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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Кого ж українці обрали?
Петро Часто

21 липня Україна обрала нову Верховну Раду. 
Це вже буде її 9-те скликання. Правду про діяль-
ність Ради 8-го скликання довідаємося колись з 
історії українського парляментаризму. Але вже 
й тепер можна сказати, що за кількістю цінних 
законів цей депутатський склад був найпродук-
тивнішим за всі роки незалежности. І водночас 
– найбільш критикованим, найжорстокіше дис-
кредитованим в очах спільноти. В самій сесійній 
залі розпаношувалися вороги проукраїнсько-
проевропейського курсу, поза парляментськими 
стінами цей курс методично шельмувався з олі-
хархічних телеканалів і газет.

Вже насамкінець Президент Володимир 
Зеленський додав негарну плямку до репутації 
Верховної Ради. 16 липня, тобто вже після офі-
ційного закриття останньої сесії, він запропону-
вав депутатам зібратися 18 липня, аби ухвали-
ти три, на його думку, невідкладні законопроєк-
ти. Речник парляменту Андрій Парубій, покли-
кавшись на відповідний закон, пояснив, чому 
це неможливо. А у відповідь вся країна ще раз 
почула, яка недолуга, лінива, недисциплінована 
оця Верховна Рада. 

Насправді проблема тут глибша, ніж просто 
несправедливе ставлення до найвищого законо-
давчого органу. Те, що В. Зеленський виступає 
тут суддею для депутатів, дозволяє припусти-
ти, що таким самим одноосібним чином він схо-
че керувати новою парляментською більшістю, 
запрограмувавши її на безумовну і шкідливу для 
суспільства слухняність.

Вибори відбувалися за старою системою: 225 
депутатських місць утворюється за партійними 
списками, стільки ж мало б бути від мажоритар-
них округів, насправді від них обрано тільки 199 
кандидатів, оскільки 26 виборчих округів зали-
шаються на окупованих Росією територіях Кри-
му і Донбасу. 

Ті партійні списки все ще пропонують „кота в 
мішку“, бо не дають виборцеві змоги зорієнтува-
тися щодо кандидатів та їхніх програм. 11 липня 
парлямент нарешті спромігся ухвалити новий 
„Виборчий кодекс“, узаконивши відкриті спис-
ки, однак, він набуде чинности лише з 1 грудня 
2023 року. Законопроєкт обговорювався у поспі-
ху і нервах, далеко не всі поправки було врахова-
но, незміненим залишився 5-відс. поріг прохо-
дження в парлямент, і це зле: утримувані олігар-
хами великі партії не зацікавлені допускати до 
управління країною представників якнайшир-
ших верств населення.

Президент В. Зеленський знав, що чинить: 
дочасно припиняючи повноваження Верховної 
Ради 8-го скликання, він правильно розрахував, 
що великою мірою збережеться безпрецедентна 
прихильність, виявлена спільнотою до нього під 
час президентської кампанії. Якби парлямент-
ські вибори відбулися відразу після інавґурації, 
партія „Слуга народу“, дуже ймовірно, дістала б 
таку саму майже 75-відс. підримку.

Але ще ймовірніше, що у випадку чергових 

(Закінчення на стор. 15)
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Український Народний Союз, видавець „Свободи“, святкує своє 125 річчя

ЗАЯВА УККА

Україна доводить свою відданість демократії
Український Конґресовий Комітет Америки 23 липня надіслав з Києва заяву про парлямент-

ські вибори в Україні.

Місія міжнародних спостерігачів (ММС) за 
виборами, яка спостерігала за виборами в кож-
ному реґіоні України, а також у дипломатич-
них представництвах у США, стверджує: Пар-
ляментські вибори 21 липня відповідали між-
народним стандартам вільних і чесних виборів, 
які точно відображають волю електорату.

Нашим основним ресурсом на парлямент-
ських виборах були короткострокові спосте-
рігачі УККА, які оцінювали процес голосу-
вання у день виборів. Методологія спостере-
ження за виборами, якою користувався кож-
ний наш спостерігач, спрямована на досягнен-
ня загальної картини у день виборів в Україні. 
Після ознайомлення з унікальною електронною 
інформацією з анкет, які заповнювали спостері-
гачі УККА, вдалося скласти загальний профіль 
діяльности виборчих дільниць у всій країні та 
дипломатичних представництвах, і ми змогли 
зробити висновок на основі нашої колективної 
роботи. 

Під час відвідин 150 виборчих дільниць 
у день виборів, ММС УККА засвідчила такі 
незначні порушення: нездатність кількох 

ДВК [Дільничних виборчих комісій] відкрити 
виборчу дільницю о 8:00 ранку, як того вима-
гає закон, і в кількох дільницях інформація для 
виборців була неправильною або неповною. 
І, як повідомлялося на всіх попередніх спо-
стережних місіях УККА, фізичний доступ до 
виборчих дільниць залишається проблематич-
ним. Спостерігачі УККА відзначили, що доступ 
до 13 відс. виборчих дільниць був ускладненим.

Таким чином, незважаючи на незначні 
виявлені порушення, які не мають системно-
го характеру, 32 зареєстрованих міжнародних 
спостерігачів за виборами до Верховної ради 
України повідомили, що процес голосування 
було проведено мирним і демократичним шля-
хом і відповідно до міжнародних демократич-
них стандартiв – 93 відс. наших спостерігачів 
оцінили вибори добре або дуже добре.

Більше того, хоча лише 49.84 відс. виборцiв 
взяли участь у голосуванні 21 липня, що зна-
чно менше за кількість виборців, які голосува-
ли під час нещодавніх президентських виборів 

(Закінчення на стор. 19)

ЦВК опрацювала 99.54 відс. електронних протоколів
Підсумки виборів 

народних депутатів 
України

КИЇВ. – Станом на 24 лип-
ня Центральна виборча комі-
сія (ЦВК) опрацювала 99.54 відс. 
електронних протоколів щодо 
підсумків голосування у багато-
мандатному загальнодержавно-
му виборчому окрузі на позачер-
гових виборах народних депута-
тів України. Згідно з цими резуль-
татами, за партію „Слуга народу” 
проголосували 43.17 відс. вибор-
ців (254 депутати).

„Опозиційна плятформа – За 
життя“ набирає 13.01 відс.  (43 
депутати), „Батьківщина“ – 8.18 
віс. (26 депутатів), „Европей-
ська солідарність“ – 8.11 відс. (25 
депутатів), „Голос“ – 5.83 відс. (20 
депутатів). 

Решта партій не долає прохід-
ного п’ятивідсоткового бар’єра і 
не проходить до Верховної Ради. 
Так, у Радикальної партії Олега 
Ляшка 4.01 відс., у партії „Сила і 
честь“ – 3.82 відс., „Опозиційного 
бльоку“ – 3.02 відс. голосів. 

ЦВК має встановити та ого-

(Графіка: Українська правда)(Закінчення на стор. 13)
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 ■ Призначені нові посли в Україні 

КИЇВ. – 17 липня 2019 року заступник Міністра 
закордонних справ України з питань европей-
ської інтеґрації Олена Зеркаль прийняла вірчі 
грамоти від новопризначеного Посла Респу-
бліки Словенія в Україні Томажа Менціна. Під 
час зустрічі співрозмовники відзначили по-
зитивну динаміку двосторонніх контактів та 
висловили взаємну зацікавленість до подаль-
шого поглиблення українсько-словенського 
співробітництва, зокрема у торговельно-еко-
номічній сфері. Було висловлено вдячність 
Словенії за підтримку суверенітету та територі-
яльної цілісности України, у тому числі на рівні 
міжнародних організацій. 19 липня О. Зеркаль 
прийняла вірчі грамоти від новопризначеного 
Посла Німеччини в Україні Анки Фельдґузен. У 
ході зустрічі було відзначено динамічний ха-
рактер двостороннього співробітництва між 
Україною та Німеччиною‚ наголошувалося на 
вагомій практичній допомозі Німеччини у здій-
сненні реформ в Україні. Позитивно відзначе-
но стале зростання торговельно-економічних 
відносин та інвестиційного співробітництва. 
(Міністерство закордонних справ України)

 ■ У Києві їздити небезпечно

КИЇВ. – За перше півріччя в столиці зареєстро-
вано 19,221 шляхову пригоду, з них 1,023 – з 
потерпілими. Переважають зіткнення двох і 
більше авт (75 відс.), 16 відс. – наїзд на тран-
спортний засіб, що стоїть, та 6 відс. – наїзд на 
перешкоду. Наїзд на пішохода – 2.5 відс., наїзд 
на велосипедиста – 0.3 відс. Найчастіше аварії 
стаються по п’ятницях, коли спостерігається 
збільшений автомобільний потік у напрямку 
виїзду з міста. Найменше автопригод стається 
у вихідні дні. Основними причинами, за дани-
ми поліції, є порушення правил маневруван-
ня, недодержання відстані та перевищення 
швидкости. У пригодах з потерпілими слід до-
дати аварії через керування в стані сп’яніння 
та порушення правил проїзду перехресть. За 
перше півріччя столичні патрулі притягнули до 
адміністративної відповідальности 6,083 водіїв 
за керування транспортними засобами в стані 
сп’яніння. (Патрульна поліція Києва)

 ■ Газ не подешевшав

КИЇВ. – 20 липня Шостий апеляційний суд, який 
за позовом провідника „Батьківщини“ Юлії 
Тимошенко скасував постанову уряду, що за-
проваджувала граничні ціни на газ. Насправді 
це призвело до підвищення тарифів. Директор 
департаменту з енерґоефективности „Нафто-
газу“ Олексій Хабатюк заявив, що за рішенням 
суду гранична ціна природного газу зросла, 
запропонував „подякувати“ Ю. Тимошенко за 
цю „історичну перемогу“ і порадив українцям 
„молитися, щоб Верховний суд скасував це 
рішення“. 22 квітня уряд та „Нафтогаз“ узгоди-
ли рішення знизити ціни на газ для населення 
з 1 травня до 8,247 грн. за 1,000 кубометрів 
газу. Водночас, відповідно до домовленостей 
України з Міжнародним Валютним Фондом, з 1 
травня ціна на газ для населення мала зрости 
до 9,850 грн. за 1,000 кубомтерів. („Укрінформ“)

 ■ Зріс імпорт огірків і помідорів 

КИЇВ. – Імпорт огірків в Україну за перше півріч-
чя року зріс на 38 відс.  до 7,000 тонн і помідорів 
на 15 відс. до 55 тис. тонн порівняно з аналогіч-
ним періодом торік. Про це повідомила 19 лип-
ня Українська плодоовочева асоціяція. Імпорт 
огірків і помідорів став рекордним за останнє 
десятиріччя. У той же час, експорт овочів закри-
того ґрунту продовжує знижуватися. Поставки 
помідорів за кордон з початку року становлять 
всього 970 тонн, що втричі менше, ніж у мину-
лому сезоні. Експорт огірків також зменшився 
майже в два рази у порівнянні з 2018 роком і за 
шість місяців поточного року склав 1,300 тонн. 
Така тенденція пояснюється тим, що Україна до-
вгий період була орієнтована на російський ри-
нок, який після загострення політичної ситуації 
між країнами став недоступним. Основними 
імпортерами помідорів та огірків залишаються 
Білорусь та Польща. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

ПРОБЛЕМИ МЕНШИН

Чи матимуть закарпатські угорці 
свого депутата у Верховній Раді?

Олександер Гаврош
(18 липня)

Однією з інтриґ дочасних парляментських 
виборів на Закарпатті є угорський мандат. Без-
прецедентна активність Будапешту напередод-
ні голосування викликала вже навіть засторо-
гу Міністерства закордонних справ, яке мало 
відповідну розмову з угорським послом. Лише 
за останні дні провідник закарпатських угор-
ців Василь Брензович зустрівся з Прем’єр-
міністром Віктором Орбаном в Будапешті, а на 
Закарпаття приїхали керівник його апарату Ґер-
ґелі Ґуляш та Міністер закордонних справ Угор-
щини Петер Сіярто. На цю візиту гостро відреа-
ґували в Міністерстві закордонних справ Укра-
їни, назвавши його „неприпустимою практи-
кою“.

Що ж такого важливого відбувається в цій 
найменшій угорській діяспорі з-поміж решти 
сусідів Угорщини? Відповідь очевидна: вибори 
до українського парляменту, після яких угор-
ська меншина може опинитися без свого депу-
тата. Добре організована і мобілізована, вона 
на виборах у незалежній Україні майже завжди 
мала свого посланця на владних київських 
пагорбах. Берегівський округ, де угорці склада-
ли більшість, ґарантовано давав їм свого депу-
тата на мажоритарних виборах. У 1994 році 
перемогу тут здобув Михайло Товт, у 1998-му 
– Міклош Ковач, у 2002-му – Іштван Ґайдош. У 
2006 та 2007 роках за часів президенства Вікто-
ра Ющенка вибори в Україні проводилися лише 
за партійними списками, внаслідок чого угорці 
свого представника не отримали.

Зате коли у часи Віктора Януковича поверну-
ли змішану пропорційну-мажоритарну систему, 
змінили і межі округів на Закарпатті. Замість 
Берегівського округу виник Виноградівський, 
де угорці вже складають не більшість, а мен-
шість, хоча й значну. Сама ж угорська менши-
на нині розподілена поміж трьома округами 
– Ужгородським, Мукачівським і Виноградів-
ським. (Невеличка частина угорців є ще в Хуст-
ському та Тячівському округах).

М. Ковач, тодішній голова Партії угорців 

України, спробував поборотися за мандат у 
2012 році на Виноградівському окрузі і виявив-
ся лише третім з 10 відс. голосів. Перше місце 
тоді здобув реґіонал Іван Бушко з 41 відс., а дру-
ге – представник „Єдиного центру“ Іван Бало-
га з 36 відс.

У 2014 році в цьому окрузі впевнено пере-
міг Іван Балога з 44 відс. голосів, а угорець Ішт-
ван Петрушка, який кандидував від „Народного 
фронту, був лише третім, з 15 відс.

Однак, на попередніх виборах угорську мен-
шину порятували партійні списки. У 2012 році 
від Партії Реґіонів депутатом став І. Ґайдош, а 
в 2014 році, від Бльоку Петра Порошенка, – В. 
Брензович. Тобто після всіх парляментських 
перегонів, за винятком 2006-2007 років, угорці 
отримували свого представника в українському 
парляменті.

Але на виборах 2019 року закарпатським 
угорцям не вдалося домовитися з провідни-
ми політичними силами про свого представни-
ка у прохідній частині. В. Брензович пояснює 
це „токсичністю“ угорського питання в Украї-
ні. За останні роки через актиукраїнську рито-
рику Будапешту та відповідні заяви угорської 
меншини українська громадськість значно різ-
кіше стала ставитися до них. Внаслідок угор-
цям не вдалося нав’язати партнерських сто-
сунків з провідниками парляментських перего-
нів. Окрім іншого, за словами В. Брензовича, в 
Україні нема політичної сили, яка б відповідала 
устремлінням закарпатських угорців. Позиція з 
мовного і національного питання у них однако-
ва з проросійськими силами, однак, не збігаєть-
ся з европейським вектором та курсом в НАТО, 
на який орієнтуються угорці. Відповідно не має 
спільности й із патріотичними українськими 
силами, які виступають за европейську інтеґра-
цію, але й за посилення українськости України.

Таким чином угорські партії не мають ідео-
логічного партнера на загальнонаціональному 
рівні, що, зрештою, на тлі затяжної кризи у сто-
сунках Києва і Будапешту, й привело до втра-
ти прохідного місця бодай у партійному списку.

НЕДОБРОСУСІДСТВО

Стратегія Путіна на українських виборах
Борис Соколов
(12 липня)

В інтерв’ю газеті італійській газеті „Корр’єре 
делла Сера“ Володимира Путіна запитали: „З 
обранням Володимира Зеленського на посаду 
Президента України багато хто очікував відли-
ги у відносинах з Москвою, на те, щоб прийти 
до швидкого вреґулювання конфлікту на Дон-
басі і налагодженню конструктивного діялогу. 
Чи можливо це?“. 

Відповідаючи, В. Путін знову, вже вкотре, 
перерахував основні пункти необхідної для 
Кремля української капітуляції: „Так, можли-
во, якщо Володимир Зеленський почне викону-
вати свої передвиборні обіцянки, в тому числі 
вступить в прямі контакти зі своїми співгрома-
дянами в Донбасі, перестане називати їх сепара-
тистами. Якщо українська влада буде виконува-
ти мінські угоди, а не іґнорувати їх. Насильниць-
ка українізація, заборони на використання рід-
ної для мільйонів громадян України російської 
мови, включаючи викладання на ньому в вузах і 
школах, розгул неонацизму, громадянський кон-
флікт на південному сході країни, спроби колиш-
ньої влади зруйнувати крихкий міжконфесійний 
мир – це лише мала частина непривабливого 
„баґажу“, з яким доведеться розбиратися новому 
президентові. Тому повторю: громадяни Украї-
ни чекають від Володимира Зеленського та його 
команди не деклярацій, а реальних дій, швидких 
змін на краще. І звичайно, київська влада пови-
нна нарешті зрозуміти, що загальним інтересам 
відповідає не конфронтація між Росією і Украї-
ною, а розвиток прагматичного співробітництва 

на основі довіри і взаєморозуміння. Ми до цьо-
го готові“.

Таким чином, від президента України вима-
гають фактично визнати луганську і донецьку 
„народні республіки“ і вступити з ними в прямі 
переговори про те, щоб вони, де факто залишаю-
чись під протекторатом Росії, де юре повернули-
ся б в Україну, щоб не тільки надійно бльокувати 
українське прагнення до евроатлантичної інте-
ґрації, а й звільнять Москву від тягара соціяль-
них виплат жителям окупованої частини Донба-
су. Реґіон застосування української мови пови-
нен звузитися до західніх областей, Галичини і 
Волині (але не Закарпаття). А ще треба б скасува-
ти томос про автокефалію Православної Церкви 
України. Правда, як це може зробити В. Зелен-
ський, навіть якби він хотів ліквідувати томос, 
абсолютно незрозуміло. Адже в Україні всі релігії 
відокремлені від держави.  І ось після виконання 
всіх зобов’язань може бути нібито прагматична 
співпраця в пляні постачань російських енерґо-
носіїв і транзиту через Україну російського газу.

Про те ж В. Путін говорив і в антукраїнско-
му фільмі Олівера Стовна „У боротьбі за Украї-
ну“, який реклямує партію Віктора Медведчука. 
Він пригрозив Україні: „Зближення неминуче. У 
всякому разі, неминуче будівництво нормаль-
них, дружніх, я б навіть сказав більш ніж друж-
ніх, союзницьких взаємин“.

Не дивно, що В. Зеленському довелося повніс-
тю повторити дипломатію Петра Порошенка 
і закликати В. Путіна зустрітися в Мінську в 
розширеному нормандському форматі з учас-

(Закінчення на стор. 14)

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Українець здійснив рекордну подорож 

ЧОРНОМОРСЬК, Одеська область. – Україн-
ський підприємець Артемій Сурін завершив 
21 липня навколосвітню мандрівку без аві-
оперелетів, що тривала 280 діб. Морський 
пором „Ґрейсвальд“, на якому А. Сурін виру-
шив з грузинського міста Батумі прибув до 
порту Чорноморськ, де після прикордонної 
і митної контролі генеральний директор 
Книги рекордів України Ганна Крисюк заре-
єструвала рекорд. Український мандрівник 
вів відеозаписи з використанням безпілот-
ника на всіх шести континентах, де перебу-
вав. А. Сурін уперше в історії України здій-
снив навколосвітню подорож за канонами 
Лондонського королівського географічного 
товариства: він побував на всіх континентах, 
жодного разу не вдавшись до авіоперелету. 
(„Укрінформ“)

 ■ Стали на захист міста

КРИВИЙ РІГ. – 20-21 липня на територію під-
приємства „АрселорМіттал Кривий Ріг“ були 
допущені 18 представників Служби Безпеки 
України (СБУ), спеціяліст Державної служби з 
надзвичайних ситуацій та Центральної інспек-
ції з ядерної та радіяційної безпеки для про-
ведення обшуку машини безперервного лиття 
заготовок. Вони вилучили копії всіх докумен-
тів по цьому обладнанню і почали перевірку 
з контролі іонізаційного випромінювання. 
Це одне з найбільших металюргійних підпри-
ємств в Україні наразі є провідником із забруд-
нення повітря у місті та області. Президент 
України Володимир Зеленський, перебуваю-
чи з робочою поїздкою на Дніпропетровщи-
ні, провів у Кривому Розі нараду, присвячену 
проблемам природоохоронної діяльности та 
екологічної ситуації в місті. Під час цієї наради 
він запропонував „АрселорМіттал“ „фінансово 
вибачитися“ перед хворими людьми. Компа-
нія утворена в 2006 році шляхом злиття люк-
сембурзької компанії „Arcelor“ та індійської 
„Mittal Steel“, що належить індійському підпри-
ємцеві Лакшмі Мітталеві. Виробничі потуж-
ності підприємства розраховані на щорічний 
випуск понад 6 млн. тонн прокату, близько 7 
млн. тонн сталі та понад 6.7 млн. тонн чавуну. 
Основними ринками збуту металопродукції 
підприємства є країни Близького Сходу, Афри-
ки та Европи. („Укрінформ“)

 ■ В Одесі відбувся кінофестиваль

ОДЕСА. – 20 липня, в Оперному театрі оголо-
сили переможців 10-го Одеського кінофес-
тивалю в номінаціях міжнародної конкурс-
ної програми. Володарями першої нагороди 
цього року стали фільми „Додому“ Нарімана 
Алієва і „А потім ми танцювали“ грузинсько-
го режисера Левана Акіна. Фільм „Додому“ 
розповідає історію кримського татарина 
Мустафи, в якого внаслідок військових дій 
на сході України помер старший син, якого 
він вирішив поховати в Криму. Фільм вперше 
представили на 72-му Канському кінофести-
валі, де його зустрічали гучними оплесками. 
Стрічка Л. Акіна показує середовище тради-
ційних грузинських танців. Перемогли в на-
ціональному конкурсі кінофестивалю стрічка 
„Тато – мамин брат“ режисера Вадима Ількова 
і трагікомедія Антоніо Лукіча „Мої думки тихі“. 
Одеський кінофестиваль відбувся 12-20 лип-
ня. За цей час глядачі побачили близько 100 
фільмів з 40 країн світу. (BBC)

 ■ Не обрані до Верховної Ради

КИЇВ. – У новій Верховній Раді не буде багатьох 
політиків-„важковаговиків“, без яких складно 
було уявити парлямент в останні десятиріччя. 
Сергій Ківалов, Володимир Литвин, В’ячеслав 
Богуслаєв, Костянтин Жеваго‚ які десятиріччя-
ми сиділи у Верховній Раді ще з часів Леоніда 
Кучми, Віктора Ющенка та Віктора Януковича‚ 
вважались там беззастережними авторитета-
ми, як в неґативному, так і позитивному сен-
сах. Їхні реґіони журналісти відверто назива-
ли „вотчинами“, де ці люди мали колосальний 
вплив. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
Після зради в ПАРЕ у Страсбурзі 
є перемога в Люксембурзі

Укрінформ

28-ма щорічна сесія Парляментської Асамблеї 
Організації з безпеки і співробітництва в Евро-
пі (ОБСЕ) стала справжнім „холодним душем” 
для російських депутатів, які лише днями 
відсвяткували своє безумовне повернення 
в іншу міжпарляментську організацію – 
Парляментську Асамблею Ради Европи (ПАРЕ). 

У Люксембурзі, де й засідала 4-8 липня 
ПА ОБСЕ, російський депутатський десант 
висадився майже в тому ж складі, що й у 
Страсбурзі. І з тим же настроєм – без нас ніяк, 
Европа нас чекає, втома від України очевидна. 
Втім, на росіян чекало гірке розчарування, цілий 
букет політичних поразок у вигляді резолюцій і 
нагадування, що вони – аґресор, і не лише щодо 
України. 

За результатами сесії ПА ОБСЕ була прийнята 
Люксембурзька деклярація, в основу якої лягли 
всі резолюції, схвалені трьома комітетами. 
Структурно текст деклярації можна розділити 
на три глави (три основні „профільні” 
резолюції кожного комітету, створені на основі 
відповідних звітів головних доповідачів), а також 
резолюції, які були подані як так звані „додаткові 
пункти” до основного порядку денного сесії 
й прийняті у відповідних комітетах згідно з 
тематикою. 

Укрінформ пропонує оглянути основні 
антиросійські моменти Люксембурзької 
деклярації.

Росія винна у порушенні угод

Глава І (в основі – „профільна” резолюція 
[першого] комітету з політичних питань та 
безпеки) Люксембурзької деклярації містить 
положення про те, що саме Росія істотно 
порушила свої зобов’язання за Договором про 
ліквідацію ракет середньої й малої дальности 
(ДРСМД), що й призвело до краху режиму 
ДРСМД.

К рі м  тог о ,  П А  О Б С Е  з а я в и ла ,  що 
недотримання Росією своїх зобов’язань 
п р и з в е л о  д о  „ з а г а л ь н о ї  д е ґ р а д а ц і ї 
взаємозалежної архітектури угод про контроль 
над озброєннями та заходів зміцнення довіри 
і транспарентности, включаючи Договір про 
відкрите небо, Договір про скорочення 
звичайних збройних сил у Европі й Віденський 
документ”.

Росія, забери війська з Молдови

У цій же главі І парляментарії країн-
учасниць ОБСЕ висловилися і з приводу 
Придністровського вреґулювання, а точніше, 
щодо причини, яка гальмує весь мирний процес. 

Так, ПА ОБСЕ заявила про „необхідність 
забезпечення повного виведення збройних сил 
і запасів боєприпасів Російської Федерації з 
території Республіки Молдова і перетворення 
нинішньої операції з підтримання миру на 
міжнародну цивільну місію”.

Крім того, у документі звучить заклик 
до сторін конфліктів на пострадянському 
просторі вступити в переговори „сумлінно, 
без попередніх умов з метою досягнення 
всеосяжного і міцного миру при повній повазі 
суверенітету, територіяльної цілісности й 
непорушности міжнародно визнаних кордонів 
Грузії, України, Азербайджану, Республіки 
Молдова”.

Виконання Мінських домовленостей

Одні з найбільш запеклих дебатів в першому 
комітеті розгорнулися навколо пункту проєкту 
резолюції, що стосувався російської аґресії 
проти України.

Запропонований основним доповідачем 
комітету Аланом Фарелом (Ірляндія) пункт 
звучав наступним чином: „Парляментська 
Асамблея ОБСЕ… закликає припинити 
військові дії у східній Україні, здійснити повне 
виведення великокаліберного озброєння всіма 
сторонами, негайно покласти край застосуванню 
протипіхотних мін та збільшити внесок у 
зусилля з розмінування, забезпечити деокупацію 
Автономної Респу бліки Крим та міста 
Севастополь, виведення російських збройних 
сил з української території та всеосяжне 
вреґулювання конфлікту на основі Мінських 
домовленостей, зокрема, визначених ними 
зобов’язань, які не були виконані Російською 
Федерацією”.

Російська сторона виступила із поправкою, 
запропонувавши усунути з тексту документу 
все, що слідує після слова „розмінування”. 
Тобто, ключові моменти цього пункту резолюції 
– про необхідність забезпечення деокупації 
Криму та виведення російських збройних сил 
із української території, а також заклик до РФ 
виконати свої зобов’язання в рамках Мінських 
домовленостей, які вона не виконує.

За пом’якшення різкого тону резолюції, де 
просто констатувалися реалії, також виступив 
один із депутатів від Швайцарії, згадуючи 
паралельно про невтральний статус своєї країни.

„У моїй країні люди вмирають. І ми не 
повинні стримуватися, щоб присоромити 
аґресора, тут, на цій Асамблеї. Ми не повинні 
намагатися шукати невтральну мову. Ми маємо 
засудити тих, хто веде війну проти моєї країни”, 
– відповіла втім „невтральному” депутатові   

(Продовження на стор. 10)

Голосування 8 липня під час пленарної сесії Парляментської Асамблеї Організації з безпеки і співро-
бітництва в Европі 8 липня. (Фото: ПА ОБСЕ)

АНАЛІТИКА
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 ■ Таємниця досі не розкрита 

БОСТОН. — Аварія на острові Чапаквидик 18 
липня 1969 року продожує захоплювати й роз-
строювати думки багатьох осіб. Тієї ночі авто 
сенатора Едварда Кеннеді з’їхало з вузького 
містка в ставок і 28-літня пасажирка Мері-Джо 
Копекні загинула‚ але сенатор повідомив по-
ліцію про цей випадок аж через 10 годин. Че-
рез 50 років після цієї трагедії аґенція „Асосі-
єйтед Прес” провела інтерв’ю з 79-літнім Леслі 
Леландом, котрий був молодим фармацевтом 
на острові в той час. Він очолив лаву присяж-
них, яка мала вирішити‚ чи є досить доказів, 
щоб винести кримінальне звинувачення. 
Одначе, суддя не дозволив членам жюрі ви-
кликати свідків, які були на прийнятті перед 
аварією, щоб встановити‚ чи сенатор був на-
підпитку. Також суддя не дозволив їм огляну-
ти ключові документи. Е. Кеннеді признався 
до залишення місця аварії і отримав завіше-
ний вирок двох місяців тюрми. Він залишився 
сенатором ще на 40 років аж до своєї смерти. 
Родина М.-Дж. Копекні вшановує її пам’ять‚ 
надаючи стипендії її імени здібним студентам. 
(„Associated Press”)

 ■ Чи є криза на кордоні з Мексикою?

КЕЙМБРИДЖ, Масачусетс. — Результати опиту-
вання громадської думки, проведеного спіль-
ним проєктом відомої компанії Геріс і Центром 
американських політичних досліджень при Гар-
вардському університеті‚ були оприлюднені 1 
липня. Вони вказують, що 62 відс. респондентів 
вважають, що є криза з нелеґальними еміґран-
тами на кордоні США-Мексико. З цією думкою 
згідні 69 відс. республіканців, 61 відс. демокра-
тів і 57 відс. незалежних виборців. Також 52 відс. 
респондентів схвалюють рішення Президента 
Дональда Трампа проголосити надзвичайний 
стан на кордоні. З цією думкою згідні 84 відс. 
республіканців, 51 відс. незалежних і 26 відс. 
демократів. („harvardharrispoll.com”)

 ■ Оновили закон про зброю

БЕРКЛІ-ГАЙТС, Ню-Джерзі. — Губернатор Ню-
Джерзі Фил Мирфі 16 липня підписав новий 
закон щодо вогнепальної зброї. Церемонія 
відбулася в середній школі в Берклі Гайтс в при-
сутності Головного прокурора стейту Ґурбіра 
Ґрейвола, урядовців та представників груп, які 
вимагають більшої контролі над вогнепаль-
ною зброєю. Закон вимагає, щоб продавці цієї 
зброї також продавали так звані „smart guns” – 
зброю, яку можуть вживати лиш уповноважені 
особи. Закон також вимагає, щоб стейт запро-
вадив для продавців обов’язкові курси для за-
побігання самогубства. („Associated Press”)

 ■ Прокурор проти смертної кари

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. — Головний прокурор Фі-
лядельфії Лері Креснер оголосив на прес-
конференції 16 липня, що його бюро зверну-
лося з формальним проханням до Верховного 
суду Пенсильванії‚ щоб скасувати кару смерти, 
тому що її накладають „довільно, з расовим 
упередженням та дискримінацією проти бід-
них”. Одначе, бюро Головного прокурора Пен-
сильванії сказало, що ця справа має вирішува-
тися в стейтовій леґіслятурі, а не в судах. На 
запитання‚ як він ставиться до засудження до 
смертної кари вбивць поліцаїв, Л. Креснер від-
повів‚ що комітет в його бюрі розглядає апе-
ляції таких вбивців. („The Philadelphia Inquirer”)

 ■ Не святкуватимуть День Джеферсона

ШАРЛОТСВИЛ, Вірджінія. — Шарлотсвил біль-
ше не святкуватиме день народження Томаса 
Джеферсона (13 квітня), який десятиліттями 
був офіційним міським святом. Міська рада ви-
рішила 1 липня, що не буде святкувати день Т. 
Джеферсона, одного із засновників США, тому 
що він був рабовласником. Натомість святку-
ватимуть 3 березня – День визволення й сво-
боди, коли Армія США прибула до міста у 1865 
році під час Громадянської війни. Т. Джефер-
сон був третім президентом країни, автором 
Деклярації Незалежности і засновником Уні-
верситету Вірджінії. („Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
УКРАЇНА В НЕБЕЗПЕЦІ

Хто веде Україну до капітуляції
Андрій Піонтковський
(13 липня)

Для мене найбільш значущою подією червне-
вого саміту G20 була заява Володимира Путіна 
на його прес-конференції з російськими журна-
лістами про те, що Україна фактично визнала: 
інцидент у Керченській протоці був провокаці-
єю з боку Києва. Цю фразу В. Путін виголосив 
приблизно опівдні в Осаці 29 червня.

Минуло понад пів місяця. Ніякого спросту-
вання з боку Володимира Зеленського цього 
твердження, що змінює все в розумінні війни 
України та Росії і в ставленні до неї світу, не 
було. Та й як воно могло прозвучати, якщо В. 
Путін повторив формулу самого В. Зеленсько-
го? Згадайте драматичну сцену „дебатів“ на ста-
діоні, коли В. Зеленський звинуватив свого опо-
нента Петра Порошенка: „Ви послали укра-
їнських моряків на смерть заради того, щоб 
запровадити воєнний стан і скасувати вибори“. 
В. Путін повторив брехню В. Зеленського навіть 
у менш жорсткій формі, ніж сам В. Зеленський.

Більш того, В. Зеленський відверто висту-
пив на стороні кремлівських аґресорів у своєму 
конфлікті з українським Міністерством закор-
донних справ з приводу захоплених україн-
ських моряків. В. Путін, не виключено, плянує 
завершити цей конфлікт, за день-два до вибо-
рів повернувши повернувши моряків Вікторові 
Медведчукові або В. Зеленському – політикам, 
що визнали провину України.

Вся передвиборна кампанія В. Зеленського 
побудована на його позиціонуванні себе як 
кандидата „партії миру“, яка бореться з яко-
юсь партією війни. Тим самим п’ять з полови-
ною років героїчного опору української держа-
ви російській аґресії оголошувалися війною, 
розв’язаною Україною. Ця кремлівська брех-
ня впроваджується зараз в українську свідо-
мість українськими телевізійними каналами, 
які контролюються або В. Медведчуком, або 
близькими йому за духом олігархами. Включа-
ючи Ігоря Коломойського, який має величезний 
вплив на В. Зеленського та його найближче ото-
чення.

Українцям цілеспрямовано накидають дві 
ідеї. Перша: всі попередні п’ять років в Украї-
ні при владі була кровожерна „партія війни“, а 
зараз ви повинні голосувати за гуманну „партію 
світу“. Друга: те, що відбувається в Україні, – 
це не аґресія Росії проти України, а внутрішній 
конфлікт, який українці повинні вирішити між 
собою. Цей дискурс – „альфа і омега“ російської 
політичної пропаґанди, ядро її інформаційної 
війни проти України, в якій на сторону воро-
га перейшли захоплені ним українські засоби 
масової інформації.

Жертві аґресії нав’язується комплекс прови-
ни за опір. В останній своїй пораді для прези-
дента України І. Коломойський додав ще одну 
кремлівську тезу – про зацікавленість США 
в розпалюванні громадянської війни в Украї-
ні для обґрунтування своїх антикремлівських 
санкцій.

Торжествуюче „Україна визнала!“ В. Путі-
на на G20 – це зачитаний ним акт капітуляції 
України в інформаційній війні з Росією. Свою 
інформаційну та психологічну перемогу Кремль 
поспішає перетворити в повномаштабний полі-
тичний реванш – привести в Раду капітулянт-
ську більшість.

В Україні є капітулянтська прокремлів-
ська меншість (може, до 20 відс.), але їй ніко-
ли не вдалося б прийти до влади без створен-
ня „колективного Зеленського“. Інформація, яку 
ми отримуємо про людей, внесених командою 
В. Зеленського як в мажоритарні, так і в партій-
ний списки, підтверджує, що вони не мітичні 
„слуги народу“, але або слуги І. Коломойського 
та інших олігархів, або прямі кремлівські сим-
патики. В результаті може реалізуватися, зда-
валося б, неймовірна математична комбінація 
– капітулянтська меншість населення України 
буде представлена в Раді більшістю депутатів. 
Цю більшість створить невиразна партія неві-
домих „слуг“ плюс відверто проросійська партія 
Медведчука-Бойка-Рабиновича.

Всі відверті капітулянти, які голосували в 
першому турі президентських виборів за Юрія 

Бойка (і В.Медведчука), дисципліновано про-
голосували в другому турі за В. Зеленського. 
Але крім того, за нього голосували дуже багато 
патріотів України, які були незадоволені резуль-
татами попередньої влади в економічній політи-
ці і в боротьбі з корупцією.

Президентська більшість В. Зеленського скла-
лася з двох частин: патріотичної і капитулянт-
скої. Капітулянтська автоматично повернеться 
після виборів в Раду до В. Медведчука. В. Зелен-
ському необхідно утримати зачаровану ним 
частину патріотичного електорату. А отримав-
ши більшість у Раді (і тим самим – важелі вла-
ди в парляментсько-президентській республіці), 
він зможе з цими людьми не рахуватися. У чому 
гаряче переконують своїх кремлівських кура-
торів професійні українські холуї, що викли-
каються для биття на московські ток-шов. В. 
Зеленський єдиний зі своєї команди, хто час від 
часу робить якісь патріотичні заяви. Йому до 
вечора 21 липня необхідно надсилати патріотам 
маркери: „Я свій!“. 

Уранці 22 липня проевропейська антиімпер-
ська більшість українського народу, не виклю-
чено, прокинеться зовсім в іншій країні. В Укра-
їні, в якій всі гілки влади – пост президента, 
Рада, суди, преса – контролює капітулянтський 
тріюмвірат Зеленський-Коломойський-Медвед-
чук. Я знаю, з якими прокльонами нападуть на 
мене зараз „слуги народу“. Мені не звикати. 20 
років тому під час іншої виборчої кампанії я 
сказав: „Путінізм – це війна, це – інформаційне 
зомбування, це ізоляція від зовнішнього світу 
й економічна деградація. Путінізм – це контр-
ольний постріл в голову Росії“. Досі учасники 
російської кремлівської кліки не можуть про-
бачити мені тих слів на адресу їхнього кумира. 
Українські „корисні ідіоти“ прозріють, сподіва-
юся, швидше: не за роки і десятиліття, а за тиж-
ні.

Нагадаю свою позицію щодо мінських угод, я 
висловив її відразу ж після укладення: 

„Результатом мінських переговорів стало 
крихке перемир’'я і фіксація нової, вигіднішої 
для Кремля лінії поділу сторін. Все інше – з 
області ненаукової фантастики. Ілюзія віднов-
лення територіяльної цілісности України (без 
Криму, зрозуміло) – той гачок, на який після 
провалу свого амбіційного проєкту Новоросії 
Путін намагається підвісити українське керів-
ництво. Кремлівській пастці можна протиста-
вити тільки послідовну позицію України щодо 
сходу і Криму: це тимчасово окуповані аґресо-
ром території, в України немає військових мож-
ливостей їх повернути, рано чи пізно вона їх 
поверне іншими засобами, але сьогодні повна 
відповідальність за те, що там відбувається, – 
політична, економічна, гуманітарна – лежить на 
окупаційній владі.

Моральний і юридичний обов’язок україн-
ської держави – влаштувати всіх своїх грома-
дян, охочих покинути окуповані райони, і вико-
ристовувати всі можливі дипломатичні засоби 
для звільнення захоплених українських грома-
дян, в тому числі тих, що знаходяться на тери-
торії Росії. Гра ж в особливі статуси, в віднов-
лення територіяльної цілісности, в єдиний полі-
тичний простір – це все гра на Путіна. Ніку-
ди він зі сходу України не піде. Просте питан-
ня – кордон віддасть? Ніколи. Своїх професій-
них зелених чоловічків, і зграю Моторол, Ґіві, й 
інших бабаїв прибере? Ні. Він захопив ці тери-
торії і має намір заштовхнути їх як ракову пух-
лину в політичне тіло України для поширення 
хаосу на всю країну, бльокування европейсько-
го вектора її розвитку... 

Стратегія Путіна – задушити Україну не 
обов’язково військовими, а по можливості еко-
номічними і політичними засобами, грою з нею 
в кішки-мишки, в уявну територіяльну ціліс-
ність.

Українська армія не може перемагати в 
наступальних операціях російську, яка в бага-
то разів перевершує її в ресурсах (людських і 
матеріяльних). Після припинення вогню треба 
заявити про відмову України вирішувати про-
блему звільнення Донбасу та Криму військо-
вим шляхом і націлити збройні сили Украї-

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Звільнено поліцаїв за їхні писання

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. — Комісар поліції Філядельфії 
Ричард Рос оголосив 18 липня, що 13 поліцаїв 
були суспендовані й будуть звільнені з праці за 
те, що їхні писання у соціяльних мережах були 
ненависні або расистські. Чотири інші поліцаї 
будуть суспендовані на 30 днів. Минулого мі-
сяця, після того як організація „Плейн Вю Про-
джект” звернула увагу на ці писання, комісар 
наказав забрати 72 поліцаїв з їхньої нормаль-
ної служби на вулиці й дати їм адміністративну 
працю. Відтак поліційний департамент провів 
розслідування писань у соціяльниих мережах 
328 поліцаїв. Деякі писання образливо опису-
вали злочинців, інші висловлювали антиму-
сульманські думки, а деякі малу символіку кон-
федератів (з Громадянської війни). Р. Рос додав, 
що „левова частка” цих писань не закликала до 
насильства. Президент місцевої профспілки 
поліцаїв Джан МекНесбі сказав, що звільненим 
і суспендованим поліцаям не надано належно-
го леґального процесу. Він також підкреслив, 
що „переважаюча більшість” міських поліцаїв 
сповняла свою службу „чесно й професійно”. 
(„CNN”)

 ■ Грузія оголосила зміни виборчої системи

ТБІЛІСІ. — Провідник правлячої партії „Гру-
зинська мрія“ Бідзіни Іваншвілі оголосив, 
що наступні вибори парляменту відбудуться 
виключно за пропорційною системою. За-
ява 24 червня зроблена після чотирьох днів 
антиурядових протестів в столиці. Демон-
странти вважають Б. Іваншвілі, найбагатшого 
чоловіка в країні, котрий доробився свого 
багатства в Росії, знаряддям московського 
впливу, а правлячу партію надто прихиль-
ною російським інтересам. Ці протести були 
найбільшими відколи „Грузинська мрія“ при-
йшла до влади в 2012 році. У відповідь на ці 
антиросійскі протести Москва заборонила 
лети з Росії до Грузії‚ починаючи з 8 липня, а 
також лети грузинських авіяліній до Росії. Це 
завдасть важких економічних наслідків цій 
країні, яка у 2018 році прийняла 1.4 млн. ро-
сійських туристів з загального числа 8.7 млн. 
осіб. („Associated Press”)

 ■ Заборонять співпрацю поліції з ICE 

ЧИКАҐО. — Посадник Чикаґо Лорі Лайтфут за-
явила 10 липня, що місто заборонить міській 
поліції співпрацювати з Федеральною іміґрацій-
ною та митною поліцією (ІСЕ), коли ICE розшу-
куватиме нелеґальних еміґрантів. Представник 
чиказької поліції Ентоні Ґуґліємі сказав газеті 
„Чикаґо Трибюн”, що аґенти ICE не зможуть ви-
користовувати поліційні бази даних. Одначе, 
інші федеральні аґенції будуть мати доступ в 
кримінальних справах, або в справах національ-
ної безпеки. („MSN”)

 ■ Республіканці зібрали 105 млн. дол.

ВАШІНҐТОН. — Комітет за перевибір прези-
дента й Республіканський національний комі-
тет (РНК) оголосили 2 липня, що вони зібрали 
105 млн. дол. у другому кварталі цього року. 
Пересічний даток був 48 дол. – це вперше РНК 
отримав більшу пропорцію малих пожертв‚ ніж 
Демократичний національний комітет. У пре-
зидентській перегонах в 2016 році Дональд 
Трамп уфундував свою кампанію своїми грішми 
на суму 66.1 млн. дол., а 86.7 млн. дол. зібрав від 
дрібних жертводавців (нижче 200 дол.). Разом 
він зібрав 350 млн. дол., багато менше від сво-
го суперника Гиларі Клінтон, яка зібрала 585.7 
млн. дол. („The New York Times”)

 ■ Вбили громадську активістку

САНКТ-ПЕТЕРБУРҐ‚ Росія. –  Громадську активістку 
Олену Григор’єву було вбито 22 липня біля її дому 
у Московському районі Петербурга. Причиною 
смерті стали чисельні ножові поранення. Росій-
ський правозахисник Дінар Ідрісов поідомив, що 
останнім часом О. Григор’євій неодноразово по-
грожували вбивством. Вона вимагала звільнення 
ув’язненого в Росії журналіста Романа Сущенка, у 
травні поточного року проводила пікет на його 
підтримку. („Укрінформ“)

АМЕРИКА І СВІТ                     Катастрофа рейсу МН17: п’ять років потому
Андрій Ординович

17 липня 2014 року у небі над підконтроль-
ною російськими бойовикам частиною Доне-
цької области України був збитий літак ,,Boeing-
200ER” авіякомпанії ,,Malaysia Airlines”, що 
виконував пляновий рейс МН17 за маршру-
том Амстердам-Куала Лумпур. Загинули всі 298 
людей, що були на борту – 283 пасажири, з них 
80 дітей, та 15 членів екіпажу.

У відповідності до списку, наданого авіяком-
панією-перевізником, це 193 нідерляндці (з них 
один мав подвійне громадянство – Нідерлян-
дів та США), 43 маляйзійці, 27 австралійців, 12 
індонезійців, 10 британців, чотири німці, чоти-
ри бельгійці, три філіппінці, один канадець і 
один новозеляндець.

Так військова аґресія Росії проти України без-
посередньо торкнулася людей у різних кінцях 
світу. 

Для розслідування причин катастрофи було 
створено міжнародну Об’єднану Слідчу Гру-
пу (JIT), в яку увійшли представники Нідерлян-
дів, Бельгії, Австралії, України та Маляйзії. Роз-
слідування провадилося за двома напрямками – 
технічним та кримінальним.

21 липня 2014 року Рада Безпеки ООН при-
йняла резолюцію ч. 
2166, яка вимагала від 
російських бойовиків, 
що контролювали міс-
це катастрофи і приле-
глий район, утримати-
ся від будь-яких дій, що 
порушили б картину 
подій. Резолюція також 
закликала усі держави і 
відповідальних осіб до 
всебічного співробіт-
ництва при проведенні 
міжнародного розслі-
дування. 

Як тільки з’ясувалося, що російські військо-
ві збили цивільний літак рейсу МН17, Кремль 
почав хвилю інформаційної антиукраїнської 
аґресії з метою відволікання слідства, прихову-
вання справжньої картини подій та звинувачен-
ня України у цьому злочині.

Найпершою офіційною версією Москви ста-
ло брехливе повідомлення про ,,український 
штурмовик”. Представник Міністерства обо-
рони Російської Федерації на брифінґу 21 лип-
ня 2014 року заявив, що ,,на момент катастро-
фи авіялайнера МН17 поруч з ним знаходився 
літак СУ-25 Військово-Повітряних Сил Зброй-
них Сил України”. Цю версію активно розкручу-
вали російські чиновники, російські пропаґан-
дистські засоби масової інформації та російські 
бойовики на Донбасі.

Російська версія ,,про український штурмо-
вик” офіційно була спростована 13 жовтня 2015 
року, коли Рада Безпеки Нідерляндів предста-
вила остаточний звіт технічного розслідуван-
ня, в якому констатувала, що літак був збитий 
ракетою із зенітно-ракетного комплексу ,,Бук” з 
бойовою частиною 9H314M. Всі інші версії (ава-
рія, спричинена технічною несправністю або 
людським фактором; терористичний акт на бор-
ту літака) були також офіційно спростовані. 

Пізніше, у вересні 2016 року, власну версію 
спростувало і Міністерство оборони Російської 
Федерації, визнавши, що ніяких сторонніх пові-
тряних об’єктів поряд з рейсом МН17 не знахо-
дилося. 

Після невдалої версії з українським штурмо-
виком Росія почала наполягати, що ,,МН17 був 
збитий українським зенітно-ракетним комплек-
сом ,,Бук” з підконтрольного Збройним Силам 
України села Зарощенське”. Також Росія звину-
ватила слідство в ,,неправильно визначеному 
типі ракети”. Для ,,підтвердження” своєї версії 
Москва вдалася до різних хитрощів та обману. 
Наприклад, виробник ЗРК ,,Бук” Алмаз-Антей 
опублікував свій звіт про причини катастро-
фи рейсу МН17, в якому висновки ґрунтуються 
на експерименті з підриву кабіни літака ІЛ-76. 
Проте, як зазначили міжнародні експерти, росі-
яни навмисно під час експерименту створили 
умови, відмінні від висновків Об’єднаної Слід-
чої Групи, розмістивши ракету значно далі від 
кабіни, аніж вона перебувала на момент вибу-
ху за висновками слідства. Таким чином росіяни 

намагалися отримати потрібний їм результат.
Версія про ,,український ,,Бук”, який стріляв 

із району Зарощенського”, була офіційно спрос-
тована 28 вересня 2016 року, коли Об’єднана 
Слідча Група представила перші результати кри-
мінального розслідування. Тоді було встановле-
но три важливі факти:

1. MH17 збитий ракетою серії 9M38 (най-
імовірніше – 9M38M1) з бойовою частиною 
9H314M, запущеною із самохідної вогневої уста-
новки ,,Бук” із сільськогосподарського поля біля 
селища міського типу Первомайське поблизу 
населеного пункту Сніжне.

2. Район запуску ракети на момент катастро-
фи знаходився під контролем російських бойо-
виків.

 3. Самохідна вогнева установка ,,Бук” була 
доставлена в Україну із Російської Федерації та 
після знищення рейсу MH17 була знову повер-
нута на територію Росії. 

Слідчі також ретельно перевірили російську 
версію і додатково встановили, що село Заро-
щенське, на якому наполягала Москва, 17 липня 
2014 року перебувало під контролем російських 
бойовиків.

Об’єднана Слідча Група повідомила, що в 
процесі розслідування щодня працювало від 

100 до 200 слідчих і 
експертів (близько 100 
слідчих надалі про-
довжують працюва-
ти над розслідуван-
ням); 60 разів слідство 
зверталося за допо-
могою до розвідок та 
спецслужб різних кра-
їн;  проана лізовано 
500 тис. фотографій 
та відео, в тому числі 
з інтернету; дослідже-
но і долучено до спра-
ви 1,448 уламків літа-

ка; допитано близько 200 свідків; прослухано і 
проаналізовано 150 тис. телефонних дзвінків; 
для встановлення всієї зібраної інформації зна-
добилося 6,000 звітів.

Слідству були надані знімки з американських 
комерційних супутників та звіт американських 
спецслужб, які не можуть бути оприлюднені 
через їх секретність, але будуть представлені в 
суді. Також свої знімки та висновки відповідних 
експертів надала розслідуванню Европейська 
Космічна Аґенція (ESA). Слідчі заявили, що і 
американські, і европейські дані підтверджують 
їх висновки про місце запуску ракети і про те, 
що ЗРК ,,Бук” доставлено з Росії.

Історія із ,,даними російських радарів” теж 
була спробою Москви ввести в оману слідство 
та міжнародну спільноту. У вересні 2016 року, 
напередодні публікації проміжного звіту кримі-
нального розслідування, Росія заявила, що ,,зна-
йшлися первинні дані радара”, на яких відобра-
жено момент катастрофи МН17, про які рані-
ше говорила, що ,,вони не збереглися”. Москва 
стверджувала, нібито без даних російських 
радарів ,,неможливо точно встановити причини 
катастрофи”, а тому проголошеній Об’єднаною 
Слідчою Групою презентації результатів ,,дові-
ряти не можна”. 

Але ще в січні 2016 року прокурор Голяндії 
офіційно заявив, що Рада безпеки на траспорті 
Голяндії має достатньо інформації про радіоло-
каційні та супутникові дані, а будь-які додатко-
ві радіольокаційні відомості не змінять висно-
вків слідства щодо катастрофи рейсу МН17. 
Крім того, твердження Москви було спросто-
ване слідством і експертами, які заявили, що 
дії цивільного радара ,,Утес-Т”, яким оперували 
росіяни, не дозволяє йому встановити невели-
кі об’єкти (на кшталт ракети з ,,Бука”), що руха-
ються на величезній швидкості.

24 травня 2018 року Об’єднана Слідча Група 
на презентації проміжних результатів розсліду-
вання офіційно заявила, що рейс МН17 був зни-
щений російським зенітно-ракетним комплек-
сом ,,Бук”, який належить 53-ій зенітно-ракет-
ній бриґаді, розташованій під Курськом. Слід-
чі встановили, що машина виїхала з Курську 23 
червня 2014 року, потім була доставлена в Міл-
лерово Ростовської области, а звідти – на тим-

Сьогодні вже не існує „різних 
версій катастрофи“, оскільки 
міжнародним слідством визначені 
всі причини загибелі рейсу МН17. 
Встановлений тип ракети, місце 
її запуску, походження зенітно-
ракетної установки „Бук“, марш-
рут її доставки і виведення.

(Закінчення на стор. 19)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Пласт в Україні
Верховна Рада України 30 травня ухвалила закон про державне 

визнання і підтримку Пласту – Національної скавтської організації 
України. Закон визнає історичний внесок Пласту у громадянську 
освіту дітей і молоді, здобуття і встановлення української держав-
ности, вшановує сотні пластунів і пластунок, які полягли у боротьбі 
за здобуття незалежности України у XX ст. і під час аґресії Росії на 
сході України, починаючи з 2014 року, підтримує понад столітню без-
перервну традицію Пласту, який виховав десятки тисяч активних 
громадян – освітян і науковців, підприємців, лікарів, журналістів, цер-
ковних діячів, військових. 

Пласт в Україні об’єднує близько 6,000 членів різного віку. 121 осе-
редок Пласту діє у 22 областях України, Автономній республіці Крим, 
Києві і Севастополі. Пласт активно співпрацює з органами державної 
влади та громадськими організаціями, здійснюючи різноманітні соці-
яльні та виховні програми. Протягом року Пласт в Україні проводить 
понад 100 виховних таборів різної спеціялізації. 

Пластові організації Австралії, Арґентини, Великобританії, Канади, 
Німеччини, Польщі, Словаччини та США об’єднані в Конференцію 
Українських Пластових Організацій (КУПО). Наступні ХХ Збори КУПО 
відбудуться 30 жовтня-3 листопада цього року в Німеччині. 

В Україні діє Опікунська рада Пласту – колеґіяльний орган, який 
покликаний бути посередником між громадськістю, Церквою, вла-
дою, бізнесом і Пластом. У 2017 році на першій зустрічі Опікунської 
ради головою обрано Владику Бориса Ґудзяка. 

Цього року в Україні вже проведено ряд важливих пластових захо-
дів. 18 травня в Києві відбувся другий благодійний вечір – Благодійна 
Ватра Пласту. Численні друзі відвідали Ватру і зробили свій внесок у 
розбудову Пласту. Відомий співак Святослав Вакарчук у день свого 
концерту знайшов час привітати гостей Ватри і подарувати спеціяль-
ний лот для авкціону.

12 квітня, у 107-ий день першої Пластової Присяги, почесними 
Грамотами Верховної Ради України „За заслуги перед українським 
народом“ були нагороджені пластуни, які здійснили вагомий внесок 
у розвиток пластового руху на сході України, значну роботу з наці-
онально-патріотичного виховання молоді, активну волонтерську і 
громадську діяльність.  

Для досягнення виховних цілей Пласт застосовує власну унікальну 
методу виховання, основні принципи якої полягають у добровіль-
ності членства в організації, вихованні і навчанні через гру та працю, 
поступовій програмі занять і випробувань, гуртковій системі самоор-
ганізації, заохоченні ініціятиви і самоврядування, пізнанні природи і 
житті серед природи, підтримці спеціяльних зацікавлень і здібностей 
дітей та молоді. Перший Головний обов’язок пластуна – бути вірним 
Богові і Україні. Надіємося, що закон про державне визнання Пласту 
підпише Президент України Володимир Зеленський.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
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ІСТОРІЯ

Кати лютували в Умані
Левко Хмельковський

20 травня 1939 року в Київ-
ському управлінні НКВД молод-
ший лейтенант державної безпе-
ки Поліщук почав розслідування 
злочинної діяльности начальни-
ка тюрьми в Умані Самуїла Абра-
мовича і розпочав справу Уман-
ського районного віділу НКВД. 
Цю справу (ч. 38195) розсекре-
тила Служба Безпеки України, а 
дослідник Костянтин Богуслав-
ський розповів про неї 24 травня у 
російському опозиційному видан-
ні „Новая газета“. 

На початку Великого терору в 
липні 1937 року за наказом з Киє-
ва в Умані була створена міжра-
йонна оперативно-слідча група, 
діяльність якої поширювалась на 
12 тодішніх районів: Букський, 
Жашківський, Звенигородський, 
Маньківський, Підвисоцький, 
Тальнівський, Тетіївський, Уман-
ський, Христинівський та інші. 
Начальником призначили капіта-
на держбезпеки Соломона Борисо-
ва-Лендермана, керівником слід-
чої частини — молодшого лейте-
нанта Олександра Томина. Роз-
стрілювали „ворогів народу“ пря-
мо в будівлі Уманського НКВД. 
Відповіда льним за розс тріли 
був С. Абрамович. Не вистачало 
слідчих. З Київського обласного 
управління НКВД до Умані були 
відряджені курсанти шкіл мілі-
ції та школи Управління держбез-
пеки, працівники тюрем та облі-
ково-статистичних підрозділів 
НКВД. Також на місці було мобі-
лізовано 10 „простих комуністів“. 

14 квітня 1939 року один з 
колишніх курсантів НКВД, який 
в 1937 році був відряджений до 
Уманської міжрайонної групи, 
написав листа до Москви з пере-
ліком жахливих тортур в Умані. За 
цим листом почали слідство. Кур-
сант писав: 

„Першого дня нас покликав у 
свій кабінет Томин і показав, як 
треба допитувати. Одним уда-
ром чобота в живіт арештова-
ного він звалив його на землю, а 
його помічник Неман топтав нога-
ми, після чого арештований вики-
нувся у вікно і убився. Петров, 
Неман, Абрамов і Томин у підва-
лі били камінням арештованого, 
а потім убили, пальто коверкото-
ве з убитого забрав собі Абрамов 
і носив його. Вони ж використо-
вували молодих красивих жінок – 
одну 17-річну дівчину, дочку пля-

новика чи ляборанта цукрозаво-
ду Монастирищенського району, 
й іншу, дружину нач. політвідді-
лу дивізії, а потім їх розстріляли, і 
Петров в статевий орган вставляв 
дерев’яну кеглю убитим жінкам“.

Спершу справу завели тільки на 
С. Абрамовича, потім приєднали 
шість інших – керівників групи О. 
Томина і С. Борисова-Лендермана, 
слідчого Григорія Петрова, оперу-
повноваженого Леоніда Щербину, 
а також водія НКВД Миколу Зуди-
на. 

В будівлі НКВД була камера 
тортур ч. 21, яку учасники гру-
пи називали „Лябораторія“. За неї 
відповідав начальник Маньків-
ського районного відділу НКВД 
молодший лейтенант Г. Петров. 
В кімнаті ч. 21 працювали також 
начальники районних віділень 
НКВД Кривленко з Буків, Чумак 
з Маньківки, Король з Тетієва. 
Слідчий НКВД СРСР Гарбузов 
писав: „За вказівкою Борисова і 
Томина на допит викликали одно-
часно по 20-30 осіб. Перед допи-
том Петров отримував від Бори-
сова і Томина списки арештова-
них, у яких зазначалося, які свід-
чення мав дати кожен з арешто-
ваних. Петров з участю Томина 
били арештованих, змушували 
стояти по 10-15 діб, влаштовували 
так звані „концерти“ – змушували 
арештованих бити один одного, 
співати й танцювати, застосовува-
ли метод „термометра“ – вкладали 
арештованому палицю під пахву і 
змушували тримати, а потім пали-
цею били“. 

Розстріли проводили на госпо-
дарському дворі під керівництвом 
С. Абрамовича. В’язням говори-
ли, що їх вивезуть до Сибіру, а 
перед тим поведуть до лазні. До 
складу розстрільної команди при 
Уманському райвідділі НКВД на 
початку 1938 року входили: С. 
Абрамович, комендант райвідділу 
НКВД Карпов, оперуповноваже-
ний секретно-політичного відділу 
УНКВД Київської області Дани-
лов, шофер Уманського райвідді-
лу НКВД М. Зудін, сторож рай-
відділу НКВД Омелян Кравчен-
ко, кур’єр Уманського райвідді-
лу НКВД Петро Верещук та інші. 
Трупи вивозили на трьох автомо-
білях на цвинтар. 

Розстріли супроводжувались 
мародерством, а іноді й наругою 
над тілами убитих. Один з учас-
ників розстрільної команди Вере-

Відповідальний за розстріли в 
Умані Самуїл Абрамович. (Фото з 
архіву Служби Безпеки України)

Перший том „Уманської справи“. (Закінчення на стор. 16)
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

Світовий Конґрес Українців 
Світовий Конґрес Українців 16 липня надіслав наступне пресове повідомлення.

Протягом останніх п’ять років Російська 
Федерація покриває злочинців, відповідальних 
за загибель 17 липня 2014 року 298 невинних 
людей рейсу MH17 Маляйзійських авіяліній, 
який прямував з Амстердама до Куала-Лумпур 
та був збитий на українській території контро-
льованим Росією зенітно-ракетним комплексом. 
Попри наполегливі зусилля Кремля дискреди-
тувати висновки Спільної слідчої групи, завдан-
ням якої є встановити причину катастрофи, 
переконливі свідчення підтверджують, що вина 
за цей злочин лежить на Російській Федерації.

,,Це жахливо, що в п’яту річницю злочин-
ного акту тероризму проти невинних людей 
Росія і далі заперечує свою відповідальність за 
цю трагедію. Кремлівські політтехнологи про-
довжують гарячу дезінформаційну кампанію, 
щоб посіяти сумніви щодо обґрунтованості 
висновків, намагаючись перекласти провину 
на Україну та її владу”, – заявив Президент Сві-
тового Конґресу Українців Павло Ґрод.

Спільна слідча група в складі представни-
ків з Нідерляндів, Бельгії, Австралії, України та 
Маляйзії прийшла до висновку, що MH17 був 
збитий ракетою з зенітно-ракетного комплек-
су ,,Бук” із сільськогосподарського поля біля 
населеного пункту Первомайське на терито-
рії, підконтрольній окупаційним російським 
збройним силам. Спільна слідча група також 
підтвердила, що зенітно-ракетний комплекс 
,,Бук”, використаний під час атаки, був достав-
лений в Україну з Російської Федерації та після 
пошкодження був повернутий до Росії. Оби-

два висновки підтверджуються американськи-
ми, eвропейськими та відкритими розвіду-
вальними даними.

З самого початку розслідування Росія безсо-
ромно пропаґувала свою версію подій, включ-
но зі звинуваченням, що літак збила Україна, 
а також дискредитувала висновки, зроблені на 
основі включення України до Спільної слідчої 
групи. 30 липня 2015 року Росія наклала вето 
на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про 
створення міжнародного трибуналу для пока-
рання винних у катастрофі MH17.

19 червня 2019 року в Гаазі члени Спіль-
ної слідчої групи оголосили, що трьом росій-
ським громадянам і одному українцеві буде 
пред’явлено звинувачення у вбивстві під час 
атаки на цивільний літак. Суд відбудеться в 
Гаазі у березні 2020 року.

,,Ми закликаємо міжнародне співтовари-
ство притягти до відповідальности убивць 
пасажирів рейсу MH17, а також їхніх кремлів-
ських керівників. Високі російські політичні і 
військові начальники, які дали розпоряджен-
ня збити МН17, повинні постати перед кримі-
нальною відповідальністю, а Російська Феде-
рація мусить бути засуджена, – додав Пав-
ло Ґрод. Світовий Конґрес Українців і світова 
українська спільнота стоять разом з сім’ями і 
друзями жертв катастрофи МН17 в пам’яті й 
солідарності в п’яту річницю цього акту теро-
ризму, оскільки очікування справедливости 
триває. Нехай же пам’ять про ці жертви буде 
вічною, а така трагедія ніколи не повториться”.

Роздуми після візити Президента Зеленського до Канади 
Десять представників організова-

ної українсько-канадської громади 
зібралися 2 липня у Торонто під егі-
дою Конґресу Українців Канади, щоб 
зустрітися з Президентом України 
Володимиром Зеленським. Як Пре-
зидент Ліґи Українців Канади (ЛУК), 
я брав участь у засіданні і мав мож-
ливість задати новому президенто-
ві перші запитання: Інститут наці-
ональної пам’яті вважається в діяс-
порі провідною державною устано-
вою для подальшого розвитку Укра-
їни як політичної нації. Директором 
інституту є Володимир В’ятрович. 
Чи підтримуєте Ви роботу Інститу-
ту та його керівника? Якою є Ваша 
позиція стосовно української мови 
як єдиної державної, а також стосов-
но законодавства, що приймається 
з метою зміцнення позицій україн-
ської мови?

З питань мови президент заявив, 
що не має наміру змінювати Консти-
туцію, де українська мова закріпле-
на як державна. Він додав, що будь-
яка увага до реґіональних мов буде 
відповідати конституційним нормам 
і що його адміністрація підтримує 
захист прав меншин. Президент В. 
Зеленський вирішив не коментува-
ти недавні зміни до законодавства, 
ухвалені парляментом та про захо-
ди підтримки розвитку української 
мови.

Що стосується Інституту націо-
нальної пам’яті, Президент В. Зелен-
ський сказав, що він не знайомий 
з В. В’ятровичем особисто, але зау-
важив, що в період війни робота 
Інституту може бути занадто ради-
кальною, але пізніше патріотизм 
може бути повністю проявлений.

З погляду ЛУК та багатьох інших 
українських організацій ці питання 
мають ключове значення для забез-

печення суверенітету й незалежнос-
ти України та її місця як европей-
ської політичної нації.

Мова, культура, традиції, релігій-
ні обряди, історія боротьби за неза-
лежність завжди має особливо важ-
ливе значення для будь-якої нації, а 
для діяспори складають сенс її існу-
вання. Для канадських українців цей 
перелік культурних і політичних прі-
оритетів перебуває в центрі уваги. 
Оскільки протягом майже всього ХХ 
ст. їхні брати на батьківщині були 
під загрозою фізичного знищення з 
застосуванням різних злочинів про-
ти людства, включаючи геноцид, 
етнічні чистки, примусове пересе-
ляння, концентраційні табори. Укра-
їнська мова та історія забороняли-
ся численними законами та рішен-
нями царів і комісарів. Усі захисники 
культурних і політичних прав укра-
їнців жорстоко каралися, натомість 
ці звірства старанно приховувалися 
від світу.

Протягом радянської окупа-
ції України, а також після розпаду 
СРСР та відновлення незалежнос-
ти України, ЛУК і діяспора в ціло-
му досліджували й документували 
багатовікову спадщину України як 
нації, що завжди боролася за свою 
самостійність. З часу набуття Укра-
їною державної незалежности ЛУК 
разом з партнерськими організаці-
ями однодумців працюють над тим, 
щоб поділитися зі своїми братами в 
Україні великою кількістю історич-
них документів, літературних тво-
рів, наукових досліджень та пам’яток 
культури. Ми також беремо участь 
у програмах, що сприяють демокра-
тії, встановленню громадянського 
суспільства, взаємній повазі й толе-
рантності, економічному розвитко-
ві та соціяльній справедливості. Ми 

надаємо гуманітарну допомогу нуж-
денним і підтримуємо українців у 
війні проти російської аґресії.

Наша місія полягає в підтримці 
процесу державотворення в Укра-
їні. Ми працюємо безпосередньо з 
урядовцями та установами, громад-
ськими активістами та неурядовими 
організаціями, які поділяють наші 
цінності.

Ми сподіваємося й очікуємо, що 
ЛУК та наші партнери в Україні змо-
жуть співпрацювати з новим прези-
дентом і його адміністрацією з усіх 
пріоритетних питань щодо забезпе-
чення світлого майбутнього України.

Однак сьогодні частина україн-
ської території перебуває під чужо-
земною збройною окупацією, а клю-
чові сектори державного управлін-
ня і суспільства – під ударом реван-
шистських сил. Росія веде безжаль-
ну гібридну війну, щоб повернути 
Україну під свою контролю. Росій-
ські правителі продовжують від-
крито говорити про Україну як про 
несправжню країну, заперечують 
існування української політичної 
нації, прагнучи домогтися нового 
поглинання України імперією. Росія 
організувала безпрецедентну пропа-
ґандистську кампанію на Заході, щоб 
підірвати підтримку України цивілі-
зованим світом.

Отже, наше занепокоєння, як і 
багатьох інших людей в діяспорі та 
Україні, полягає в тому, що під час 
своєї поїздки Президент В. Зелен-
ський рідко пояснював задуми Росії 
щодо України, навіть стримано 
визначив Росію як країну-аґресора. 
Рівнож залишається незрозумілим 
його небажання публічно визначи-
тися стосовно політики національ-
ної безпеки та оборони своєї адмі-
ністрації, а також подальше законо-

давче реформування секторів обо-
рони та безпеки. ЛУК і вся україн-
ська діяспора підтримують позицію 
провідних українських депутатів, 
включаючи Андрія Левуса, стосовно 
питань національної безпеки. Адже 
до цього часу була проведена вели-
ка робота з представниками НАТО, 
ЕС і США над базовим законом про 
національну безпеку, прийнятим у 
червні 2018 року. 

На жаль, Президент В. Зеленський 
не оголосив про підтримку подаль-
шого реформування національного 
законодавства, що насамперед вима-
гає прийняття поданого до парля-
менту базового закону. В той же час 
ми продовжуємо чути безперестанні 
стривожуючі пропозиції його адмі-
ністрації про референдуми стосов-
но війни з Росією, про інтеґрацію 
до НАТО та ЕС. Ми також глибо-
ко стурбовані небажанням Прези-
дента В. Зеленського чітко говорити 
про зобов’язання його адміністрації 
у відновленні українського суверені-
тету на Донбасі та в Криму на укра-
їнських умовах.

Наша стурбованість до того ж 
полягає в тому, що Президент В. 
Зеленський рідко говорить про бага-
товікове прагнення України до своєї 
національної державности та, почи-
наючи з 1991 року, про важкий шлях 
консолідації її суверенітету. Що ми 
чули від нього про Помаранчеву 
Революцію й реакційну антиукраїн-
ську діяльність, що підривала волю 
українського народу до свободи? 
Він ніколи не згадує про маріонетку 
Росії Віктора Януковича, повалену 
Революцією Гідности та „Небесною 
сотнею“, чи добровольцями з Май-
дану, які першими стали на захист 

(Закінчення на стор. 17)

Український Конґресовий Комітет Америки 

Український Конґресовий Комітет Америки 17 липня 
видав наступну заяву.

Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА) єднається зі світовою спільнотою в жаліб-
ному вшануванні п’ятої річниці збитого MH17. 
17 липня 2014 року, 298 пасажирів і членів екіпа-
жу, що летіли з Амстердаму до Куала-Лумпуру на 
борту Малязійської Авіялінії, були збиті зенітною 
ракетою ,,Бук’’, яка була випущена з території Укра-
їни, що в цей час була окупованою і під контролею 
російських терористів.

З часу жахливої аварії,  Міжнародна Спільна 
Слідча Група, на чолі з Нідерляндами, Австра-
лією, Бельгією, Маляйзією та Україною, доказа-
ла, що ракета яка збила MH17, належала до зеніт-
ної ракетної системи російської військової бриґа-
ди. Літак був збитий ракетою російського вироб-
ництва – Бук 9M38 – з території під контролею 
терористів, фінансованих Росією, використавши 
мобільне ракето-носійне устаткування, привезене 
з Росії, і що потім швидко було повернене назад в 
Росію.

„Збиття MH17 є разючим прикладом знева-
ги Кремля до втрати життя ні в чому невинних 
людей“, заявив Президент УККА Андрій Футей. 
„Правда повинна бути доказана жертвам цієї жах-
ливої трагедії і УККА надіється, що Російська Феде-
рація нарешті візьме на себе відповідальність і 
буде співпрацювати з міжнародною громадою, щоб 
винуватці були притягнені до правосуддя”, – додав 
президент.

В цю сумну п’яту річницю, наші думки і молитви 
надсилаємо родинам жертв загиблих, у тому числі 
одного американського громадянина. 

Відмова у правосудді – MH17 п’ятьма роками пізніше
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                         

Провели Благодійний фестиваль 
Олександр Федорчук

КЛІВЛЕНД. – 29-30 червня Асоціяція „Клів-
ленд Майдан“ разом з Українським Музеєм-
архівом провели другий Благодійний фестиваль. 
Перший відбувся минулого року і плянується 
продовжувати таке дійство щороку. Метою фес-
тивалю було ознайомлення багатонаціонально-
го населення Клівленду з українською культу-
рою, мистецтвом та традиціями народу. 

Заробленими на святі грошима Асоціяція 
допомагає дітям, батьки яких загинули під час 
Революції Гідности на Майдані та у боротьбі з 
московським аґресором в Україні. Друга поло-
вина виручених грошей йде на утримання Укра-
їнського Музею-архіву.

Забава розпочалася з виконання співачкою 
Софі Фрейзер гимнів США та України. 

Розваги продовжили виступи С. Фрейзер, 
скрипальки Іннеси Тимочко, бандуриста Іва-
на Шміло, фолкльорної співачки Надії Тарнав-
ської, солістки Беати Федорюк з ансамблем „Гар-
монія“, жіночого хору „Зоря“ (дириґент Наталя 
Махлай) та танцювального ансамблю „Каштан“.

Місцева організація Спілки Української 
Молоді пропонувала гостям смачні українські 
страви, які готувала під керівництвом Юрка 
Сала. Можна було придбати різні українські 
речі, вбрання та вишиванки в наметах, що стоя-
ли по обидва боки майданчика.

Фестиваль готував Організаційний комітет, 
до складу якого входили Зенон Чайковський, 
Надія Петрів, Павло Карпин, Андрій Федин-
ський, Михайло Добронос, Ганс Блум та Анісса 
Краус.

Президент Асоціяції Н. Петрів та директор 
Музею А. Фединський подякували гостям, і 

добровольцям за разом створену приємну 
атмосферу на цьому благодійному заході. 

Спонзорами були „Volens“, „Wingstar“, 
„SparkCleanCanalwaypartners“, „Ohio Export 
Corp“‚ „NorthShoreConsultants Inc“‚ Українська 
Федеральна Кредитова Спілка „Самопоміч“ та 
„Ohio & Erie Canalway“.

Допомогли дітям загиблих воїнів
НЮ-ЙОРК. – Організація Оборо-

ни Чотирьох Свобід України (ООЧ-
СУ), яка діє у Ню-Йорку, надала 20 
липня благодійну допомогу дітям 
загиблих на Донбасі військовослуж-
бовців. „Цією акцією ми хотіли про-
демонструвати підтримку Україні 
в ці важкі для неї часи. А особливо 
дітям, котрі в ході російсько-україн-
ської війни втратили своїх батьків і 
потребують нашої уваги та підтрим-
ки“, – зазначили в ООЧСУ. 

Організатори розповіли, що фон-
ди для допомоги були зібрані на 
щорічному Різдвяному Вертепові. 
Вони придбали електронні прилад-
дя на загальну суму 3,500 дол. і пере-

дали подарунки 15 дітям в Украї-
ні. Благодійна акція стала можли-
вою завдяки зусиллям української 
громади Ню-Йорку та Ню-Джерзі, 
активістів у містах Сквира, Малин 
та Житомир, а також Міністерства 
оборони України. 

В ООЧСУ висловили подяку 
керівникові Вертепу Марії Венгер, 
його організаторові Богданові Гаври-
люкові, а також добровольцям Олек-
сандрові Щуліпенкові та Людмилі 
Іллючок за передання допомоги на 
місцях. ООЧСУ налічує 57 відділів у 
всіх реґіонах США, де мешкає укра-
їнська громада. 

„Укрінформ“

Український Музей провів річні збори
Микола Галів

НЮ-ЙОРК. – 23 червня Україн-
ський Музей провів, згідно з ста-
тутом, річні збори членів. Наради 
зборів вібулись у нижній ґалерії, де 
була показана мистецька творчість 
Христини Сай. 

Збори відкрила голова управи 
музею Хризанта Гентиш і привітала 
членів музею. Нарадами керувала 
президія у складі Ірини Куровиць-
кої‚ Ренати Голод і Наталі Міщенко. 
Для перевірки протоколу з попе-
редніх річних зборів обрано Вери-
фікаційну комісію у складі Наталії 
Соневицької і Романа Юзеніва.

Х. Гентиш привітала гостей – 
проф. Ярослава Лешка, президента 
Української Федеральної Кредито-
вої Кооперативи „Самопоміч“ Бог-
дана Курчака і всіх присутніх‚ роз-
повіла про працю управи музею. 

Центральною проблемою є про-
ведення виставки, щоб продемон-
струвати призабуті і сучасні скарби 
української історії, культури і мис-
тецтва. Для цього слід у першу чер-
гу подумати про фінанси, без яких 
не можна зробити жодного кроку 
вперед. 

Водночас слід звернути увагу й 
на те, що всі члени управи‚ включ-
но з головою‚ працюють на гро-
мадській засаді. Це велика посвя-
та – сказала Х. Гентиш. Коли взя-
ти до уваги екзекутиву, яка‚ крім 
щомісячних засідань‚ виконує різні 
важливі функції пов’язані з діяль-
ністю музею‚ треба назвати членку 
екзекутиви Роксоляну Гафткович, 
яка виконує дуже важливу функ-
цію скарбника Музею. 

Черговий детальний звіт склала 
довголітній директор Музею Марія 
Шуст. 

Виступає жіночий хор „Зоря“. 

Учасники надання допомоги дітям загиблих воїнів. (Фото: ООЧСУ)

Члени Асоціяції „Клівленд Майдан“ з добровольцями. (Фото: Олександр Федорчук)

Іннеса Тимочко з ансамблем „Гармонія“. Танцює ансамбль „Каштан“. 
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УНСоюз святкує 125 років: Фотофакти з історії, 1961, 1964, 1989, 2014

Від свого першого числа, яке вийшло 15 
вересня 1893 року, „Свобода“ на першій сто-
рінці друкувала‚ як кредо‚ вічний заповіт Тара-
са Шевченка – „Учітеся‚ брати мої‚ думайте‚ 
читайте‚ і чужому научайтесь – свого не цурай-
тесь“. Не дивно, що братська організація, яку 
породила ,,Свобода”, взяла собі за патрона 
Кобзаря. В 1961 році, у сторіччя смерти поета, 
Український Народний Союз, разом із Науко-

вим Товаристром ім. Шевченка в США, випус-
тив у Видавництві ,,Свобода” збірник-альма-
нах, ,,Наш Шевченко”. Три роки пізніше вида-
но ,,Шевченківський Альманах Українського 
Народного Союзу” на 1964 рік. Цей ювілейний 
календар-альманах відзначав 150-річчя наро-
дження Шевченка у рік коли УНСоюз святкував 
своє 70-річчя. Того ж самого 1964 року відбу-
валися будова і пізніше посвячення й відкрит-

тя пам’ятника Шевченкові у Вашінґтоні. Окре-
ме книжкове видання присвячене Шевченко-
ві вийшло в 1989 році в 175-ту річницю наро-
дження великого пророка України під назвою 
,, Батькові Тарасові – Батько Союз”. Найнові-
ше видання в честь Шевченка – це ,,Альманах 
УНСоюзу 2014”, який святкував 200 років від 
дня народження поета-пророка та 120 років від 
заснування УНСоюзу.

На веб-сторінці УНСоюзу читачі можуть переглянути фотоархів з історії організації. Фотоархів доповнюється і удосконалюється. Загляньте тут: 
unainc.org/una/the-una-is-125-years-old/.
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член українського делеґації в ПА ОБСЕ Ольга 
Бєлькова.

У результаті дебатів російська пропозиція 
про кастрацію пункту не була підтримана ні 
основним доповідачем (автором) резолюції, ні 
присутніми членами іноземних делеґацій.

Заклик до скасування Pосією визнання 
незалежности Абхазії та Південної Осетії

Окрему резолюцію ПА ОБСЕ прийняла 
і щодо „Положення справ у сфері безпеки та 
прав людини в Абхазії (Грузія) і реґіоні Цхінвал/
Південна Осетія (Грузія)”. У документі Російська 
Федерація чітко називається державою-
окупантом у Грузії та міститься заклик до 
мирного вреґулювання конфлікту між РФ та 
Грузією „при повній повазі суверенітету та 
територіяльної цілісности Грузії в її міжнародно 
визнаних кордонах”.

„Парляментська Aсамблея ОБСЕ настійно 
закликає Російську Федерацію дотримуватися 
основних норм і принципів міжнародного 
права і скасувати своє незаконне рішення про 
визнання так званої незалежности окупованих 
територій Грузії”, – йдеться у резолюції.

Крім того, парляментські делеґації країн-
учасниць ОБСЕ закликали РФ забезпечити 
виконання угоди про припинення вогню, 
укладеної 12 серпня 2008 року за посередництва 
Евронейського Союзу, „в тому числі в частині 
виведення своїх військових сил і сил безпеки з 
території Грузії”.

Водночас, у ПА ОБСЕ поклали на Росію як 
державу-окупанта головну відповідальність за 
порушення прав людини та основних свобод 
на окупованих територіях Грузії. В документі 
міститься заклик до РФ „покласти край 
своїм незаконним діям та порушенням прав 
людини, включаючи позбавлення життя, 
викрадення, незаконні затримання, тортури, 
жорстоке поводження, утиски, так звані судові 
переслідування за політичними мотивами та 
інші порушення, а також дискримінацію за 
етнічною ознакою щодо людей, які проживають 
на окупованих територіях Грузії й вздовж лінії 
окупації”.

Інтерпол як інструмент утисків 

У главі ІІІ Люксембурзької деклярації, 
присвяченій демократії, правам людини 
та гуманітарним питанням, ПА ОБ СЕ 
засудила „триваючі політично вмотивовані 
зловживання з боку деяких держав-учасників, 
зокрема Російської Федерації, базами даних і 
механізмами Інтерполу, включаючи „червоні 
сповіщення” і циркуляри, з метою утисків 
політичних противників ,  ж у рна ліс тів , 
представників громадянського суспільства і 
підприємців за межами своїх кордонів”.

Крім того, парляментарії країн-учасниць 
ОБСЕ висловили занепокоєння з приводу 
„грубих порушень прав людини і основних 
свобод у Чечні, в тому числі, зокрема, по 
відношенню до ЛҐБТ”.

„Північний потік-2”, 
„Турецький потік” як шантаж

Ще один удар чекав на росіян у ПА ОБСЕ і в 
сфері енерґетики. Прийнята парляментаріями 
резолюція „Енерґетична безпека в реґіоні 
ОБСЕ” дала „чорну мітку” двом проєктам 
російських газогонів в обхід України, які можуть 
бути використані Кремлем як інструмент 
геополітичного шантажу.

Як зазначається у тексті документу, ПА ОБСЕ 
висловлює „особливе занепокоєння з приводу 
проєктів трубопроводів „Північний потік-2” і 
„Турецький потік” та їхнього потенційного 
використання як засобів політичного або 
економічного примусу залежних від поставок 
держав-учасниць (ОБСЕ)”.

У резолюції також міститься заклик до 
урядів держав-учасниць „використовувати 
досвід Европейського Союзу в області 
формування нормативної бази конкурентних 
низьковуглецевих ринків газу та електроенерґії 
(Третій енерґетичний пакет)” – саме цей 
законодавчий пакет ЕС покликаний обмежити 

газову експансію Кремля в Европу.
Парляментарії  країн-учасниць ОБ СЕ 

підкреслили і те, що „залежність від одного 
джерела поставок енерґоресурсів ставить під 
загрозу енерґетичну безпеку і надійність 
поставок”.

„ПА ОБСЕ… закликає уряди держав-
учасниць утримуватися від використання 
енерґоресурсів як інструмента підкорення або 
здійснення впливу на країни, які залежать від 
імпорту, здійснення поставок або транзиту 
енерґоресурсів”, – міститься в резолюції заклик 
до зрозумілого всім адресата.

Українська резолюція 
як „вишенька на торті”

А л е  с п р а вж н і м  т р і ю м ф о м  Ук р а ї н и 
та, відповідно, поразкою Росії на сесії 
Парляментської  Асамблеї  ОБ СЕ с та ло 
прийняття резолюції „Мілітаризація Російською 
Федерацією тимчасово окупованих Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), 
Чорного і Азовського морів”. Запропонований 
українською делеґацією документ увібрав 
у себе фактично всі головні тези України з 
приводу деструктивних та мілітаристських дій 
Росії в окупованому Криму та Чорноморсько-
Аз овськом у реґ іоні .  Тим самим,  була 
продемонстрована потужна єдність міжнародної 
спільноти в підтримці України та солідарности з 
нею.

Порушення РФ зобов’язань у рамках 
О О Н ,  О Б С Е  т а  Б у д а п е ш т с ь к о г о 

меморандуму

Парляментарії  країн-учасниць ОБ СЕ 
наголосили на продовженні „очевидних, 
грубих і невиправлених порушень із боку 
Російської Федерації цілей і принципів, 
проголошених у Статуті Організації Об’єднаних 
Націй і Гельсінкському заключному акті 
(основоположний документ ОБСЕ), особливо 
в частині, що стосується поваги суверенітету, 
територіяльної цілісности та непорушности 
державних кордонів”.

Також ПА ОБСЕ вказала на те, що „тимчасова 
окупація Криму та застосування сили або 
погрози силою проти територіяльної цілісности 
чи політичної незалежности України з боку 
Російської Федерації суперечать зобов’язанням, 
що містяться в Меморандумі про ґарантії 
безпеки у зв’язку з приєднанням України до 
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
(Будапештський меморандум) від 5 грудня 1994 
року”.

„Триваюча тимчасова окупація і спроба 
анексії Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь Російською Федерацією, а також 
незаконне нарощування військової присутности 
Російської Федерації в Криму і територіяльних 
водах України є найсерйознішою загрозою 
безпеці і стабільності в реґіоні ОБСЕ”, – йдеться 
в резолюції.

Припинити окупацію Криму,
вивести війська з півострова

У цій резолюції ПА ОБСЕ підтвердила 
свою повну повагу суверенітету, політичної 
незалежности, єдности й територіяльної 
цілісности України в її міжнародно визнаних 
кордонах, які охоплюють АР Крим, місто 
Севастополь та морські райони.

„Парляментська Асамблея ОБСЕ знову 
засуджує триваючу незаконну окупацію і 
спробу анексії Криму Російською Федерацією 
і наполегливо закликає Російську Федерацію 
скасувати їх, вивести російські окупаційні сили 
з Криму і повернути його під контроль уряду 
України”, – чітко і без двоякого трактування 
наголошується в документі.

Також у резолюції міститься засудження 
мілітаризації як самого окупованого півострова, 
так і „зростаючої мілітаризації Російською 
Федерацією Азовського моря, Керченської 
протоки і Чорного моря”.

„Ні!” – ядерній зброї в Криму
Засуджуючи перетворення колись курортного 

Криму у військову базу, ПА ОБСЕ також 
звернула увагу і на особливо загрозливий 
виклик, який не отримує поки належної уваги з 
боку інших міжнародних організацій – наміри 
РФ розмістити ядерну зброю на півострові.

„ПА ОБСЕ… знову заявляє про свою глибоку 
стурбованість у зв’язку з ростом мілітаризації 
Кримського півострова і наміром Російської 
Федерації розгорнути в цьому районі ядерну 
зброю, порушуючи тим самим без’ядерний 
статус України і ще більше підриваючи мир 
і безпеку в Европі, реґіоні й у усьому світі”, – 
йдеться у тексті резолюції.

„Кримський міст” порушує права 
України і норми міжнародного права

Резолюція також вказує на те, що спорудження 
і відкриття моста через Керченську протоку 
між РФ і тимчасово окупованим Кримом, 
побудованого проти волі і без згоди уряду 
України, „є ще одним кричущим порушенням 
суверенних прав України і норм міжнародного 
права”. Зазначається, що цей незаконно 
збудований міст сприяє подальшій мілітаризації 
Криму, а також перешкоджає економічному 
розвитку України, головним чином, шляхом 
обмеження розміру суден, які можуть потрапити 
в порти України на Азовському морі.

На цьому тлі ПА ОБСЕ настійно закликала 
Російську Федерацію „забезпечити свободу 
проходу через Азовське море і Керченську 
протоку відповідно до застосовних норм 
міжнародного права, зокрема, положень 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй з 
морського права 1982 року”.

СММ ОБСЕ має спостерігати ситуацію 
в Азовському морі й Керченській протоці 

Згідно з резолюцією, ПА ОБСЕ виступає за 
надання необхідних ресурсів для підвищення 
потенціялу Спеціяльної моніторинґової місії 
ОБСЕ, „зокрема за рахунок використання 
обладнання технічного спостереження, 
безпілотних літальних апаратів і супутникових 
зображень, зі спостереження за ситуацією в 
Азовському морі й Керченській протоці”.

Також парляментарії  країн-учасниць 
ОБСЕ закликали РФ „усунути всі обмеження 
моніторинґової діяльности СММ ОБСЕ, 
особливо в окупованих Росією південних 
районах Донецької области, прилеглих до 
Азовського моря”.

Крім того, в резолюції вказується на те, 
що Парламентська Асамблея підтримала 
виро блення держав ами-у часниками т а 
інстит уціями ОБСЕ „інших відповідних 
заходів,  спрямованих на с трим ування 
подальших аґресивних дій і обмеження 
свободи судноплавства з боку Російської 
Федерації в Азовському і Чорному морях, в 
тому числі шляхом пошуку способів здійснення 
ефективного міжнародного моніторинґу 
судноплавства в Керченській протоці й навколо 
неї”.

Звільнити військовополонених 
українських моряків

Важливим аспектом резолюції стало також 
визнання в ній статусу військовополонених 
українських моряків, захоплених російськими 
військовими під час акту збройної аґресії біля 
Керченської протоки у листопаді минулого року, 
а також заклик до їхнього негайного звільнення.

 „Парлямен тська  Ас ам блея  ОБ СЕ. . . 
рекомендує чинному голові ОБСЕ, інститутам 
ОБСЕ та державам-учасницям докладати всіх 
зусиль і використати всі наявні інструменти для 
забезпечення невідкладного і беззастережного 
звільнення українських військовополонених, 
у т рим ув аних в  ув ’язненні  Російською 
Федерацією, і захоплених судів”, – йдеться в 
пункті 16 резолюції.

Доти, поки це не станеться, РФ має 
надавати „необхідну медичну, юридичну 
та/або консульську допомогу українським 
військовополоненим, згідно з відповідними 
положеннями міжнародного гуманітарного 
права, включаючи Женевські конвенції”.

Провал російської резолюції  

При тому, що російська делеґація була 
неспроможна, незважаючи на емоційну, але 
позбавлену логіки риторику, забльокувати 
всі антиросійські резолюції, їй не вдалося 

(Продовження зі стор. 3)

Після зради в ПАРЕ...

(Закінчення на стор. 17)
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Морська експедиція прибула до Черкас
Олександр Костирко

ЧЕРКАСИ. – 21 червня до міс-
та прибули учасники Науково-
дослідницької експедиції „Від 
княжих часів до сучасної мор-
ської України“. У складі експеди-
ції – студенти Одеського військо-
во-морського ліцею. Вони покла-
ли квіти на воду та до Пагорба 
Слави на честь моряків Пінської 
та Дніпровської фльотилій, які 
загинули під час Другої світової 
війни‚ зустрілися з молоддю міста 
в обласній бібліотеці ім. Лесі Укра-
їнки..

Після обіду свято продовжи-
лось в парку біля будівлі облас-
ної адміністрації, де розмістилась 
виставка робіт на морську тема-
тику вихованців дитячої худож-
ньої школи ім. Данила Нарбута. 
Понад 70 робіт було виставлено 

перед глядачами. Найкращим було 
визнано малюнок Дани Шемет. Її 
та інших авторів було відзначено 
дипломами від керівництва Вій-
ськово-морських сил України.

Черкаський клюб юних моряків 
провів майстер-кляси, а учасники 
художньої самодіяльности місь-
кого Будинку культури ім. Івана 
Кулика показали тематичний кон-
церт „День морської звитяги“.

Завершилися заходи демонстра-
цією „Ви не забуті – ми вас чека-
ємо!“ на підтримку українських 
військових моряків, які перебува-
ють у російському полоні.

Одним з організатором експе-
диції став морський офіцер капі-
тан ІІІ ранґу Олександр Калько. 
Завдяки йому наступного дня 10 
ліцеїстів мали змогу побувати в 
Холодному Яру, що на Чигирин-
щині.

Учасники свята „День морської звитяги“. (Фото: Олександр Костирко)

Юні мистці приїхали в село Кобзаря
Олександр Костирко

ШЕВЧЕНКОВЕ, Черкаська область. – 21-23 
червня у селі  вже вдруге відбулася Шевченків-
ська виставка під відкритим небом (пленер) 
„Тараса пензлі оживають“. Цього  року  у ньо-
му, окрім місцевих талантів, взяли участь гос-
ті з Житомирської, Запорізької, Київської, Кіро-
воградської, Миколаївської, Полтавської, Січес-
лавської, Харківської та Чернігівської областей.

Юні мистці малювали краєвиди, портрети, а 

майстри художнього слова змагалися на най-
кращу поезію.

Також протягом мистецького заходу було  
проведено круглий стіл „Кольористика у твор-
чості Тараса  Шевченка“, майстер-кляси худож-
ників, лекцію на тему „Композиція в портреті“.

Заключного дня відбулася урочиста хода до 
монументу Т. Шевченка та  відвідання літера-
турно-меморіяльного музею Т. Шевченка, сади-
би батьків Кобзаря. 

Водночас на місцевому стадіоні увазі учас-

ників пленеру були запропоновані найріз-
номанітніші майстер-кляси: арт-фейс, виго-
товлення ляльки-оберега, плетення коси-
чок, гончарство, шахи-шашки, жонґлю-
вання м’ячем, вільна боротьба, а також 
концерт дитячих колективів, вокальних ансамб-
лів.

Урочистою частиною мистецького фору-
му стало нагородження переможців конкур-
су. Учасників свята вітали представники місце-
вої влади Валентин Тарасенко,  Сергій Смаль-
ко, Максим Зеленський, Оксана Сімушіна. На 
завершення урочистості присутні спільно роз-
горнули державний прапор України на знак 
єднання держави.

Захід продовжився гучним фолкльорним свя-
том, до якого долучилися місцеві артисти й гос-
ті села.

На святі „Тараса пензлі оживають“. (Фото: 
Олександр Костирко)

Юні художники біля хати Тараса Шевченка. 

ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                                        

Одеські ліцеїсти покладають квіти на Пагорбі слави в Черкасах.
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лосити результати голосування 
на позачергових парляментських 
виборах в загальнодержавному 
багатомандатному та одномандат-
них виборчих округах не пізніше‚ 
ніж на 15-ий день. 

Верховна Рада після виборів буде 
не схожа ні на один із парляментів 
за всі роки Незалежности Украї-
ни. Буде більше жінок, на три чвер-
ті вона буде складатися з новач-
ків, які ніколи раніше не займа-
лися політикою, не буде найвідо-
міших лідерів крайніх правих, але 
зате будуть 23 безробітні і 10 жур-
налістів.

Вибори стали провальними для 
багатьох політиків, які були депу-

татами роками, переходячи з одно-
го парляменту в інший. Це стосу-
ється Прем’єр-міністра  Володи-
мира Гройсмана, колишнього голо-
ви Адміністрації президента Сергія 
Пашинського, колишнього голови 
парляменту Володимира Литвина 
і Олега Ляшка, який  успішно оби-
рався в парлямент чотири рази. 

Не буде в новому парлямен-
ті Михайла Добкіна, який крити-
кував протести на Евромайдані і 
який вивіз свою дружину і дітей у 
Росію після втечі з країни Вікто-
ра Януковича. У Верховну Раду не 
пройшла  Надія Савченко – за неї 
віддали голоси всього вісім осіб у 
її окрузі в Донецькій області. Не 
буде провідників крайніх правих 
партій – Дмитра Яроша з „Правого 
сектора“, Андрія Білецького, який 
пов’язаний із цією організацією, 

але кандидував від партії „Націо-
нальний корпус“, і провідника пар-
тії „Свобода“ Олега Тягнибока.

Жінок у парляменті буде п’ята 
частина від усіх депутатів (53). 
Найбільше жінок потрапили 
в парлямент від партій „Голос“ і 
„Европейська солідарність“, най-
менше – від партії „Опозиційна 
плятформа – За життя“. Вибори 
виграли двоє спортовців: легко-
атлетка Ольга Саладуха – бронзо-
ва призерка Олімпійських ігор, і 
срібний призер Олімпійських ігор 
у греко-римській боротьбі Жан 
Беленюк, син українки й уроджен-
ця Руанди.

„Укрінформ“‚ Радіо Свобода

(Закінчення зі стор. 1)

ЦВК опрацювала...

Вшанували пам’ять Євгена Чикаленка
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 20 червня в Музеї шіст-
десятництва‚ у приміщенні музею-
кабінету В’ячеслава Чорновола було 
відзначено 90-річчя з дня смерти 
найбільшого українського благодій-
ника-мецената ХХ ст. Євгена Чика-
ленка. 

Промовляли голова просвітниць-
кого Центру національного відро-
дження ім. Є. Чикаленка Юрій Гнат-
кевич‚ директор Музею української 
революції 1917-1921 років історик 
Олександр Кучерук та інші учас-
ники. Модератором круглого сто-
лу був голова Міжнародного гро-
мадського об’єднання „Соловецьке 
братство“ Георгій Лук’янчук.

Будителем української нації поряд 
з Тарасом Шевченком, Іваном Фран-
ком, Лесею Українкою називала Є. 
Чикаленка (1861-1929) вся націо-

нально свідома українська інтеліґен-
ція початку ХХ ст. 

Він тісно співпрацював з Михай-
лом Грушевським, Володимиром 
Винниченком, Симоном Петлюрою, 

Михайлом Коцюбинським, Сергієм 
Єфремовим, Дмитром Дорошенком 
та іншими видатними українськими 
діячами того часу, котрих підтриму-
вав матеріяльно, фінансував газету 

„Селянин“, а з 1905 року він разом з 
Володимиром Леонтовичем і Васи-
лем Симиренком взявся за видання 
української газети „Громадська дум-
ка“, яка згодом стала називатися – 
„Рада“. Це була єдина щоденна укра-
їномовна газета в царській Росії. 

У 1917 році Є. Чикаленко був іні-
ціятором створення Української 
Центральної Ради, і навіть її керів-
ником. У лютому 1919 року під час 
чергового нападу більшовиків на 
Київ Є. Чикаленко залишив домівку 
та жив у Чехії, де довгий час працю-
вав в Українській сільськогосподар-
ській академії. 

Учасники вшанування пам’яті Євгена Чикаленка. (Фото: Георгій Лук’янчук)
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тю керівників Англії і США, щоб 
поговорити про те, „чий Крим і 
кого немає на Донбасі“. А заод-
но президент України заявив, що 
„ми не дозволимо нав’язувати нам 
будь-які пляни щодо так званої 
федералізації“.

Після того, як щодо розширен-
ня нормандського формату досить 
скептично висловилися голова 
російського Міністерства закор-
донних справ Сергій Лавров і прес-
секретар В. Путіна Дмитро Пєс-
ков, сам В. Путін, відповідаючи на 
питання журналістів, виступив в 
ролі „доброго слідчого“ і не став 
відкидати пропозиції В. Зеленсько-
го, хоча і не став їх приймати: „Ми 
ніколи не відмовлялися від жод-
ного із запропонованих форма-
тів, в тому числі від розширення 
нормандського формату. По-друге, 
більш-менш про щось можна буде 
говорити після остаточного фор-
мування нового уряду України і 
проведення виборів до парлямен-

ту країни“. 
Таку відповідь в стилі ні так, ні ні 

можна пояснити. Сьогодні як пози-
тивна, так і неґативна відповідь В. 
Путіна на пропозицію В. Зеленсько-
го була б на користь українського 
президента і сприяла б зростанню 
популярности В. Зеленського і його 
партії. При неґативній відповіді В. 
Зеленський міг би сказати, що він 
сам взагалі-то за переговори, але 
ось В. Путін проти. Це могло б дати 
зайві голоси „Слузі народу“. При 
позитивній відповіді російському 
президентові довелося б погодити-
ся на розширення нормандського 
формату за рахунок США і Англії, 
чому російська дипломатія всіляко 
перешкоджала в правлінні П. Поро-
шенка. Це теж було б розцінено як 
перемога В. Зеленського і додало б 
голосів його прихильникам на пар-
ляментських виборах.

Стратегія В. Путіна полягає в 
тому, щоб отримати максималь-
но підвішену Раду і не допусти-
ти абсолютної більшости „Слуги 
народу“. Москві бажано, щоб пар-
тії В. Зеленського довелося б всту-
пити в коаліцію. В ідеалі – з парті-

єю В. Медведчука і Вадима Рабино-
вича, але, оскільки це неймовірно, 
то й партія Юлії Тимошенко, напев-
но, як учасник правлячої коаліції, 
я думаю, влаштує Кремль. І неви-
значена відповідь на пропозицію В. 
Зеленського про розширення нор-
мандського формату для В. Путіна 
в умовах, що склалися – ідеальна. 
Ну, а після виборів ідею розширен-
ня нормандського формату мож-
на буде тихо поховати. Шуму буде 
набагато менше.

І після заяви В. Путіна стало 
відомо про його телефонну розмо-
ву з В. Зеленським, проведеному 
за ініціятивою українського прези-
дента. Під час телефонної розмови 
обговорювалася можливість продо-
вження контактів в нормандському 
форматі і повернення полонених і 
утримуваних осіб. В результаті було 
вирішено продовжувати роботу з 
обох питань на рівні експертів, це 
означає відкласти справу в довгу 
коробку. Це – за версією росій-
ської сторони. За версією ж укра-
їнської сторони, була ще одна сут-
тєва деталь: ключовим питанням 
у розмові було звільнення полоне-

них моряків. Виходить, що їх звіль-
нення до виборів дуже малоймо-
вірно. Зате посилення обстрілів з 
російської сторони на лінії фрон-
ту – продовжується, в тому чис-
лі з важкої зброї. Мова, звичай-
но, йде не про провокації якихось 
мітичних нікому непідконтроль-
них бойовиків, а про заходи, вжи-
ті по команді від російських кура-
торів. Головна мета – загострити 
ситуацію перед виборами, щоб В. 
Зеленський не сприймався вибор-
цями як миротворець. І для цього 
ж новим губернатором Севастопо-
ля В. Путін щойно призначив керів-
ника виконавчого комітету Загаль-
норосійського народного фронту 
Михайла Развозжаева, а організа-
ція, яку він очолює, набагато ближ-
че стоїть до „Новоросії“, ніж „Єди-
на Росія“. Може бути, це загрозли-
вий натяк, що „російську весну“ 
2014 року можна повторити?

„День“

Борис Соколов – російський полі-
толог, опозиційний до путінського 
режиму, Москва.

За таких умов всі сили кинуті на 
потрапляння до Верховної Ради 
в мажоритарних округах. Адже 
це для амбітних угорців питання 
принципу. Втрата депутатського 
мандату була б болючою поразкою 
і ще раз засвідчувала зменшення 
впливу угорської меншини на тлі 
постійної еміґрації їхніх земляків 
з України.

Узгоджені кандидати від угор-
ських партій висунуті у трьох окру-
гах – Ужгородському, Мукачівсько-
му та Виноградівському. На Мука-
чівському, де частка угорського 
населення найменша і безперечним 
провідником перегонів є постійний 
переможець Віктор Балога, участь у 
виборах є радше символічною.

В Ужгородському окрузі спра-
ви кращі, враховуючи, що в Ужго-
родському районі угорці склада-
ють третину населення. Однак, в 
Ужгороді, який удвічі більший 
за район, їх лише близько 8 відс. 
Таким чином угорський кандидат 
може розраховувати у найкращому 

випадку на 15-20 відс. голосів. Цьо-
го, вочевидь, мало, аби перемог-
ти, про що свідчить 7.7 відс. голо-
сів, які отримав керівнк закарпат-
ських угорців В. Брензович в цьому 
окрузі у 2012 році. Тоді він закінчив 
лише п’ятим.

Тепер же він з завідомо програш-
ного округу подався на Виноградів-
ський, де частка угорців найвища 
– близько третини. Шанси в нього 
є в тому випадку, якщо серед укра-
їнців не буде явного претендента, а 
голоси українських виборців роз-
тягнуть кілька кандидатів поміж 
собою в приблизно рівних пропо-
рціях. Таким чином угорський кан-
дидат може перемогти за рахунок 
одностайности свого електорату.

Однак, і за найсприятливіших 
обставин є свої ризики. Кількість 
сезонної міґрації в угорських селах 
вища, ніж в українських. Тут най-
менший відсоток активних вибор-
ців, що засвідчують усі вибори. 
А по-друге, між двома угорськи-
ми партіями – Товариством угор-
ської культури Закарпаття та Демо-
кратичною партією угорців Украї-
ни – завжди була гостра конкурен-
ція. Властиво, угорська меншина 

на Закарпатті є поділеною, і лише 
потужні зусилля Будапешту остан-
ніх п’яти років змушують склею-
вати ці дві частини. Тож чи голо-
суватимуть всі угорці за провід-
ника однієї з двох партій – це ще 
питання. (На виборах 2002 року в 
Берегівському окрузі розв’язалася 
справжня „війна“ з найбруднішими 
технологіями за депутатський ман-
дат між головами двох угорських 
партій Закарпаття М. Ковачем та І 
Ґайдошем).

Саме тому Будапешт приділяє 
таку увагу в останній час Закарпат-
тю, апелюючи до єдности тутешніх 
угорців та заклику до їхньої патрі-
отичности та активности. Прого-
ворюється навіть питання про під-
везення з Угорщини закарпатських 
угорців на голосування.

Ще одним чинником, без яко-
го неможливо перемогти, є пози-
ція українського виборця. В останні 
роки на Закарпатті спостерігають-
ся небачені раніше процеси: угорці 
активно освоюють україномовний 
інформаційний простір. За сприян-
ням Будапешту виходить тижневик 
„Карпатський об’єктив“, з’явився 
приватний телеканал, який полови-

ну програм транслює українською 
мовою, найстаріша угорськомов-
на газета „Карпаті іґаз со“ почала 
дублювати свою веб-сторінку укра-
їнською мовою. Все це робиться, 
щоб впливати на місцевих україн-
ців, які в абсолютній більшості не 
володіють угорською мовою.

За допомогою різних стимулів 
спостерігається бажання приверну-
ти на свій бік бодай частину з них. 
Адже кількість угорців на Закар-
патті внаслідок еміґрації постійно 
зменшується.

То м у  й  п е р е д  в и б о р а м и 
з’являються замовні статті, що всім 
закарпатцям варто голосувати за 
угорських кандидатів, які є справ-
жніми патріотами краю. А войов-
нича риторика на кшталт „фашист-
ського режиму України“, якою доне-
давна вправлялися угорські провід-
ники Закарпаття, раптом змінилася 
на елегійну та миролюбну.

Чи принесе це результат, незаба-
ром довідаємося. Але те, що загра-
вання Будапешту з українською 
більшістю краю буде тільки поси-
люватися, не викликає сумніву.

Ужгород

(Закінчення зі стор. 2)

Стратегія Путіна...

(Закінчення зі стор. 2)

Чи матимуть...

ни на стратегічну оборону уздовж 
нових ліній розмежування з сила-
ми аґресора. Це завдання цілком 
під силу для української армії. І 
навпаки, для Кремля спроби ново-
го наступу, подальшого розширен-
ня окупованій території, подолан-
ня української оборони коштува-
тимуть дуже дорого. Як у машта-
бах людських втрат, неприйнятних 
для російського суспільства, так і 
в економічний збиток від різкого 
посилення санкцій“.

Що можна до цього додати 
через чотири з половиною роки? 
Так, мабуть, тільки одне – як кіль-
ка згаданих вище доведених до від-
чаю трактористів і шахтарів „при-
брали“ російські спецслужби. Як 
було зірвано Москвою перший 
перемир’я через день після підпи-
сання угод – так само зривалися і 
десятки інших. Включаючи нещо-
давнє розведення військ у райо-
ні Станиці Луганської. Для реаль-
ного припинення вогню необхідна 

демілітаризована зона близько 100 
кілометрів углиб окупованої тери-
торії, що контролюється міжнарод-
ними миротворцями.

Москві ж для дестабілізації полі-
тичного життя України і проштов-
хування свого пляну знищення 
української держави через „віднов-
лення його територіяльної ціліс-
ности“ потрібні постійна напруга 
на лінії поділу та нові втрати з обох 
сторін. Імперії не потрібен якийсь 
новий ласий шматочок території 
України. Їй потрібна вся Україна, 
що знову стала Малоросією.

П у т і н с ь к а  і н т е р п р е т а ц і я 
Мінських угод (без виконан-
ня Росією зобов’язань) посилено 
нав’язувалася Києву в 2015-2016 
роках в тому числі і з участю керів-
ників Франції та Німеччини. До 
чести української дипломатії, вона 
відбила цей натиск. При живому 
В. Путінові, при його необмежено-
му ресурсі озброєних до зубів ввіч-
ливих зелених чоловічків і соці-
яльних покидьків, мобілізованих 
з Росії, „повернення“ Донбасу – 
це контрольний постріл в голову 
України (уявіть собі, що трапить-

ся з Південною Кореєю – держа-
вою, набагато багатшою за Україну, 
– якщо вона погодиться на „повер-
нення“ Північної Кореї, при збе-
реженні Кім Чен Ина, його багато-
мільйонної армії, необмеженої під-
тримки сусіднього Китаю). Єдиний 
засіб захисту української держав-
ности від цієї загрози – ізоляція, 
гігієнічна карантина, демілітаризо-
вана зона на 100 кілометрів з між-
народними миротворцями.

Однак, вся (вже доброзич-
ливо почута в Москві) ритори-
ка В. Зеленського і його „бала-
кучих голів“ свідчить зовсім про 
інші наміри. При всіх тактичних 
суперечностях в їх висловлюван-
нях виділяється одна доміную-
ча лінія, яка після 21 липня ста-
не політикою всіх інститутів вла-
ди. Це нав’язаний Кремлем нара-
тив про внутрішньоукраїнський 
конфлікт і необхідність його подо-
лання. Це „повернення“ в обійми 
України донбаських „народних рес-
публік“ на путінських умовах (без 
будь-яких змін в сепаратистських 
республіках).

Український олігархат, що виріс 

на бандитських схемах з росій-
ськими колеґами, втомився від 
конфлікту з путінською Росією. У 
цивілізованому европейському біз-
несі йому нічого не світить. Але 
за повернення і прощення „гріхів“ 
2014 року треба заплатити зрадою 
самої ідеї України. Найважливішим 
показником реваншу, який уже 
багато в чому відбувся, є масове 
повернення (відрядження) з Росії 
в Україну політиків і чиновників 
часів Віктора Януковича. Динаміку 
повзучого реваншу чуйно вловили 
в зовнішньому світі. Захід ніколи 
не буде більш проукраїнським, ніж 
українське керівництво, і з полег-
шенням відмовиться від антикрем-
лівських санкцій при перших озна-
ках капітуляції української влади. 
Що, власне, вже й сталося з повер-
ненням Росії в Парляментську 
Асамблею Ради Европи.

„Газета по-українськи“

Андрій Піонтковський – росій-
ский політичний аналітик, опо-
зиційний до путінського режиму. 
Мешкає у Вашінґтоні.

(Закінчення зі стор. 4)

Хто веде Україну...
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виборів у жовтні ця підтримка могла 
впасти до катастрофічного мініму-
му. Бо українське суспільство дуже 
швидко отямлюється від абсолютно 
безпідставної евфорії. Ще наприкін-
ці червня опитування підводили до 
думки про однопартійне панування 
„Слуги народу“ у Верховній Раді. За 
перші 10 днів липня рейтинґ „Слу-
ги народу“ стрімко пішов униз, В. 
Зеленський кинувся їздити країною, 
брати, як то кажуть, за барки чинов-
ників, виганяти їх з залі, звільня-
ти з посад – і все це показувалося на 
телеекранах. Рейтинґ негайно поповз 
угору: українці люблять, коли їх так 
„високохудожньо“ ошукують. 

За тиждень до виборів соціоло-
ги вже були певні, що 5-відс. поріг 
успішно подолають, крім „Слуги 
народу“, Опозиційна плятформа „За 
життя“ Вадима Рабиновича і Вікто-
ра Медведчука, „Европейська солі-
дарність“ Петра Порошенка, „Бать-
ківщина“ Юлії Тимошенко і, „Сила 
і честь“ Ігоря Смешка чи навіть 
Аґрарна партія Михайла Поплав-
ського.

Втім, соціологічні дивовижі 
супроводжували цю виборчу кам-
панію від першого до останньо-
го дня. Буквально напередодні дві 
ніби солідні аґенції, Київський між-
народний інститут соціології і Соці-
ологічний центр Разумкова, пода-
ли результати опитувань, які різни-
лися на 11 відс. Тому інтриґа збе-
рігалася до останнього моменту. І 
справді бачимо несподіванки: за пар-
тійними списками „Слуга народу“ 
дістала 42 відс. голосів, „За життя“ 
– 11.5 відс., „Европейська солідар-
ність“ – 8.9 відс., „Батьківщина“ – 
7.6 відс., а п’ятою все ж виявилася не 
„Сила і честь“, а таки „Голос“ Святос-
лава Вакарчука, з 6.3 відс. одержаних 
голосів. 

У мажоритарних округах „Слуга 
народу“ дістала також значну пере-
вагу, отож ця фракція загалом нара-
ховуватие 250 депутатських манда-
тів – тобто потрібну для ухвален-
ня законопроєктів більшість. Хто ці 
„мажоритарники“, до яких супільних 
прошарків належать, як вони пере-
магали – це дуже цікава тема. „За 
життя“ матиме 37 мандатів, „Евро-
пейська солідарність“ – 25, „Батьків-
щина“ – 23, „Голос“ – 18.

Що було характерним для цих 
виборів? Передусім – пасивність гро-
мадян. З 29 млн. виборців проголо-
сувало лише 49 відс., це найнижчий 
показник за всі незалежні роки. Літо 
– не найкращий час для виборів, 
багато людей – понад 7 млн. – пере-
бувають поза межами країни. Мож-
ливо, політтехнологи „Слуги наро-
ду“ саме на це й розраховували. Тим 
не менше – загальна атмосфера була 
напружена. Протягом липня стало-
ся 4,000 порушень виборчого законо-
давства. У день виборів тільки в сто-
лиці їх зареєстровано 600. Це неза-
конна аґітація, фальшиві бюлетені, 
підкупи. У Бахмуті, місті Донецької 
области, наприклад, лічильна комі-
сія ще до моменту відкриття дільни-
ці попідписувала порожні бюлетені, 
таким чином намагаючись збільши-
ти відсоток голосів, поданих за Опо-
зиційну плятформу В. Медведчука і 
В. Рабиновича.

Варта уваги та обставина, що на 
закордонних виборчих дільницях 
найбільше голосів подано за „Евро-
пейську солідарність“.

Що ж далі? 30 наступних днів від-
ведено на створення парляментської 
коаліції, 60 днів – на формування 
нового Кабінету міністрів. З коалі-

цією Україна ніяк не може вийти на 
ясну дорогу. Її вимагає Конститу-
ція, однак, Венеціянська комісія дав-
но радить вдосконалити це поло-
ження. Насправді коаліція необхід-
на лише для двох речей – для обран-
ня прем’єр-міністра і членів Кабіне-
ту. Надалі ж депутати повині мати 
волю для виявлення власної пози-
ції і законодавчної ініціятиви. Це так 
скрізь у світі.

Тим часом подібного до того, що 
Президент В. Зеленський хоче яко-
мога тісніше унезалежнити депу-
татів, бо вже наприкінці дня вибо-
рів повідомив, що першим законом 
нової Верховної Ради буде скасуван-
ня депутатської недоторканости. В 
українських умовах нерозвинутої 
демократії і низької політичної куль-
тури це нестиме небезпеку: позбав-
лені законного імунітету, депутати 
опиняться під маніпулятивним тис-
ком.

Було б занадто риторичним запи-
танням – яку долю готує Україні пар-
ляментська коаліція, якщо її очолить 
„Слуга народу“? Тому що вже до цих 
виборів сталося багато такого, що 
підказує досить однозначну відпо-
відь.

Почнімо з прикрого для України 
дня 25 червня, коли Парляментська 
Асамблея Ради Европи, проміняв-
ши принципи на гроші, поверну-
ла до свого складу делеґацію Росії – 
країни-аґресора, злісного порушни-
ка міжнародного права, загарбни-
ка українського Криму і розпалюва-
ча війни на Донбасі. Українські пар-
ляментарі в ПАРЕ з протесту зали-
шили Страсбурґ, але в Києві Прези-
дент В. Зеленський так і не знайшов 
часу зустрітися з ними. А йдеться 
про надважливе: Українська держа-
ва – суб’єкт чи тільки об’єкт в між-
народній політичній грі? 

Не дивно, що український Мініс-
тер закордонних справ Павло Клім-
кін добровільно зрікся, також з про-
тесту, свого крісла. Ось його засте-
реження, проіґноровані президен-
том: „Найгірше буде, якщо Росія та 
Европа вирішать, що вони можуть 
домовитися за нашою спиною і 
спробують на’язати нам чужу стра-
тегію і тактику. Вже тепер у кулуа-
рах можна чути розмови, що Украї-
на є спільним сусідством України та 
Европи, тому мають бути й спільні 
дії. Насправді дії будуть російські, а 
Европа буде спостерігати. На жаль, 
недосвідченість нової команди цьо-
му сприяє, а економічного маневру 
в нас майже нема. Й от ми не встиг-
немо озирнутися, як відверту капі-
туляцію нам представлять як довго-
очікувану перемогу…“.

І вже представляють. За наказом 
Президента В. Зеленського укра-
їнське військо залишило Стани-
цю Луганську, у боях за визволен-
ня якої в серпні 2014 року віддали 
життя 68 патріотів-вояків. З погля-
ду військових, колишніх доброба-
тівців, волонтерів цей наказ ніщо 
інше, як крок до зради.

Ще один вияв фальшивої миро-
любности В. Зеленського: він забо-
ронив уже традиційну військову 
параду у Києві на День Незалежнос-
ти, чим викликав гостре невдово-
лення не лише в армійських серед-
овищах, але загалом у спільноті. В 
умовах війни і невідступности мос-
ковського окупанта ця парада слу-
гує свідченням непереможности 
української зброї і незнаної ніколи 
раніше поваги і любови українсько-
го народу до свого війська. 

Або візьмімо баждужість пре-
зидента до долі української мови. 
Коли „опобльоківці“ Юрій Бойко, 
В. Рабинович, Євген Мураєв пода-
ли до Конституційного суду вимо-

гу скасувати недавно ухвалений 
закон про українську мову і її зна-
чення як державної, В. Зеленський 
ні словом не зареаґував на це блюз-
нірство україножерів. Так само без 
жодної реакції залишилася ганебна 
заява голови президентського Офі-
су Андрія Богдана, що українська 
мова природна для кількох західніх 
анклавів, решту ж території України 
не слід позбавляти російської мови, 
бо там, зокрема на Донбасі, вона, 
на думку цього невігласа, нібито 
автентична й повинна дістати ста-
тус реґіональної. Та чи згодом він не 
скаже те саме про Одещину, Мико-
лаївщину, Херсонщину?

І відомо, чому мовчить прези-
дент – тому, що до самих виборів 
він чувся одним з російськомов-
ного „насєлєнія“ в Україні і свою 
російськомовну сценічну продук-
цію творив також для Росії. Тому 
що в його наївному баченні Росія – 
не ворог, не окупант, і знову й зно-
ву повторювана Володимиром Путі-
ном антиісторична вигадка, нібито 
росіяни і українці – „один народ“, у 
В. Зеленського не викликає ніяких 
сумнівів. Відразу після закінчення 
виборів він знову повторив те, що 
стане для нього фатальною помил-
кою, – що сподівається на конструк-
тивний діялог з В. Путіном. Тобто 
ця позиція нічим не різниться від 
пропутінської діяльности В. Мед-
ведчука, Ю. Бойка, В. Рабиновича, 
котрі, озброївшись депутатськими 
мандатами, от-от люто вчепляться в 
горло українській державі.

Ось не вдалося кремлівській 
аґентурі влаштувати телеміст між 
Києвом і Москвою, то наступно-
го дня на поклін до Кремля поїха-
ли Ю. Бойко і В. Медведчук, не став-
лячи при цьому до відома Прези-
дента В. Зеленського. А він далі мов-

чить, не бачить, що діється, не розу-
міє, що ці вороги української дер-
жави в нього на очах перебирають 
владу в країні.

Саме з таким природним для ньо-
го малоросійським сприйманням 
дійсности В. Зеленський дурить і 
себе, і своїх прихильників марною 
надією на порозуміння і замирення 
з Росією. Хоч, як і слід було чекати, 
його телефонічна розмова з В. Путі-
ном з приводу звільнення з росій-
ської тюрми українських військо-
вих моряків закінчилася нічим. З 
одного боку, кремлівська пропаґан-
да зображає перемогу В. Зеленсько-
го як доказ відмови українського 
суспільства від ідеалів і здобутків 
Революції Гідности, з іншого – не 
має найменшого наміру підтрима-
ти його, бо В. Путінові сильна вла-
да в Києві не потрібна, його метою є 
підштовхування української держа-
ви, руками самих українців – якщо 
проклятого зрадника В. Медведчука 
взагалі можна вважати українцем – 
до прірви, аби відтак знайти зруч-
ний привід зіштовхнути її туди. 

Коментуючи пацифістські уяв-
лення В. Зеленського, київський 
політолог Кирило Сазонов вжив 
дуже точний образ. Президент 
України веде себе щодо В. Путіна як 
немудрий зайчик щодо вовка. Зай-
чик гадає, що коли буде дуже чем-
ний, то вовк його не з’їсть.

Від чого свідомому українству 
негайно слід шукати надійних запо-
біжників? Від страшного зґвалту-
вання демократичного принци-
пу народного волевиявлення. Ця 
„зелена“ влада, судячи з її перших 
заяв і кроків, буде діяти мовби від 
імени більшости, за біблійним – 
„сліпці сліпих провадять“. І коли всі 
разом опиняться в ямі, не буде кого 
звинувачувати.

(Закінчення зі стор. 1)

Кого ж українці...

відбудеться 28-29 вересня 2019 року
в Центрі Української Спадщини «Союзівка» 

в Кергонксоні, Н.Й.

Крайовий З’їзд УПС відбудеться
 в п’ятницю ввечорі, 27-го вересня 2019 року.

Реєстраційні матеріяли будуть вислані електронно 
і будуть доступні на пластовій мережі США

www.plastusa.org.
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ВІДБИТКИ  РИСУНКИ  МАЛЮНКИ
Компанія William Greenbaum Fine Prints 

є в бізнесі понад 50 років. В даний час маємо 
для продажу 25 творів підписаних Я. Гніздовським. 

Також хочемо купити ще більше його 
відбиток, рисунків та малюнків.

JACQUES HNIZDOVSKY
WOODCUTS    LINOCUTS

William Greenbaum Fine Prints has been buying and selling 
prints and paintings by many different artists for 50 years.  
We are delighted to announce that we currently have more  

than 80 signed prints by Jacques Hnizdovsky for sale.

All inquiries are welcome. 
Please email us at wngreenbaum@verizon.net 

or phone us at 508-284-7036.

William Greenbaum Fine Prints
98 South Street

Rockport, MA 01966
www.greenbaumprints.com

Member: International Fine Print Dealers Association

ВСІ ТВОРИ МОЖНА ОГЛЯНУТИ НА ВЕБ-СТОРІНЦІ
www.greenbaumprints.com

Просимо звертатися з усіми питаннями на
wng@greenbaumprints.com

або по телефону,  508-284-7036 

William Greenbaum Fine Prints
98 South Street

Rockport, MA 01966 
Ґалерія відкрита за попереднім домовленням.

Член: International Fine Print Dealers Association

PO Box 746, Chester, NY 10918

щук свідчив, що після розстрілу 
С. Абрамович вантажив до авта 
два-три мішки речей і віз додому. 
С. Абрамович вибивав наганом у 
розстріляних золоті зуби і корон-
ки, загортав у папір і клав до 
кишені. С. Абрамович і Г. Петров 
розстріляним жінкам до піхов 

вставляли трубки і ложки. У 1939 
році було встановлено, що керів-
ник розстрільної бриґади С. Абра-
мович привласнив гроші репресо-
ваних у сумі 42,495 карбованців.

Військова колеґія Верховно-
го суду СРСР 18 квітня (в інших 
джерелах – 6 лютого) 1941 року 
засудила С. Борисова-Лендермана 
на вісім років таборів, О. Томина 
і С. Абрамовича на шість років, Л. 
Щербину на три роки, а М. Зудина 
на три роки умовно. 

Однак вироки вони не відбу-
ли. Почалася війна з Німеччиною 
і їх послали на фронт. С. Абрамо-
вич від 1943 року служив водієм 
і мав нагороди, О. Томин потра-
пив на фронт в серпні 1942 року і 
дослужився до посади заступни-
ка начальника Управління контр-
розвідки 1-го Білоруського фрон-
ту. С. Борисов-Лендерман від 1943 
року служив „за спеціяльністю“ — 
в особливих відділах НКВД.

Це дуже добре, що К. Богуслав-
ський розповів в Росії про звір-
ства НКВД, тому що вихованець 
цієї каральної системи Володимир 
Путін всіляко вигороджує катів. Я 
вже читав в архівах КҐБ про уман-
ську катівню і у 2001 році розпо-
вів про неї у книжці „1937“, вида-
ній у Львові з підтримкою Фун-
дації ім. Івана Багряного. До роз-
повіді К. Богуславського хочу 
додати біографії катів, тому що 
у 2018 році видав у Львові довід-
ник „Списки службовців НКВД в 
Україні (1935-1959)“ і вони там є. 

У справі ч. 912617, яку я читав, 

сказано: в Уманському окруж-
ному відділі НКВД влаштували 
„лабораторію“, у якій тортурували 
в’язнів. Г. Петров бив їх по черзі 
ніжкою від столу, а інші в цей час 
„качали гас“ – стояли під стіна-
ми і робили безупинні присідання 
або повзали по підлозі. На помер-
лих від тортур судовий медичний 
експерт Лебедєв виписував довід-
ки про смерть з вигаданих хво-
роб. Вчили катів „фахівці“ з Киє-
ва – Райхман і Бабич. Один з катів 
– Антон Данилов у 1959 році був 
заступником начальника Управ-
ління КҐБ у Львівській області. 

Ось життєписи кількох з них:
Капітан державної безпеки 

Борисов-Лендерман, Соломон Іса-
йович, єврей, народився в 1899 
році. Проходження служби: на 
9 лютого 1936 року – Київська 
область. Засуджений 6 лютого 
1941 року на вісім років позбав-
лення волі, але 21 січня 1943 року 
висланий на фронт. Помер в 1955 
році.

Томин, Олександр Сократович, 
українець, народився в 1901 році. 
Служив у Київській області і Мол-
давській АРСР. Арештований 3 
вересня 1938 року і засуджений 
6 лютого 1941 року Військовим 
трибуналом НКВД Київського 
округу на шість років. 13 серп-
ня 1942 року висланий на фронт, 
був заступником начальника від-
ділу контррозвідки „Смерш“ Біло-
руського фронту. Майор. Мав ряд 
нагород.

Ще р б и на ,  Ле он і д  С еме но -
вич, українець, народився в 1901 
році. В органах НКВД з 1931 року 
(Київська область). Військовий 
трибунал військ НКВД засудив 
його 6 лютого 1941 року на три 
роки ув’язнення.

Бабич, Ісай Яковлевич, єврей. 
Народився в 1902 році в Берис-
лаві Херсонської губернії. Слу-
жив у Миколаєві, Балті, Харкові, 
Вінниці, Одесі. У Києві виконував 
обов’язки начальника Управлін-
ня НКВД в 1938 році. Дослужив-
ся до звання генерал-лейтенанта, 
мав багато нагород. Помер 9 груд-
ня 1948 року в Москві. 

Ре й х м а н ,  Ле в  Ио с иф ов и ч , 
єврей, народився 1901 року Чер-
нігові. Член ВКП(б) з 1920 року. 
Проходження служби: на 8 січня 
1936 року – Центральний апарат 
НКВД УРСР, начальник відділу 
оборонної промисловости НКВД 
СРСР, арештований 24 жовтня 
1938 року, засуджений 25 січня 
1940 року до розстрілу, страчений 
26 січня 1940 року в Москві. Зван-
ня майор держбезпеки. Орден 
Червоної Зірки у 1937 році.  

Не варто думати, що в СРСР 
схаменулися і у 1938 році почали 
виправляти злочинність НКВД. 
Просто виконавці Великого теро-
ру зробили своє і мусіли піти у 
забуття. Був арештований і роз-
стріляний керівник НКВД Мико-
ла Єжов, його замінив Лаврен-
тій Берія. І йому, і Сталінові був 
потрібен гнучкіший і розумніший 
апарат НКВД. Старі кадри знищи-
ли, замість них прийшли випус-
кники вищих шкіл і військові, 
готові до праці з ідеологічно силь-
ними арештантами. 

Терор не  припинив ся.  Він 
набрав інших форм. І мав інших 
виконавців. При цьому нерозстрі-
лювані арештанти стали безко-
штовною робочою силою і це теж 
було вигідно владі. Лише за 1941-
1944 роки будівельні організації 
НКВД виконали 15 відс. всіх буді-
вельних робіт в СРСР.

(Закінчення зі стор. 6)

Кати лютували...

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
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LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

Peter Jarema Funeral Home, Inc.
129 EAST 7th STREET

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

B П’ ЯТНАДЦЯТУ БОЛЮЧУ РІЧИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ
 найдорожчого ЧОЛОВІКА, БАТЬКА і ДІДУСЯ 

З серпня 2004 року

св. п.

О. МІТРАТА

ЕВСТАХІЯ-ОСТАПА ҐОШУЛЯКА
 

довголітнього сотрудника 
при катедральному храмі св. Йосафата в Торонто

ЗАУПОКІЙНІ СВЯТІ ЛІТУРГІЇ
будуть відслужені:

• у катедрі св. свщ. Йосафата в Торонто;
• у церкві в Івано-франківську;
• у церкві свв. апостолів Петра і Павла в Чорткові;
• у церкві св. о. Николая в Торонто.

Прошу ласкаво о молитви за спокій душі.

Дружина ДАРІЯ, ДІТИ, ВНУКИ і ПРАВНУК ІЛЛЯ

просунути і „свою” резолюцію. Росіяни хотіли 
протягнути улюблену тему про „неонацистів” 
в Україні ,  загорнувши ї ї  в  правильну 
обгортку „про боротьбу із ксенофобією, 
аґресивним націоналізмом та пов’язаною з 
ним нетерпимістю”. Втім, маніпулятивний 
текст резолюції з такою назвою від російських 
авторів не знайшов підтримки в сесійній залі в 
Люксембурзі.

Хоча, текст резолюції ще був „квіточками” 
у порівнянні з „арґументами”, які російська 
сторона активно використовувала під час 
дебатів, передусім щодо пов’язаних з Україною 
питань. Здавалося, російські депутати просто 

забували, що вони виступають не в Держдумі чи 
на кремлівському ТБ. Один російський народний 
обранець ніс маячню про об’єкти біологічної 
зброї НАТО в Криму в минулому, інша депутатка 
з космосу бачила обстріли на Донбасі, ще одній 
– ввижалися українські снаряди з надписами 
„дітям Донбасу”.

ПА ОБСЕ vs ПАРЕ

Російська делеґація прогнозовано проголосувала 
проти Люксембурзької деклярації та її резолюцій. 
А пропаґандистська машина Кремля запрацювала 
знову на повну потужність, пояснюючи 
ситуацію своєму населенню звичним російським 
Д’Артаньяном, навколо якого усі погані люди.

Звичайно, рішення ПА ОБСЕ є необов’язковими 
і мають рекомендаційний характер, передусім 

для виконавчого виміру ОБСЕ (Ради міністрів). 
Зрозуміло, що і будь-які рекомендації для Росії 
– ніщо, особливо на тлі іґнорування аґресором 
обов’язкових рішень міжнародних організацій та 
судів.

Втім, найважливішим є те, що на щорічній сесії 
ПА ОБСЕ була продемонстрована міжнародна 
солідарність з Україною. Що Україна все ж не одна 
в протистоянні російському аґресорові, хоч як 
хотіла б показати зворотне кремлівська пропаґанда 
після тріюмфу РФ у ПАРЕ.

І також хочеться вірити, що прийняття усіх цих 
резолюцій в Парляментській Асамблеї ОБСЕ стало 
можливим не тому, що в цій організації росіяни не 
заборгували зі своїми внесками.

Василь Короткий, 
Відень

(Закінчення зі стор. 10)

Після зради в ПАРЕ...

України у війні, розв’язаній Росією. 
Президентові В. Зеленському здаєть-
ся‚ що Росія не прагне до тотального 
панування. Він розглядає цивіліза-
ційний російсько-український кон-
флікт лише як суперечку з неприєм-
ним сусідом. 

Також схоже на те, що для Пре-
зидента В. Зеленського українська 
мова не виступає основою націо-
нальної ідентичности, не зважаю-
чи на те, що понад 80 відс. населен-
ня України складають етнічні укра-
їнці. Йому йдеться здебільшого про 
гібридну ідентичність двох народів 
зі „спільною історією”. А всі дефор-
мації українського суспільства 
зовсім не є наслідком царської та 
комісарської соціяльної інженерії, 
що здійснювалася завдяки невимов-
ниому імперіялістичному гнітові і 
насильству.

ЛУК першою в діяспорі підняла 

тривогу щодо маріонеткового про-
московського режиму В. Янукови-
ча й мобілізувала канадців на під-
тримку української громадянської 
опозиції. Тоді, як і зараз, ми чули 
подібні зобов’язання щодо спільних 
західних цінностей та інвестицій-
них можливостей. З погляду ЛУК 
проблемою є те, що ми досі не почу-
ли від нового президента особистого 
зобов’язання досягти цілей, визначе-
них Революцією Гідности. Натомість 
на заходах у Торонто ми чули висо-
копоставлених урядовців з Европи, 
США і Канади, які набагато частіше 
згадували про досягнення Революції 
Гідности, ніж це робили Президент 
В. Зеленський та його делеґація.

Українці продовжують воювати 
за свою незалежність. Росія, як оку-
пант, наполягає на умовах миру, від-
повідних своїй аґресивній страте-
гії гібридної війни: щоб домінува-
ти в Україні не лише на фронті, але 
також із середини, в тилу. Революція 
Гідности винесла на порядок ден-
ний важливі довгострокові цілі, що 

визначатимуть перемогу України 
в цій боротьбі. Подібно до того, як 
українці були вирішальним чинни-
ком розпаду СРСР, так і теперішнє 
прагнення України до зрілої націо-
нальної державности спричинятиме 
знищення імперських амбіцій Росії. 

Тому ми не будемо закривати очі 
на всі применшення Президентом В. 
Зеленським реального впливу Рево-
люції Гідности. Замість цього він, 
вдаючись до озвучення невиразних 
банальностей, намагався предста-
вити їх в якості тез власної політи-
ки. Однак зараз не час для двознач-
ностей. Росія активно використо-
вує взаємні непорозуміння і невдо-
волення між партнерами України на 
міжнародній арені. Тому Україні сьо-
годні, як ніколи, потрібен головно-
командувач і державний діяч, який 
буде захищати національні інтере-
си й чітко артикулювати це україн-
ському народові, друзям України та 

її ворогам.
Оскільки наша організація свят-

кує своє 70-річчя, варто відзначи-
ти‚ що з моменту заснування у 1949 
році, тоді це була Канадська Ліґа 
Визволення України, а від 1991 року 
ЛУК, ми будемо надалі сприяти роз-
виткові канадських цінностей й 
ділитися нашою українською куль-
турною спадщиною з іншими наши-
ми канадцями. Ми працюватиме-
мо для того, щоб надавати україн-
цям ефективну підтримку у справі 
побудови безпечної, демократичної, 
суверенної і неподільної, незалеж-
ної, процвітаючої української наці-
ональної держави. Саме в рамках 
цих цілей ЛУК готовий підтриму-
вати політику Президента В. Зелен-
ського та його адміністрацію.

Роман Медик‚ 
президент Ліґи Українців Канади

Торонто

(Закінчення зі стор. 7)

Роздуми після візити...

Ділимося сумною вісткою, що відійшов у вічність 
наш найдорожчий муж, тато, дідусь, швагер, 

вірний син України

св. п.

МИХАЙЛО ЗВАРИЧ
народився 19 січня 1926 року 

в селі Осталовичі, Львівської області в Україні.

У глибокому смутку залишилися

дружина      - Стефанія з дому Мелничук,
син      - Роман (народний депутат України) з дружиною 

         Світланою і сином (внуком Покійного) Богданом 
         та внуком (правнуком Покійного) Пилипом,

син      - Ігор з дружиною д-р Мартою та дітьми (внуками 
         Покійного) Вікторією, Ніною та Максимом,

племінниця - Галина Пелех з мужом Ярославом і дітьми 
         Оксаною та Ігорем,

племінниця - Іванна Змисна,
племінниці  - Маруся і Петруся, доньки покійного брата Івана,
дружина покійного шваґра Карла Мелничука - Франка з родиною,
швагро       - Василь Мелничук з дружиною Лусею та родиною,
свати       - Оксана та Олег Лопатинські з родиною, 
та ближча й дальша родина в Україні та поза нею.

Михайло був членом багатьох українських організацій, зокре-
ма Організації Українськиї Націоналістів (ОУН). Ще в Німеччині був 
членом Пласту. В Америці Михайло був довголітнім головою Спілки 
Української Молоді (СУМ) в Йонкерсі. Був членом та згодом очолював 
Організацію Оборони Чотирьох Свобід України (ООЧСУ) в Йонкерсі. 
Був членом Українського Конгресового Комітету Америки (УККА), 
довголітнім головою Батьківського Комітету Школи Українознавства 
в Йонкерсі, та членом Українського Народного Союзу (УНС).

Вічна Йому пам’ять!
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часово окуповану територію сходу 
України.

Станом на травень 2018 року 
слідство повністю встановило при-
чини катастрофи рейсу МН17 і 
коло причетних осіб.

Ще з того моменту, як 28 верес-
ня 2016 року Об’єднана Слідча Гру-
па з розслідування причин ката-
строфи рейсу МН17 представи-
ла громадськості перші результати 
кримінального розслідування, які 
прямо звинувачують Росію в збит-
ті пасажирського літака, Кремль 
проводить інформаційну кампа-
нію з дискредитації цих результа-
тів, спотворюючи характер і ста-
тус встановленої слідством інфор-
мації. Російські медія та високопо-
садовці стверджують, що ,,озвуче-
ні результати розслідування – це 
лише одна із версій, з якою багато 
експертів не згідні”. Також росіяни 
заявляють, що висновки слідства 
мають ,,попередній характер”, тоб-
то, можуть бути змінені в міру над-
ходження нової інформації. 

Всі ці твердження є брехнею. 
Сьогодні вже не існує ,,різних вер-
сій катастрофи”, оскільки міжна-
родним слідством визначені всі 
причини загибелі рейсу МН17. 
Встановлений тип ракети, міс-
це її запуску, походження зенітно-
ракетної установки ,,Бук”, марш-
рут її доставки і виведення. Також 
достовірно визначено коло підо-
зрюваних осіб.

Тобто, всі озвучені слідством 
дані є встановленими факта-
ми з незаперечною арґументаці-
єю і доказовою базою. Крім того, 
голяндські слідчі неодноразово 
заявляли, що вже не існує будь-
якої додаткової інформації, яка 
могла би змінити висновки комі-
сії про причини катастрофи рей-
су МН17.

Наразі триває процес збору 
доказів і остаточного визначення 
ступеня провини всіх достовірно 
встановлених підозрюваних осіб.

19 червня Об’єднана Слідча Гру-
па назвала імена чотирьох людей, 
яких підозрюють у причетності до 
збиття літака. Це:

• Ігор Ґіркін (Стрєлков) – пол-
ковник ФСБ Росії у відставці, 
колишній ,,міністер оборони” так 
званої ,,ДНР”;

• Сергій Дубинський, відставний 
офіцер ҐРУ збройних сил РФ;

• Олег Пулатов, підполковник 
запасу повітряно-десантних військ 
збройних сил РФ;

• Леонід Харченко, громадянин 
України, командир розвідуваль-
ного підрозділу ,,ҐРУ” так званої 
,,ДНР”.

П р ок у р ат у р а  Н і д е рл я н д і в 
також видала міжнародні накази 
на арешт підозрюваних, а Служба 
безпеки України оголосила підозру 
чотирьом фігурантам справи.

Як заявив представник прокура-

тури Нідерляндів Фред Вестербеке, 
відповідно до угоди між Австра-
лією, Нідерляндами, Україною, 
Маляйзією та Бельгією, пересліду-
вання підозрюваних буде відбува-
тись відповідно до нідерляндсько-
го законодавства, а справу слухати-
ме нідерляндський суд, який роз-
почнеться у березні 2020 року.

Крім того, Ф. Вестербеке зазна-
чив, що Росія вже понад рік від-
мовляється відповідати на запи-
тання щодо катастрофи.

Варто сказати, що значний вне-
сок у встановленні слідством істи-
ни щодо рейсу МН17 роблять жур-
налісти-дослідники з організації 
Bellingcat, The Insider і Вашінґтон-
ського бюра McClatchy, які займа-
ються розслідуваннями з відкри-
тих джерел. Вони аналізують фото-
графії, відео, супутникові знімки, 
акавнти в соціяльних мережах та 
іншу інформацію з інтернету.

Паралельно з офіційним слід-
ством у Bellingcat встановили 
номер ЗРК ,,Бук”, з якого збили 
літак МН17, військову частину, до 
якої він належав, маршрут пере-
сування ракетної установки, його 
супровідні транспортні засоби, а 
також ідентифікували коло при-
четних до катастрофи осіб.

Експерти Bellingcat співпрацю-
ють з Об’єднаною Слідчою Групою 
і передають їй усю виявлену інфор-
мацію. За словами Еліота Гіґінса, 
засновника цієї спільноти жур-
налістів, їх висновки збігаються 
з висновками Об’єднаної Слідчої 
Групи.

Доречно нагадати, що Росія 
заявляє, нібито ,,Україна не пови-
нна входити в Об’єднану Слідчу 
Групу, оскільки є зацікавленою сто-
роною. В свою чергу, Москва не 
може визнати результати офіційно-
го розслідування, оскільки Росія не 
входила в Об’єднану Слідчу Групу”. 
Так, у своїх постійних спробах дис-
кредитувати слідство та уникну-
ти відповідальности, Кремль спо-
творює положення міжнародного 
законодавства щодо розслідування 
авіякатастроф. Насправді, у відпо-
відності до міжнародного законо-
давства, в Об’єднану Слідчу Групу 
мають входити: країна, на терито-
рії якої сталася подія; країна, гро-
мадяни якої постраждали; країна 
походження авіякомпанії. Окремо 
залучаються експерти з розшиф-
рування даних ,,чорних скриньок” 
та представники виробника літака. 
Крім того, країна, на території якої 
сталася подія, має право очолити 
слідчі дії. Але Україна добровіль-
но передала Нідерляндам техніч-
ну частину розслідування і головну 
ролю у кримінальному розсліду-
ванні, щоб не бути звинуваченою у 
заанґажованості. 

Очевидно, що Росія не відпові-
дає жодному з критеріїв міжнарод-
ного законодавства, аби мати пра-
во бути у складі Об’єднаної Слідчої 
Групи. Її заяви щодо ,,невизнання 
результатів розслідування” є лише 
елементом пропаґанди.

Ще однією спробою уникнути 
відповідальности є заяви Кремля 
про те, що ,,провина за катастрофу 
лежить на Україні, оскільки вона не 
закрила небо над зоною бойових 
дій”. Більше того, російські медія 
пишуть, що ,,не так важливо, хто 
збив літак МН17, а важливо, що 
Україна не закрила небо”.

Але  вже  в  першом у зв і т і 
Об’єднаної Слідчої Групи сказано, 
що норми ІКАО не вимагали від 
України повністю закривати небо, 
а підвищення Києвом нижньо-
го порога дозволеної висоти для 
польотів цивільної авіяції до 9.75 
кілометрів відповідають вимогам 
міжнародного права. Катастрофа 
літака відбулася на висоті 10,058 
метрів.

Крім того, є ще один важливий 
момент, про який ніколи не гово-
рить Москва. Норми ІКАО вима-
гають від країн повідомляти про 
розгортання своїх систем проти-
повітряної оборони (ППО) в зонах 
польотів цивільної авіяції. Чи то 
збройний конфлікт, чи військо-
ві навчання, завжди держава, яка 
приводить протиповітряну оборо-
ну в бойову готовність, має закри-
вати небо в зоні її дії, попереджаю-
чи про це ІКАО. Той факт, що Росія 
не попередила ІКАО про актив-
ність своєї протиповітряної обо-
рони в зоні польотів цивільної аві-
яції, покладає на неї відповідаль-
ність за незакрите небо над Донба-
сом 17 липня 2014 року. 

Незважаючи на те, що Москва 
постійно деклярує свою ,,готов-
ність сприяти” слідству у спра-
ві про катастрофу рейсу МН17 і 
, ,надавати будь-яку необхідну 
допомогу”, в дійсності все відбува-
ється навпаки.

Ще 30 липня 2015 року Росія в 
Раді Безпеки ООН наклала вето на 
проєкт резолюції про створення 
міжнародного трибуналу для при-
тягнення до кримінальної відпо-
відальности винних у катастрофі 
рейсу МН17. З 15 країн-учасниць 
Ради Безпеки ООН Росія єди-
на проголосувала ,,проти”. Пози-
цію Москви неможливо пояснити 
інакше, окрім як спробою захисти-
ти винуватців катастрофи від кри-
мінальної відповідальности.

Голова Ради безпеки на тран-
спорті Нідерляндів Тіббе Яустра 
також заявляв про спроби Росії 
перешкодити слідству: ,,Щоразу 
росіяни приходять з новими істо-
ріями і новими доповідачами. У 
мене склалося враження, що вони 
намагаються забракувати звіт, і не 
важливо, з якої причини. Росіяни 
протягом одного тижня двічі або 
тричі змінювали свою позицію”.

Крім того, із самого почат-
ку розслідування підконтроль-
ні Москві бойовики так званої 
ДНР перешкоджали голяндським 
слідчим виконувати свою робо-
ту, бльокуючи їм доступ до місця 
падіння літака. У звіті Ради наці-
ональної безпеки Нідерляндів є 
відомості про те, що в деяких тілах 

загиблих на борту рейсу МН17 
були виявлені хірургічні скоби, 
що свідчить про спроби бойови-
ків витягти з тіл ракетні елементи 
ураження. 

Після презентації 24 травня 
2018 року Об’єднаною Слідчою 
Групою проміжних результатів 
розслідування Сполучені Штати 
Америки та Европейський Союз 
закликали Росію визнати свою 
провину у загибелі пасажирсько-
го лайнера. Крім того, США закли-
кали Росію поважати і виконува-
ти Резолюцію ч. 2166 Ради Безпеки 
ООН від 2014 року, яка зобов’язує 
усі країни повною мірою співп-
рацювати зі слідством для вста-
новлення та притягнення до від-
повідальности причетних осіб. У 
Державному департаменті США 
тоді заявили: ,,Настав час для Росії 
припинити брехню і пояснити 
свою роль у збитті літака”.

В свою чергу, уряди Нідерляндів 
та Австралії виступили зі спіль-
ною заявою, у якій відповідаль-
ність за знищення рейсу МН17 
покладається на Росію.

8 липня 2019 року в Києві прой-
шов саміт Україна-ЕС, в підсум-
ковій заяві якого керівництво 
інституцій Европейського Сою-
зу та Президент України Володи-
мир Зеленський нагадали, що 17 
липня виповнюється п’ять років з 
дня катастрофи рейсу MH17, яка 
забрала життя 298 осіб, і наголо-
сили: ,,Ми очікуємо дієве притяг-
нення до відповідальности винних 
у цій трагедії та закликаємо Росій-
ську Федерацію визнати свою від-
повідальність і співпрацювати 
повною мірою з тим, щоб віднови-
ти справедливість“. 

,,У цьому контексті Україна та 
EС вітають оголошення 19 червня 
в Нідерляндах Спільною слідчою 
групою кримінальних обвинува-
чень проти чотирьох осіб, закли-
кають Росію до повної співпраці з 
триваючим слідством і висловлю-
ють свою впевненість у незалеж-
ності і професіоналізмі подальших 
юридичних процедур“.

На превеликий жаль, ката-
строфа авіялайнера ,,Boeing 777-
200ЕR” авіякомпанії Маляйзій-
ських міжнародних авіяліній ста-
ла продовженням розпочатої 
,,гібридної” (асиметричної) зброй-
ної аґресії РФ проти України, яка 
через трагедію рейсу МН17 тор-
кнулася багатьох країн світу. Без-
відповідальність та безкарність 
за здійснення цього та інших зло-
чинів тільки формують умови 
зростання нової аґресії, проявів 
впевнености у вседозволеності, а 
також можливостей появи нових 
катастроф. Прикро, що це не усві-
домлюється сучасним політичним 
керівництвом Росії.

Полковник Андрій Ординович 
– військовий аташе і тимчасо-
во виконуючий обов’язки aташе з 
питань оборони, Посольствo Украї-
ни в Сполучених Штатах Америки.

(Закінчення зі стор. 5)

Катастрофа рейсу...

(понад 62 відс.), електорат України 
довів, що вони серйозно ставлять-
ся до виконання свого громадян-
ського обов’язку.

До с т р оков і  па рл я ме н т с ь к і 
вибори 2019 року стали важли-
вим кроком у консолідації демо-
кратії в Україні. Враховуючи, що 
ці вибори відбувалися в складно-
му політичному та безпековому 

середовищі, Центральна вибор-
ча комісія доклала всіх зусиль для 
проведення виборів по всій краї-
ні. Через незаконну анексію Кри-
му Російською Федерацією і вій-
ськові дії, що тривають на Донбасі 
і підживлюються Росією, вибори 
не проводилися в деяких округах 
Донецької та Луганської облас-
тей, а також на незаконно окупо-
ваному Кримському півострові. 
УККА відзначає неупереджені та 
ефективні дії Центральної вибор-
чої комісії України, якій вдалося 

мобілізуватися в такий короткий 
період часу та забезпечити прове-
дення 21 липня позачергових пар-
ляментських виборiв.

УККА підтримує український 
народ у його прагненні до демо-
кратичної, територіяльно ціліс-
ної та об’єднаної України і бажає 
новообраному Парляментові від-
стоювати інтереси своїх грома-
дян і провести ключові реформи 
для забезпечення територіяльної 
цілісности, зміцнення демократії, 
боротьби з вкоріненою корупцією 

та наближення України до Евроат-
лантичної спільноти.

І, нарешті, УККА висловлює 
щиру подяку своїм міжнарод-
ним спостерігачам за їх активну 
роботу на виборах – багато хто з 
них вже втретє цього року добро-
вільно віддали свій час і власні 
кошти щоби бути членами нашої 
місії зі спостереження за вибора-
ми. Їх прихильність та відданість 
принципам демократії та Укра-
їні заслуговують на визнання і 
похвалу.

(Закінчення зі стор. 1)

Україна доводить...
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SUMA 
LoanPay

ПІДПИШІТЬСЯ НА ПОСЛУГУ LOANPAY НА WWW.SUMAFCU.ORG

Потрібна Вам 
гнучкість 

при оплаті 
кредиту!

ПРЕДСТАВЛЯЄМО…

Сплачуйте свої кредити у СУМА своїми дебетовими 
картками та рахунками з інших банків за допомогою 
сервісу SUMA LoanPay, який є зручним способом 
здійснення одноразових, повторюваних або 
автоматичних платежів через комп’ютери, мобільні 
пристрої або особисто.

SUMA LoanPay - це легкий спосіб оплатити кредит у 
СУМА за допомогою рахунків іншої фінансової установи.

Login to SUMA LoanPay
Pay with Bank Account or Debit Card

Щоб зареєструватися, шукайте

на домашній сторінці СУМА

Наші зручно розташовані філії до Ваших послуг

1-888-644-SUMA (7862) | Відвідайте нас онлайн www.sumafcu.org


