази більше‚ покладаю-
чись на свій талант і розум, однак‚ 
мусить виживати в жорстких умо-
вах і захищати те, що вдалось отри-
мати. Рівні правила гри означа-
ють, що на посади в країні потра-
пляють кращі за наслідком чесної 
конкуренції, і таким чином, кращі 
результати отримують всі.

Особисто я вважаю, що гід-
ність є базовою цінністю для укра-
їнського середнього прошарку, 
оскільки гідність – це про віру у 
власні сили, а негідність – це вико-
ристання підлости і хитрости для 
досягнення своїх цілей. Зрештою, 
саме цей прошарок творив Рево-
люцію Гідности, і буде змушений її 
довести до переможного кінця.

Львівський культурологічний 
журнал „Ї“

Віктор Андрусів – виконавчий 
директор Українського інституту 
майбутнього‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 4)

Неможливість Конституанти...
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Contact us:  
888-538-2833 Premier NiNe*  

 ANNUITIES

Also AvAilAble:
select seven – 3.5%*
stArter Five – 3.0%*

*  First year rate.  Second Year Rate – 3.0%.
   All annuity rates are subject to change.  Not available in all states

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

Ukrainian National Association, inc.

актуальні питання суспільного роз-
витку;

– основних обіцянок та політич-
них рішень, які можуть свідчити 
про справжню, а не лише декляра-
тивну позицію політичної партії або 
кандидата;

– етики діяльности – чесности і 
відкритости інформації про себе та 
свою команду,

– організаційного-правового 
виміру персональних кампаній, які 
вони ведуть, на предмет прозорости 
фінансування, використання адмі-
ністративного ресурсу, правдивости 
оприлюдненої інформації. 

В цьому і лише у цьому сенсі ми 
є заанґажованими у процес неза-
лежної оцінки кандидатів на вибо-
рах   учасниками інтелектуально-
експертної спільноти.   Принципи 
діяльности та незаанґажованости 
будуть публічно відображені в окре-
мому Положенні і доведені до гро-
мадськости. 

 Ми плянуємо:
– визначення порядку денно-

го виборчої кампанії через перелік 
питань, на які мали б відповідати 
кандидати в президенти та які ми 
маємо оцінювати у ході нашої діяль-
ности;

– залучення кандидатів у прези-
денти для проведення очних екс-
пертних дискусій з експертами 
у центрі та у реґіонах з ключових 
питань їх програмних документів 
та заяв у відповідності до питань, 
визначених нашим середовищем;

– аналізу програм та дії кожного 
кандидата, кожної партії незалежно 
від того, звертаються вони до нас чи 

ні, протягом і президентської, і пар-
ляментської кампаній;

– випрацювання чітких і про-
стих критеріїв та методології оці-
нювання кандидатів з публічним 
роз’ясненням критеріїв такого оці-
нювання, що могла б стати базою 
аналітичного оцінювання кандида-
тів під час будь-яких виборів;

– оприлюднення публічних заяв 
та системне інформування гро-
мадськости про наші оцінки ходу 
виборчих кампаній кандидатів та 
виборчої кампанії в цілому.

Ініціятива є загальнонаціональ-
ною та залучатиме представників 
громадського сектора з усієї України.

Зу р аб Алас анія  –  ж у рна-
ліст‚ Ірина Бекешкіна – соціо-
лог‚ Ігор Бураковський – док-
тор економічних наук, Євген 
Бистрицький – доктор філо-
софських наук‚ Тарас Возняк – 
політолог, культуролог‚ Олек-
сій Гарань – політолог, доктор 
історичних наук‚ Михайло Гон-
чар – експерт в галузі енерґети-
ки і національної безпеки‚ Сер-
гій Жадан – письменник, громад-
ський діяч, Андрій Мелешевич 
– доктор філософії в галузі полі-
тології‚ Ігор Коліушко – експерт 
в галузі права, громадський діяч‚ 
Володимир Огризко – дипло-
мат, керівник Центру досліджен-
ня Росії‚ Валерій Пекар – викла-
дач, громадський діяч‚ Олексан-
дер Ройтбурд – художник‚ Олек-
сандер Савченко – економіст, 
Тарас Стецьків – політичний та 
громадський діяч‚ Дмитро Тузов 
– журналіст‚ Тарас Шевченко – 
експерт, громадський діяч‚ Олек-
сандер Фільц – психотерапевт,   
доктор медичних наук.

(Закінчення зі стор. 7)

Заява Виборчої...

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
святкуючи 27-му річницю Незалежности України 

 

В НЕДІЛЮ, 26-ГО СЕРПНЯ   -   О ГОД. 12:00 ВПОЛУДНЕ 
НА „ТРИЗУБІВЦІ”: UKRAINIAN AMERICAN SPORT CENTER - „ТРИЗУБ” 

County Line & Lower State Roads, Horsham, PA 
www.tryzub.org  ~ тел. (267) 664-3857 

 

1:30-4:30 попол.                   

„ЄДИНА УКРАЇНА — ЄДИНА З НАМИ!”
Блискучий літній концерт надворі в „Тризубівському” парку 

 

Початок о год. 12-ій вполудне: 
Жива музика й танці 

 

Українські народні страви й печива 
 

Ярмарок та виставки 
Українське мистецтво  

й майстерність  
 

Пікнікові страви 
Холодні й гарячі напитки 

 

Розваги для дітей 
 

Українська музика, пісня й танці в одній динамічній програмі 
Хореографія спільними зусиллями виступаючих мистців: 

 

Танцювальний ансамбль „Іскра”    Taнцювальний ансамбль „Волошки”                   
Скрипалька Іннеса Тимочко-Декайло      Ірина   Лончина 
Живе відтворення української історії  
Юлія Ступень, Віка Слободян, та інш.      
Оркестра „Вокс Етніка” 
         

4:30 по пол. — Забава 
при звуках оркестри „Вокс Етніка” 

Спонзор:  
 
 
 

ВСТУП: 15 дол.; студенти 10 дол., діти до віку 14– безплатно. Безплатне паркування
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SELFRELIANCE.COM
Your savings federally insured to at least $250,000

and backed by the full faith and credit of the United States Government

National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency EQUAL HOUSING
L E N D E R

ВСІ ФІНАНСОВІ
ПОСЛУГИ!

МИ
ЗАВЖДИ

ПОРУЧ!

ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ 
Членські заощадження на рахунках (ощадних, 
чекових, маркет-шер і шер сертифікатах) 
застраховані аґенством федерального уряду 
(National Credit Unioin Administration - NCUA) до 
мінімальної суми $250,000. Особисті пенсійні (ІRА) 
рахунки додатково застраховані до $250,000.  

®

Цілодобовий доступ через Інтернет
Безкоштовні чекові рахунки
Безкоштовний Mobile App
Фотографування розрахункового чека та його депозит
VISA® Debit картки і VISA® Credit картки
Безкоштовний BillPay
Позики на житло, на інвестиції в нерухомість
Позики на автомобілі
Безплатні банкомати (АТМ), разом 62,000 у США

Home Office:
2332 W. Chicago Ave.

Chicago IL 60622
773-328-7500

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

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

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

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

За докладною інформацією телефонуйте на безкоштовний номер 888.222.8571

Триває виставка малюнків Костя Лавра

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – В Національному музеї 
літератури України триває пер-
сональна виставка лавреата Шев-
ченківської премії, премії ім. Лесі 
Українки, відомого українського 
художника, визначного майстра 
сучасної української книжкової 
графіки Костя Лавра. 

Поєднавши засадничі постуля-
ти українського аванґарду 1920-
их років з  найтиповішими рисами 
українського народного малярства, 
він витворив свій – неповторний, 
яскравий і, водночас, глибоко наці-
ональний стиль. В його ілюстраці-
ях мовби відсутнє поняття часу – 
вони, радше, позачасові, бо відтво-
рюють не сучасність чи давнину, а 
певну вічну сутність: якщо це зай-

чик, то з нього аж вихлю-
пується ніжність і безза-
хисність; якщо це кіт – то 
він промениться таким 
уродженим лукавством, 
хвалькуватістю і м’якою 
нахабністю, що глядачеві 
важко стримати посмішку. 

Як зізнався художник, 
своїх персонажів він малює 
з себе: „Інколи доводиться 
ставати перед дзеркалом, 
скривлюватися і швиденько 
перемальовувати.   Всі мої 
витвори – це я сам, хіба що 
лисичку малюю з дружини”.

Мабуть, не випадково 
саме його „Котик та пів-

ник“ став першою книгою в укра-
їнському книговиданні, права на 
англомовну версію якої придбало 
одне з найвідоміших у світі видав-
ництв „Alfred Knopf “ („The Cat and 
the Rooster“, New York). К. Лавро 
також є переможцем престижної 
виставки дитячої книги та ілюстра-
ції в Больоньї (Італія) та Тегерані 
(Іран). Марка К. Лавра „Ігри XXVII 
Олімпіяди в Атенах 2004 року“ 
нагороджена срібною медалею Між-
народного Олімпійського Комітету.

К. Лавро протягом останніх 
п’яти років ілюстрував цілий ряд 
знакових книг видавництв „А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА“, „Каліграм“ 
(Швайцарія), „Баярд-прес“ (Фран-

ція). Книги були представлені на 
міжнародних книжкових вистав-
ках-ярмарках в Україні, США, 
Франції, Швайцарії, Японії, Італії, 
Китаї, Бразилії, Ірані і відзначалися 
серед найкращих видань.

Тв орчий по с т у п К.  Ла вр а 
пов’язаний передовсім зі станов-
ленням дитячого видавництва 
„А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“, де він 
працює на посаді головного худож-
ника. Саме його стиль великою 
мірою визначає творче обличчя 
цього видавництва. 

На виставці, окрім широко відо-
мих ілюстрацій, презентована серія 
зображень на біблійну тематику, 
яка представляє К. Лавра з незвич-
ною для його творчости, але над-
звичайно цікавою з мистецької 
точки зору сторони.

МИСТЕЦТВО                                                                                                                                      

Кость Лавро біля своїх творів на виставці. 
(Фото: Георгій Лук’янчук)

Ілюстрації Костя Лавра до дитя-
чих книг. 
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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

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

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

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

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr avel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

 

 

 

 

Завантажте наш 
мобільний додаток 

для всіх ваших 
фінансових потреб

877-968-7828  |  www.ukrainianfcu.org 
Federally insured by NCUA   Equal Housing Lender

Download Our App!► 

►Deposit checks...
►View balances...
►Make transfers...
►Pay bills & more...

...using your smartphone or tablet

ALBANY, NY
(518) 266-0791        

SACRAMENTO, CA
(916) 721-1188

AMHERST, NY
(716) 799-8385

BOSTON, MA
(781) 493-6733

BUFFALO, NY
(716) 847-6655

CLEVELAND, OH
(440) 842-5888

FEDERAL WAY, WA
(253) 237-5293

PORTLAND, OR
(503) 774-1444

SYRACUSE, NY
(315) 471-4074

VANCOUVER, WA
(360) 597-2096

WEBSTER, NY 
 (585) 545-6276

Флейтман, а також з директором 
Ізраїльського фолкльорного театру 
Леною Джейко, з громадою. Питан-
ня стосувалися доставки гумані-
тарної допомоги ізраїльськими 
добровольцями дітям України, які 
постраждали від російської аґресії 
на сході України, об’єднання моло-
діжних організацій українців, які б 
хотіли мати єдину систему спілку-
вання, навчання під егідою СКУ. 

Е. Чолій, який уже 10 років очо-
лює СКУ, розповів про структу-
ру спільноти, яка об’єднує понад 
20 млн. українців у 53 країнах сві-
ту і в минулому році відзначи-
ла своє 50-річчя. СКУ проводить 
міжнародні конференції з метою 
зближення українців світу, голо-
вне завдання яких тепер створити 
позитивний образ України і допо-
могти їй перемогти у війні з Росією 
та дати можливість розвиватися у 
европейському стилі. 

„За статистикою ООН, попри всі 
мінські угоди, було здійснено 400 
тис. порушень з боку аґресора. 23 
тис. людей були поранені, 11 тис. 
українських вояків загинули, 500 
тис. позбавлені житла і мусіли виї-
хати зі сходу України“, – повідомив 
Е. Чолій про страшну статистику 
війни на сході України і додав, що 
ООН вважає теперішню ситуацію в 
Україні найбільшою гуманітарною 
кризою в країні після Другої світо-
вої війни 1939-1945 років. 

Саме тому Україна має одержати 
світову підтримку політиків, еко-
номістів і звичайних людей. Саме 
це завдання СКУ і кожного укра-
їнця, де б він не жив. Тут має зна-
чення інформаційна політика, яка, 
на жаль, не завжди діє на користь 

України.
„Ми так уміємо лаяти Украї-

ну, говорити про її недоліки, від-
сутність реформ. І робимо це ми, 
українці. А ми повинні всьому 
світові говорити про досягнен-
ня, – продовжив Е.Чолій. – Вони 
є. Підписаний меморандум про 
гуманітарну допомогу Україні і 
вона почала діяти. Україна змі-
нюється, хоч не так швидко, якби 
цього хотілося, однак реформи 
уже є: запроваджені електронні 
деклярації про доходи, антико-
рупційний суд, діє прозора сис-
тема закупівлі послуг, з 2015 року 
Україна відмовилася від росій-
ського газу. Позитивні зміни є і 
вони визнані Европейським Сою-
зом, НАТО, ООН, Радою Евро-
пи. І кожний з нас може допомог-
ти Україні: щодня пишіть на сво-
їй сторінці в соціяльних мережах 
про позитив в Україні. Це буде 
ваш внесок у перемогу в інформа-
ційній війні з Росією, яка щоро-
ку витрачає мільйони долярів на 
антиукраїнську інформацію. Тіль-
ки об’єднавшись, ми переможе-
мо“.

На зустрічі слушні пропозиції 
та зауваження висловили В. Фель-
дман, директор Українського куль-
турного центру Наталя Марікуца, 
поетеса Лариса Борисенко, дирек-
тор представництва СКУ в Брю-
селі Марина Ярошевич, директор 
Музею вишиванки в Києві Тетя-
на Протчева, провідник молодіж-
ного руху Ізраїля Тимур Мамедов 
та інші. 

А ще співали українських пісень, 
виконали гимн України, їли смач-
ні пиріжки від Маргарити Кльоц. 
Завершили зустріч спільним фото-
графуванням. Зустріч сприяти-
ме співпраці української громади 
Ізраїля з СКУ. 

(Закінчення зі стор. 9)

Українці Ізраїля...

Перепоховали воїнів  
Першої світової війни

Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ. Тернопільська 
область. – 19 червня на меморі-
яльному кладовищі воїнів Пер-
шої світової війни перепохова-
ли останки понад  70 солдатів 
армії Австро-Угорської монархії, 
Німецької кайзерівської та Росій-
ської імператорської армій. 

Останки воїнів, а також різно-
го роду предмети знайшли під 
час розкопок на горі Лисоня 2017 
року фахівці Меморіяльно-пошу-
кового комунального підприєм-
ства Львівської обласної ради 
„Доля“ спільно з дочірнім підпри-
ємством „Подільська археологія“ 
Науково-дослідного центру „Охо-
ронна  археологічна  служба Укра-

їни“ в Тернополі та громадської 
організації „Закінчимо війну“. 
Серед загиблих вояків було чима-
ло українців з армій ворогуючих 
сторін. 

У церемонії перепоховання взя-
ли участь понад 20 священиків 
різних конфесій, гості з Терно-
поля, Києва, з-за кордону, пред-
ставники німецького посоль-
ства,  Українського інстит у т у 
національної пам’яті, Організа-
ції Чорного Хреста Австрії, Чор-
ного Хреста в Україні, Державної 
міжвідомчої комісії у справах уві-
чнення пам’яті учасників анти-
терористичної операції, жертв 
війни та політичних репресій при 
Кабінеті міністрів України, плас-
туни, які несли почесну варту.
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Шановні читачі! 

Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття з приводу відходу 
своїх близьких і друзів, не забувайте підтримувати видання тиж-

невика пожертвами на пресовий фонд!

PO Box 746, Chester, NY 10918

Роман „Муньо“ Левицький

2 липня 2018 року на 92-му році життя відійшов у вічність св. п. Роман Левицький. Свої останні дні він провів в оточенні родини та друзів, 
з якими розділяв своє багатогранне життя.
В смутку залишив свою дружину Татіяну (з дому Василишин), сестру Христину Масюк; дітей: Остапа з дружиною Кейт, Оленку з чоловіком Скат, 
Тараса з дружиною Сюзан та Марту з чоловіком Давидом; улюблених онуків: Христю з чоловіком Гарі, Миколу, Ніну, Ліду, Романа та Луку, ну 
і свого чотириногого приятеля - вірного песика Оріо.
Роман народився у Дрогобичі, перед еміґрацією до Америки навчався у Німеччині. По прибуттю до Америки служив у війську в 1950-1952 роках, 
а опісля закінчив Пенсильванський Університет зі ступенем інженера-механіка.
Роман завжди був активним в українській громаді, включно з Пластом в курені „Бурлаки“, де із захопленням передавав наступним поколінням 
свою любов до природи, особливо до гір, лещетарування, та плавання в канойках. Найулюбленішим заняттям Романа було „ходити“ в гори Альпи.
Він був одним з засновників парафії Св. Архистратига Михаїла, де понад 10 років працював Головою Парафіяльної Ради, віддаючи весь свій 
вільний від інших справ час на розвиток та впорядкування 17 акрів парафіяльної посілості, яку тепер всі знають як „Михайлівка“.
Серед друзів всі знали Романа Левицького як „Муньо“. Діти пам’ятають його як особу, котра „пережила Другу Світову Війну, як ветерана, ін-
женера, винахідника, громадського провідника, добровольця, альпініста, лещетаря, шанувальника природи та тварин, а також як порадника 
і наставника для багатьох людей. А найцінніше є те, що його буде дуже бракувати як чоловіка, батька, діда і як вірного товариша та від-
даного громадянина.“
Похорон відбувся 10 липня 2018 року у церкві Св. Архистратига Михаїла, а опісля в новому Духовному Центрі відбулося прощання та вшану-
вання пам’яті Романа Левицького. Родина вдячна всім присутнім, а особлива подяка Сестрицтву Св. Анни та Парафіяльній Раді за щиру допо-
могу у приготуванні Тризни.

Вічна Йому пам’ять!
Датки в пам’ять Покійного можна складати на:

Церкву Св. Архистратига Михаїла, 1013 Fox Chase Rd., Jenkintown, PA 19046 
Пласт - Ватага Бурлаків (фонд АТО), P.O. Box 352, Worcester, PA 19490-0352

У 40-ий день відходу у вічність

св. п. 
Уляни Кобзар

будуть відправлені Заупокійні св. Літургії 
в неділю, 5 серпня 2018 року, в:

• Каплиці оселі о. Василіян, Beach Lake, PA (Narrowsburg).

• Соборі Входу в Храм Пресвятої Богородиці
   7890 W Price Blvd., North Port, FL 34291

Вічна Їй пам’ять!

Про молитви за спокій душі Покійної просять 

чоловік - Богдан з родиною

Помер Стефан Горлач, громадський діяч в Канаді
ОТАВА. – Конґрес Українців 

Канади (КУК) висловлює скорбо-
ту з приводу смерти Стефана Гор-
лача, видатного провідника укра-
їнсько-канадської громади, педа-
гога, свідка Голодомору‚ який упо-
коївся 14 липня у віці 97 років. С. 
Горлач‚ народжений 9 січня 1921 
року у селі Криловка, в Запорізь-
кій області, пережив Голодомор-
геноцид дитиною. 

Він був відданий справі поши-
рення інформації про Голодомор‚ 
ділився своїми спогадами‚ супро-
воджував символічний смолос-
кип при вшануванні 75-их роко-
вин Голодомору в Канаді. С. Гор-
лач відвідав 17 міст, щоб пошири-
ти знання про Голодомор між сту-
дентами, учителями, політиками 
та загалом канадському суспіль-
ству. 

С. Горлач був одним із засно-
вників Спілки Української Молоді 
в Канаді, президентом Канадсько-
го Товариства Приятелів України, 
а також автором семи книжок. 

За С. Горлачом сумуватимуть 
його дружина Софія Горлач, син 
та донька, сім внуків та троє прав-
нуків. КУК висловлює усій сім’ї 
щирі співчуття. 

КУК Св. п. Стефан Горлач
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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!




