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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Відтінки білого
Петро Часто

Білорусь‚ одна з колишніх республік СРСР‚ а 
нині незалежна держава на сході Европи‚ сусідує 
з п’ятьма країнами – Україною‚ Росією‚ Польщею‚ 
Литвою і Латвією. Історії кожної з них тісно пере-
плетені‚ і якими саме „нитками“ – добре відомо. 
Разюче подібні між собою‚ збігаючись у багатьох 
доленосних моментах‚ національні долі Украї-
ни і Білорусі. Колись давно, коли ми ще назива-
ли себе русинами‚ вони творили спільне Велике 
Князівство Литовсько-Руське. Відтак були загар-
бані Москвою. Після розпаду Російської імперії 
постала‚ поруч з Українською Народною Респу-
блікою‚ й Білоруська Народна Республіка. У 1921 
році обидві‚ згідно з Ризьким договором‚ поді-
лені між Польщею і Радянським Союзом. За тих 
самих обставин західня Україна і західня Білорусь 
у вересні 1939 року відійшли від Польщі до СРСР. 
На один день пізніше‚ ніж Україна‚ – 25 серпня 
1991 року Білорусь проголосила свою державну 
незалежність.

Суміжність територій‚ спільність пережитого 
не може не озватися глибокими взаємними сим-
патіями між українцями і білорусами.

Писав колись наш незрівнянний лірик Володи-
мир Сосюра:

Білорусь ти моя‚ Білорусь‚ 
Синьоока сестра України…

А з того боку з такою ж щирістю відповідав 
йому Янка Купала:

Бо йшла доля бєларуса
З доляй украінца
Адналькова – в поцє‚ в сльозах
Церневим гасцінцам…

Справедливі серцем поляки теж не позбавлені 
доброго почуття щодо Білорусі‚ як от‚ наприклад‚ 
письменник Тадеуш Конвіцький: „Коли нагадаю 
білоруське слово‚ коли повіє вітер з північного 
сходу‚ коли побачу полотняну сорочку зі смутною 
вишивкою‚ коли почую крик болю без скарги‚ 
завжди жвавіше затріпоче моє серце‚ завжди звід-
кись вистрибне якась лагідна туга‚ щоразу під-
пливе раптовий холод неокреслених докорів сові-
сти‚ почуття спільної провини і сорому. Білорусіє‚ 
Білорусіє‚ сірозелена з безкраїм небом над біля-
вою головою‚ задобра ти‚ залагідна‚ зашляхетна 
на наш час…“.

Тим часом інший знаменитий польський поет 
і лавреат Нобелівської нагороди Чеслав Мілош 
остерігав‚ що ця лагідність і шляхетність білору-
сів може також означати громадську і національ-
ну пасивність‚ котра здатна з них зробити жерт-
ву хижака.

Що ж це таке – сьогоднішня Білорусь?
Даруй‚ читачу‚ але покищо відповіді на це нема. 

Маємо розгадуваний з усіх сторін‚ але все ще не 
розгаданий феномен. Від липня 1994 року‚ тобто 
вже 25-ий рік‚ незалежною Білоруссю керує Олек-
сандер Лукашенко. Абсолютно радянська люди-

(Закінчення на стор. 18)
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Президент України і Вселенський Патріярх 
підписали Угоду про співпрацю та взаємодію

СТАМБУЛ. – Президент України П. Поро-
шенко 3-4 листопада здійснив офіційну візиту 
до Туреччини, де брав участь у засіданні Стра-
тегічної ради високого рівня та провів пере-
мовини з Президентом Туреччини Реджепом 
Таїпом Ердоганом. П. Порошенко та Вселен-
ський Патріярх Варфоломій підписали Угоду 
про співпрацю та взаємодію між Україною та 
Вселенським Патріярхатом. Зустріч президен-
та з патріярхом відбувалася за зачиненими две-
рима.

„Сьогодні історичний день, який був запо-

чаткований з перших днів відновлення україн-
ської незалежности“, – сказав П. Порошенко в 
короткій заяві після зустрічі. За його словами, 
підписана угода „робить усі умови, щоб процес 
підготування Собору, процес надання Томосу 
був приведений у чітку відповідність до канонів 
Православної Церкви.

Патріярх Варфоломій висловив переконан-
ня, що рішення про автокефалію Української 
Церкви „приведе до єдности всіх православних 
в Україні“.

„Укрінформ“

Під час зустрічі в Стамбулі (зліва): Архиєпископ Української Православної Церкви США Даниїл, 
Вселенський Патріярх Варфоломій i Президент України Петро Порошенко. (Фото: Михайло Палінчак/
Офіційне інтернет-представництво Президента України) 

Загинула правозахисниця Катерина Гандзюк
КИЇВ. – 4 листопада в Опіковому центрі 

Києва померла громадська діячка і представ-
ниця Херсонської міської ради Катерина Ган-
дзюк. Її облили концентрованою сірчаною 
кислотою 31 липня. У неї були опіки 40 відс. 
шкіри і сильне пошкодження очей. Її літа-
ком доставили на лікування до Києва і нада-
ли охорону. 

Президент України Петро Порошенко про-
коментував повідомлення про смерть К. Ган-
дзюк під час промови на зустрічі з україн-
ською громадою в Анталії, Туреччина, і закли-
кав докласти усіх зусиль, аби розкрити справу 
про замах на К. Гандзюк. 

„Щойно мені повідомили, що активістка 
Катерина Гандзюк, на яку було скоєно атаку 

Св. п. Катерина Гандзюк(Закінчення на стор. 3)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 9 ЛИСТОПАДА  2018 РОКУ No. 452

 ■  Відкрили нове консульство України

АНТАЛІЯ, Туреччина. – У Анталії 4 листопада 
відкрили Консульство України. У церемонії від-
криття взяв участь Президент України Петро 
Порошенко. „Понад 1 млн. 300 тис. українців 
цього року приїжджали до Туреччини. З них 
понад 800 тис. – саме в Анталію“, – повідомив 
він і висловив сподівання, що консульська при-
сутність України в Анталії дасть можливість 
українським дипломатам активно брати участь 
у великій кількості міжнародних зустрічей, які 
тут відбуваються. Посол України в Туреччині 
Андрій Сибіга заявив, що відкриття нової кон-
сульської установи призведе до посилення 
міжреґіональних зв’язків. („Українська правда“)

 ■ Церквою мають керувати нові очільники

КИЇВ. – 4 листопада Митрополит Української 
Православної Церкви (УПЦ) Московського Па-
тріярхату Антоній заявив про лист від Вселен-
ського Патріярхату до УПЦ Київського Патріяр-
хату і Української Автокефальної Православної 
Церкви, згідно з яким голови цих Церков не мо-
жуть брати участь у виборах глави нової УПЦ. 
Раніше російське видання „Комерсант“ із поси-
ланням на джерела у Вселенському Патріярхаті 
повідомило, що провідники обох Церков Філа-
рет і Макарій дали згоду не висувати свої кан-
дидатури на посаду очільника нової Церкви. 
„Комерсант“ також повідомив, що об’єднавчий 
собор може відбутися 21 листопада. („Україн-
ська правда“)

 ■ Росія оголосила санкції проти України 

КИЇВ. – 1 листопада Росія запровадила санкції 
проти 322 громадян України і 68 українських 
компаній. Постанову уряду підписав Прем’єр-
міністер Росії Дмитро Медведєв. До санкційно-
го списку потрапили, зокрема, міністри України, 
в тому числі Міністер внутрішніх справ Арсен 
Аваков, депутати (зокрема, член „Бльоку Пе-
тра Порошенка“ і голова української делеґації 
в ПАРЕ Володимир Ар’єв) і підприємці. Санкції 
передбачають заморожування безготівкових 
грошових коштів, бездокументарних цінних 
паперів і майна на території Росії та заборону 
на перерахування фондів (виведення капіталу) 
за межі території Російської Федерації. У Наці-
ональному банку України переконані, що анти-
українські санкції Москви не вдарять по фінан-
совій системі України. (Радіо Свобода)

 ■ Росія мілітаризує молодь Криму 

КИЇВ. – В усіх школах окупованого Криму най-
ближчим часом з’являться гуртки російського 
руху „Юнармія“, повідомив 1 листопада началь-
ник Управління у справах молоді підконтроль-
ного Кремлеві Міністерства освіти та науки 
Криму Євген Костильов. За його словами, за-
раз вони діють вже в більш ніж половині крим-
ських шкіл і в деяких установах додаткової 
освіти півострова.  Заступник голови Меджлісу 
кримськотатарського народу Ільмі Умеров вва-
жає, що поява в освітніх установах півострова 
юнармійських гуртків, „козацьких“ і кадетських 
кляс спричиняє подальшу мілітаризацію крим-
ських шкіл і не сприяє міжнаціональній злаго-
ді. (Радіо Свобода)

 ■ Моряки повернулися додому 

ХЕРСОН. – Моряків керченського судна „Норд“ 
31 жовтня обміняли на затриманих у Криму ри-
балок з українського судна „ЯМК-0041“, заяви-
ла уповноважена з прав людини в Росії Тетяна 
Москалькова. Моряки з „Норда“ вже перебу-
вають у Криму, а моряки з „ЯМК-0041“ повер-
нулися на материкову Україну. Капітан судна 
„Норд“ Володимир Горбенко, щодо якого від-
крито кримінальне провадження, залишається 
на території материкової частини України. Т. 
Москалькова повідомила, що так званий „об-
мін“ відбувся на кордоні між Кримом та Хер-
сонською областю. Українська уповноважена 
з прав людини Людмила Денісова наголосила, 
що це був не обмін, адже моряки судна „Норд“ 
вільно пересувалися територією України, їх, на 
відміну від українців у Криму, ніхто не затриму-
вав. (Радіо Свобода)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Загрозлива бурхливість
Василь Богдан

Перебіг подій у геополітичному вимірі та заго-
стрення суспільно-політичної, безпекової і кри-
міногенної ситуації в державі знову вмонтовує 
Україну в атмосферу загрозливої бурхливос-
ти. Свідченням зазначеного є прикра імпотен-
ція міжнародних інституцій (ООН, ОБСЕ, ЕС, 
НАТО) та Нормандського формату у питанні 
припинення російської аґресії стосовно Украї-
ни. Зайве нагадувати про створені не без учас-
ти Кремля проблеми трансатлантичної єдности 
через торговельні війни, національний егоїзм і 
протекціонізм провідних країн світу, а також про 
окремі деструктивні процеси в Европейському 
Союзі, що безумовно впливає на якість, темпи і 
терміни вирішення українського питання.

При незначному зростанні макроекономіч-
них показників, залишаються низькими тем-
пи промислового виробництва (Світовий банк 
погіршив прогнози росту економіки України), 
залучення чужоземних інвестицій, повільно 
долаються інфляція, безробіття та бідність зна-
чної частини населення. Загрозливим стає відтік 
робочої сили за кордон. 

На ґрунті всеохоплюючого розшарування сус-
пільства все гучніше лунає невдоволення неспра-
ведливим розподілом „загальнонародної“ влас-
ности радянської епохи. Вже очевидно, що олі-
гархічно-кланова модель управління не лише 
гальмує поступальну модернізацію країни, але 
й не може усунути стрижневий чинник україн-
ських негараздів – маштабну за розгалуженіс-
тю корупцію. Оскільки новоутворені антико-
рупційні органи, перебуваючи під впливом різ-
них кланів, ведуть боротьбу не зі злочинами, а 
між собою, компрометуючи і дискредитуючи 
саму ідею реформування правоохоронної систе-
ми країни. 

Державу, громадянське суспільство (ГС) і 
західніх партнерів не влаштовує хід і динамі-
ка набуття стандартів НАТО сектором безпеки і 

оборони, що позначається на ефективності від-
січі російському аґресорові на східньому фронті, 
надійній охороні військових арсеналів, заходах з 
деокупації Криму та обороні кордонів України. 
Мілітарний потяг країни зобов’язаний не наздо-
ганяти події, а на підставі достовірних даних роз-
відки діяти на випередження на суші, у морсько-
му і повітряному просторі, не залишаючи будь-
яких шансів на успіх зовнішньому ворогові. 

В такій справі суттєвого виправлення потре-
бує організація діяльности РНБО, Військового 
кабінету, Міністерства оборони та Генерального 
штабу Збройних Сил України – головних коор-
динаторів справедливої війни України проти дес-
потичної Росії.

Суттєві ризики відносно посилення уразли-
вости держави несе фактичний початок перед-
виборної президентської і парляментської кам-
паній 2019 року. Кремль і коляборантська „п’ята 
колона“ з допомогою російських спецслужб вже 
задіяли механізми багатоходової операції (спо-
діватимемося – безуспішної) для реваншу анти-
українських сил з метою змінити евроатлантич-
ний вектор країни та законсервувати під своїм 
впливом тимчасово окуповані території Донба-
су і Криму. 

Деструктивний елемент розв’язав у підконтр-
ольних засобах масової інформації псевдопа-
цифістський шабаш, брутально маніпулюючи 
та спекулюючи на об’єктивних і суб’єктивних 
труднощах воюючої країни. Проплачені росій-
ським аґресором окремі політичні сили та части-
на медіяструктур, зловживаючи свободою сло-
ва і нехтуючи професійною етикою журналіста і 
громадського діяча, паплюжать українську дер-
жавність, передають у суспільство капітулянт-
ські повідомлення Москви. Влаштували цинічне 
змагання стосовно того, у кого вийде дошкуль-
ніше принизити Україну, націю, визвольні зма-
гання, вітчизняну історію і культуру та зашко-

(Закінчення на стор. 13)

ТОЧКА ЗОРУ

Коли Анґела Меркель піде з політики
Володимир Огризко

Всьому колись приходить кінець. І зараз 
починається прикінцевий етап перебування 
Анґели Меркель при владі. В німецькій політиці 
вона, безперечно, залишить по собі дуже поміт-
ний слід. За значенням її можна порівнювати з 
Конрадом Аденавером та Гельмутом Кольом – 
політиками такого маштабу. А. Меркель – справ-
ді видатний політичний діяч, і шкода, що вона 
завершує політичну кар’єру. Проте, з іншого 
боку, потрібні зміни, ротації, нові ідеї та підхо-
ди. 

Рішення А. Меркель викликає лише пова-
гу: вона розуміє, що настав час для нових ідей 
і підходів, і вчинила справді по-европейськи. Є 
проблеми, які потрібно вирішувати, але роби-
ти це вже мають інші політики. Для України А. 
Меркель є політичним діячем, що має особли-
во велике значення. Завдяки її зусиллям вдало-
ся зупинити ті надзвичайно складні події, які ми 
переживали на початку російської аґресії. При 
цьому я жодним чином не хочу применшувати 
ролю наших Збройних Сил – мабуть, вони ста-
ли найголовнішою обставиною, завдяки якій 
вдалося дещо зменшити російську аґресію. Але 
дипломатичний тиск А.  Меркель на Володими-
ра Путіна теж, безумовно, зіграв свою позитив-
ну ролю. 

Що відбудеться після заміни А. Меркель? 
Мені чомусь здається, що в даному випадку осо-
бливих змін в німецькій позиції не повинно від-
бутися. Хоча тенденції всередині німецького 
політикуму доволі не проевропейські. Буде дещо 
схоже на те, що відбувалося у Сполучених Шта-
тах: коли Дональд Трамп прийшов до влади, всі 
думали, що це – кінець, проте насправді нічо-
го не закінчилося. Так само і тут – думаю, що в 
Німеччині до влади прийдуть ті політичні дія-
чі, для яких европейські цінності та міжнародне 
право щось важать. Тому я не передбачаю яки-

хось кардинальних змін у політиці Німеччини. 
Як це вплине на дії „нормандської четвірки“? 

В. Путіна можна поставити на місце певними 
переконаннями, жорсткою позицією і конкрет-
ними санкційними заходами, які він не пережи-
ве. Якщо виходити з цього, то від зміни додан-
ків сума не зміниться. Якщо ж уповати тільки на 
окрему особистість, то, звичайно, рівноцінної А. 
Меркель політичної фігури покищо нема. Тому 
я думаю, треба виходити не з особистостей, а з 
позицій. Якщо ця позиція буде ще раз встанов-
лена і посилена, а санкції будуть нездоланними 
для Росії, це означатиме, що можна досягнути й 
більших результатів, навіть без А. Меркель. 

Чи буде відхід А. Меркель вигідним Росії? Не 
думаю, що все залежить лише від неї. Знову ж 
таки, позиція Д. Трампа спочатку теж була одні-
єю, а потім система поставила його на місце. 
Так само і тут: буде „містер ікс“ чи „місіс ігрек“, 
але вони все одно діятимуть в рамках спільної 
европейської політики і позицій, які вже дав-
но визначені і які навряд чи будуть мінятися. 
Як це позначиться на спільних проєктах Німеч-
чини і Росії, зокрема на „Північному потоці-2“? 
Слід виходити з того, що покищо не йдеться про 
те, що А. Меркель вже завтра залишить свою 
посаду – це станеться лише за три роки. За цей 
час, за всіма плянами, які є сьогодні щодо „Пів-
нічного потоку-2“, він має бути добудований. 
Якщо ж американці справді зіграють у жорстку 
гру і зупинять цей проєкт, ввівши санкції проти 
европейських компаній, тоді це буде зовсім інша 
ситуація. 

Тож я б не пов’язував відхід А. Меркель від 
справ і реалізацію спільних проєктів німців та 
росіян, зокрема „Північного потоку-2“. 

УНІАН

Володимир Огризко – дипломат, керівник Цен-
тру дослідження Росії, колишній Міністер закор-
донних справ України, Київ.
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 ■ Cапери знешкодили тисячі мін 

КИЇВ. – З початку збройної аґресії Росії проти 
України групи розмінування на Донбасі очис-
тили територію площею 4,030 гектарів, 1,356 
кілометрів шляхів та знешкодили понад 250,716 
вибухонебезпечних предметів. Про це повідо-
мило 3 листопада Міністерство оборони. Їх зна-
ходять у підвалах житлових будинків, у будівлях 
органів місцевої влади, школах та дитячих сад-
ках. Терористи залишають замінованими водні 
колектори, залізниці та інші важливі об’єкти. На 
Донбасі працюють близько 40 груп розмінуван-
ня. („Укрінформ“)

 ■ Розпочато 22 рейси з летовищ України

КИЇВ. – Президент України Петро Порошенко 2 
листопада заявив про відкриття з українських 
летовищ 22 нових рейсів, більшість із яких здій-
снюватиме авіокомпанія „Ryanair“. „Я мріяв про 
це, коли 11 червня минулого року ми відкрива-
ли символічні двері в Европу, коли запроваджу-
вали безвізовий режим. Тепер ми розширюємо 
можливості подорожей для українців за кон-
курентними цінами“. Авіокомпанія „Ryanair“ 30 
жовтня розпочала свій перший лет зі Львова до 
Кракова. (Радіо Свобода)

 ■ Затримали втікача з Криму 

КИЇВ. – 3 листопада в Києві затримано колиш-
нього голову Апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим Валерія Чорнобука. У липні 
цього року співробітники Служби безпеки Укра-
їни спільно з прокуратурою Криму, у рамках від-
критого кримінального провадження, викрили 
його на сприянні окупантам. З 2014 року укра-
їнський посадовець сприяв країні-аґресорові в 
забезпеченні функціонування судових органів 
на тимчасово окупованій території півострова 
Крим. Надалі суддя залишив півострів та вла-
штувався у Дніпровській міській раді. Під час 
слідчих дій за місцями роботи та проживання 
зловмисника правоохоронці вилучили додат-
кові докази його причетности до незаконної 
анексії Криму. У липні цього року В. Чорнобук 
був оголошений у розшук українськими право-
охоронцями і переховувався від слідства на те-
риторії України. („Укрінформ“)

 ■ Син Оксани Білозір очолив компанію

КИЇВ. – 2 листопада Андрій Білозір призначений 
виконуючим обов’язки генерального дирек-
тора Національної акціонерної компанії „Укра-
ґролізинґ“. 36-річний А. Білозір – син народної 
артистки України, народного депутата Оксани 
Білозір є власником п’яти фірм – Видавничої 
групи „Італія Україна“, Друкарні ім. Франца Йо-
сифа, „Артаґро“, „Овербренд“ , „Будпласт“. Щодо 
останніх трьох він вказаний як їх кінцевий бе-
нефіціярний власник. Національна акціонерна 
компанія „Украґролізинґ“ створена для дальшо-
го розвитку довгострокової оренди в аґрарно-
му секторі економіки. („Укрінформ“)

 ■ Европейська залізниця буде в Україні

ЛЬВІВ. – Через Львів, Івано-Франківськ і Чернівці 
проляже колія українського сеґменту Паневро-
пейських сполучень від польського до румун-
ського кордону в обхід Карпат. Про це під час 
Міжнародного економічного форуму у Львові 
повідомив 2 листопада Міністер інфраструктури 
України Володимир Омелян. В умовах подальшої 
культурної та економічної евроінтеґрації, збіль-
шення товарообігу між Україною та країнами 
Евросоюзу надважливим є відновлення евро-
пейської колії шириною 1.435 міліметра з поль-
ського до румунського кордону. („Укрінформ“)

 ■ Жінка втопила власних дітей 

КИЇВ. – 26 жовтня до правоохоронців звернувся 
чоловік із повідомленням про те, що його ко-
лишня дружина забрала їхніх спільних дітей та 
зникла. Поліція виявила тіла дівчинки 2012 року 
народження і хлопчика 2013 року народження 
в озері Срібний Кіл. Сім’я переїхала до Києва з 
Криму, подружжя розлучилося. Підозрювану 
жінку 1982 року народження затримали під Чер-
ніговом. Свої дії вона пояснила тим, що дітям 
„так буде краще“. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

нелюдів, її облили кислотою – вона, на жаль, 
померла в лікарні. Я хочу зараз звернутися до 
правоохоронців: щоб було зроблено все мож-
ливе для того, щоб було знайдені вбивці, щоб 
вбивці були покарані, опинилися на лаві під-
судних. І ми всі маємо об’єднати зусилля для 
того, щоб це відбулося. Спільно допомогти пра-
воохоронним органам, допомогти поліції, щоб 
зло було покаране“, – заявив П. Порошенко. 

Вбивство К. Гандзюк викликало широкий 
розголос у світі. Українські активісти та очіль-
ники закордонних дипломатичних відомств 
закликали знайти і покарати замовників зама-
ху на неї. 

Міністер зовнішніх справ Великої Брита-
нії Джеремі Гант висловив свої співчуття: „Ще 
один сумний день для демократичних ціннос-
тей у світлі вчорашньої смерті антикорупційної 
активістки Катерини Гандзюк“. Він нагадав, що 
Президент України Петро Порошенко пообіцяв 
забезпечити правосуддя і висловив щиросердну 
підтримку такому намірові.

Заяву зробив Посол Німеччини в Україні 
Ернст Райхель: „Ми глибоко стурбовані зрос-
танням кількості нападів на активістів і політи-
ків. Злочинці й їх покровителі мають бути при-
тягнуті до відповідальности. Не можна допус-
тити панування атмосфери безкарности“. 

Міністер закордонних справ Швеції Марґот 
Вальстрьом закликала українську владу забез-
печити безпечне середовище для представників 
громадянського суспільства. Зі схожим закли-
ком звернулася Посол США в Україні Марі 
Йованович.

Парляментська фракція партії „Бльок Петра 
Порошенка“ заявила про підтримку створення 
Тимчасової слідчої комісії, яка контролювати-
ме розслідування вбивства громадської діячки 
К. Гандзюк. Фракція делеґувала до складу комі-
сії народних депутатів Віктора Короля, Валерія 
Карпунцова, Юрія Буглака, Сергія Алєксєєва, 

Максима Саврасова та Ірину Суслову. Заступ-
ниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко 
підкреслила, що комісія буде займатись контро-
лею розслідування, а не самим слідством. 

Національна поліція передала справу в про-
вадження Служби безпеки України, щоб спіль-
ними зусиллями довести вину замовників. У 
рамках розслідування вже опитали 367 свідків, 
провели 21 судову експертизу, дев’ять обшуків, 
чотири слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 
негласних слідчих дій відносно 31 особи.

У цій справі затримали п’ять осіб, зокрема й 
підозрюваного в організації злочину. Серед під-
озрюваних – організатор, співучасники, вико-
навець і водій. Усі вони – колишні українські 
військові, які воювали на Донбасі. Двоє – Сер-
гій Торбін та Микита Грабчук – зараз перебува-
ють під вартою. Решта – під домашнім арештом. 
Четверо підозрюваних зізналися, що С. Тор-
бін передав їм по 500 дол. за виконання замаху, 
і дав ще 300 дол. на купівлю сірчаної кислоти. С. 
Торбін – колишній працівник поліції.

33-річна К. Гандзюк брала участь у Помаран-
чевій революції, Евромайдані в Херсоні, раніше 
працювала в громадських організаціях, а також 
Управлінні Верховного комісара ООН у справах 
біженців у Херсонській області. До нападу вона 
була виконуючою обов’язки керуючого справа-
ми виконавчого комітету Херсонської міської 
ради, а також радником посадника міста Воло-
димира Миколаєнка.

К. Гандзюк відома своєю критикою правоо-
хоронців і представників місцевої влади, яка 
часом набувала доволі різких форм. У неї були 
два головні напрямки: протидія проросійським 
рухам у Херсоні, а також боротьба з корупцією 
певних підрозділів місцевої поліції. К. Гандзюк 
мала конфлікт з начальником Управління захис-
ту економіки в Херсонській області Національної 
поліції України Артемом Антощуком. У квітні 
цього року вона заявила, що майже 200 несправ-
жніх журналістів отримали в обласній поліції 
дозволи на травматичну і газову зброю у 2014-
2018 роках. 

 Радіо Свобода, BBC 

(Закінчення зі стор. 1)

Померла правозахисниця...

Провели Другий американсько-український 
діялог з кібербезпеки в Києві

КИЇВ. – 5 листопада США та Україна провели 
у Києві Другий американсько-український діялог 
з питань кібербезпеки й підтвердили свою при-
хильність просуванню відкритого, взаємосуміс-
ного, надійного та безпечного інтернету, поси-
ленню двостороннього співробітництва і бороть-
бі з кіберзагрозами, що є предметом обопільного 
занепокоєння.

США та Україна обмінялися інформацією про 
події у своїх національних сферах кібербезпеки 
протягом минулого року, обговорили тенденції, 
загрози та останні кібер-інциденти і визначили 
царини для подальшого співробітництва. Обидві 
країни знову підтвердили свою підтримку рамко-
вого розуміння відповідальної поведінки держа-
ви в кіберпросторі на основі застосовности між-
народного права, дотримання необов’язкових 
норм відповідальної поведінки держави в мир-
ний час та здійснення практичних заходів із зміц-
нення володіння ситуацією у кіберпросторі.

Демонструючи свій намір щодо підтримки 
кібербезпеки в Україні, США зобов’язалися, з 
часу проведення Першого американсько-україн-
ського діялогу з питань кібербезпеки в 2017 році, 
виділити загалом 10 млн. дол. на програми допо-
моги в галузі кібербезпеки для України. Делеґа-
ції розглянули запропоновані проєкти американ-

ської допомоги з кібербезпеки, розроблені в кон-
сультації з відповідними українськими аґентства-
ми та зацікавленими сторонами. 

Проєкти включають посилення кібербезпеки 
виборчих систем та критичної інфраструктури, 
сприяння впровадженню національної кіберстра-
тегії України, посилення реаґування на кіберза-
хист та реаґування на інциденти, підвищення обі-
знаності про кібербезпеку та проведення навчань 
з підготовки фахівців у галузі кібербезпеки та 
цифрової криміналістики. 

Ці проєкти доповнюють інші поточні зусил-
ля США, спрямовані на співпрацю з Україною у 
питаннях кібербезпеки.

Заступниця голови дипломатичної місії США в 
Україні Памела Тремонт та директор Департамен-
ту міжнародної безпеки Міністерства закордон-
них справ України Сергій Шутенко виступили із 
вступним словом. 

У складі делеґації США були представники 
Державного департаменту, міністерств націо-
нальної безпеки, енерґетики та оборони, Феде-
рального Бюра Розслідувань та Аґентства США з 
міжнародного розвитку. 

Державний департамент США 
 в галузі політики щодо кіберпростору

Громадські активісти й журналісти під час акції „Хто замовив Катю Гандзюк?“ 4 вересня біля 
Верховної Ради з вимогою ефективного розслідування замаху на Катерину Гандзюк. (Радіо Свобода) 
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 ■ Скасовано зустріч Трампа і Путіна

ПАРИЖ. – Три тижні тому Президент Росії Воло-
димир Путін запропонував Президентові США 
Дональдові Трампу провести зустріч у фран-
цузькій столиці 11 листопада під час святкуван-
ня 100-річчя завершення Першої світової війни. 
6 листопада зустріч була скасована через про-
хання Президента Франції Еманюеля Макрона. 
За словами Е. Макрона, повноцінний російсько-
американський саміт затьмарить всі заходи, які 
були запляновані на честь 100-річчя завершен-
ня війни. Майбутня зустріч Д. Трампа і В. Путі-
на тепер плянується 30 листопада в Арґентині. 
(ТСН) 

 ■ Індія закупить зброю в Росії

НЮ-ДЕЛІ. — Індія і Росія оголосили 5 жовтня, що 
Індія погодилася закупити в Росії протиповітря-
ні ракетні системи типу „S-400”. Ню-Делі знехту-
вав пересторогами США, що такий закуп може 
довести до санкцій згідно з законом США. Підпи-
саний контракт вартістю понад 5 млрд. дол. дає 
можливість військам Індії зістрілювати літаки з 
далекої височини. У вересні США наклали санк-
ції на війська Китаю за закуп бойових літаків та 
ракетної систем „S-400” в Росії. Індія надіється, 
що США дозволять на цей закуп Індії‚ як проти-
вагу до більших і кращих військ Китаю. Країна 
урізноманітнює свої закупи зброї – за останнє 
десятиліття Індія закупила зброю у США вартіс-
тю 15 млрд. дол. („Reuters”) 

 ■ Трамп має 100 млн. дол. на перевибори

ВАШІНҐТОН. — Президент США Дональд Трамп 
вже зібрав понад 100 млн. дол. на свої пере-
вибори в 2020 році. Ці дані оприлюднила Фе-
деральна виборча комісія у своєму кварталь-
ному звіті 15 жовтня. Більшість жертводавців 
дають відносно малі суми, менше 200 дол.‚ але 
Д. Трамп також притягає багатих жертводавців, 
яких пожертви можна розділити на різні рахун-
ки. Президент подав формальні документи на 
перевибори через день після своєї інавґурації. 
Його попередник Барак Обама на подібній ста-
дії своєї першої каденції мав тільки 2.3 млн. дол. 
на своєму виборчому конті. („NBC News”)

 ■ Пенс: не пов’язувати слова з вбивством

ЛАС-ВЕҐАС, Невада. — Віце-президент Майк 
Пенс 27 жовтня відкинув натяки, що запальни-
ча риторика Президента Дональда Трампа та 
інших членів Республіканської партії доливає 
оливи до вогню, провокуючи політичне насилля. 
У інтерв’ю для телеканалу „Ен-Бі-Сі Нюз” в Лас-
Веґасі, де він перебував на політичних кампані-
ях республіканців, віце-президент гостро засу-
див вбивство 11 осіб у синаґозі в Пітсбурґу, але 
також боронив риторику Д. Трампа, кажучи що 
президент „встановив зв’язок з американським 
народом‚ тому що він говорив просто”. Предсід-
ники конґресових виборчих комітетів обидвох 
партій закликали не політизувати це вбивство, а 
натомість шукати єдности. („The Washington Post”)

 ■ Дозволено відмову від військової служби

СЕУЛ. — Верховний Суд Південної Кореї вирі-
шив 1 листопада, що особа, котра відмовляєть-
ся від військової служби з посиланням на свої 
переконання, має право це робити. Система 
військового призову в країні вимагає, що кож-
ний способний чоловік мусить відслужити два 
роки у збройних силах. Це робиться з огляду на 
потенційну аґресію Північної Кореї. Це рішення 
впливає на статус понад 900 здатних чоловіків, 
більшістю Свідків Єгови, котрі відмовляються 
від військової служби з релігійних причин. Мі-
ністерство оборони країни мусить розробити 
деталі альтернативної служби для таких осіб. 
(„Associated Press”)

 ■ Путін передбачає кінець домінації США

СОЧІ, Росія. — Президент Росії Володимир Путін 
сказав, що ґльобальна домінація США добігає 
до кінця, і що США самі приспішують цей процес 
низкою помилок „типічними для імперії”. Висту-
паючи 18 жовтня на форумі в Сочі, В. Путін скри-
тикував США за запровадження санкцій проти 
Росії і інших країн. („ABC News”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
РЕАЛЬНА СИТУАЦІЯ

Саморуйнування імперської Церкви
Павло Клімкін

Українська автокефалія не дає спокою найви-
щим ієрархам Російської Православної Церкви. 
Цими днями сам Патріярх Московський Кирило 
зробив дуже категоричну заяву, причому зовсім 
не богословську, а політичну. За його словами, 
рішення Константинополя надати автокефалію 
Українській Церкві є результатом „ґльобальної 
змови з метою руйнування Російської Право-
славної Церкви“. 

Не буває конфесій кращих чи гірших, є тіль-
ки люди, які прагнуть жити з Богом і мати з ним 
духовний зв’язок. Мабуть, саме про це повинна 
дбати кожна Церква, їй просто не личить пово-
дити себе так, як поводяться мирські імперії.

Важко не помітити, що території, на які сьо-
годні претендує Російська Православна Церк-
ва, вельми нагадують територію колишнього 
Радянського Союзу. Але СРСР – це позавчораш-
ній день. Навіщо ж тягти вірних назад у минуле, 
морочити їм голови імперським мітом?

Перш за все зауважу, що українська автокефа-
лія ніяк не може загрожувати Російській Церкві‚ 
хоч би тому, що Україна – це не Росія. Це Москві 
пояснювали вже багато разів!

Якщо ж уже мова й зайшла про небезпеку руй-
нування Російської Православної Церкви, то, як 
мені здається, нинішня ситуація більше скида-
ється не на зовнішню змову, а на малозрозуміле, 
але настирливе саморуйнування.

Імперії справді, як правило, руйнують самі 
себе зсередини. Схоже, що такий же шлях схиль-
ні обирати і їхні Церкви.

Натомість РПЦ мала би повернутися облич-
чям до своїх вірян і дбати про їхні духовні потре-
би та сподівання, а не копіювати політику росій-
ського державного керівництва, яке сьогодні уві-
йшло в конфронтацію з цілим світом.

Чи не краще було для УПЦ Московського 
Патріярхату, якби вона зараз активно залучила-
ся до дискусії про майбутнє Української єдиної 
помісної Церкви? З огляду на традиційно сильні 
позиції та маштаб УПЦ Московського Патріяр-
хату, це дало б змогу її ієрархам (принаймні тим, 
які цього хочуть) мати чи не вирішальний вплив 
на процес об’єднання, стати незамінним творцем 
нової Української Церкви.

Проте все відбувається з точністю до навпаки. 
РПЦ змушує УПЦ МП втікати від реальности, 

самоізолюватися й марґіналізуватися. РПЦ прак-
тично сама своїми руками знищує УПЦ МП.

Автокефалія в Україні буде. Це, безумов-
но, внесе значні зміни в життя світового 
православ’я, надасть йому снаги й нової дина-
міки, і ця динаміка буде благотворною. Свідо-
мо залишатися на узбіччі цього процесу – озна-
чає іґнорувати логіку історії. Врешті-решт, саме в 
Москві люблять говорити про багатополярність. 
То чому б тоді не облишити свою російськоцен-
тричність і не привітати таку багатополярність у 
православному світі?

До всіх віруючих незалежно від конфесії необ-
хідно ставитися з дуже великою повагою. Завжди 
намагався бути коректним і не коментувати 
висловлювання церковних ієрархів.

Зрештою, богослов’я – не моя парафія. Але, 
оскільки йдеться про зовнішню політику і про 
долю України, то, даруйте, це вже моя парафія.

P.S. Патріярх Кирило у своїй заяві назвав РПЦ 
„островом свободи“. Як мені здається, не зовсім 
вдала метафора, адже так в СРСР називали 
комуністичну Кубу. Та й значення її, якщо поду-
мати, зовсім не оптимістичне. Свобода від кого 
й від чого? Виходить, що від думки Вселенського 
Патріярхату, а це вже не що інше, як розкол.

Власне, РПЦ сама й посіяла зерна такого роз-
колу, коли підтримала аґресію Росії проти Укра-
їни і коли бойкотувала Всеправославний Собор 
2016 року на Криті.

Водночас, це й свобода від прагнень десятків 
мільйонів вірян православного світу, які буду-
ють своє життя на справжніх християнських цін-
ностях, любові до Бога, повазі й толерантності до 
людей.

Статус острова для Церкви, яка ще вчора була 
найбільшою складовою частиною величезного 
православного материка, також означає тільки 
перехід до самоізоляції. Справді жалюгідна пер-
спектива – відгородитися від усіх і жити в світі 
вигаданих змов. Щиро шкода мільйонів вірних, 
яких може спіткати така доля.

А втім, вірні цілком можуть узяти власну долю 
в свої руки. На все воля Божа!

„Українська прада“

Павло Клімкін – Міністер закордонних справ 
України‚ Київ.

ТОЧКА  ЗОРУ

Чим російські санкції  
можуть бути вигідні Україні

Віктор Таран

1 листопада Росія запровадила санкції стосовно 
322 громадян і 68 компаній з України. Серед фізич-
них і юридичних осіб, на яких поширюються санк-
ції – судді Конституційного суду України, депута-
ти Верховної Ради VIII скликання, великі україн-
ські підприємці, чиновники Адміністрації Прези-
дента України, керівники органів виконавчої вла-
ди і великих українських компаній, юридичні осо-
би, які контролюються найбільшими бізнесмена-
ми України. 

Історія появи цього санкційного списку досить 
дивна. Експерти пов’язують його з кількома при-
чинами, але найголовніше те, що це відбуваєть-
ся після так званої пенсійної реформи в Росії та 
поразок на місцевих виборах, яких зазнала „Єди-
на Росія“ в реґіонах. Загалом, на тлі падіння персо-
нальних рейтинґів Володимира Путіна та Дмитра 
Медведєва до катастрофічних (в їхньому розумін-
ні) позначок‚ варто зауважити, що внутрішні кри-
зи Росія завжди долала через зовнішню аґресію. 
Якщо згадаємо перші вибори В. Путіна, то була 
Друга російсько-чеченська війна, злочинні вибу-
хи житлових будинків в російській столиці. Анек-
сія Криму відбулася перед президентськими вибо-
рами в Росії. 

В нинішній ситуації Україна є найкращим 
подразником, адже вся аґітаційна машина В. Путі-
на працює проти України. Тобто, Україна – ворог 

номер один. Плюс, дуже цікаво, що готував цей 
санкційний список і був його головним промоте-
ром Прем’єр Д. Медведєв. Він найбільше постраж-
дав після пенсійної умовної реформи в Росії (де 
факто, це не реформа, а просто підвищення пен-
сійного віку, пов’язане з тим, що у них гроші закін-
чуються). Крім того, звернімо увагу, як вони цей 
список подавали? – Хочемо запровадити санк-
ції проти українських політиків, які ведуть про-
ти Росії аґресивну діяльність. Плюс, які заробля-
ють на Росії. Мовляв, нам так погано, а вони на нас 
наживаються. Саме за цим критерієм обиралися 
компанії.  

Візьмемо, до прикладу, Харківський трактор-
ний завод і кременчуцький „АвтоКрАЗ“. У цьому 
випадку мова йде про машинобудівну галузь, яка 
зараз перебуває на піднесенні. У цих підприємств є 
великі ринки збуту на Росію, оскільки ще з Радян-
ського Союзу були відповідні виробничі зв’язки: 
Росія співпрацювала з Харківським тракторним та  
підприємством „АвтоКрАЗ“. Тобто, росіяни посту-
пають логічно та прагматично, коли під видом 
санкцій впроваджують політику протекціонізму. 

Харківський тракторний завод та „АвтоКрАЗ“ 
– основні заводи, на яких відбувається відновлен-
ня військово-промислового потенціялу України. 
Тепер ці заводи будуть одночасно концентрува-
тися на внутрішньому ринку та шукати виходи на 

(Закінчення на стор. 17)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 9 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУNo. 45 5

 ■ Обидві Кореї зміцнюють зв’язки

СЕУЛ. — Обидві Кореї погодилися 15 жовтня 
розпочати дорожні й потягові зв’язки. Це є ще 
один крок в покращанні їхніх взаємин, незважа-
ючи на турботу США, що це може підірвати на-
магання натиску на Північну Корею відмовитися 
від ядерної зброї. Південнокорейське Міністер-
ство воз’єднання видало спільно заяву обидвох 
країн, де сказано що „Південь і Північ прийшли 
до згоди, після щирої дискусії плянів розвинути 
міжкорейні відносини до нового вищого рівня”. 
Ця угода була наслідком останньої вершинної 
зустрічі в Пхеньяні між Президентом Південної 
Кореї Мун Джей-іном та провідником комуніс-
тичної Північної Кореї Кім Чен Ином. Обидві 
країни також запропонували стати спільними 
господарями Літніх Олімпійських Ігор 2032 року. 
Вашінґтон каже, що санкції на Північну Корею 
мусять залишитися, аж поки ця країна відмо-
виться від ядерної зброї. („Reuters”) 

 ■ Австрія не підпише пакту про міґрацію

ВІДЕНЬ. — Австрійський уряд не підпише пакту 
ООН про безпечно й пляномірну міґрацію, вка-
зуючи на турботу про суверенність країни та на 
нелеґальну міґрацію. Австрія тепер займає пост 
президентства Европейського Союзу‚ який чер-
гується між країнами. Незобов’язуючий ґльо-
бальний міґраційний пакт ООН був закінчений в 
липні і його мають формально схвалити в груд-
ні. Консервативний Канцлер Севастіян Курц і Ві-
це-канцлер Гайнц Християн Штрахе заявили 31 
жовтня, що Австрія не підпише цього документу, 
бо не хоче втратити національний суверенітет в 
цих справах, а також не хоче бачити притемнен-
ня різниці між леґальною та нелеґальною міґра-
цією. („Associated Press”)

 ■ Росія повинна забратися з України

ТБІЛІСІ, Грузія. — Дорадник президента в спра-
вах національної безпеки США Джан Болтон 
сказав, що Росїї треба забралася з українського 
Криму і східньої України, перестати втручувати-
ся у вибори США і менше вторгуватися на Серед-
ньому Сході. Він це сказав 26 жовтня у інтерв’ю 
для аґенції новин „Ройтерс” у Тбілісі, де він мав 
зустріч з грузинським урядом. „Було б допоміж-
ним якби росіяни перестали втручуватися у наші 
вибори‚ забралися з Криму і Донбасу в Україні‚ 
перестали вживати нелеґальну хемічну зброю 
для намагань вбивства російських вигнанців 
на Заході, і менше вторгувалися на Середньо-
му Сході”, – сказав Дж. Болтон. Він додав, що 
така поведінка довела Вашінґтон до накладан-
ня санкцій на Росію, і що США застановляються, 
чи треба наложити більше санкцій на Москву. 
(„Reuters”) 

 ■ В Афганістані поранили генерала США

ВАШІНҐТОН. — Пентагон підтвердив 22 жовтня, 
що генерал-бриґадир Армії США Джефрі Смайлі 
був прострілений під час атаки талібанів 18 жов-
тня у Кандагарі. Під час атаки на конференцію в 
справах безпеки загинули два афганські висо-
копосадовці, котрі були відповідальні за роз-
відку й поліцію в провінції Кандагар. Присутнім 
на конференції був головнокомандувач військ 
США в Афганістані генерал Скат Мілер, котрий 
не потерпів під час атаки. Дж. Смайлі навчав і 
був дорадником афганських служб безпеки, а 
також допомагав у переведенні контртерорис-
тичних операцій в південному Афганістані. Газе-
та „Вашінґтон Пост” написала 21 жовтня, що Дж. 
Смайлі видужує зі своїх ран. („www.military.com”)

 ■ Демократи здобули Палату Представників

НЮ-ЙОРК, — Надзвичайно велике число аме-
риканців взяло участь у виборах 6 листопада, 
хоч це не були президентські вибори. Демо-
крати виграли досить конґресових місць, щоб 
тепер мати більшість в Палаті Представників. 
Це вперше вони захопили там владу від 2011 
року. У Сенаті, одначе, республіканці затримали 
свою більшість, і підсилили її. Демократи також 
виграли шість губернаторських місць, згідно з 
ранніми обрахунками. Для багатьох виборців 
ці вибори були референдумом про президента. 
(„Time”)

АМЕРИКА І СВІТ                     

28 дітей загинули або отримали поранення 
внаслідок бойових дій на Донбасі цього року 

КИЇВ. – 28 дітей загинули або отримали пора-
нення внаслідок бойових дій на сході України за 
цей рік. Такі дані 12 жовтня озвучив Александр 
Гуґ, перший заступник керівника Спеціяльної 
моніторинґової місії (СММ) Організації з Без-
пеки і Співробітництва в Европі (ОБСЕ) в Укра-
їні, на прес-брифінґу в Українському кризовому 
медія-центрі. 

„З часу моєї останньої доповіді, троє дітей 
загинули і ще двоє отримали поранення. 
Поблизу Горлівки, 14-річний Кирило, 13-річ-
ний Андрій та 12-річний Віталій загинули, 
10-річний Дмитро отримав поранення. Того ж 
дня [30 вересня] отримала поранення 16-річна 
Анна зі Старомихайлівки”, – зазначив А. Гуґ. 
Серед дорослих цивільних мешканців, за 2018 
рік загинули або отримали поранення близь-

ко 200 осіб.
„Ми вітаємо рішення Збройних Сил Украї-

ни щодо створення групи „Попередження шко-
ди цивільному населенню. Цей крок, спрямова-
ний на повне уникнення жертв серед цивільних 
громадян, необхідно якнайшвидше реалізувати 
і по інший бік лінії зіткнення”, – зазначив А. Гуґ.

За один тиждень в жовтні спостерігачі СММ 
ОБСЕ встановили у зоні бойових дій на Дон-
басі понад 6,600 порушень режиму тиші. А. Гуґ 
додав, що з початку 2018 року, Спеціяльна моні-
торинґова місія встановила загалом понад 218 
тис. порушень режиму тиші та понад 3,000 оди-
ниць військової техніки, розміщених з пору-
шенням визначених ліній відведення.

Український кризовий медія-центр

ГРАНЬ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Як Кремль використовує українських заробітчан
Богдан Петренко

Минулого року до Росії на заробітки поїха-
ли близько 500 тис. українців. За першу поло-
вину цього року – 240 тис. Спаду нема. Українці 
далі їздять до країни-аґресора‚ не зважаючи на всі 
загрози. Чому?

По-перше, на жаль, є багато людей, які переко-
нані, що це не Росія почала війну на Донбасі.

По-друге, 350 років асиміляції та ідеологічного 
впливу не минули дарма. Для багатьох Росія лиша-
ється „братньою“. Сюди ж додаймо і відсутність 
мовного бар’єру. Трудовим міґрантам здається, що 
в російськомовному середовищі їм вдасться швид-
ше адаптуватись.

По-третє, для частини українців, особливо стар-
шого віку, складно перебудовувати напрямки тру-
дової міґрації. Сила звички сильніша, ніж страх.

Що загрожує українцям у Росії? Для переваж-
ної більшости – нічого. Кремль не зацікавлений 
тотально саджати усіх, хто має в кишені україн-
ський пашпорт. Не тому, що Володимир Путін 
сильно любить наших громадян. Просто йому 
необхідно постійно показувати світові, що немає 

ніякої міждержавної війни. Мовляв, дивіться, 
скільки українців приїхало до нас. А те, що ми 
розв’язали війну на Донбасі – лише голослівні зая-
ви Києва. І кожен українець, який поїхав і повер-
нувся з Росії, перетворюється у цей елемент гібрид-
ної війни. Бо допомагає Кремлеві стверджувати‚ 
нібито „їх там нема“.

Водночас, кожен українець в Росії може потра-
пити у халепу. Ризики завжди є. Навіть, якщо 
немає публічного послужного списку антиросій-
ських дій (соцмережі, участь в АТО і акціях про-
тесту), завжди залишається шанс потрапити у 
російську буцегарню, якщо правоохоронним орга-
нам Росії потрібно буде виконати плян з арешту 
терористів.

Їхати чи ні до країни-аґресора – право кожного. 
Ні візові режими, ні заборони нічого не змінять. 
Але зрозуміти власну громадянську відповідаль-
ність у гібридній війні повинен кожен.

„Газета по-українськи“

Богдан Петренко – заступник директора 
Інституту дослідження екстремізму‚ Київ.

СКУ та Світовa Литовськa Громадa 
підписали Меморандум про співпрацю

ТОРОНТО. – 22 жовтня у Берліні, в Посольстві 
України в Німеччині, Президент Світового Кон-
ґресу Українців Евген Чолій разом з Президентом 
Світової Литовської Громади Далією Генке підпи-
сав Меморандум про співпрацю.

У меморандумі два найвищі координаційні 
органи української та литовської діяспор – Світо-
вий Конґрес Українців та Світова Литовська Гро-
мада (сторони) – встановлюють, що:

– Сторони прагнуть встановити та розви-
вати взаємні зв’язки та співпрацю між собою: 
(i) з питань, що становлять спільний інтерес для 
українців та литовців у всьому світі, та (іі)  для 
підтримки демократичного розвитку України та 
Литви;

– Сторони мають на меті встановити довго-
строкові та стабільні відносини; 

– Сторони визнають важливість незалежности, 
суверенітету та територіяльної цілісности Укра-
їни та Литви, які базуються на спільній повазі, 
спільних цінностях та інтересах обох країн;

– Сторони підтримують европейські та 
eвроатлантичні прагнення України, зокрема 
щодо набуття Україною повноправного членства 
в Европейському Союзі та Організації північно-
атлантичного договору (NATO).

,,Підписання Меморандуму про співпрацю є 
значним поступом у зміцненні зв’язків Світово-
го Конґресу Українців зі Світовою Литовською 
Громадою для просування у світі спільних інтер-
есів, а також підтверджує добрі зв’язки між укра-
їнським та литовським народами,” – заявив пре-
зидент СКУ.

СКУ
Президент СКУ Евген Чолій i Президент Світової 
Литовської Громади Далія Генке. (Фото: СКУ)
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Україну!

Медична реформа в Україні
Медична реформ в Україні вступає в дію з 1 січня 2019 року. 

Українцям обiцяють безкоштовні вiзит до сiмейного лiкаря, екстрену 
допомогу та пологи. За інші послуги доведеться платити. Принцип 
„гроші ходять за пацієнтом“ запрацює для первинної ланки медичних 
працівників. Українці мають знайти собі сімейного лікаря або терапевта 
чи педіятра для своєї дитини і підписати з ним угоду.  У разі переїзду чи 
незадовільної якости медичних послуг можна укласти договір з іншим 
лікарем. Українці можуть звертатися до фахівців там, де їм це буде 
зручно. 

Угоди будуть необхідні для того, щоб визначати компенсацію для 
лікарів. Держава платитиме лікареві 370 грн. на рік за кожного пацієн-
та‚ з 2019 року цю суму плянують збільшити до 450 грн.  Скористатися 
допомогою спеціялізованого лікаря після запровадження реформи 
можна буде лише після призначення сімейного лікаря, терапевта чи 
педіятра. Якщо пацієнт звернеться до профільного фахівця самостійно, 
то муситиме самостійно сплатити його послуги. 

Завдяки реформі буде створено Національну службу здоров’я 
України, що фактично виконуватиме роль страхувальника. Гроші на 
покриття видатків надходитимуть до цієї фінансової організації з дер-
жавного бюджету. Податки громадян України підуть на їхнє медичне 
обслуговування. Якщо раніше держава утримувала медичні заклади, 
то тепер бюджетні кошти йтимуть на закупівлю у медичних закладів 
їхніх послуг. Держава платитиме за послуги не лише державним і кому-
нальним, але й приватним медичним закладам. Це змусить медичні 
заклади змагатися за пацієнтів, позбавить необхідности фінансування 
лікарень, які не мають навантаження, на яке вони розраховані, а також 
дасть свободу лікарям, що зможуть надавати власні послуги як приват-
ні підприємці. 

Очікувані зміни‚ зрозуміло‚ викликали певний неспокій населення‚ 
яке звикло до радянської медичної системи. Постала потреба повсюд-
ного і терплячого пояснення переваг новації. Адже насправді в Україні 
медична допомога не була безкоштовною, українці платять за своє 
лікування двічі: сплачуючи податки та самостійно закуповуючи ліки 
на своє лікування та ще й даючи  лікареві хабаря  за його послуги. 
Реформа дозволить усунути корупційні прояви.  Наразі кожен другий 
пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через 
брак грошей. До самолікування вдаються майже 70 відс. пацієнтів. 43 
відс. хворих позичали гроші на лікування або продавали коштовні речі, 
майно. Ці дані з’ясував Благодійний фонд  „Пацієнти України“.  

Недруги України‚ особливо в Росії‚  негайно скористалися неспокоєм 
населення‚ щоб настроїти його проти реформи. Рушієм новацій стала 
д-р Уляна Супрун‚ яка виконує обов’язки міністра охорони здоров’я 
України‚ тож саме проти неї спрямовані гострі нападки. Сама У. Супрун 
зазначає, що люди, які хочуть зупинити реформу охорони здоров’я, 
принести в Україну „рускій мір“ найчастіше використовують брехню, 
яка породжує у людей неґативні настрої.  Такі брехливі „новини“ поши-
рюються значно швидше, ніж ґрунтовні роз’яснення чи спростування. 
Нещодавно група науковців з США підготувала відверто абсурдні 
наукові статті у різних галузях соціяльних наук та надала їх до авто-
ритетних видань. Близько половини цих робіт було затверджено до 
публікації. Експеримент викрив псевдонауковість та привернув увагу 
спільноти до ідеологічного впливу в науці. Суспільство готове сприй-
мати брехливу інформацію‚ яка йде нібито від людей науки‚ експертів 

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

Бетонні могили вояків
Левко Хмельковський

Якось я їхав до Польщі і перед 
кордоном був змушений чекати 
своєї черги у довгій лінії авт. Тоді 
й сфотографував потужне бетон-
не укріплення біля прикордонно-
го села Устилуг. Для мене такі спо-
руди не були новиною – моє дитин-
ство минуло на Поділлі‚ де їх було 
багато. Називали їх ДОТи – від 
слів Довготривала Оборонна Точ-
ка. Тоді біля багатьох ДОТів були 
могили полеглих оборонців‚ які 
пізніше перенесли в інші місця. 

Будова цих укріплень двічі обтя-
жила мешканців України. СРСР 
готувався до війни. 19 березня 1928 
року Москва розпочала будівни-
цтво перших 13 укріплених райо-
нів, що складалися з системи 
ДОТів. Лише в системі Київсько-
го укріпленого району мали збуду-
вати протягом 1929-1933 років 120 
ДОТів та 45 спостережних пунктів. 
Будівництво почали в 1929 році. За 
перший рік на Київщині було збу-
довано 51 оборонну споруду. 

Будівництво тривало по усій 
Україні. У 1937 році прокотився 
масовий арешт керівників будівни-
цтва, звинувачених у зраді та шкід-
ництві. Загалом на Київщині було 
збудовано 246 довготривалих обо-
ронних споруд. Звісно, величезні 
матеріяльні витрати і зусилля насе-
лення краще було б використати 
на будівництві шляхів чи інших 
потрібних для війська об’єктів, але 
вождь у Москві приймав вольові і 
застарілі рішення. 

У 1939 році СРСР узяв участь 
у збройному нападі на Польщу і 
пересунув свій кордон на захід. 
У Москві вирішили, що оборон-
ні споруди вже зайві і будува-
ти їх перестали. Це було великою 
помилкою, бо після нападу Німеч-
чини на СРСР фронт швидко 
рухався на схід, але Москва готу-
вала наступ в Европу, а не оборону 
від Гітлера-союзника. 

Зміна кордону вимагала пере-
будови угруповання військ. Гене-
ральний штаб Червоної армії роз-
робив плян прикриття нової лінії 
державного кордону. Передбачало-
ся будівництво оборонних споруд 
безпосередньо на кордоні з вико-
ристанням натуральних височин 
на східніх берегах річок. Це теж 
було помилкою, бо німці по той бік 
річок бачили усі будівельні зусил-
ля і були готові обійти укріплення 
стороною. 

До 1945 року плянували побуду-
вати другу смугу нових укріплень 
й остаточно обладнати законсерво-
вані укріплені райони вздовж ста-

рого кордону. Кордон від Балтій-
ського моря до Карпат довжиною 
4,500 кілометрів було поділено на 
три військові округи, у яких ство-
рено 138 ділянок будівництва. Пля-
нувалося побудувати 23 укріпле-
ні райони з 37 вузлами оборони. 
Останні мали б 2,130 об’єктів дов-
готривалої фортифікації. 

Навесні 1941 року працювали на 
будівництві укріплень 140 тис. сол-
датів і 18 тис. цивільних фахівців 
та необлікована кількість місцево-
го цивільного населення. Будівель-
ників не вистачало. З Білоцерков-
ського, Васильківського, Таращан-
ського та інших районів Київщини 
почали вивозити тисячі будівель-
ників з родинами, щоб прискорити 
будівельні роботи у прикордонній 
зоні. До початку війни з 5,807 дов-
готривалих оборонних споруд були 
готові лише 880. Більшість споруд 
не мала озброєння, оскільки про-
мисловість не справлялася з вико-
нанням великого числа військових 
замовлень.

Київський укріплений район 
(УР-1) складався з трьох ліній обо-
рони. Відновлення УР-1 почалося 
24 червня 1941 року. Для проведен-
ня робіт було мобілізоване насе-
лення Києва. 30 червня на будівни-
цтві було вже 50 тис., 2 липня – 160 
тис., а в останні дні будівництва – 
до 200 тис. мобілізованих – жінок, 
старших віком осіб, юнацтва. Насе-
лення викопало десятки кілометрів 
протитанкових ровів.

До 8 липня 1941 року УР-1 був 
приведений у бойову готовність. 
10 липня війська зайняли оборон-
ні рубежі. Ґарнізон УР-1 на 11 лип-
ня 1941 року налічував близько 40 
тис. бійців, 29 танків, 283 гармати і 
148 мінометів. Розпочалися бої, які 
тривали до 18 вересня, коли радян-
ські війська залишили Київ. 

Залога оборонної споруди біля 
Устилугу, яку я сфотографував, 
вступила в бій 23 червня 1941 року. 
Командував нею 26-річний лейте-
нант Сергій Гуденко. Залога вела 
вогонь по німецькій піхоті, що 
наступала від Устилуга. С. Гудзен-
ко виніс кулемет назовні й стріляв, 
доки кулемет не вийшов з ладу, а 
сам він загинув.

Німці переважно не штурмували 
ДОТи, обходили їх стороною. Пря-
муючи на схід, вони залишали ці 
укріплення для спеціяльних штур-
мових груп. Штурмовики замуро-
вували виходи і труїли залоги газа-
ми, або випалювали вогнем. Дея-
кі взагалі залишали замуровани-
ми і вояки гинули без води та хар-
чів. Це тому я у молоді роки бачив 
могилки біля бетонних фортець. 

Оборонна споруда біля Устилугу. (Фото: Левко Хмельковський)
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ЦІНИ НА ПЕРЕДПЛАТУ „СВОБОДИ“

ДРУКОВАНА „Свобода“ (на папері)

Члени УНСоюзу Не-члени УНСоюзу

Рік Пів-року Рік Пів-року

80 дол. 45 дол. 90 дол. 50 дол.

ЕЛЕКТРОННА (www.svoboda-news.com)

40 дол. на рік для всіх

Передплатити можна кредитовою карткою з веб-сторінки www.svoboda-news.
com‚ або зателефонувавши до відділу передплати на 973-292-9800, дод. 3040).

ДРУКОВАНА І ЕЛЕКТРОННА

Члени УНСоюзу Не-члени УНСоюзу

Рік Пів-року Рік Пів-року

85 дол. 50 дол. 95 дол. 55 дол.

Для тих читачів, котрі отримують друковане видання, передплата електронної 
версії „Свободи“ коштуватиме всього на 5 дол. більше (щоб отримати цю зниж-
ку, треба телефонувати до відділу передплати на 973-292-9800, дод. 3040).

+

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

Таємниця давньої вистави
10 жовтня у Львові зустрівся я з 

Анатолієм Недільським, власником 
та меценатом краєзнавчої бібліоте-
ки та духовного центру. Цей чоло-
вік зберігає у своїх фондах невелич-
ку книжку в 40 сторінок – драму в 
трьох діях П. Лилика „В кіхтях Ґ.П.У.“ 
(В більшовицькому „раю“) 1936 року 
львівського видавництва „Трембіта“. 
Він дозволив мені її скопіювати. 

Цього ж дня я мав зустріч з Ольгою 
Войтович з Ветеринарної академії, яка 
зацікавилась цим драматичним тво-
ром‚ який ставив на теренах Галичи-
ни в 1930-их роках мандрівний театр 
Романа Войтовича‚ історію якого 
досліджую та описую спільно з вчите-
лем історії Іваном Гулеєм, котрий про-
живає у селі Базар на Чортківщині, де 
ставилась ця вистава.

Я знайшов також твір „В кігтях 
ҐПУ“‚ але іншого автора – Федора 
Олехновича (Францішка Аляхнові-
ча) — білоруського політичного дія-
ча, драматурга, журналіста‚ видавця 
гумористичного часопису „Perkunas“. 
Ще раніше, під час 25-го Міжнарод-
ного книжкового форуму у Льво-
ві 21 вересня цього року доля звела 
мене з Ларисою Лісовською, що про-
живає в США, донькою українського 
письменника Юрія Горліс-Горсько-
го, який написав спогади та уклав в 
невеличку книжку, що вийшла 1977 
року другим накладом у видавництві 
„Говерля“ (Ню-Йорк) і складалася з 
двох частин: „У ворожому таборі“ і 
„В казематах ҐПУ“.

Досі здавалося, що це один і той 
же твір, який Р Войтович викорис-
тав для вистави. Але ні! Ці три твори 
різні! Тож який з них став причиною 
тріюмфів, з якими мандрівний театр 
ставив драму ще за часів Польщі на 
теренах Тернопільського, Львівсько-
го, Волинських повітів? Хто може це 
з певністю сказати ? І чому ім’я цьо-
го славного театру та його керівни-
ка забуте? 

У 39 числах щоденної львівської 
української газети „Діло“‚ починаю-
чи з 2 липня і до 18 серпня 1937 року 
було надруковано перекладений з 
білоруської на українську мову про-
зовий твір Ф. Аляхновіча „Сім літ 
на Соловках“. Не встановлено‚ чи з 
нього була написана драма „В кіх-
тях Ґ.П.У.“ для театральної вистави. 

Також не встановлено‚ чи це було 
зроблено зі автобіографічних спо-
гадів Ю. Горліс-Горського. Але точ-
но встановлено, що існує драма кар-
тина в трьох діях Т. Лилика „В казе-
матах ҐПУ“, яку ставив театр Р. Вой-
товича. 

З моїх припущень   та досліджень 
випливає‚ що Т. Лилик – це може 
бути   творчий псевдонім   Михай-
ла Турчмановича, адже маючи відпо-
відну освіту (вчився в Римі і захис-
тив докторат), працював в Головно-
му Проводі ОУН, отже був і просві-
тителем, на той час жив у Львові, від-
повідно мав  досить високу позицію і 
міг звернутися до бурґомістра Льво-
ва про дозвіл на постановку  вистави, 
що було і зроблено. 

То уся ця історія виглядає наступ-
ним чином: Т. – перша буква прізви-
ща  Турчмановича, а Лилик – один з 
п’яти робочих псевд: Лилик, Борович, 
Ворон, Кречет, Голуб. В загальному Т. 
Лилик. Вважаю, що  до драми „В кіх-
тях Ґ.П.У.“ М. Турчманович (Т. Лилик)  
має безпосереднє   відношення. На 
жаль‚ не зміг я віднайти фотографію 
М. Турчмановича.

Ігор Чудійович‚ 
Сколе, Львівська область 

До „Свободи“ прислали газету 
Левко Хмельковський

З Ніжинського державного уні-
верситету ім. Миколи Гоголя до 
„Свободи“ надіслали вже 91-ше 
число освітньо-пізнавального 
часопису про Україну та українців 
діяспори „Український дім“‚ який 
видає Центр гуманітарної співпра-
ці з української діяспорою. Універ-
ситет у Нiжині – один з найстарі-
ших навчальних закладів в Украї-
ні, відомий далеко за межами кра-
їни своїми освітніми, науковими і 
культурними традиціями. Засно-
ваний у 1805 році за кошти братів 
Олександра та Іллі Безбородьків 
як Гімназія вищих наук зі статусом 
вищого навчального закладу уні-
верситетського типу.

Тут отримали вищу освіту бага-
то відомих представників науки та 
культури. Серед них письменник-
клясик Микола Гоголь, ім’ям яко-
го університет був названий у 1939 
році, Євген Гребінка, Леонід Глі-
бов, Юрій Збанацький, Євген Гуца-
ло та інші.

Нині на семи факультетах уні-
верситету – філологічному, істори-
ко-юридичному, психології та соці-
яльної роботи, природничо-гео-
графічному, іноземних мов, фізи-

ко-математичному, культури і мис-
тецтв – діє 28 катедр, працює 297 
викладачів, серед яких 29 докторів, 
професорів та 183 кандидатів наук, 
доцентів. Сьогодні в університеті 
навчається понад 3‚000 студентів, 
маґістрантів та аспірантів.

Центр гуманітарної співпра-
ці створено постановою Кабіне-
ту міністрів України 22 вересня 
1999 року. Діяльність Центру спря-
мована на поліпшення роботи з 
українською діяспорою і передба-
чає забезпечення науково-освіт-
ніх потреб закордонних українців, 
а також духовно-культурний обмін 
та туристсько-краєзнавчу роботу.

Упродовж функціонування Цен-
тру склалися дружні стосунки з 
українськими громадами Білорусі, 
Казахстану, Грузії, Молдови, Баш-
кортостану, Росії, українськими 
громадами в Европі, США, Кана-
ді та Австралії. Часопис Центру 
постійно вміщує статті закордон-
них українців і у своїй газеті запро-
шує до співпраці.

Адреса:  Центр гуманітар-
ної співпраці‚ вул. Графська, 2, 
Ніжин, Чернігівська область, 16600 
Ukraine. Тел.: 380-4631-71959, елек-
тронна адреса: ukr_diaspora@ukr.
net.

Книжка П. Лилика „В кігтях ГПУ. 
В більшовицькому „раю“ 1936 року 
видання.

Заради історичної 
і юридичної ясности

Рафаїл Лемкін‚ який народив-
ся на території сьогоднішньої Біло-
русі, був причетний до окреслення 
для міжнародної спільноти терміну 
„геноцид”‚ що був прийнятий кон-
венцією ООН. Він пізніше окрес-
лив історію українського народу у 
ХХ ст. геноцидом. Свідомі україн-
ці вшановують Р. Лемкіна стаття-
ми, виданнями, пам’ятними дошка-
ми. Я теж належу до тих‚ котрі висо-
ко цінять його відношення до Укра-
їни та її історії. Одначе я не вважаю 
його писання остаточним автори-
тетним оціненням Голодомору 1932-
1933 років. 

У промові перед українською гро-
мадою з нагоди 20-ої річниці Голо-
домору у 1953 році Р. Лемкін опи-
сав геноцид українського народу‚ 
окреслюючи його частини – нама-
гання знищити український народ 
як такий знищенням його інтелі-
ґенції, знищення його душі ліквіда-
цією українських церков, знищен-
ням селянства під час голоду 1932-
1933 років. Ніколи у свої промові Р. 
Лемкін не вказав‚ що сам Голодомор 
1932-1933 років був геноцидом укра-
їнського народу або його частини.

Tермін „Голодомор” був впрова-
джений вперше вже після смерти 
Р. Лемкіна, фактично після прого-
лошення незалежности, а на між-
народному рівні аж на початку ХХІ 
ст.‚ коли Україна почала серйозні-
ше ставитися до цієї події за Прези-
дента Леоніда Кучми, а ще серйоз-
ніше за Президента Віктора Ющен-
ка. Р. Лемкін ніколи не вживав тер-
міну „Голодомор”. До речі‚ Р. Лем-
кін був юристом, не істориком чи 
дослідником радянських архівів. 
Фактично радянські архіви йому не 
були доступні і він не був знайо-
мим з радянськими документами. Р. 
Лемкін помер у 1959 році. До речі, 
його знання української історії було 

поверховим‚ хібащо існує досі неві-
домий архів його праць.

При навіть поверховій аналізі три 
основні документи вказують недво-
значно, що Голодомор 1932-1933 був 
геноцидом українського народу‚ ці 
документи вказують на намір радян-
ської влади знищити частинно укра-
їнський народ, його селянство. Це 
лист Сталіна до Лазара Каґанови-
ча з 11 серпня 1932 року‚ постанова 
уряду СРСР від 14 грудня 1932 року 
і директива цього уряду з 22 січня 
1933 року. Ці три документи надзви-
чайно важливі для окреслення не 
тільки складу злочину, але характе-
ризування його як геноциду бо всі 
три документи відносяться тільки 
до українців. Жодні інші нації, тери-
торії чи кордони не були вказані. 

Заслуга Р. Лемкіна полягає в 
окресленні поняття геноциду так 
чітко, що це окреслення було при-
йняте міжнародним товариством. 
За його працю вдячні євреї, вірме-
ни, українці. Оскільки вірмен-
ський і єврейські геноциди відбули-
ся у пам’яті Р. Лемкіна (він родив-
ся у 1900 році) у час війни, мабуть‚ 
Р. Лемкін мав на увазі страждан-
ня українського народу у час голо-
ду 1932-1933 років‚ що відбувся у 
мирний час. Одначе незаперечним 
є, що окреслення Голодомору 1932-
1933 років геноцидом не визнача-
ється промовою Р. Лемкіна з 1953 
року. Українці повинні шанувати 
Р. Лемкіна за його працю та виро-
зуміння щодо нашої історії, але не 
повинні уважати його основним 
авторитетом у твердженні‚ що Голо-
домор 1932-1933 років був гено-
цидом. Для цього висновку є дуже 
багато інших‚ зокрема докумен-
тальних доказів.

Аскольд С. Лозинський‚
Ню-Йорк
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                         

Учні вітають Владику Венедикта. 

День пам’яті Голодомору проголошено на Фльориді 
Віра Боднарук

НОРТ-ПОРТ, Фльорида. – Міська рада на 
засіданні 1 листопада подала проклямацію, що 
24 листопада проголошено Днем пам’яті укра-
їнського Голодомору-геноциду з нагоди його 
85-ої річниці. В присутності членів української 
громади голова Фльоридського відділу Коміте-
ту визнання Українського Голодомору-геноци-
ду Роман Чайковський подякував посадникові 
Ванессі Карусоне та членам міської ради за їхню 

підтримку української громади.
У жовтні, в публічній бібліотеці Джакаран-

да у Венис, Фльорида, була виставка україн-
ських книжок, журналів, жетонів і летючок про 
Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні. 
Виставку підготували від 56-го Відділу Союзу 
Українок Америки Неля Лехман та Віра Бодна-
рук з допомогою Ліди Дихдали та д-ра Богдана 
Боднарука.

17 листопада Громадський комітет півден-
но-західньої Фльориди та Фльоридський від-

діл Комітету визнання українського Голодо-
мору-геноциду влаштовує пропам’ятний кон-
церт в приміщенні Пресбитеріянської церкви у 
Венис. Вперше на Фльориді виступить Жіночий 
Ансамбль Бандуристок Північної Америки та 
музиканти Соломія Івахів (скрипка), Володимир 
Винницький (фортепіяно), Наталя Хома (віолон-
чель) і солісти опери Зоя Рожко та Олег Чмир.

Соборна Панахида в пам’ять жертв Голодомо-
ру буде відслужена 18 листопада в соборі Входу 
в Храм Пресвятої Богородиці в Норт-Порті.

Члени української громади під час проголошення Дня пам’яті Українського Голодомору в присутності членів міської ради Норт-Порту. (Фото: 
Христина Чайковська)

Святкували 82-річчя українських католицьких шкіл
Ніна Василькевич
 
ДІТРОЙТ. – 21 жовтня україн-

ська громада Дітройту зібралася в 
Українському Культурному Цен-
трі, щоб відзначити 82-річчя Укра-
їнських католицьких шкіл парафії 
Непорочного Зачаття. Головним 
промовцем був Єпископ єпархії св. 
Миколая Української Католицької 
Церкви з осідком в Чикаґо Вене-
дикт Алексійчук. 

 Вранці  Вла дик у Венедик-
та зустрічали парафіяни в церк-
ві Непорочного Зачаття Діви Марії 
в Гемтремку. Службу Божу разом 
з Владикою проводили оо. ігумен 
Даниїл Чайковський, Маріо Даци-
шин, Роман Гикавий, Андрій Бур-
да, Андрій Підгородецький та о. 
диякон Тарас Качалуба.

Співали хор парафіян ім. Івана 
Котляревського під керівництвом 
дириґента Василя Перця та дитя-
чий хор під керівництвом дири-
ґента Андрія Дутки. 

Благодійний бенкет в Україн-
ському Культурному Центрі від-
крив Зенон Чорній. Учні Христи-
на Заваденко, Медисин Шаєнко та 
Максим Будій привітали Владику 
Венедикта хлібом-сіллю. 

Святкову програму підготува-

ли Володимир Щесюк та акомпані-
ятор, вчителька української мови 
Ірина Свитка. Їм допомагала вчи-
телька української мови Надія 
Михайлюк. Учні виконали монтаж 
віршів і пісень „Добрий день вам!“. 

Благословив трапезу Владика 
Венедикт, який у святковому слові 
звернув увагу парафіян на поняття 
багатства і бідности, як це подано 
в Біблії, як вчить нас Господь. Що 
є насправді багатством для люди-
ни, що живе на землі коротке жит-
тя, а потім іде у вічність, до Бога? 
Найбільша цінність – багатство 
людської душі. Слід щедро твори-
ти добро на землі, щоб воно зали-
шалося пам’яттю для прийдешніх 
поколінь. Саме в цей час є потре-
ба допомогти Українським шко-
лам, щоб вони продовжували свою 
діяльність, щоб нові покоління 
дітей вивчали рідну мову, культу-
ру, українську історичну спадщи-
ну.

Пар ох церкви Непор очно-
го Зачаття, ігумен і адміністратор 
шкіл о. Д. Чайковський виступив з 
подякою до Владики Венедикта та 
до жертводавців, які підтримують 
школи, а також промовив разом з 
присутніми молитву на славу Божу 
та на успішну працю шкіл.

Владика Венедикт Алексійчук з священиками, вівтарними хлопцями 
та парафіянами церкви Непорочного Зачаття Діви Марії в Гемтремку. 
(Фото: Ніна Василькевич)

Дитячий хор церкви Непорочного Зачаття Діви Марії.
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Вчительська конференція 
відбулася на Союзівці

Д-р Юрій Гаєцький,
Світлана Хмурковська

КЕРГОНКСОН. Ню-Йорк. – 
Шкільна Рада Українського Конґре-
сового Комітету Америки (УККА) 
12-14 жовтня скликала конферен-
цію вчителів в реґіоні Кетскільських 
гір, у Центрі Української Спадщи-
ни „Союзівка“. 12 жовтня учасники 
заслухали звіти директорів та дорад-
ників від 13 шкіл. Наступного дня 
конференцію відкрив голова Шкіль-
ної Ради д-р Юрій Гаєцьки, який 
привітав учасників і представив гос-
тей з України – письменника Степа-
на Процюка, адміністратора україн-
ської „Вікіпедії“ Антона Процюка та 
голову громадської організації „Іні-
ціятива“ Олександра Хотюка.

Було зачитато подяки предстоя-
телеві Української Греко-Католиць-
кої Церкви Патріярхові Святославо-
ві за його благословення усім освітя-
нам Америки. З ним зустрілись троє 
представників Шкільної Ради під 
час його візити у Стемфорді, Кон-
нектикат, 9 серпня 2018 року. Вчи-
телі подякували за надіслані приві-
ти від Посольства України в США, 
Генерального Консульства України в 
Ню-Йорку та УККА. 

Далі заслухали звіт про Світовий 
форум суботніх шкіл, що відбувся в 
кінці липня у Львові, на якому була 
представник Шкільної Ради Христи-
на Піхманець. Світлана Хмурковська 
розповіла про зустріч з освітянами 
Чортківського реґіону та новий про-
єкт співпраці, а також про інсцені-
зацію Чортківського наступу Укра-
їнської Галицької Армії (УГА) 7-28 
червня 1919 року, 100-річчя якої від-
значатимуть наступного року.

Відбувся показ фільму „Таєм-
ний щоденник Симона Петлюри“, 
який привіз головний кінорежисер 
кіностудії ім. Олександра Довженка 
Олесь Янчук. Фільм справив сильне 
враження на глядачів.

Опісля відбулись окремі сесії вчи-
телів вищих і нижчих кляс, де учите-
лі показали свої презентації з пред-

метів, поділились досвідом та про-
позиціями про нові засоби та мето-
ди навчання, обговорили проєкти 
покращення ефективности україн-
ської освіти в Америці. 

Лариса Заник мала доповідь про 
„Весну народів“, Наталія Боднар 
поділилась найновішими відомос-
тями з географії, Ніна Сікора пред-
ставила свій посібник з української 
мови для старших кляс, Галина Яре-
ма розглядала питання екології. Х. 
Піхманець представила проєкт під-
ручника для молодших кляс, який 
буде опрацьовуватись протягом цьо-
го навчального року для удоскона-
лення, Наталія Єзерська розповіла 
про методику креативних диктантів, 
Наталія Мороз – про свої завдання 
в роботі з молодшими учнями щодо 
розвитку мовлення та читання. 

С. Процюк, який написав понад 
30 книжок, розповів про свою твор-
чість, а також повідомив, що дея-
кі його твори включені до навчаль-
ної програми в Україні. А. Процюк 
заохотив освітян подавати у „Вікіпе-
дії“ відомості про школи. О. Хотюк 
разом з Олександром Шликовим 
з Чорткова подбали про техніч-
не забезпечення шкіл, нове оформ-
лення афіш, ручок, папок. Також О. 
Хотюк розповів про нові можливі 
технічні засоби, які варто вжити для 
майбутнього спілкування освітян.

Неділя 14 жовтня була присвяче-
на темі 100-ліття Визвольних зма-
гань. З доповідями виступили Воло-
димир Кривоніс – про полковни-
ка Петра Болбочана, д-р Володи-
мир Боднар – про Симона Петлю-
ру та д-р Ю. Гаєцький – про Чортків-
ський наступ УГА. Також був зачита-
ний лист з коментарями до Міністра 
освіти і науки Лілії Гриневич щодо 
прийняття нового українського пра-
вопису, який склав Микола Дупляк.

На завершення учасники заспіва-
ли гимн України. Управа Шкільної 
Ради подякувала Кредитовій Спілці 
СУМА за фінансову підтримку і пра-
цівникам „Союзівки“ за гостинність 
на оселі. 

Показали фільм „Українська Різдвяна історія“
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – 1 листопада на форумі Релі-

гійного Товариства Українців Католиків „Свята 
Софія“ США та Осередку праці Наукового Това-
риства ім. Шевченка у Філядельфії відбувся показ 
англомовного фільму „Українська Різдвяна істо-
рія“. Знятий у 1979 році компанією „Q-TAR“ фільм 
розповідає історію української родини післявоєн-
них іміґрантів. 

Майк, успішний підприємець у Ню-Йорку, 
українець за походженням, отримав листа від 
своєї матері з Філядельфії про те, що його бать-
ко смертельно хворий. Майк давно віддалився 
від свого тата і від української спільноти загалом. 
Щобільше, батько відмовився від нього, але зва-
живши на серйозність ситуації, молодий чоловік 
вирішив повернутися до Філядельфії. Він приї-
хав додому напередодні Різдва. Мама і молодший 
брат, Енді, зустріли Майка з радістю, але батько, 
який не міг пробачити синові його антиукраїн-
ського налаштування, прийняв його прохолодно. 
Однак приготування до свята заторкнуло і Май-
ка. Він усвідомив свою помилку. У фіналі фільму 
батько і син дійшли згоди. 

На показі виступили директор проєкту профе-
сор Ля Сальського університету Леонід Рудниць-
кий, виконавець ролі Енді Ілля Лабунька, режисер 
фільму Марко Тарнавський. 

Л. Рудницький розповів передісторію створен-
ня фільму наприкінці 1970-их років й зазначив, 
що фільм мав на меті розповісти американсько-
му суспільству про життя численної української 

діяспори, історія якої у той час була майже неві-
дома широкому загалові. За його словами, фільм 
зробив велике враження на багатьох людей, його 
показували в Нюарку, Чикаґо, Філядельфії, Кан-
зас-Сіті та інших містах США.

І. Лабунька поділився своїми спогадами про 
фільмування й підкреслив, що на картину слід 
дивитися з перспективи часу, адже „Історія“ була 
продуктом свого періоду. Сам фільм він назвав 
просвітницьким, позаяк у ньому говорилося про 

малознану Україну, її історію, культуру, тради-
ції. Завдяки багатонаціональному колективу І. 
Лабунька почав більше цінувати своє етнічне 
походження. Усіх акторів характеризував профе-
сійний підхід до проєкту і було це „чудове зібран-
ня людей, які зійшлися створити щось унікально-
го“. 

При цій нагоді, він висловив подяку своїм 
викладачам: проф. Л. Рудницькому та проф. Юрі-
єві Перфецькому за знання української літерату-
ри та мови, які стали йому в пригоді під час довго-
літнього перебування в Україні.

М. Тарнавський розповів про технічні тонкощі 
праці над фільмом. „Історію“ він фільмував спіль-
но з Рональдом Кютаком. 

У газеті „Америка“ 19 жовтня 1979 року було 
сказано: „Цей фільм має віддзеркалити певні 
аспекти українського життя в Америці, не так у 
документальній формі, як розваговим способом. 
Директором проєкту назначено проф. Л. Руд-
ницького, який при співпраці з професорами Ю. 
Перфецьким та Ґері Клейбо має подбати про орга-
нізаційні, адміністративні й, до деякої міри, теж 
про естетичні аспекти продукції. Крім того серед 
дорадників був проф. Мирослав Лабунька з Відді-
лу історії Ля Сал Коледжу“. 

На завершення вечора учасники проєкту відпо-
віли на запитання присутніх.

Товариство  
„Свята Софія“ США

Учасники показу фільму (зліва): Марко 
Тарнавський, Юрій Перфецький, Леонід Рудницький, 
Ілля Лабунька. (Фото: Стефан Фартушок)

Союзянки відзначили 
60-ліття відділу

ВІЛЬМІНҐТОН‚ Делавер. – 28 
жовтня 54-ий Відділ ім. 500 Геро-
їнь Союзу Українок Америки уро-
чисто відзначив своє 60-ліття. 
Вітання виголосила голова Окру-
ги Філядельфії Галина Генгало‚ з 

доповіддю виступила д-р Дарія 
Лисий. Було оголошено віталь-
ну проклямацію майора міста. У 
мистецькій програмі виступили 
Христина Ожаган та Діана Сав-
чин.

Членки 54-го Відділу ім. 500 Героїнь Союзу Українок Америки, головою 
якого є Марія Гаврищук.
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Рідні гості знову на берегах Інгулу
Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 16 жов-
тня мешканці міста побачили на 
вулицях загін Українських Січових 
Стрільців (УСС), почули пісню, „Ой, 
у лузі червона калина“. Усе було, як 
100 років тому. Спогади дружини 
Івана Карпенка-Карого Софії Тобіле-
вич „Рідні гості“ дозволяють зримо 

відчути, яка доброзичлива атмосфе-
ра панувала між вояками із західних 
теренів України і східняками, коли 
їх відвідала концертна бриґада УСС, 
яка діяла тоді разом із місцевим гур-
том „Просвіти“. Спільні концерти, 
театральні вистави, спортивні зма-
гання, навіть кілька шлюбів. 

Художній керівник Івано-Фран-
ківського академічного обласного 
українського музично-драматично-
го театру ім. Івана Франка Ростис-
лав Держипільський дізнався про 
події сторічної давности, перебува-
ючи у місті під час фестивалю „Кро-
пивницький-2017“, і загорівся ідеєю 
вітворити їх. 

Так народився проєкт „Галичина і 
Подніпров’я-1918-2018: відновлення 
національних зв’язків“, який вдалося 
успішно втілити з підтримкою Укра-

їнського культурного фонду. У міс-
ті проєкт супроводжувала обласна 
організація Товариства „Просвіта“, 
зокрема її голова Олександр Ратуш-
няк. 

Від залізниці загін УСС (а це були 
актори театру у відповідних строях) 
попрямував до приміщення Інже-
нерного коледжу (колишнє земське 
реальне училище), де 100 років тому 
розміщувався штаб УСС. Далі – до 
театру, до пам’ятної дошки на вулиці 
Шульгиних, і біля пам’ятника Воло-
димирові Винниченкові було віче. 

Через кілька днів актори-січовики 
побували на хуторі Надія, де посади-
ли двоє дубів на честь рідних гостей 
столітнього давности і нинішньої 
візити, калину та ялину під симво-
лічною назвою „Гуцулка Ксеня“.

Щодня були вистави – від роман-

тичної оперети „Шаріка або Кохан-
ня січового стрільця“ до „Енеїди“ у 
постановці Р. Держипільського ніби 
про нинішній день. Була вистава за 
творами Василя Стефаника „Вона 
– земля“ – спільний проєкт Івано-
Франківського театру та Львівсько-
го муніципального театрального та 
художньо-дослідницького центру 
„Слово і Голос“, засновниця якого – 
лавреат Шевченківської премії Ната-
ля Половинка.

Найбільший емоційний заряд 
несла драма-концерт лемківської 
пісні „Вигнані з раю“. Заслужена 
артистка України Галина Баранкевич 
представила трагедію лемків. 

Завершився проєкт виставами 
„Нація“ та „Солодка Даруся“ Марії 
Матіос. Артистам дарували квіти, 
обсипали їх пелюстками квітів. 

Під час історичної реконструкції – Українські Січові Стрільці у Кропивницькому. (Фото: Тетяна Пташник)

NIGHT INCLUDES:
•  Special dance performances on the 
   main concourse throughout the night, 
   starting when doors open at 5 PM

•  Each ticket purchased includes a 
   Ukrainian Heritage Night t-shirt 
   and a group gift

•  Special National Anthem 
   and Color Guard presentation

•  Join us for a post game photo on 
   the main ice after the game

•  Special highlighted Hero of the Game

To purchase tickets, please visit 
newjerseydevils.com/Ukrainianheritage

For questions, please contact the Myron Bytz 
at 973-919-1322 or at UkrHeritageNight.devils@gmail.com
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МИСТЕЦТВО                                                                                                                                     

Створено незвичайні портрети письменників
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – У Національному музеї 
літератури України 13 вересня 
відомий художник, академік Воло-
димир Слєпченко передав у дар 
музею серію портретів видатних 
вітчизняних письменників „Літе-
ратурна еліта України“, що є части-
ною мистецького проєкту „Обра-
ні часом“. 

З вітальним словом виступила 

генеральний директор музею Гали-
на Сорока.

Автор проєкту –   живописець, 
графік, монументаліст, майстер 
психологічного портре та,  що 
винайшов свою авторську тех-
ніку і власну манеру „Артлайн“ 
(мистецтво лінії). Завдяки при-
йому пластичної символіки май-
стер,  як справжній психолог, 
зображує людину разом із зако-
дованими символами, віднайти 

які має глядач. 
Презентацію розпочали з музич-

ного привітання від бандуристки 
Надії Боянівської, гітариста Григо-
рія Лук’яненка та актриси Центру 
Леся Курбаса Галини Стефанової.  

На відкриття виставки завіта-
ли герої новостворених портретів 
Любов Голота та Іван Малкович. 
Вони висловили власні міркування 
щодо схожости портретів з самими 
письменниками. Це Борис  Олій-
ник та Іван  Драч‚ Павло  Мовчан 
і Михайло  Слабошпицький‚ Сер-

гій  Жадан‚ І.  Малкович та Окса-
на Забужко.

До привітань долучився й І. 
Малкович, який подарував худож-
никові нову „Антологію укра-
їнської поезії ХХ століття“, звід-
ки можна черпати надхнення для 
створення портретів майбутніх 
класиків. Своїми враженнями поді-
лилися мистецтвознавець Дми-
тро Степовик, заступники голови 
Національної спілки письменни-
ків України Олександер Гордон та 
Віктор Мельник. 

Всеукраїнську виставку присвятили Дню Незалежности України
 Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 14-26 серпня у виставкових залях 
Національної спілки художників України 
відбулась Всеукраїнська виставка творів 
образотворчого і декоративно-прикладного 
мистецтва. 

Експозиція складалася з сотень творів різ-
них жанрів живопису, графіки та скульптур-
них форм. Серед них цікава робота відомої 
художниці-портретистки Наталії Павлусен-
ко – портрет Гетьмана Івана Скоропадського 
з її знаної серії мистецьких портретів видат-
них діячів Гетьманщини. 

Виставку‚ присвячену Дню Незалежнос-
ти‚ відвідали численні шанувальники мис-
тецтва.

Художниця Ольга Рогачевська з героєм своєї 
картини „Добровольці“.

Художниця Наталія Павлусенко біля своєї картини 
„Портрет Гетьмана Івана Скоропадського“. (Фото: 
Георгій Лук’янчук)

Народного художника України Володимира Слєпченка (зліва) вітає поет 
Іван Малкович. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Іван МалковичБорис Олійник

Показано краєвиди Карпат і Поділля
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ‚ Тернопільська 
область. – У виставковій залі 
музею Богдана Лепкого в 28 серп-
ня відкрито виставку худож-
ніх робіт лавреата Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії ім. 
Братів Лепких Тамари Удіної. 

Під супровід інструменталь-
ної музики відвідувачі поринули у 
чарівний світ творчости художни-
ці: гордовито-прекрасні краєвиди 
Карпат, розкішні подільські доли-
ни, барвистий квітковий розмай 
– від тремтливо-ніжних весняних 
підсніжників до розкішних барв 
щедрої золотої осені. 

Виступили солістка хору „Про-
світа“ Лілія Слободна та юні акто-
ри драматичної студії „Надхнен-
ня“ Центру дитячої та юнацької 
творчости. Акварелі мисткині милують око відвідувачів виставки. (Фото: Наталія Стрілець)
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Незвичайний храм у Сихові
Олександр Костирко

ЛЬВІВ. – У самому центрі Сихів-
ського району Львова стоїть один з 
найкрасивіших храмів Української 
Греко-Католицької Церкви – храм 
Різдва Пресвятої Богородиці. Його 
будували в перші роки незалежнос-
ти з 1995 до 2000 року. На цьому міс-
ці 1918 року здобули перемогу в бою з 
польським військом Українські Січо-
ві Стрільці. 

Храм має незвичайну форму побу-
дови, для обрання якої на початку був 
проведений конкурс проєктів хра-
му. З багатьох варіянтів найкращим 
визнано проєкт відомого архітекто-
ра, канадського українця Радослава 
Жука.

В середині квітня 1990 року уро-
чисто було закладено камінь під 
будівництво, який освятив Єпис-
коп-помічник Львівської архиєпархії 
Филимон Курчаба. З благословення 
Митрополита Володимира Стерню-
ка першим настоятелем був призна-
чений єромонах Студійського уста-

ву Василь Вороновський. За зібрані 
в громаді гроші було збудовано тим-
часову капличку, в якій 21 вересня 
1991 року на свято Різдва Пресвятої 
Богородиці і відбулася перша відпра-
ва. Тоді ж були призначені священи-
ки до храму о. Євген Бойко – майбут-
ній настоятель та о. Іван Чичерський. 
В квітні 1994 року адміністратором 
парафії був призначений о. Орест 
Фредина. Будівництво храму розпо-
чалося в 1995 році, а 8 жовтня 2000 
року Єпископ-помічник Львівський 
Любомир Гузар освятив новий храм.

При будівництві церкви викорис-
тано червону цеглу. Зверху розміще-
ні п’ять позолочених куполів. В 2010 
році було розпочато розпис храму, 
який виконав іконописець Святослав 
Владика разом з Асоціяцією сакраль-
ного мистецтва. 

В храмі є копія ікони Вишгород-
ської Богородиці, яку освятив Папа 
Римський Іван-Павло II, перебуваю-
чи у Львові. Вшановують парафіяни 
мощі Блаженнішого Григорія Лако-
ти, який загинув у Сибіру. Маючи 

можливість еміґрувати до Німеччи-
ни, він обрав заслання, вважаючи, що 
саме там праця його буде корисною 
людям.

Площа біля церкви має ім’я Іва-
на-Павла II. Її назвали після зустрі-
чі молоді з ним біля новозбудованого 
храму 26 червня 2001 року. Того дня 
тут зібралось близько 500 тис. людей, 
щоб привітати високого гостя. Тепер 
тут проводять фестивалі „Пісня сер-
ця“. Біля церкви у вересні 2007 року 
було закладено парк ім. Івана-Пав-
ла II. За переказами тут стояла ста-
ра цегельня, з якої 18-річний Січовий 
Стрілець з кулеметом у час Листопа-
дового Чину цілу ніч відбивався від 
ворогів.

При храмі діють вокально-хорео-
графічні ансамблі „Панночки“, „Кали-
нове намисто“, кожного понеділ-
ка відбуваються заняття із вивчення 
Святого Письма з розважаннями та 
коментарями.

Ми з дружиною кілька разів гостю-
вали в родичів, які проживають неда-
леко від церкви. Кожен раз на свя-
то Покрови прагнули побувати там. 
Людей було так багато, що вони слу-
хали службу назовні з гучномовців. У храмі на свято Покрови.

Пам’ятник Папі Іванові-Павлові II. 
(Фото: Олександр Костирко)

Храм Різдва Пресвятої Богородиці.

дити отриманню Україною Томо-
су на автокефалію від Константино-
польського Патріярха. Таким чином 
зовнішній і внутрішній ворог нама-
гається розколоти, деморалізувати і 
дезорієнтувати українське суспіль-
ство, а громадську думку скерувати 
до необхідности досягнення миру 
„за всяку ціну“ і‚ звичайно‚ на умо-
вах узурпатора Володимира Путіна.

На такому тлі частина потен-
ційних учасників перегонів свідо-
мо компрометують конструктив-
ні досягнення і утвердження наці-
ональної державности та ідентич-
ности, а також задіяну методологію 
формування нового українця епохи 
ренесансу. 

Скандально відомий політик 
Юлія Тимошенко дозволяє собі 
озвучувати у парляменті начеб-
то властиву по суті сучасній Украї-
ні відому цитату відносно того, що 
„патріотизм – це останній прихис-
ток негідників“. В іншому випад-
ку проголошує демобілізуючу заяву 
про те, що „гроші потрібно витра-
чати не на зброю, а на соціяльне 
питання“. Немає сумнівів в тому, 
що громадянка Ю. Тимошенко знає 
про неґативний вплив війни на здій-
снення соціяльних програм, осо-
бливо в частині боротьби з бідніс-
тю. А також про те, що перемож-
ну відсіч ворогові може забезпечи-
ти лише оснащена сучасним озбро-
єнням і військовою технікою україн-
ська армія. Водночас політик з досві-

дом державного діяча повинен усві-
домлювати, що подібна позиція під-
риває патріотизм і моральний дух 
нації, так необхідні в умовах, коли 
на кін поставлено існування укра-
їнської держави. В таких умовах 
особисті політичні амбіції повинні 
поступатися загальнонаціональним 
інтересам. 

Вкрай небезпечним для безпе-
ки держави є фактично відкритий 
кумом В. Путіна Віктором Медвед-
чуком другий інформаційно-про-
паґандистський фронт проти Укра-
їни. Перелік дій подібних персона-
жів можливо продовжити, але така 
необхідність буде зайвою. Конструк-
тивно мисляче і національно свідо-
ме середовище України обурюється 
безпорадністю та відсутністю сво-
єчасного належного реаґування на 
подібні спроби підірвати країну зсе-
редини. 

Внутрішні реваншисти і зовніш-
ні імперіялісти нав’язують Україні 
конфронтаційний сценарій, кінце-
вою метою якого є повна окупація 
країни ворогом і знищення її як дер-
жави. Тому ключовою функцією ГС 
що охоплює широку мережу недер-
жавних, в тому числі національно-
культурних організацій (НКО), є 
всіляка підтримка обороноздатнос-
ти і безпеки країни (яскравим при-
кладом є волонтерський рух), уне-
можливлення узурпації влади осо-
бою чи політичною силою, а також 
протидія і своєчасне попереджен-
ня інспірованих ззовні провокацій з 
розпалювання міжетнічної, міжкон-
фесійної ворожнечі. 

Враховуючи необґрунтовні пре-

тензії до України колишніх метро-
полій та певні особливості у між-
державних стосунках з окреми-
ми країнами, суттєво зростає роля 
такого важливого сеґменту ГС, як 
національно-культурні організації 
різного діяспорного середовища, 
яких в Україні зареєстровано понад 
40. За кількістю переважають росій-
ські, єврейські, польські, румунські 
та угорські об’єднання. 

Переважна більшість представ-
ників діяспор мають статус грома-
дянина України, вважають її сво-
єю батьківщиною, є законослухня-
ними, інфільтровані в органи дер-
жавної влади і управління, парля-
мент і уряд та сектор безпеки і обо-
рони. Чимало з них знані і користу-
ються авторитетом у світової спіль-
ноти. Проте, не зважаючи на специ-
фіку взаємин з історичною батьків-
щиною, НКО могли б відігравати 
більш помітну ролю в об’єднавчих 
процесах між Україною та країнами 
походження їх предків. 

Поза сумнівом, що такі муж-
ні акції можливі при умові, якщо 
діяспорне середовище є відданими 
Україні громадянами, які усвідомлю-
ють небезпеку від штучної ескаляції 
напруги у двосторонніх стосунках 
країн, що в різні історичні періоди 
однаково потерпали від російсько-
го імперіялізму та великодержавно-
го шовінізму. В такому разі діяспор-
не громадянство не дозволить воро-
гові використовувати себе у брудних 
антиукраїнських провокаціях, осо-
бливо сепаратистського характеру.

Важливо також, щоб НКО леґі-
тимно впроваджували українські 

інтереси як у споріднених етнічних 
об’єднаннях інших країн світу, так і 
на історичній батьківщині. А не опі-
кувалися лише власними вузькона-
ціональними проблемами.

Сучасний період вітчизняної 
історії за маштабами викликів, 
ризиків і загроз є чи не найсклад-
нішим у порівнянні з попередні-
ми епохами. Проте, не зважаючи 
на такі обставини, Україна відбула-
ся, вже 27 років визнана і де юре і 
де факто світовим співтовариством 
та має цілком оптимістичні пер-
спективи на добре недалеке май-
бутнє. Тому вітчизняне і світове 
українство не повинно допустити 
введення себе в оману зовнішніми 
зайдами та внутрішніми шахрая-
ми, авантюристами і шантажиста-
ми від політики. Інакше, як і в сиву 
давнину та у період революції 1917-
1922 років, через розбрат і трагіч-
ні помилки провідників та еліти, 
українство вчергове втратить і дер-
жавність, і перспективу відроджен-
ня національної ідентичности.

З цього приводу доречно про-
цитувати видатного американця і 
великого друга України Джона Мак-
Кейна, який у своєму заповіті закли-
кав „не ховатися від історії, а твори-
ти історію“. Такі можливості Украї-
на має. Головне, не розгубити набуті 
для цього будівничі ресурси.

Львівський культурологічний 
 журнал „Ї“

Василь Богдан – експерт з питань 
безпеки, генерал-лейтенант, публі-
цист, Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Загрозлива бурхливість
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УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                  

Відкрили пам’ятний знак популізаторові кобзарства
Петро Матіяшек

ЛЬВІВ. – 27 жовтня відбулось від-
криття і освячення меморіяльної 
дошки великому популізатору коб-
зарського мистецтва в світі Миколі 
Досінчуку-Чорному. Пам’ятна дошка 
встановлена на будинку ч. 36 на пло-
щі Ринок у Львові, де в 1937-1938 
роках жив М. Досінчук-Чорний. В 
програмі взяли участь члени Капе-
лі Бандуристів Північної Америки ім. 
Тараса Шевченка, бандуристи з Льво-
ва, інших міст України та члени сім’ї 
зі США і Львова.

Цього року відзначається 100 років 
з дня народження М. Досінчука-Чор-
ного. Він був відомий як пристрас-
ний ентузіяст бандури, вважав бан-
дуру другим національним симво-
лом після тризуба. Його місією ста-
ло пропаґування української банду-
ри. Він вірив, що бандура, як унікаль-
ний інструмент українського народу, 
може відіграти важливу ролю у вста-
новленні української ідентичности і 
відокремлености, особливо в ті часи, 
коли в світі Україну ще асоціювали як 
частину Росії. 

Він був співзасновником та адмі-
ністратором Школи Кобзарського 
Мистецтва в Ню-Йорку, засновни-
ком та головним редактором двомов-
ного журналу „Бандура“, організа-
тором незліченних бандурних семі-
нарів, концертів, культурно-просвіт-
ницьких програм у Америці, а також 
літописцем бандуристів в Україні та 
по всьому світу.

М. Досінчук-Чорний народив-

ся 20 квітня 1918 року в селі Кураш, 
сьогодні Рівненської области. Був 
сином православного священика 
о. Володимира Досінчука і Пелагії з 
дому Король. Як наймолодший син, 
за сімейною традицією, М. Досін-
чук-Чорний в Кременці студіював 
богослов’я, але через участь в україн-
ському державницькому русі більше 
часу прожив у Львові та Яворові. 

В 1944 році був змушений покину-
ти батьківщину, опинившись перше 
в Німеччині, а відтак в США. В 1953 
році М. Досінчук-Чорний оженився 
зі Стефанією Дерев’янкою (родом зі 
Солотвина, сьогодні Івано-Франків-
ської области), яка стала його правою 
рукою. Сини – Остап і Олег Венгер-
чук, доньки – Ірина Андреадіс і Лідія 

Матіяшек.
Свої організаторські здібності М. 

Досінчук-Чорний перше приклав в 
підтримці Української православ-
ної семінарії в Канаді. Школа Коб-
зарського Мистецтва в Ню-Йорку 
була заснована в 1973 році в домі М. 
Досінчука-Чорного. Музичні керів-
ники школи – бандуристи о. Сергій 
Кіндзерявий-Пастухів – співзаснов-
ник і перший вчитель школи, Воло-
димир Юркевич, а з 1980 року – Юлі-
ян Китастий. 

Виступали на концертах в пре-
стижних місцях, на засвіченні Різд-
вяної ялинки в Рокефелер-центрі, 
Лінкольн-центрі, катедрі св. Патрика 
численні рази — включно з вітанням 
Папи Івана-Павла ІІ, де вони були 

вибрані від всіх найкращих етніч-
них ансамблів Ню-Йорку. Виступа-
ли в ООН, брали участь в святкуван-
ні 200-ліття США. 

Після проголошення незалежности 
України М. Досінчук-Чорний часто 
подорожував по Україні, відвідуючи 
кобзарів, бандуристів, ансамблів, дія-
чів та описував їхню діяльність в пре-
сі діяспори та в журналі „Бандура“.

М. Досінчук-Чорний помер 3 лип-
ня 1999 року в Ню-Йорку. Похова-
ний на українському цвинтарі в Савт-
Бавнд-Бруку, Ню-Джерзі.

Учасники відкриття меморіяльної дошки Миколі Досінчуку-Чорному. 
(Фото: Юрій Гелитович)

Ме м о рі я льн а  д ошк а  М ик олі 
Досінчуку-Чорному у Львові. 

Евген Чолій відвідав Польщу  
ВАРШАВА. – 24-26 жовтня Пре-

зидент Світового Конґресу Україн-
ців (СКУ) Евген Чолій відвідав Вар-
шаву і на Варшавському безпековому 
форумі 2018 року виступив на панелі 
„Російсько-українська війна: чи зни-
кає Україна з усіх радарів?”. 

У своєму виступі Е. Чолій наголо-
сив на величезних людських та еко-
номічних втратах, яких російська 
аґресія завдала Україні від почат-
ку 2014 року‚ закликав  міжнародне 
співтовариство використовувати всі 
дипломатичні і економічні важелі для 
підтримки України в захисті її тери-
торіяльної цілісности та звільнен-
ня понад 70 українських політв’язнів 
Кремля і 100 заручників на сході 
України.  

Під час зустрічей з польськи-
ми урядовцями Е. Чолій подяку-

вав Польщі за визнання Голодомо-
ру геноцидом українського народу, 
заторкнув питання про спільні істо-
ричні рани українського і польського 
народів та закликав до їх конструк-
тивного розв’язання. 

Президент СКУ закликав поль-
ські владні структури припинити всі 
дії проти д-ра Григорія Купріянови-
ча – історика, громадського активіс-
та, співголови Спільної комісії уря-
ду та національних і етнічних мен-
шин у Польщі та голови Українсько-
го товариства за його виступ під час 
відкриття Сагринського Меморіялу 
пам’яті 8 липня цього року.   

24 жовтня Президент СКУ разом з 
головою Комітету закордонних справ 
Верховної Ради України Ганною Гопко 
виступив в Українському домі у Вар-
шаві на нараді Об’єднання Українців 

у Польщі під проводом Петра Тими, 
під час якої було обговорено шляхи 
співпраці між СКУ і його мережею та  
українськими владними структура-
ми в підтримці України. 25 жовтня Е. 

Чолій обговорив з д-ром Г. Купріяно-
вичем стан його справи та запевнив, 
що СКУ буде продовжувати активно 
за нею слідкувати. 

СКУ 

Під час зустрічі в Українському домі у Варшаві (зліва): журналістка Олена 
Бабакова, Ганна Гопко та Евген Чолій. (Фото: СКУ)

Написали книгу про Нобелівського лавреата
Світлана Глаз

БЕТ-ЯМА, Ізраїль. – 25 жовтня 
в Українському культурному цен-
трі Ізраїля відбувся вечір, на якому 
українській громаді було представ-
лено книгу-есей „Ключ в кишені“. 
Її автори – українські письменники 
Софія Андрухович, Євгенія Сенік 
та Андрій Любка. 

Представили збірку С. Андру-
хович та директорка Літератур-
ного центру ім. Аґнона з Буча-
ча, що на Тернопільщині, Мар’яна 
Максим’як, як перший проєкт 
українсько-єврейського діялогу, 
мета якого – поширити літературну 
спадщину Шмуеля Йосефа Аґнона. 

Цей письменик (справжнє пріз-
вище Чачкес) народився в Бучачі 8 
серпня 1887 року. Йому присудже-
но Нобелівську премію з літерату-
ри 1966 року за глибоко ориґіналь-
не мистецтво оповідання, навіяне 
єврейськими народними мотива-
ми. Писав на івриті та ідиш і у сво-
їй промові сказав, що в його сер-
ці живуть дві батьківщини: Бучач 
та Ізраїль, де він жив, працював 
і помер у 1970 році. Похований в 
Єрусалимі на Оливній горі. 

Ш. Й. Аґнон став своєрід-
ним символом, пророком. Його 
любили, ним пишалися і оберіга-

Софія Андрухович (зліва) та Мар’яна Максим’як. (Фото: Посольство 
України в Ізраїлі)(Закінчення на стор. 17)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 9 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУNo. 45 15

Вісті Фундації ім. Івана Багряного 
Листопад 2018 року, ч. 218

Дописи і листи
до Фундації ім. Івана Багряного,  

членські внески і пожертви 
просимо посилати на адресу: 

Bahriany Foundation
19669 Villa Rosa Loop 
Fort Myers, FL 33967

Сторінку редаґує Олексій Коновал

Фідель Сухоніс: „Зараз кращі помирають від рук гірших“
Український письменник, тележурналіст, видавець та редактор науково-популярного часо-

пису „Бористен“ Фідель Сухоніс з міста Дніпро‚ перебуваючи у США‚ розповів про своє ставлен-
ня до війни, творчости, про співпрацю з українською громадою у США на землі Вашінґтона. 

Загалом, в Америці я далеко не вперше. Щомі-
сячник „Бористен“, який заснував і редаґую 
ось вже майже 30 років, за часи свого існуван-
ня знайшов в українській громаді США чимало 
добрих друзів. Але на цей раз в організації поїзд-
ки я найбільше завдячую Фундації ім. Івана Багря-
ного, Фундації „Прометеїв отвіт” з Ратерфорду, 
Ню-Джерзі‚ та родині Боголюба і Світанни Сви-
риденків зі штату Конектикат.

Працівники гуманітарної сфери з України не 
мають можливости часто бувати в Америці‚ тому 
стараюся встигнути якнайбільше. Очевидно, 
мене цікавить ця поїздка як редактора і видавця 
журналу „Бористен“. Ми прагнули б збільшення 
симпатиків, прихильників нашого щомісячника 
на теренах Америки. Бо якось так склалося маємо 
більше читачів на сході, в Ню-Джерзі, Ню-Йорку, 
в Конектикаті, хоча є такі й в Каліфорнії. 

Також готую серію відеозамальовок під загаль-
ною назвою „Українська Америка зблизька з 
Фіделем Сухоносом“. Навіть за короткий пері-
од мого перебування у США зміг знайти чима-
ло цікавих сюжетів і героїв для таких відеороз-
повідей. Зокрема, повчальною є доля д-ра Іва-
на Буртика з Кліфтону‚ Ню-Джерзі, котрий неза-
баром має зустріти свою 94-ту весну, але‚ як і 
раніше‚ залишається у вирі громадського жит-
тя. Або сюжет про діяльність Українського Інсти-
туту Америки‚ чи про засновників Українсько-
го Народного Союзу. Про все це мало знають в 
Україні, то сподіваюся це буде цікавим і повчаль-
ним для українського глядача. 

„Бористен“ співпрацює з багатьма українськи-
ми громадськими організаціями США. Війна на 
Донбасі, анексія Криму збільшили інтенсивність 

такої діяльности. Ми стали інформаційним спо-
нзором Американо-української медичної фундації 
(Дітройт, президент Борис Легета), котра сьогод-
ні багато робить для допомоги в лікуванні захис-
ників України‚ постраждалих через війну з Росією. 
Певним етапом такого співробітництва має ста-
ти книга видавництва „Бористен“ „Медики АТО“. 

Знову ж таки завдяки підтримці читачів з 
США та Канади наша редакція багато займається 
добровольчою роботою. Ми допомагаємо достав-
ляти на фронт продукти, медикаменти, побутові 
речі. Часто спілкуюся з військовими, командира-
ми батальйонів і добровольцями. Особливо важко 
в лікарнях. Бачити поневічених хлопців, фактично 
дітей – до цього не можуть звикнути навіть ліка-
рі. Однак, ще більше в роки війни мене вразили 
мешканці Дніпра. Чимало з них присвятили себе 
добровольчій справі, тисячі були в чергах, щоб 
здати кров для поранених. Я ніколи так не пишав-
ся своїм містом, як зараз.

З 1996 року разом з журналом „Бористен“ вихо-
дить його релігійний додаток „Наша Церква – 
Київський Патріярхат“. 

Є ще один важливий аспект, який мотивує мій 
нинішній побут в українській громаді США.

Багато років поспіль Фундація ім. І. Багряно-
го є репрезентантом щомісячника „Бористен“ та 
його проєктів у США. Всі наші контакти, фінан-
сові питання вирішуються саме через неї. Особли-
ва наша подяка скарбникові Фундації Олексієві  
Коновалу. Він для нас на сьогоднішній день неза-
мінима людина. Коли повернуся в Україну‚ то маю 
провести урочисте віншування володарів щоріч-
ної „Відзнаки ім. Івана Багряного“‚ яку редакція 
започаткувала з участю Фундації. 

Хочу побажати читачам сторінки Фундації ім. І. 
Багряного словами Володимира Сосюри: 

Любіть Україну, як сонце любіть,
Як вітер, і трави, і води, 
В годину щасливу і в радості мить, 
Любіть у годину негоди.

А ще приєднуйтеся до нашого неформального 
бористенівського патріотичного клюбу. Представ-
ником журналу „Бористен“ у США є Фундація ім. 
І. Багряного: Bahriany Foundation, 19669 Villa Rosa 
Loop‚ Fort Myers, FL 33967.

Нехай Вам усім гарно працюється і святкується! 

Фідель Сухоніс

Відзначили 100-ліття Ігоря Качуровського
Артем Горопашний

1 вересня журналістові, письменникові і нау-
ковцеві Ігореві Качуровському виповнилося б 100 
років. Урочистості з вшанування його відбули-
ся у Крутах, що на Чернігівщині, де згідно із запо-
вітом його поховано. Вклонитися могилі літерато-
ра, викладача Українського Вільного Університету 
(УВУ) того дня до Крут приїхало багато людей з усі-
єї України. Про життя і творчість І. Качуровського 
розповіли поетеса Олена Бросаліна, син письмен-
ника Леонардо Качуровський (Німеччина), голова 
культурологічного фонду „Ніжин“ Микола Шкур-
ко, письменники з Полтави, Рівного, Києва, викла-
дачі Ніжинського університету, земляки поета і 
прозаїка. 

У події взяв участь представник Фундації ім. Іва-
на Багряного у Полтавській області, доктор УВУ, 
письменник, переможець Всеукраїнського конкур-
су „Краща книга України“ 2017 року Сергій Козак, 
який розповів про співпрацю І. Качуровського з 
Фундацією ім. І. Багряного та часописом „Україн-

ські Вісті“. Усього в цій відомій газеті надрукова-
но 181 його допис різних жанрів (літературознав-
чі розвідки, публіцистичні статті, доповіді, рецензії, 
поезії, переклади тощо). Перша публікація 8 листо-
пада 1947 pоку, а остання – 5 березня 2000 pоку, яка 
стосувалася міркувань над книжкою І. Багряного.

І. Качуровський народився у Ніжині Чернігів-
ської области, а відійшов у вічність 18 липня 2013 
року в Мюнхені, Німеччина. 22 листопада 2013 
року був похований в Україні. Навчався в Кур-
ському педагогічному інституті. 1942 року повер-
нувся в Україну, в 1943 році рушив на Захід, з 1945 
роу жив в Австрії. Друкувався з 1946 pоку, один із 
членів-засновників Спілки Українських Науков-
ців, Літераторів і Мистців у Зальцбурзі. У 1948 році 
еміґрував до Арґентини‚ жив у Буенос-Айресі, пра-
цював робітником у порту. У 1969 році виїхав до 
Мюнхену, однак залишився громадянином Арґен-
тини. 

В УВУ І. Качуровський захистив докторську дис-
ертацію з філософії. З 1973 року – викладач УВУ, з 
1982 року – професор. На філософському факуль-

теті викладав віршознавство, стилістику, теорію 
літературних жанрів, історію української літера-
тури 1920-1930-их pоків, історію середньовічно-
го европейського письменства. Автор збірок пое-
зій „Над світлим джерелом“ (Зальцбурґ, 1948), „В 
далекій гавані“ (Буенос-Айрес, 1956), „Пісня про 
білий парус“ (1971), „Свічада вічности“ (1990‚ оби-
дві – Мюнхен), поеми „Село“ (Новий Ульм, 1960), 
романної дилогії „Шлях невідомого“ (Мюнхен, 
1956; в англійському перекладі Юрія Ткача „Because 
Deserters Аre Immortal“, Австралія, 1979) і „Дім над 
кручею“ (Мюнхен, 1966), повісті „Залізний кур-
куль“ (Мюнхен, 1959; Полтава, 2005) та інші. Член 
Об’єднання Українських Письменників „Слово“, 
Спілки арґентинських письменників, Національної 
Спілки письменників України. Лавреат Національ-
ної премії України ім. Тараса Шевченка.

Його життя – це шляхи і дороги. Далекі й близь-
кі. Втім, ідеться тут, звісно, не лише про мандри 
географічні, а насамперед про ті зримі духовні шля-
хи, які він проклав від книжки до книжки, від стат-
ті до статті в періодиці. Окрім написання кни-
жок і викладів в УВУ, він був літературним огляда-
чем Радіо Свобода, співпрацював з „Літаврами“, які 
виходили за редакцією Юрія Клена, редаґував часо-
пис „Пороги“ в Буенос-Айресі.

Плине і плинутиме час, але інтелект і творчий 
дух І. Качуровського не зникнуть ніколи‚ бо в 
історії української культури це ім’я – назавжди.

Фундація щиро дякує за підтримку !
Від часу появи попередньої сторінки Фун-

дації ім. Івана Багряного прислали пожерт-
ви на різні цілі такі особи: 1,175 дол. – Окса-
на Мостович (з них по 500 дол. для журналів 
„Березіль“ і „Бористен“ та 175 дол. для потреб 
Фундації); 1,000 дол. – о. Олексій Лімончен-
ко на допомогу жертвам російського теро-
ру на сході України в третю річницю упо-
коєння Галини Роббінс‚ народженої в Хар-
кові); 600 дол. – Тетяна Ясінська (з них 500 
дол. на потреби українських вояків та 100 
дол. для журналу „Бористен“); 300 дол. – Оля 
Матула в світлу пам’ять її чоловіка Петра в 
першу річницю його упокоєння); 252 дол. – 
Лідія і Анатолій Брантони на пачку харчів 

для захисників України); 200 дол. – Антон і 
Оля Філімончуки на пачку харчів для фрон-
товиків України; 100 дол. – Інна Стратієн-
ко на допомогу хоробрим воякам України; 75 
дол. – Віктор Бабанський для сиріт; 50 дол. 
– Соня і Андрій Смики для потреб Фунда-
ції; по 25 дол. – Дарія Самотулка (для сиріт та 
для потреб Фундації)‚ Валентина Курилів та 
Юрій Криволап.

Управа Фундації щиро дякує усім жертво-
давцям й прохає й далі підтримувати Фунда-
цію своїми пожертвами, щоб вона могла допо-
магати видавництвам, газетам та журналам 
України, пораненим воякам та їх родинам, що 
боронять Україну та сиротам.

Фідель Сухоніс
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КЕРГОНКСОН:  
 

6329 Route 209 
 Kerhonkson, NY12446 

Tel: 845-626-2938  
Fax: 845 626-8636 

ЮНІОНДЕЙЛ: 
 

226 Uniondale Ave  
Uniondale, NY 11553 

Tel: 516 565-2393  
Fax: 516 565-2097 

АСТОРІЯ: 
 

32-01 31st  Street 
Astoria, NY 11106 
Tel: 718 626-0506 

 Fax: 718 626-0458 

ЛIНДИНГИРСТ: 
 

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

Tel:  631 867-5990 
Fax:  631 867-5989 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: 
Info@selfrelianceny.org 

ІНТЕРНЕТ: 
www.selfrelianceny.org 

Поза Нью Йорком дзвоніть 
безкоштовно: 

Ваші ощадності  
зростають найшвидше 

на сертифікатах  

Завжди професійна, конфіденційна та ввічлива обслуга. 

CАМОПОМІЧ НЬЮ ЙОРК 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА KOОПЕРАТИВА 

ГОЛОВНЕ БЮРО:  108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY  10003   TEL: 212-473-7310    FAX: 212-473-3251 

Високі відсотки 
Різні терміни 

Вигідно розташовані філії: 

2.63% APY* 
        однорічний 

2.74% APY* 
         дворічний 

2.99% APY* 
        Чотирирічний 

*APY -  Відсоток у річному відношені з денно нарахованою дивідекдою.  Штраф нарахований за передчасне закриття 
сертифікату.  Мінімальна сума на відкриття сертифікату - $500.00.  Дивіденда може бути змінена в  будь який час. 

3.25% APY* 
        п’ятирічний 
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Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на 973-292-9800, дод. 3040

Пам’ятник подарували кияни
Марта Осадца

ЛЬВІВ. – 2 жовтня у місті 
Тулуза, Франція, відкрили 
пам’ятник доньці київсько-
го князя Ярослава Мудрого 
Анні Ярославні – дружині 
французького короля Генрі-
ха I, представника династії 
Капетинґів. 

Про це повідомив Посол 
України у Франції Олег 
Шамшур: „Спільно з деле-
ґацією міської ради Киє-
в а  в ідкрили ще один 
пам’ятник Анні Ярославні – 
в Тулузі. Бронзов скулпту-
ру київської князівни Київ 
подарував Тулузі на знак 
побратимських зв’язків, які 
єднають міста з 1970 року. 
Тепер цей пам’ятник при-
крашає одне з історичних 
місць міста – площу Сен-
П’єр“.

Пам’ятник Анні Ярославні 
в Тулузі. (Фото: twitter.com/
shamshur)

Постав пам’ятник Петрові Калнишевському
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 14 жовтня біля церкви Преоб-
раження Господнього Київського Патріяр-
хату з фінансової ініціятиви голови Всеу-
країнського фонду ім. Святого праведни-
ка Петра Калнишевського Івана Рішняка 
та сприянням настоятеля церкви о. Зіно-
вія Заборного і керівництва району було 
відкрито пам’ятник останньому кошово-
му Війська Запорізького роботи скульпто-
ра Миколи Крамарова. 

Храм і пам’ятник розташовані на вулиці 
Калнишевського, яка перейменована з іні-
ціятиви народного депутата Юрія Гнатке-
вича з назви кривавого злочинця Михай-
ла Майорова – першого голови каральних 
органів в окупованій московськими більшо-
виками Україні.

П. Калнишевський на далеких Соловець-
ких островах провів 25 років в маленькій 
холодній камері Білої башти Соловецького 
монастиря. На краю землі, за 160 кіломе-
трів від полярного кола, П. Калнишевський 
не відцурався й від рідної мови. 

Настоятель церкви Преображення Господнього 
о. Зіновій Заборний (зліва) та народний депу-
тат Юрій Гнаткевич біля пам’ятника Петрoві 
Калнишевському. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Встановили меморіяльну дошку землякові 
Валентина Шемчук 

СЕМЕНІВКА‚ Полтавська область. 
– На вшанування пам’яті захисни-
ка України від російських аґресорів 
Володимира Шульги 14 жовтня вста-
новлено меморіяльну дошку земля-
кові на вулиці, яка носить його ім’я, в 
полтавському селищі Семенівці. 

В. Шульга загинув у бою з росій-
сько-терористичними військами 
поблизу села Логвинове Донецької 
области 2 лютого 2015 року. За осо-
бисту мужність і героїзм посмерт-
но нагороджений орденом „За муж-
ність“ ІІІ ступеня. 

Меморіяльну дошку виготови-
ли голова Полтавського відділення 

Міжнародної організації „Жіноча 
громада“ Валентина Шемчук та член 
Ради підприємців Полтави Вадим 
Голобородов‚ автори благодійного 
проєкту „Увічнення пам’яті великих 
українців“, за яким відкрито понад 
30 пам’ятних знаків видатним спів-
вітчизникам на Полтавщині, Украї-
ні й світі. 

Відкрили меморіяльну дошку на честь меценатки
Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 9 липня на фасаді дру-
гої міської лікарні з участю представників міської 
влади та громадськости відкрили меморіяльну 
дошку на честь меценатки Ганни Дмитрян (скуль-
птор Віктор Френчко). Лікарня свого часу отри-
мала ім’я св. Анни на честь передчасно померлої 
доньки благодійниці. З настанням незалежности 
це ім’я медичному закладу було повернуто. 

Ім’я Г. Дмитрян добре відоме у місті. Примі-
щення другої міської лікарні збудоване з її ініція-
тиви і за її кошти. Воно було й залишається окра-
сою міста, своєрідним цегляним дивом, у якому 

яскраво розкрився талант архітектора‚ ще одного 
видатного земляка Якова Паученка.

Г. Дмитрян на цей заклад витратила 500 тис. 
рублів, астрономічну для тих часів суму.

Таку ж лікарню, тільки меншу, збудувала вона 
і у своєму рідному Новомиргороді, де народи-
лась і виросла у родині грека-купця Мартакі. За 
її кошти також зведено православний собор у 
Бобринці. 

Ініціятиву встановлення меморіяльної дошки 
виявила Асоціяція жінок „Дія“ (голова Юлія 
Шкурупій)‚ яка оголосила збір фондів на встанов-
лення меморіяльної дошки. І ось вдячна пам’ять 
нащадків знайшла втілення в бронзі. 

Меморіяльна дошка на честь меценатки Ганни 
Дмитрян. (Фото: Тетяна Пташник)

Меморіяльна дошка на честь 
Володимира Шульги .  (Фото: 
Валентина Шемчук)

ли. Коли у районі Єрусалиму, де 
він жив, почалося велике будів-
ництво, тодішній посадник міста 
Тедді Коллек наказав встановити 
спеціяльний знак поблизу будин-
ку письменника: „Дотримуйтеся 
тиші! Аґнон працює “. Його твір 
„Весільний балдахін“ став симво-
лом єднання єврейського та україн-
ського народів.

 Презентація збірки „Ключ 
в кишені“ відбулася з підтрим-
кою фонду „Українсько-єврейська 
зустріч“, сприянням Дому Аґнона 
в Єрусалимі, організації „Ізраїль-
ські друзі України“ та Посольства 
України в Державі Ізраїль. „Ключ 
в кишені“ містить тексти україн-

ських письменників, написані під 
час їхнього перебування в Буча-
чі і є першою спробою пропаґува-
ти спадщину Ш. Й. Аґнона укра-
їнською мовою. Досі видано лише 
одну його книгу „Бучач. Обітована 
земля його серця“, презентація якої 
відбулася в Тернополі в 2002 році 
на Нобелівських читаннях. 

Посол України в Ізраїлі Генадій 
Надоленко подякував за здійснен-
ня проєкту, спрямованого на роз-
виток культурних відносин між 
Україною та Ізраїлем, та висловив 
надію, що книга „Ключ в кише-
ні“ поверне теперішнім поколін-
ням інтерес до клясики єврейської 
літератури не лише в Ізраїлі, але і 
в Україні, звідки походив письмен-
ник. „Ключ в кишені“ найближчим 
часом буде перекладено на ідиш та 
англійською мовою. 

(Закінчення зі стор. 14)

Написали книгу...

Встановлено нові пам’ятні знаки

зовнішні ринки. Нагадаю, що нещо-
давно до України вперше за десять 
років прибула офіційна торгова місія 
з Америки – 12 компаній, що пред-
ставляють американське сільське гос-
подарство, енерґетику, інфраструкту-
ру та сектор інформаційних техноло-
гій. Так от, саме зараз можемо гово-
рити про те, щоб виходити на між-
народні ринки і заробляти на цьому 
гроші. Бо, в принципі, військова тех-
ніка, що робиться в Україні, не про-
сто конкурентоздатна, а загалом має 
перевагу – вона у нас, на жаль, про-
ходить апробацію в умовах реальної 
війни. Тому Харківський тракторний 
завод та „АвтоКрАЗ“, можуть вико-
ристати ці санкції для стрибка впе-

ред і вгору.  
Загалом, будьмо об’єктивними, 

першими списки санкцій проти Росії 
почала вводити Україна. Хоча, прав-
да, ми їх ніколи не вводили в таких 
маштабах. Російський же санкційний 
список всі наші переплюнув. Зараз, 
цілком очевидно, що Україна не про-
сто повинна – вона зобов’язана ввес-
ти асиметричні санкції. Зокрема тре-
ба запроваджувати санкції проти 
російських компаній, які досі працю-
ють в Україні та заробляють на Украї-
ні. Але наш список має бути більшим, 
а санкції суттєвішими за російські –
це принципово.

УНІАН

Віктор Таран – голова Аналітич-
ного центру „Ейдос“, політолог, кан-
дидат наук з державного управління‚ 
Київ.

(Закінчення зі стор. 4)

Чим російські...
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2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

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

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

•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.

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

A R K A
Вишиванки, хустки, нитки, 

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

Якщо ви одинокий батько (матір) 
з дорослою дитиною, яка має розу-
мову відсталість, у вас є можливість 
забезпечити добробут своєї дитини. 

Для отримання більш детальної 
інформації, будь ласка, звертайтеся 
за адресою: 

fi rstukrainianministries@yahoo.com

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

Tel.: 908-872-2192; email: stankouna@optimum.net

Пошукуємо жінку 
до щоденної хатної праці

 на Фльориді. Зацікавлених 
просимо подзвонити на 

(404) 593-6500.

Праця: Пошукую Українку до помо-
чі моїй дружині. Праця з проживан-
ням, 5-7 днів на тиждень. Обов’язки 
включають домашню допомогу, 
легке домашнє господарство, при-
готування їжі. Potomac, MD. 

Більше інформації:
Англійською, Дон, 202-320-4746
Українською, Ніна, 202-664-4887

на. Хоч не так ідеологічно‚ як психо-
логічно. 

У минулому – голова колгоспу‚ 
але голова успішний‚ неабиякий гос-
подарник‚ він перетворив усю рес-
публіку у великий і‚ як це не дивно‚ 
досить успішний колгосп. На Заході 
його називали „останнім диктатором 
в Европі“‚ та в себе вдома він сво-
єю‚ м’яко кажучи‚ ориґінальною полі-
тикою ефективно консолідує народ-
ну масу і знову й знову виявляєть-
ся потрібним їй. І при цьому в країні 
зовсім відсутній культ особи прези-
дента‚ нема вулиць його імени‚ нема 
бюстів чи пам’ятників‚ нема портре-
тів на „білбордах“. О. Лукашенкові 
вповні вистачає заслуженого авто-
ритету керівника‚ котрий вивів свою 
країну з економічно-політичного хао-
су на початку 1990-их років.

За власними матеріяльними мож-
ливостами Білорусь – більш ніж 
скромна: бідні піщані ґрунти‚ нема 
ніяких корисних копалин‚ нема ні 
нафти‚ ні газу. Як же голові „біло-
руського колгоспу“ вдалося лікві-
дувати безробіття‚ відновити доро-
ги‚ привести в порядок міста і села? 
Для цього волею-неволею треба було‚ 
за формальної державної незалеж-
ности‚ позірно залишатися „радян-
ською“ республікою і в такий спосіб 
розраховувати на економічну допо-
могу Москви. Власне‚ це була не допо-

мога‚ а утримання. Аби увічнити цей 
жалюгідний „статус кво“‚ у 1999 році 
Білорусь і Росія підписали договір 
про створення конфедеративного 
союзу Російської Федерації та Респу-
бліки Білорусь. Логічним розвитком 
подій стало членство Білорусі в утво-
реному Москвою‚ на противагу Евро-
пі‚ Евро-Азійському економічному 
союзі (ЕАЕС).

О. Лукашенко того часу – палкий 
борець зі „світовим імперіялізмом“‚ 
пропаґандист „слов’янського брат-
ства“‚ друг і брат сербського злочин-
ця Слободана Мілошевича і Саддама 
Гусейна.

Тільки от біда – багата ресурса-
ми Росія насправді виявилася него-
товою утримувати „радянську“ Біло-
русь вічно. У 2007 році Президент 
Володимир Путін запровадив болючі 
мита на постачання нафти в Білорусь. 
Почалися гострі суперечки. В. Путін 
то стискає горло „союзної республі-
ки“‚ то трохи відпускає. З цим біло-
руська „радянщина“ вичерпала себе‚ 
О. Лукашенко все з більшою надією 
дивиться в сторону Заходу. 

Білорусь стала учасником Про-
грами Европейського Союзу „Східнє 
партнерство“. Очевидно‚ Мінськ до 
цього великою мірою підштовхну-
ла війна Росії з Грузією. На очах зди-
вованих европейців „голова колгос-
пу“ ставав президентом нормальної 
східньоевроейської держави‚ звіль-
нив політв’язнів‚ дозволив опози-
ційні партії‚ підтримав свободу пре-
си. У відповідь Білорусь стала одер-
жувати все відчутнішу технічну і 
фінансову допомогу від Европейсьо-
го Союзу.

Наступний крок у зближенні Біло-
русі з Европою був спричинений ван-
далістською анексією Криму Росі-
єю і російською збройною аґресією 
на сході України. Однак‚ залежність 
Мінська від Москви‚ і формальна‚ і 
фактична‚ не дозволяє О. Лукашенко-
ві на однозначний вибір‚ він змуше-
ний відчайдушно маневрувати‚ гра-
ти на два боки. Звідси – його фантас-
магорична ідея інтеґрації ЕАЕС з ЕС.

Одначе‚ з іншого боку‚ саме вона 
дає Москві до розуміння‚ що О. Лука-
шенко не має наміру поступатися 
суверенітетом своєї республіки.

Гра на два боки вимагає від О. 
Лукашенка неабиякої винахідливос-
ти й хитрости‚ скрутні реальні обста-
вини змушують його бути все тон-
шим дипломатом. Від самого почат-
ку російсько-української війни він 
успішно балянсує між Москвою 

і Києвом‚ при цьому переслідуючи 
виключно власні національні інтер-
еси. В останні тижні він вже відвер-
то заговорив‚ що Мінськ має не лише 
бути місцем переговорів щодо Дон-
басу‚ але й стати безпосереднім учас-
ником процесу розв’язання кон-
флікту – нарівні з Европою. Нащо 
це йому? А для того‚ аби підкресли-
ти суб’єктність Білорусі – на випа-
док дуже можливих посягань путін-
ської Москви на білоруську незалеж-
ність. Про таку ймовірність говорять 
і в Україні‚ і в сердовищі опозиційних 
до Кремля російських експертів. 

Погляд білоруського провідника 
на таку потенційну загрозу – ясний і 
мужній: „Наш пріоритет – створення 
міцної, конкурентоспроможної еко-
номіки. Економіки завтрашнього дня. 
Саме вона є основою нашого суве-
ренітету… За чверть століття неза-
лежности вирішено багато непростих 
проблем. Потенціял, який ми має-
мо, свідчить про нашу життєстійкість 
навіть в найбільш несприятливі періо-
ди… Ми не дали втягнути себе в кон-
флікти. Зберегли добрі взаємини з усі-
ма сусідами. І я як керівник держа-
ви з усією відповідальністю заявляю: 
буде зроблено все, щоб ніхто і ніколи 
не зміг підточити фундамент нашого 
державного будівлі – свободу і неза-
лежність Республіки Білорусь“.

У цьому ж контексті О. Лукашен-
ко запевнив‚ що з білоруської тери-
торії на українську можуть ввійти 
лише трактори і комбайни‚ але ніко-
ли – танки.

26 жовтня у Гомелі відбувся пер-
ший Форум реґіонів Білорусії й Укра-
їни – з участю обидвох президентів. 
Панувала там ділова і добросусідська 
атмосфера. У рамках форуму біло-
руські й українські кампанії підписа-
ли контракти на понад 100 млн. дол. 
В Білорусі діє майже 300 підприємств 
з українським капіталом‚ в тому числі 
122 спільних. В Україні створено вісім 
великих виробництв білоруської тех-
ніки. Також підписані нові договори 
про спільне дослідження нафтових і 
газових родовищ в Україні.

„Між Україною і Білоруссю є ціл-
ковите довір’я‚ також і між Поро-
шенком та Лукашенком є цілкови-
те довір’я‚ і я певен‚ що це довір’я вті-
литься у безпеку‚ надійність‚ дружбу 
і співробітництво“‚ – такими слова-
ми закінчив свій виступ на форумі в 
Гомелі П. Порошенко.

Тепер почекаємо‚ як на небажа-
ну для Москви „багатовекторність“ 
Білорусі зареаґує Кремль.

(Закінчення зі стор. 1)

Відтінки білого

PO Box 746, Chester, NY 10918
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Шановні читачі! Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття з 
приводу відходу своїх близьких і друзів, не забувайте підтриму-

вати видання тижневика пожертвами на пресовий фонд!

Богдан Курилко „Дух“  
Вікі Купчинська з синами 
     Романом і Ігорем  
Чарелз Подпірка  
Володимир „Хіна“ і Мєрилин Шарко 
Дарія Курилко   
Мирон і Ольга Гнатейко  
Орест і Дарка Темницькі  
Адя і Орест Федаш  
Роман Ференцевич  
Юрко Грабець   
Стефа Король   
Юрко і Ліда Гук   
Юрко і Віра Попель  
Роман Новаківський  
Юрко Данилів   
Данило і Ксеня Захарчук
Роман і Меланія Ганкевич
Марія Руденська-Силвер
Тамара Тершаковець  
Михайло і Марія Ганкевич
Анна Ортинська  
Александер Король  
Ірена Герлинська  
Оля Стасюк   
Дарія Самотулка  
Ярина Ференцевич  
Роксоляна і Бернард Вечєрек 

Марта Ковч   
Ігор Воєвідка   
Христина Бонакорса  
Марта і Роберт Торієлі  
Оксана Волчук   
Ліда Прокоп   
Роман і Марія Гавриляк  
Дарка Якубович  
Квітка і Данко Пащин  
Марійка Гельбіґ   
Ірена Савчин   
Тиміш і Мирося Ганкевич 
Марта Король   
Александра Юзенів  
Петро Содоль    
Надя Шміґель   
Марта Шиприкевич Волчук
Володимир і Дарія Рудакевич 
Ярослав Скрипник  
Татяна і Стефан Сикорські
Тереса Бень
Зеновія Кунцьо

Пластові Установи
Осередок УПС Ню-Йорк 
Станиця Ню-Йорк  
Курінь  „Буриверхи“  

В першу річницю відходу у вічність

св. п.  

Володимира Гнатківського
хочемо подякувати всім, що зложили пожертву 

в пам’ять Дзюня на Українське Військо 

Поминальна Панахида відбулася у вівторок, 6 листопада 2018 року, 
о годині 7-ій вечора в похоронному заведенні Литвин і Литвин, 1600 
Stuyvesant Ave., Union, NJ.

Похоронні відправи відбулися у середу, 7 листопада 2018 року, 
о годині 9:30 ранку у церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж. 

Похорон відбувся на цвинтарі св. Андрія у S. Bound Brook, NJ.

Залишені у смутку:
дружина     - Дарія
син     - Ярослав-Андрій з дружиною Керен 

        і дітьми Аріяною, Лярисою та Стефані з родиною
донька     - Христина-Олександра Бродин з дітьми:
             - Андрій з дружиною Джеймі і сином Ґриффин
             - Адріяна Бродин
племінниця  - Леся Яріш з родиною
та рідня у Канаді

Вічна Йому пам’ять!

У глибокому смутку повідомляємо, 
що в суботу, 3 листопада 2018 року, з волі 

Всевишнього відійшов у Вічність наш найдорожчий 
Чоловік, Тато, Дзядзьо і Прадзядзьо

св. п. 
Володимир Семеґен

народжений у Липиці Долішній в Україні.

Пластова Станиця Нью Йорк
y глибокому смутку повідомляє, 

що наша довголітня членка

св. п. 
пл. сен. кер.

ЯРОСЛАВА РУБЕЛЬ, П.C. 
відійшла на Вічну Ватру 19 жовтня 2018 року. 

Висловлюємо щирі співчуття родині Покійної, 
друзям та пластунам по всьому світі.

Вічна Їй пам’ять!

Станична Старшина

СКОБ!

Ділимось сумною вісткою, що упокоїлася в Бозі 
9 жовтня 2018 року наша найдорожча 

Дружина, Мама і Бабця,

св. п.

Марія Шевчук
Марія (з дому Думанська) народилася 

в місті Болехів, Україна, 28 грудня 1932 
року. Разом із мамою Юлією приїхала до 
Америки, де поселилася в Джерзі Ситі, 
Ню Джерзі. Під час дня Марія працювала, 
а вечорами ходила до школи, де здобула 
диплом. Одружилася з Іллею Шевчуком 
31 жовтня 1959 року в церкві св. Юра в 
Ню Йорку.  Після короткого проживання 
в Менгетені, повернулися до Джерзі Ситі, 
де виховали дітей, Влодка, Ігора, Надю, 
і Ромка.

Марія найголовніше цінила Бога і свою родину – чоловіка, дітей, 
внуків і внучок. Вчила українську мову і вишивання в щоденній шко-
лі свв. Петра і Павла в Джерзі Ситі, а також працювала довгі роки в 
Українському Народному Союзі. 

Залишаються у глибокому смутку:

чоловік Ілля

син  Влодко з дружиною Софією і дітьми 
  Аріяною і Адріяном

син Ігор

донька Надя Мачай з чоловіком Олегом і дітьми 
  Данилом, Павлусем і Юліянкою

син  Ромко з сином Давидом

родина в Україні

В пам’ять св. п. Марії, бажаючі можуть зложити пожертви на 
Український Музей і Бібліотеку у Стемфорді - Ukrainian Museum 
and Library of Stamford, 161 Glenbrook Rd, Stamford, CT 06902; 
(ukrainianmuseumlibrary.org)

Вічная Їй пам’ять!

З глибоким сумом сповіщаємо, 
що 17 серпня 2018 року відійшов до Божого 

Царства Небесного наш найдорожчий 
Муж, Тато, Дзядзьо, Тесть, Шваґер і Вуйко

св. п. Зенон Шпон 
Інженер - механік 

народжений 5 січня 1934 року у Перемишлі, 
великий ентузіяст і любитель спорту, шахів та бріджа.

Залишилися з жалем: 
дружина     - Ляриса Чайковська Шпон
доньки    - Арета Шпон Перрел з мужем д-ром Ериком
     - Рената Марія Монтґомері з мужем Михайлом
внуки     - Данило і Наталія Перрел
     - Іян і Александер Монтґомері
сестрінки    - Христина Чайковська Дольницка з родиною
     - Віра Чайковська Датен з родиною 
„Прибраний“ син   - д-р Назар Калівошко з родиною

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

Yonkers Branch
Ukrainian Youth Center
301 Palisade Ave.
Yonkers, NY 10703 
Phone: 914-220-4900, Option 7 
Fax: 914-965-1936

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

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

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

Equal
Opportunity
LENDER

* The annual percentage rate (APR) is the cost of credit over the term of the loan expressed as an annual rate. The APRs are as low as the rates advertised above. The APR shown here is 
based on the interest rates and points only and does not take into account other loan specific finance charges you may be required to pay. Rates are for qualified borrowers who meet 
certain criteria. Rates and terms are subject to change without notice. 10% down for first time home-buyer, otherwise 20% down. Membership requirements apply. Other rates and terms 
are available. Contact the credit union for full loan details.

SUMAFCU NMLS# 527694

Like us on 
Facebook

Ваше омріяне житло може 
стати реальністю

з низьковідсотковою іпотекою від Кредитівки СУМА

Кредитівка СУМА є банківська установа, яка надає повний спектр 
фінансових послуг та обслугує наших членів вже понад 50 років

5/5 зі змінною ставкою 30 річний незмінний відсоток

Наші філії зручно розташовані для ваших послуг

3.50% 4.75%

Низькі оплати за аплікації


