
реджувальна театралізована акція 
„Зупинимо наступ на український 
простір” на підтримку звернення. 

Учасники акції прагнуть нагадати 
можновладцям, що захист мови і 
культурно-інформаційного простору 
– це речі, які українці боронитимуть 
за будь-яку ціну всіма передбачени-
ми законом засобами. І закликають 
депутатів замість збурення і штуч-
ного розколу суспільства на мовно-
му ґрунті – сконцентруватися на роз-
в’язанні соціяльних та економічних 
проблем українських громадян. 

Організаторами акції виступила 
спільнота „Мова об’єднує”, до якої 
належать, зокрема, добровольчий 
рух „Безкоштовні курси української 
мови”, громадянський рух „Відсіч”, 
рух „Простір свободи”.

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 15 червня понад 100 мист-
ців, учених, журналістів, ветеранів та 
громадських діячів оприлюднили 
звернення з закликом до органів 
влади зупинити наступ на україн-
ський простір. 

Серед них, зокрема, в’язні путін-
ського режиму, донецький релігієзна-
вець Ігор Козловський та кримчанин 
Володимир Балух, акторки Ірма 
Вітовська, Римма Зюбіна, письменни-
ки Юрій Винничук, Андрій Коко тюха, 
Тарас Антипович, Ірен Роздо будько, 
кінорежисери Ахтем Сеітаб лаєв та 
Володимир Тихий, публіцисти Вах-
танг Кіпіані та Віталій Порт ніков, 
музиканти Тарас Компані чен ко, Юрій 
Журавель, правник-міжнародник 
Володимир Василенко, відомі мовоз-
навці Лариса Масенко, Юрій Шевчук, 
колишня очільниця Мініс тер ства 
охорони здоров’я Уляна Супрун.

Автори звернення закликали зня-
ти з розгляду законопроєкт „Слуги 
народу” Максима Бужанського ч. 
2362, що дозволяє навчання в шко-
лах не державною мовою, і припини-
ти спроби відновлення зросійщення 
освіти. Вони також закликали під час 
розгляду законопроєкту „Про медія” 
не допустити послаблення жодної 
чинної законодавчої норми, що захи-
щає українську мову та національ-
ний інформаційний простір, зберег-
ти чинний перелік осіб, що загрожу-
ють національній безпеці та механіз-
ми його наповнення і застосування, 
відмовитися від спроб ревізії Закону 
„Про забезпечення функціонування 
української мови як державної”.

17 червня перед входом до коміте-
тів Верховної Ради відбулася попе-

Активісти виступили на захист мови

КИЇВ. – Унаслідок сильних злив 
протягом 22-23 червня було підто-
плено майже 200 населених пунктів 
в Івано-Франківській, Чернівецькій, 
Львівській та Закарпатській облас-
тях. Зруйновано багато кілометрів 
автодоріг, берегових укріплень та 
мостів, порушено транспортне спо-
лучення із 34 населеними пунктами.

Прем’єр-міністер України Денис 
Шмигаль вважає, що ситуація у під-
топлених районах західної України 
критична.

В Івано-Франківській області удар 
прийшовся на Верховинський, 
Косівський, Рожняківський райони. 
Фактично випало до 70 відс. місячної 
норми опадів. Це спричинило потуж-
ні потоки, які на своєму шляху руй-
нували, дамби, мости і переходи. 

В Івано-Франківській області заги-
нуло троє людей від стихії, одна – 
зникла безвісти.

Унаслідок ускладнення погодних 
умов станом на ранок 24 червня зне-
струмлено 120 населених пунктів у 
шести областях. 

Прем’єр-міністер Д. Шмигаль, 
Міністер внутрішніх справ Арсен 
Аваков, командувач Національної 
ґвардії України Микола Балан, голо-
ва Державної служби надзвичайних 
ситуацій України Микола Чечоткін 
вилетіли до Івано-Франківської 
області для координації сил у подо-
ланні негоди. 

А. Аваков заявив, що до потерпілих 
областей направлено 150 військових 

Ситуація в затоплених районах
західних областей критична
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Попереджувальна акція „Зупинимо наступ на український простір”. (Фото: 
Георгій Лук’янчук)
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Видає Український Народний Союз

80 років тому СРСР окупував країни Балтії
Ірина Штогрин 
Радіо Свобода 

Таємні домовленості, шантаж і 
погрози, виставляння себе рятівни-
ком-миротворцем, розкол еліт, під-
куп і задіяння „п’ятої колони”, про-
вокації із подальшим звинувачен-
ням жертви нападу в їхньому вчи-
ненні, розміщення військ на кордо-
ні, ультиматум, створення умов для 
унеможливлення надання міжна-
родної підтримки, введення вій-
ськового континґенту, проведення 
фіктивних виборів, встановлення 
маріонеткових урядів, демонтаж 
державности, репресії – так вигля-

(Закінчення на стор. 10)
Радянські війська окуповують Латвію. Рига, 17 червня 1940 року. (Фото: 
„Історична правда”) 

Затоплені території західної України. (Фото: Державна служба з надзви-
чайних ситуацій)

(Continued on page 14)
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 � Вшанували героїв Берестецької битви

РІВНЕ. – 21 червня на території Національного 
історико-меморіяльного заповідника „Поле 
Берестецької битви” представники влади та 
громадськости з участю предстоятеля Пра-
во славної Церкви України Митрополита 
Епіфа нія вшанували полеглих героїв-коза-
ків. Богослужіння транслювали місцеві теле-
канали. Берестецька битва відбулася 18-30 
червня 1651 року між Військом Запорозьким 
під командуванням гетьмана Богдана Хмель-
ницького і союзним йому кримсько-єдисан-
ським військом Ісляма III Ґерая з одного боку 
та армією Речі Посполитої під командуванням 
Яна II Казимира. Це була наймаштабніша битва 
часів Хмельниччини. („Укрінформ”)

 � Евросоюз продовжив санкції 

КИЇВ. – 18 червня Міністер закордонних справ 
України Дмитро Кулеба повідомив: „Сьогодні 
Рада Евросоюзу продовжила до червня 2021 
санкції проти Росії за незаконну окупацію 
Криму. Вдячний за це рішення”. Він додав, що 
треба підвищувати тиск за порушення прав 
людини, „пашпортизацію”, запуск залізнично-
го сполучення через Керченську протоку і 
незаконні голосування у Криму. Европейський 
Союз у липні 2014 року запровадив еконо-
мічні санкції проти Росії за анексію Криму та 
дії з дестабілізації ситуації на сході України. У 
вересні 2014 року ці санкції було посилено. 
(„Укрінформ”)

 � Закидали яйцями авто Рабиновича

ЧЕРНІГІВ. – 18 червня поліція затримала понад 
10 радикально налаштованих молодиків, які 
під час візити до Чернігова депутата Верховної 
Ради України Вадима Рабиновича намагалася 
перекрити рух його транспорту та закидала 
яйцями його автомобіль. Зробили це представ-
ники чернігівського осередку Національного 
корпусу. Його очільник Олександр Тарнавсь-
кий повідомив, що конфлікт спровокувало 
паркування В. Рабиновичом автомобіля у пішо-
хідній зоні. За його словами, представники 
Національного корпусу бльокували рух корте-
жу, аби поліція склала на водіїв протоколи за 
порушення правил. („Укрінформ”)

 � „Шахтар” став чемпіоном України 

КИЇВ. – Футболісти донецького „Шахтаря” 
достроково стали 20 червня чемпіонами 
України. У 27-му турі прем’єр-ліґи донеччани на 
столичному стадіоні „Олімпійський” перемогли 
„Олександрію” – 3:2. Це вже 13-те чемпіонство 
„Шахтаря” і четверте поспіль. Більше звитяг у 
чемпіонатах незалежної України мають лише 
київські динамівці – 15. („Укрінформ”)

 � Угода щодо „зеленого” тарифу

КИЇВ. – 12 червня Кабінетові Міністрів наре-
шті вдалося підписати Меморандум про вза-
єморозуміння щодо вреґулювання проблем-
них питань у сфері відновлюваної енерґети-
ки. Документ довго узгоджували, шукаючи 
компроміси. Проте, підписи під ним наразі 
поставили представники лише Европейсько-
українського енерґетичного аґентства та 
Української вітроенерґетичної асоціяції. 
Переговори тривають. Власники відновлю-
ваних джерел енерґії добровільно погоджу-
ються на реструктуризацію „зелених” тарифів. 
Для усіх виробників „зелений” тариф діятиме 
до 31 грудня 2029 року включно. Крім того, 
посилюється відповідальність за недостатнє 
чи понаднормове виробництво електроенер-
ґії. („Укрінформ”)

 � Стався вибух в Дарниці

КИЇВ. – У багатоповерховому житловому 
будинку в Дарницькому районі Києва 21 черв-
ня стався потужний вибух, знайдено тіла трьох 
загиблих. Внаслідок вибуху зруйновано п’ятий, 
шостий, сьомий та восьмий поверхи. З будинку 
було евакуйовано 23 особи. („Укрінформ”)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Пам’ятні дати 2020 року

ЛИПЕНЬ 
1 – 130 років від дня народження Юліяна 

Налисника (1890-1960), українського військового 
та громадського діяча, дипломата, правника, адво-
ката (США)

4 – 130 років від дня народження Адама Солтиса 
(1890-1968), українського та польського компози-
тора, дириґента, педагога

5 – 190 років від дня заснування (1830) Харків-
ської державної наукової бібліотеки ім. Володими-
ра  Короленка (на той час – Харківська губернська 
публічна бібліотека)

120 років від дня народження Юрія Смолича 
(1900-1976), українського письменника, прозаїка, 
публіциста, драматурга, мемуариста, критика, 
журналіста, громадсько-політичного діяча

16 – 30 років від дня прийняття (1990) Верхов-
ною Радою Деклярації про Державний Суверенітет 
України 

22 – 150 років від дня народження Іллі Золот-
ниць кого (1870-1930), українського правника, 
державного діяча 

25 – 125 років від дня народження Івана Неділь-
ського (1895-1970), українського композитора, 
віолончеліста, педагога (США)

110 років від дня народження Михайла Кміта 
(1910-1981), австралійського художника україн-
ського походження

28 – 140 років від дня народження Володимира 
Винниченка (1880-1951), українського політично-
го та державного діяча, письменника, прозаїка, 
драматурга, художника

31 – 230 років від дня народження Олександра 
Марковича (1790-1865), українського історика, 
етнографа, філантропа, громадського діяча

170 років від дня народження Сергія Подолин-
ського (1850-1891), українського науковця, еконо-
міста, фізика, соціолога, лікаря, громадсько-полі-
тичного діяча, публіциста

Цього місяця виповнюється 100 років від часу 
утворення (1920) Української Військової Органі-
зації (УВО) під проводом Євгена Коновальця

СЕРПЕНЬ
3 - 140 років від дня народження Євгенії 

Макарушки (Мулик‚ 1880-1977), української гро-
мадської діячки, активістки жіночого руху (США)

140 років від дня народження Трохима 
Романченка (1880-1930), українського письмен-
ника, поета, перекладача, етнографа, громадсько-
го діяча

5 - 125 років від дня народження Федора 
Козубовського (1895–1938?), українського архео-
лога, музеєзнавця, бібліографа (за іншими даними 
народився 15 липня)

7 - 110 років від дня народження Віри Лисенко 
(Лесик‚ 1910-1975), української письменниці 
(Канада)

9 - 190 років від дня народження Пармена 
Забелло (Забіла‚ 1830-1917), українського скуль-
птора

130 років від дня народження Михайла Івченка 
(1890-1939), українського письменника, прозаїка, 
журналіста, літературознавця

11 - 70 років від дня народження Стіва (Стівена, 
Стефана, Степана) Возняка (1950), американсько-
го винахідника українського походження, піонера 
комп’ютерних технологій, конструктора одного з 
перших персональних комп’ютерів у світі

12 - 210 років від дня народження Аполлона 
Мокрицького (1810-1870), українського та росій-
ського живописця, педагога 

130 років від дня народження Олександра 
Вишнівського (1890-1975), українського військо-
вого діяча, полковника Армії УНР

110 років від дня народження Олекси (Олеся) 
Гай-Головка (1910-2006), українського письмен-
ника, поета, літературознавця, журналіста, гро-
мадського діяча (Канада)

13 - 130 років від дня народження Володимира 
Кедровського (1890-1970), українського публіцис-
та, журналіста, військового та громадсько-полі-
тичного діяча, полковника Армії УНР

18 - 140 років від дня народження Осипа Кузьми 
(1880-1954), українського видавця, культурно-
освітнього діяча

20 - 125 років від дня народження Омеляна 
Нижанківського (1895-1973), українського піяніс-
та, органіста, композитора, музиколога, педагога

21 - 125 років від дня народження Юрія Воро-
ного (1895-1961), українського хірурга, який здій-
снив першу у світі операцію з пересадки органа 
(нирки) живій людині

110 років від дня народження о. Дмитра Блаже-
йовського (1910-2011), українського історика, 
майстра художньої вишивки, священника, церков-
ного діяча

23 - День Державного Прапора України 
120 років від дня народження Лавра (Лаврентія) 

Дяченка (1900-1937), українського поета, публі-
циста

24 - День Незалежности України (1991)
25 - 80 років від дня народження Миколи 

Жулинського (1940), українського літературоз-
навця, критика, громадсько-політичного діяча 

Цього місяця виповнюється 90 років від засну-
вання (1930) Уманського державного педагогіч-
ного інституту ім. Павла Тичини (на той час – 
Інститут соціяльного виховання)

ВЕРЕСЕНЬ
1 - День знань
2 - 175 років від дня народження Івана  Рудченка 

(1845-1905), українського письменника, перекла-
дача, етнографа, фольклориста, критика

90 років від дня народження Андрія Добрян сь-
кого (1930-2012), українського та американсь кого 
оперного та концертно-камерного співака

5 - 150 років від дня народження Володимира 
Сікевича (1870-1952), українського військового та 
політичного діяча, генерала Армії УНР

6 - 130 років від дня народження Северина 
Левицького (1890-1962), українського пластового 
та громадського діяча, педагога (США)

80 років від дня народження Юрія Шимка 
(1940), українського громадсько-політичного дія-
ча (Канада)

9 -100 років від дня заснування (1920) в Києві 
Серійного заводу „Антонов“ (на той час – Держав-
ний авіяційний завод ч. 12)

120 років від дня народження Олександра 
Смакули (1900-1983), українського фізика, фахів-
ця в галузі кристалографії, винахідника антиреф-
лексійного покриття лінз, фундатора квантової 
органічної хемії (США)

10 - 160 років від дня народження Володимира 
Коцовського (1860-1921), українського літерату-
рознавця, філолога, письменника, перекладача, 
педагога

80 років від дня народження Миколи Горбаля 
(1940), українського поета, музиканта, правоза-
хисника, громадсько-політичного діяча 

12 - 120 років від дня народження Леся Лозов-
ського (1900-1922), українського графіка

110 років від дня народження Любови Дражев-
ської (1910-2006), української журналістки, літе-
ратурознавця, редактора, громадської діячки

16 - 200 років від дня відкриття (1820) Ніжинсь-
кого державного університету ім. Миколи Гоголя 
(на той час – Гімназія вищих наук князя О. А. Без-
бородька)

19 - 60 років від дня народження Оксани Забуж-
ко (1960), української письменниці, поетеси, есе-
їстки, перекладачки, культуролога, громадської 
діячки

23 - 130 років від дня народження Аркадія Казки 
(1890-1929), українського поета, перекладача, 
педагога 

Національна  бібліотека України ім. Ярослава Мудрого – провідний державний культур-
ний, освітній, науково-інформаційний заклад – підготувала перелік пам’ятних дат 2020 
року. Нижче вміщені найважливі з них за третій квартал 2020 року.

(Закінчення на стор. 4)
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 � Зеленський нагородив медиків 

КИЇВ. – 21 червня Президент Володимир 
Зеленський нагородив 122 медичних пра-
цівників з нагоди їх професійного свята за 
значний особистий внесок у розвиток вітчиз-
няної системи охорони здоров’я, надання 
кваліфікованої медичної допомоги, рятування 
життя людей, сумлінну працю. В. Зеленський 
також присвоїв ряд почесних звань – заслу-
женого донора України, заслуженого лікаря, 
заслуженого працівника охорони здоров’я 
України ряду осіб. („Укрінформ”)

 � Поховали Олексія Порошенка

КИЇВ. – 19 червня попрощались з батьком 
експре зидента України Петра Порошенка – 
Олексієм Порошенком, який пішов з життя 
16 червня після інсульту. Панахиду відслу-
жили у Михайлівському соборі. Службу про-
вів Митрополит Епіфаній. П. Порошенко при-
їхав разом з дружиною Мариною та дітьми. 
11 червня О. Порошенкові виповнилося 84 
роки. У радянські часи О. Порошенко пра-
цював у сільському господарстві, а в неза-
лежній Україні керував родинним бізнесом 
Порошенків, коли син пішов у політику. (ВВС)

 � До 100-річчя театру ім. Франка 

КИЇВ. – 21 червня Акціонерне товариство 
„Укрпошта” випустило поштову марку, при-
свячену 100-річчю Національного академіч-
ного драматичного театру ім. Івана Франка. 
На марці зображено сам театр, а на купо-
нах засновники театру Гнат Юра та Амвросій 
Бучма, акторка Наталія Ужвій, театральний 
режисер Сергій Данченко і Богдан Ступка, 
який очолював театр в 2001-2012 роках. Театр 
ім. Ів. Франка заснували у Вінниці 1920 року 
актори Молодого театру на чолі з Г. Юрою та 
актори Нового Львівського театру на чолі з 
А. Бучмою. 1923 року театр було переведе-
но до Харкова, а влітку 1926 року до Києва. 
(„Укрінформ”))

 � Грабіжник убив поліцая

ДНІПРО. – 19 червня у місті був скоєний роз-
бійний напад, під час якого нападник, погро-
жуючи зброєю, викрав близько 4 млн. грн., 
що перевозилися з хлібозаводу до банку. Для 
затримання правопорушника оперативникам 
та нарядам патрульних надали прикмети зло-
вмисника та опис автомобіля. Поліцаї помі-
тили схожий за описом автомобіль. Для вста-
новлення особи підозрюваного вони вирі-
шили доставити його до відділення поліції в 
його власному автомобілі. Під час руху зло-
вмисник, який сидів на задньому сидінні, зміг 
дістати з-під сидіння пістолет та вистрелити у 
поліцейського, який перебував поруч. Потім 
направив зброю в бік поліцая, який сидів за 
кермом. Той зупинив авто та допоміг поране-
ному колезі забрати зброю у нападника. Після 
того, як на зловмисника одягнули кайданки, 
поранений поліцай помер. („Укрінформ”)

 � Поліція перевірятиме вагу авт 

КИЇВ. – 19 червня Кабінет Міністрів надав 
додаткові повноваження Міністерству вну-
трішніх справ (МВС) і Національній поліції 
щодо габаритно-вагової контролі транспорт-
них засобів, щоб зупинити руйнування укра-
їнських доріг. Президент України Володимир 
Зеленський провів нараду з представника-
ми Кабінету Міністрів, під час якої обговори-
ли питання вагової контролі транспортних 
засобів. „Уже зараз починає працювати МВС, 
і я думаю, що всі зрозуміють, що ми з темою 
перевантаження закінчили. Не треба пере-
вантажувати [дороги] бо будуть дуже великі 
штрафи і всі відповідатимуть”, – сказав заступ-
ник керівника Офісу Президента Кирило 
Тимошенко. (Телеканал „Україна 24”)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬАКТУАЛЬНЕ

Німецький приятель Путіна очолив „Роснафту”

Держдепартамент США: Україна досягла
проґресу в покращенні фіскальної прозорости

Левко Хмельковський

8 червня стало відомо, що 
Ґергард Шредер переобраний 
головою ради директорів 
російської нафтогазової ком-
панії „Роснафта”, яку він очо-
лює з 2017 року.

У Міністерстві закордонних 
справ України відреаґували 
на переобрання колишнього 
Канцлера Німеччини Ґ . 
Шредера на цю посаду. „Плата 
за вірність Кремлю не заба-
рилася – Шредер отримує 
чергові дивіденди! „П’ята 
колона” в ЕС продовжує про-
штовхувати російські інтере-
си і розхитувати европейську 
солідарність”, – написав 8 
червня у твітері Заступник 
міністра закордонних справ 
Василь Боднар. 

Ґ. Шредер – німецький 
політик, колишній голова 
Соціял-демократичної партії 
Німеччини, федеральний канцлер з 27 жовтня 
1998 року до 22 листопада 2005 року. Він неодно-
разово виступав за зняття санкцій із Росії.

Ґ. Шредер народився 7 квітня 1944 року в 
Північній Рейн-Вестфалії. Мати працювала на фар-
мі, батько 4 жовтня 1944 року загинув на східньо-
му фронті. У квітні 2000 року соціял-демократи 
висунули кандидатуру Ґ. Шредера на посаду кан-
цлера і виграли вибори.

18 вересня 2005 року на виборах перемогли 
християнські демократи, Канцлером стала Анґела 
Меркель, а Ґ. Шредер заявив, що йде з політики.

Він був одружений чотири рази, але не має влас-
них дітей, виховує сироту Вікторію з дитячого 
будинку в Санкт-Петербурзі. 

Ґ. Шредера вважають близьким другом Прези-
дента Росії Володимира Путіна. Лише за 2019 рік 
він отримав винагороду 600 тис. дол. від „Рос-
нафти”. 

Незалежні російські журналісти Валерій 
Панюш кин і Михайло Зигар з участю Ірини Резник 
дослідили і оприлюднили в книзі „Ґазпром – нова 
зброя Росії” історію давньої приязні В. Путіна та Ґ. 
Шредера. У вересні 2005 року Москва відчувала, 
що у Німеччини буде новий канцлер, тож поспіши-
ла укласти угоду про будівництво газогону в 
Балтійському морі саме з Ґ. Шредером. Це вдалося 
за 10 днів перед виборами. В. Путін сам прилітав 
до Берліну. Ґ. Шредер програв вибори, але став 
головою нової газотранспортної компанії, яку 
зареєстрували у Швайцарії. 

В. Путін вважав, що авторитетний німецький 
політик буде просувати інтереси „Ґазпрому” і Росії 
в Европі. Три місяці Европа раділа проєктові з 

російським газом, доки Росія у новорічну ніч не 
перекрила постачання газу в Україну. Лише тоді 
Европа збагнула усю небезпеку і преса почала 
нещадно критикувати проєкт і самого Ґ. Шредера. 
Новий проєкт в Британії назвали „методами бан-
дитизму й шантажу”. 

Виявилося, що В. Путіна пов’язують з Ґ. Шре-
дером роки перебування першого на службі КҐБ в 
Німеччині. Директори „Ґазпрому” в Німеччині 
Ганс-Уве Креєр та Фелікс Штрегобер співробітни-
чали з спецслужбами Німецької Демократичної 
Республіки. 

Проти „Північного потоку” виступили Польща, 
країни Балтії. Росія розгорнула шалену критику 
цих країн з будь-якого приводу. До такого осуду 
негайно приєднався Ґ. Шредер. Також він допоміг 
„Ґазпромові” придбати і вивести на рівень евро-
пейських змагань тоді ще другорядний футболь-
ний клюб „Шальке 04”, щоб Росія брала участь у 
европейських турнірах. Коли у жовтні 2006 року В. 
Путін сам прибув до Дрездена, щоб укласти угоду 
про купівлю „Шальке 04”, А. Меркель відмовилася 
від участи у цій події. Тоді В. Путін заявив, що 
„Ґазпром” може купити усю німецьку футбольну 
Бундесліґу. 

Переобраний голова „Роснафти” Ґ. Шредер 
негайно закликав уряд своєї країни скасувати 
санкції проти Росії, назвав антиросійські санкції 
безглуздими і заявив, що санкції не змусять Росію 
повернути Крим Україні. На його думку, росій-
ський президент на це не піде.

Канцлер Німеччини А. Меркель зізналася, що її 
засмучує кар’єра Ґ. Шредера в компанії, яка зна-
читься в европейському списку санкцій. Ця кар’єра 
небезпечна для України.

Голос Америки

Україна все ще не відповідає мінімальним стан-
дартам бюджетної прозорости, але досягла зна-
чного проґресу на шляху до прозорого і підзвітно-
го бюджетування, завершивши перехід на міжна-
родні стандарти звітности. Про це йдеться у звіті 
Державного департаменту США з Фіскальної про-
зорости, оприлюдненому 15 червня.

В звіті, який оцінює наскільки уряди у світі 
надають доступ громадськости до повних і досто-
вірних бюджетних документів та ліцензій на видо-
буток корисних копалин, зауважується, що 76 з 
141 урядів у світі відповідали мінімальним вимо-
гам фіскальної прозорости. Чотирнадцять з 65 
урядів, які не відповідали цим вимогам, досягли 

значного проґресу.
В 2019 році уряд України надав громадськості 

широкий та легкий доступ до даних бюджету та 
боргових зобов’язань, включаючи інформації 
онлайн, йдеться у звіті.

Серед факторів, які могли б ще більше покращи-
ти прозорість бюджету в Україні, у звіті відзначи-
ли проведення незалежного авдиту позабюджет-
них рахунків, видання та впровадження сучасного 
нормативного акта щодо контрактів з видобутку 
корисних копалин.

Фіскальна прозорість спонукає до більшої під-
звітности уряду, надаючи громадянам доступ до 
бюджетів, допомагаючи краще поінформувати 
громадську дискусію, йдеться у заяві Державного 
департаменту з нагоди видання звіту.

Давні приятелі Володимир Путін і Ґергард Шредер. (Фото: Радіо 
Свобода)
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 � Суд відкинув заходи щодо міґрантів

ВАШІНҐТОН. – Верховний суд США вирішив 18 
червня, що Президент Дональд Трамп незакон-
но намагався закінчити федеральну ініціятиву, 
яка надає тимчасовий леґальний статус міґран-
там, котрі нелеґально прибули в країну малими 
дітьми. Голосами 5-4 суд сказав, що намаган-
ня Д. Трампа покінчити з програмою „DACA” 
(Deferred Action for Childhood Arrivals), яку ство-
рив Президент Барак Обама в 2012 році спе-
ціяльним розпорядженням, було „довільне й 
примхливе”, яке загрожувало депортацією 643 
тис. студентам і працівникам. Одначе, майбут-
нє програми неясне. Суд підкреслив, що він 
не вирішує чи „DACA” є доброю програмою. 
Практично це мають вирішити Конґрес і Білий 
Дім. („The Boston Globe”)

 � Американці проти дефундування поліції

НЮ-ЙОРК. – Телевізійна аґенція „ABC” і ґльо-
бальна дослідча компанія „Іпсос” оприлюдни-
ли 12 червня висліди опитувань американців 
про те, що вони думають про дефундування 
поліції – тобто, відібрати уфундування право-
охоронних органів і передати його на програми 
житла, освіти й ментального здоров’я. Велика 
більшість опитуваних (64 відс.) є проти тако-
го кроку. Але більшість афроамериканців (64 
відс.) підтримують ідею, щоб дефундувати полі-
цію і передати ці гроші на громадські програ-
ми. Серед латиноамериканців думки поділені 
за і проти – по 42 відс. Серед демократів 59 
відс. підтримують таке дефундування, але 89 
відс. республіканців є проти. Серед незалежних 
виборців, 67 відс. також висловилося проти 
дефундування. („ABC News”)

 � Байден критикує дискусію про зброю

ВАШІНҐТОН. – Демократичний кандидат на пре-
зидента Джо Байден назвав „нерозсудливою” і 
„небезпечною” дискусію президентської адміні-
страції про можливе відновлення випробуван-
ня ядерної зброї. Він це сказав 28 травня після 
появи репортажу в газеті „Вашінґтон Пост” про 
те, що адміністрація Дональда Трампа дискуту-
вала над тим, чи відновити випробування ядер-
ної зброї вперше від 1992 року. Газета написала, 
що вирішено прийняти інші заходи у відповідь 
на загрози від Росії та Китаю. Білий Дім не мав 
коментарів на цю тему. („Reuters”)

 � Заяви Путіна турбують Захід

МОСКВА. – США і країни Европейського Союзу 
(ЕС) стурбовані недавніми заявами Президента 
Росії Володимира Путіна. Виступаючи 21 черв-
ня на документальній телевізійній програмі 
„Росія, Кремль, Путін”, В. Путін закинув, що 
деякі колишні совєтські республіки „забрали” 
деякі „традиційно історичні території Росії”, 
коли СРСР розпався в 1991 році. Деякі союз-
ники США стурбовані цими коментарями, 
побоюючись, що вони стануть підґрунтям для 
дальшого військового вторгнення в Україну. 
Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив 
22 червня, що „Росія не має територіяльних 
претензій до своїх сусідів”, але західні аналіти-
ки побоюються, що В. Путін зробить ще один 
аґресивний крок, щоб відтягнути увагу від його 
невміння дати собі раду з пандемією корона-
вірусу та шкоди економіці країни, спричинену 
низькими цінами за нафту. В. Путін появився 22 
червня в товаристві Міністра оборони Сергія 
Шойґу та Патріярха Кирила, котрий підтримує 
втручання Росії в Україну. У документальному 
фільмі, В. Путін каже: „Крим завжди був наш, 
навіть з юридичної точки зору”. Після відеокон-
ференції Державного секретаря США Майка 
Помпео 12 червня з урядовцями ЕС представ-
ник Державного департаменту сказав журна-
лові „Тайм”: „Ми підтримуємо наше непохитне 
зобов’язання суверенітетові й територіяльній 
цілісності всіх колишніх совєтських республік, 
включно з Україною. Крим є частиною України”. 
(„Time”)

АМЕРИКА І СВІТ Моряків повернули з в’язниці в Лівії

Коронавірус: небезпека не минає

КИЇВ. – 19 червня на міжнародному летовищі 
„Бориспіль” приземлився літак з 14 громадянами 
України – членами залоги танкера „Рута”, які 
повернулися додому після понад трьох з полови-
ною років ув’язнення в Лівії.

 „Це наше завдання – повертати українських 
громадян. Я дуже радий, що 14 членів екіпажу тан-
кера „Рута”, які були за ґратами в Лівії, повернули-
ся додому. Я радий за них, за їхні сім’ї”, – зазначив 
Президент Володимир Зеленський.

У квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із 
застосуванням зброї захопили два судна, одне з них 
– танкер „Рута” – було під українським прапором. 
Лівійська влада заарештувала 14 українців з звину-
ваченням у незаконному перевезенні нафти. Танкер 
належить Україні перебуває на балянсі Одеського 
порту. З 2005 року судно передали в оренду ком-
панії-фрахтувальнику „Manchester Shipping S.A”.

Згідно з міжнародними морськими конвенція-
ми, члени залоги відповідають лише за доставку 
вантажів і не несуть відповідальности за ліцензії 

та дозвіл на транспортування вантажів. За це від-
повідає власник вантажу.

Усі вказівки від судновласника „Рути” надходи-
ли на комп’ютер капітана електронною поштою. 
Після арешту комп’ютер було вилучено лівійцями 
і можливости довести свою невинуватість залога 
не мала. 

Спочатку моряків утримували в одній із 
в’язниць Тріполі, потім їх перевели до Таджура.

Слідство закінчилося через вісім місяців після 
арешту. Усі 14 осіб перебували в тісній камері, спа-
ти доводилося по черзі. Умови утримання і постій-
ний психологічний тиск вплинули на здоров’я 
моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох 
загострилися хронічні хвороби.

29 квітня Апеляційний суд міста Тріполі ухва-
лив рішення про зміну запобіжного заходу для 
членів залоги й після сплати застави вони були 
перевезені до міста Місурата. 

Прес-служба Офісу Президента

• Станом на ранок 24 червня у світі встановлено 
9,355,106 випадків коронавірусу, зокрема 479,819 
летальних випадків. 5,041,846 осіб одужало.

• Станом на 24 червня в Україні підтверджені 
39,014 випадки, померли 1,051 осіб, одужали 17,409. 

• У США захворіли 2,347,102 особи, померли 
121,225, одужали 647,548, хворіють 1,578,329. 

• Польща передала Україні для боротьби з пан-
демією 12 вантажних автомобілів Прикордонної 
служби Польщі із засобами індивідуального захис-
ту. В офіційній церемонії відправлення гуманітар-
ного конвою в Україну та Молдову, що відбулася 
24 червня у Варшаві, взяв участь Посол України в 
Польщі Андрій Дещиця. В польському гуманітар-
ному вантажі для України є майже 130 тис. літрів 
дезінфікуючих засобів, близько 19 тис. захисних 
екранів для обличчя різних типів, 50 тис. рука-
виць, 40 тис. масок, 1,000 захисних комбінезонів.

• Станом на 24 червня 13 реґіонів України та 
місто Київ не відповідали усім необхідним крите-
ріям для послаблення протиепідемічних заходів. У 
Києві дозволили працювати ресторанам та кафе, 
басейнам, кінотеатрам та театрам. У столиці вже 

4,528 випадків захворювання на коронавірус.
• У Верховній Раді перехворіли на коронавірус 

15-17 народних депутатів. Двоє народних обран-
ців продовжують боротися із хворобою.

• Дружина Президента України Олена Зелен-
ська станом на 18 червня продовжувала лікування 
в стаціонарі київської лікарні, її стан наразі ста-
більний. Перебіг хвороби відповідає пневмонії 
середнього ступеня важкости. 

• 24 червня Генеральний секретар ООН Антоніу 
Ґутерреш розкритикував повну відсутність між-
народної координації в боротьбі з пандемією і 
попередив, що політика багатьох країн поодинці 
не переможе коронавірус. На думку глави ООН 
зараз у відповідь на коронавірус країни діють ізо-
льовано і таким чином „створюють ситуацію, яка 
виходить з-під контролі”. Ключем до вирішення 
проблеми він називав ґльобальну координацію 
політичних, економічних і соціяльних заходів у 
відповідь на наслідки пандемії, включаючи втрату 
робочих місць, зростання насильства і порушення 
прав людини.

„Укрінформ”

Радісна зустріч моряків на летовищі. (Фото: Прес-служба Офісу Президента)

120 років від дня народження Дмит ра Бованен-
ка (1900-1942), укра їн ського історика, економіста 

120 років від дня народження Воло димира 
Кубійовича (1900-1985), українського вченого-
енциклопедиста, географа, картографа, демографа, 
громадсько-політичного діяча, орга ні затора укра-
їнської науки в діяспорі

27 - 150 років від дня народження Захара 

Скварка (1870–1925), українського правника, 
адво ката, громадсько-політичного діяча 

120 років від дня народження Микити Грищенка 
(1900-1987), українського вченого, педагога, орга-
нізатора освіти в Україні

28 - 125 років від дня народження Володимира 
Кобилянського (1895-1919), українського поета, 
перекладача

29 - 175 років від дня народження Івана Кар-
повича Карпенка-Карого (Тобілевич, 1845-1907), 
українського драматурга, прозаїка, актора, режи-
сера, громадського та театрального діяча.

(Закінчення зі стор. 2)

Пам’ятні дати...
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 � Трамп похвалив апостольського нунція

ВАШІНҐТОН. – У ексклюзивному інтерв’ю 22 
червня на ґльобальній католицькій медій-
ний мережі „EWTN” Президент Дональд Трамп 
похвалив італійського Архиєпископа Карла 
Віґано, котрий 7 червня оприлюднив свій лист 
до Д. Трампа. У листі колишній апостольський 
нунцій до США (2011-2016) називає теперішні 
протести в країні плянованою кампанією „дітей 
темряви” проти „дітей світла”. Похваливши Д. 
Трампа за участь в цьогорічному „Марші за 
життя” проти абортів, Архиєпископ К. Віґано 
виступив в обороні президента проти атак, які 
посипалися на нього, коли 2 червня він від-
відав Національний храм св. Івана Павла ІІ на 
запрошення Лицарів Колюмба. Архиєпископ 
Вашінґтону Вилтон Ґреґорі, перший афро-
американський президент Конференції 
Католицьких Єпископів США (2001-2004), 
гостро скритикував це запрошення. Він також 
засудив дії президента день раніше, коли той 
наказав силою усунути демонстрантів біля 
Білого Дому, щоб він міг піти зфотографува-
тися до церкви поблизу, яка потерпіла від 
заворушень. Архиєпископ В. Ґреґорі сказав, 
що Національний храм дозволив собі „зловжи-
вати й маніпулювати”. Але 7 червня Білий Дім 
представив докази, що Архиєпископ В. Ґреґорі 
був запрошений тиждень раніше на цю візи-
ту в храмі, і чемно відповів, що він перешко-
джений. Архиєпископ К. Віґано скритикував 
Архиєпископа Б. Ґреґорі та інших єписко-
пів, називаючи їх „фальшивими пастирями” в 
іншому недавньому листі. У грудні 2018 року 
Архиєпископ К. Віґано викликав скандал своєю 
заявою, що у Ватикані існує „гомосексуальна 
мережа”, якої члени допомагають один одному 
в церковній кар’єрі. Ватикан заперечив ці заки-
ди. („The Washington Post”, „Catholic News Agency”)

 � Ґана запрошує афроамериканців

АКРА, Ґана. – На тлі расових заворушень у США 
Міністер туризму Ґани Барбара Ґуасі запросила 
афроамериканців „залишати місця, де вас не 
хочуть” і повертатися додому. На церемонії 5 
червня в столиці для відмічення смерти афро-
американця Джорджа Флойда з рук поліції в 
Мінеаполісі Б. Ґуасі заявила, що її країна є від-
крита для всіх, хто хоче втекти від расової напру-
жености. „Ґана є ваш дім. Африка є ваш дім. Ми 
готові привітати вас з поверненням додому з від-
критими раменами”, – сказала вона. („Newsweek”)

 � Створена парафія для афроамериканців

ПІТСБУРҐ. – Єпископ Дейвід Зубік оголосив 19 
червня про створення нової парафії. 130-літня 
парафія св. Бенедикта Мавританського була 
злучена з іншою, але 13 липня вона стане „осо-
бистої парафією” для афроамериканців католи-
ків Пітсбурґу. Вона буде відкрита для всіх като-
ликів. („CBS News”)

 � Фільм „Проминуло з вітром” розвіявся

БИРБЕНК, Каліфорніа. – „HBO Max” є американ-
ська компанія, яка надає послуги для трансляцій 
відео. Вона є частиною „WarnerMedia”, велико-
го американського мультинаціонального конґ-
льомерату масової медія та розваг. Компанія 
оголосила 10 червня, що вона більше не пере-
даватиме клясичний американський фільм 
„Проминуло з вітром”, тому що цей фільм з 1939 
року зображує „етнічні й расові упередження”. 
Сюжет фільму є на тлі Громадянської війни і 
базується на новелі Марґарети Мичел. Він часто 
був критикований різними групами за те, що не 
змальовує рабство в чорних кольорах і має пер-
сонажі невільників, котрі залишились вірними 
своїм панам після скасування рабства. Фільм 
здобув 10 престижевих нагород („Оскари”) і має 
найбільший загальний прихід за всі часи, якщо 
взяти під увагу інфляцію. Геті МекДональд стала 
першою акторкою-афроамериканкою, котра 
була номінована і здобула престижеву нагоро-
ду „Academy Award” за її зображення домашньої 
служниці. Компанія „HBO Max”сказала, що фільм 
повернеться в майбутньому, але з „дискусією 
про історичний контекст”. („BBC”)

АМЕРИКА І СВІТАНАЛІТИКА

Що не так зі справою Порошенка 
Євген Солонина 
Радіо Свобода

Масові протести в центрі Києва, заяви про 
неприпустимість політичних переслідувань від 
західних дипломатів та навіть від українських 
політиків й експертів, які послідовно критикували 
Петра Порошенка в час його президентства. Таким 
був контекст засідання Печерського суду столиці 
щодо обрання запобіжного заходу п’ятому прези-
дентові України, а нині народному депутатов. 
Закінчилося тим, що прокуратура вже не пропо-
нує брати опозиційного політика під варту, части-
ну проваджень, у яких фігурує експрезидент, вона 
взагалі закрила, а сам суд перенесли на липень. 

Радіо Свобода навело ключові факти про кримі-
нальні провадження щодо П. Порошенка, а також 
зібрало думки експертів і політиків про них.

У чому підозрюють Порошенка

Нинішній народний депутат Петро Порошенко, 
ще будучи президентом України, у 2018 році ніби-
то „схилив” голову Служби зовнішньої розвідки (в 
той час її очолював Єгор Божок – ред.) до переви-
щення службових повноважень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора 10 
червня, у день вручення П. Порошенкові підозри у 
цій справі.

Один із адвокатів П. Порошенка Ілля Новіков 
припустив, що може йтися про підозру через при-
значення першого заступника голови Служби 
зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

„Ця справа була зформульована так, що П. Поро-
шенко начебто з метою вкрасти гроші, тобто С. 
Семочка, призначив його в обхід процедури на цю 
посаду. Це абсурд. Колишній генеральний прокурор 
Руслан Рябошапка вже говорив, що це „юридичний 
треш”. Так воно і є насправді”, – заявив адвокат.

С. Семочко – фігурант кількох скандалів: так, 
програма „Наші гроші” виявила в родини розвід-
ника майно в анексованому Росією українському 
Криму, а також – російське громадянство.

Окрім того, Національне Антикорупційне Бюро 
України порушило проти нього справу за „неза-
конне збагачення”. Зрештою у квітні 2019 року 
тодішній президент України П. Порошенко звіль-
нив С. Семочка з посади.

Запобіжний захід П. Порошенкові мав обирати 
суддя, який раніше судив опонентів Віктора 
Януковича.

Засідання Печерського суду, яке мало обрати П. 
Порошенкові запобіжний захід у „справі Семочка”, 
призначили на 18 червня.

За розподілом справу випало слухати судді 
Сергію Вовку. Це ім’я відоме всім, хто стежив за 
резонансними судовими процесами останнього 
десятиліття в Україні: за рішення та дії С. Вовка за 
ним закріпився епітет „скандальний”.

• 2011 рік – перша справа, яка зробила суддю С. 
Вовка відомим: він визнав працівників Центру 
зайня тости винними в отриманні хабаря на суму 
7 млн. дол.: ішлося про 30 кілограмів золота. 
Попри доведену в суді провину, С. Вовк призна-
чив символічне покарання: два роки випробу-
вального терміну.

• Після перемоги на президентських виборах В. 
Януковича суддя С. Вовк судив одного з опонентів 
експрезидента – колишнього Міністра внутрішніх 
справ Юрія Луценка. Серед епізодів справи – зви-
нувачення у нібито незаконній організації Ю. 
Луценком святкування Дня міліції для працівни-
ків міліції. 2012 року С. Вовк оголосив Ю. Луцен-
кові вирок: чотири роки в’язниці.

• Того ж року суддя С. Вовк засудив до п’ятиріч-
ного ув’язнення колишнього Міністра оборони 
Валерія Іващенка за те, що він нібито незаконно під-
писав плян санації Феодосійського судномеханічно-
го заводу. Европейський суд з прав людини визнав 
цей судовий процес політично мотивованим.

• Щодо С. Вовка тривали кримінальні прова-
дження: його звинуватили в ухваленні низки 
неправосудних рішень. Проте вже на початку 2016 
року Генпрокуратура відкликала всі свої звинува-
чення щодо С. Вовка, відтак Печерський суд поно-
вив його на посаді.

• Серпень 2019 року – С. Вовк ухвалив рішення 
на користь колишнього заступника голови адміні-
страції В. Януковича Андрія Портнова: він задо-
вольнив його позов про захист чести та гідности й 
зобов’язав державу виплатити йому 7 млн. грн.

• Грудень 2019 року – С. Вовк ухвалив контрo-
версійне рішення про взяття під варту трьох фігу-
рантів справи про вбивство журналіста Павла 
Шеремета: Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії 
Кузьменко. Їхній захист наводить докази того, що 
їх звинувачують безпідставно, проте вони досі 
залишаються під вартою.

Що думають на Заході?

Напередодні суду над П. Порошенком посоль-
ства низки країн та окремі західні політики стали 
робити заяви на захист П. Порошенка або ж проти 
політичних переслідувань як таких.

„В умовах демократії усі громадяни заслугову-
ють на рівне та справедливе ставлення до себе, 
відповідно до закону. Система правосуддя не пови-
нна використовуватися для зведення політичних 
рахунків”, – заявило Посольство США в Україні.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда 
Сіммонс в день суду над П. Порошенком заявила: 
„Правосуддя в Україні має здійснюватися неупе-
реджено та незалежно. Це має вирішальне значен-
ня для нашої спільної мети – більш безпечного і 
процвітаючого майбутнього України”.

Президент Европейської ради Дональд Туск 
назвав „небезпечними” кримінальні провадження 
проти П. Порошенка, відкриті українською вла-
дою: „Моє перше враження, що це щось дійсно 
небезпечне. Я сподіваюсь, що Україна залишати-
меться країною, в якій правоохоронні та судові 
органи поважають верховенство права і в якій 
немає місця для політично вмотивованих переслі-
дувань. Будь-яка спроба залякування лідерів опо-
зиції стане предметом занепокоєння в Европі”. 

Протести і перенесення суду на липень

Напередодні заплянованого засідання під стіна-
ми Печерського суду 18 червня почався кількати-
сячний протест однопартійців та прихильників П. 
Порошенка, а також противників політичних 
переслідувань в Україні загалом.

Пізніше протест перемістився під стіни Офісу 
Президента. П. Порошенко вийшов до протесту-
вальників і повідомив, що суд зробив перерву до 1 
липня та що прокурори змінили своє клопотання: 
тепер вони просять не взяття П. Порошенка під 
варту (з альтернативною заставою), а особистого 
зобов’язання.

„Це не перемога, а початок виснажливої бороть-
би”, – прокоментував рішення П. Порошенко.

18 червня генеральний прокурор Ірина Венедік-
това повідомила, що було закрито три проваджен-
ня, в яких фігурував П. Порошенко. Йдеться не про 
справу, пов’язану зі Службою зовнішньої розвідки. 
Виявилося, що провадження стосовно призначен-
ня прем’єр-міністра за відсутности коаліції, втру-
чання в діяльність Окружного адміністративного 
суду міста Києва, призначення членів Вищої ради 
правосуддя закрили декілька днів тому, однак офі-
ційно про це заявили лише після масових протес-
тів в Україні, реакції Заходу та відмови прокурату-
ри від взяття під варту.

І. Венедіктова нарахувала близько 20 прова-
джень, порушених за фактом того чи іншого пра-
вопорушення, і наразі колишній глава держави не 
має в них статусу підозрюваного.

 „Ніхто у нашій країні не має відкривати прова-
дження, щоб здійснювати політичний тиск. Але 
якщо є справи, і їх багато, їх треба або закривати, 
або йти з ними в суд. І нехай суд вирішує, виносить 
по них рішення. І це правильно, демократично, це 
правова держава”, – пояснила вона. 

П. Порошенко під час свого правління, а потім 
під час виборчих перегонів наголошував, що 
реформа судів, прокуратури та правоохоронної 
системи є одним з головних його пріоритетів. 
Зокрема, за П. Порошенка було зформовано Дер-
жавне бюро розслідувань, запущено перший етап 

(Закінчення на стор. 6)
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ІСТОРІЯ

Про оборонні споруди Подолу
Олександер Толпигін

Одним із значних і цікавих райо-
нів давнього Києва є Поділ. Після 
пожежі 1651 року‚ коли увесь Поділ 
вигорів‚ почалася нова історія цього 
району. Наявність укріплень на 
Подолі в ХVІ-першій половині XVII 
ст. засвідчив французький інженер 
Ґійом Левас сер де Боплан, який вка-
зував, що Поділ обнесений дере-
в’яни ми стінами з баштами та око-
паний незначним ровом 8.5 метра 
завширшки.

Укріплення Подолу навіть після 
другої половини XVII ст. продовжува-
ли залишатись дерев’яними. Роботи 
по їх спорудженню та ремонту були 
покладені на київського війта і про-
водились силами подільських меш-
канців. Так як Поділ мав самоуправ-
ління по маґдебурзькому праву‚ то 
будівництво і ремонт укріплень вхо-
дили в обов’язки маґістрату.

Конструкція стін, що складалися з 
ряду трикутних зрубів‚ добре видна 
на малюнку пляну Ушакова в північ-
но-західній частині подільської фор-
теці, що проходила від Кожум’яцьких 
воріт до Притицької башти. Така 
конструкція дерев’яної фортеці була 
зареєстрована у 1552 році в Мозир-
ському замку: „Замок Мозирський 
збудований з дерева соснового теса-

ного під шнур, вежі в чотири стіни, а 
городні у три стіни“. Бійниці‚ розта-
шовані у кілька ярусів‚ з’явились у 
середині XVI ст. В системі оборони 
Подолу‚ окрім башт‚ з’явились розка-
ти для гармат і „бровар козацький“.

Однією з найбільших була Духів-
ська башта. В цій башті були влашто-
вані головні ворота в східній стіні 
Подольського міста.

Було б цікаво відбудувати на 
Подолі одну чи кілька башт згідно 
старовинних описів. 

Ню Йорк
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Хто боїться мовного закону?
Повсюди‚ куди не поглянемо‚ стає все більше речей‚ без котрих 

можна було б і обійтися. Тільки справедливости більше не стає. Не 
вийдуть люди на протести з того приводу‚ що авт замало чи смарт-
фонів‚ чи жувальної ґумки. А за справедливістю – вийдуть. Її все 
ще‚ бачимо‚ бракує. Також‚ на жаль‚ і в українському світі. І от що 
дуже-дуже дивно: дехто там певний‚ що інакше й бути не може‚ і що 
українці мусять народжуватися і вмирати лише в мріях про справед-
ливість‚ про „свою правду у своїй хаті“‚ і передусім – про рідну мову 
в рідній хаті. А щоб вони не надто страждали‚ їх втішають: „Какая 
разніца?“. 

Саме це лукавство дозволив собі Президент Володимир 
Зеленський ще у Новорічному привітанні. Нема‚ казав‚ жодної різ-
ниці між „я тебе кохаю“ і „я тєбя люблю“ – головне‚ мовляв‚ щоб ми 
усі‚ громадяни однієї країни‚ любили одне одного.

Так любо-мило‚ так платонічно це прозвучало! А хотілося плака-
ти… Бо не про любов треба говорити. Понад 300 літ українську мову 
оточувала ненависть – з боку царів і цариць‚ засліплених велико-
державним шовінізмом церковників‚ псевдоліберальної інтеліґен-
ції. Указ за указом‚ заборона за забороною‚ анатема за анатемою… 
Безперервними репресіями царська і совєтська імперії „дякували“ 
українцям за їхній велетенський вклад в розвиток культури‚ освіти‚ 
церковного життя‚ господарства. Один факт з сотень і тисяч: коли в 
січні 1918 року більшовики загарбали Київ‚ за пару днів розстріляли 
понад 5,000 киян – тільки за те‚ що розмовляли українською мовою.

Забути це? Нема різниці? Якщо нема‚ то чому б Вам‚ пане пре-
зиденте‚ не закликати „русскоґоворящеє насєлєніє“ і москвинських 
зайд в Україні переходити на українську мову‚ пройнятися до неї 
– чи ж не час і пора? – увагою і повагою? Чому діється навпаки? 
Облудне „какая разніца?“ практично є сиґналом‚ що можна обходи-
тися без української мови.

Й от уже у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про скасу-
вання мовного закону‚ ухваленого у квітні 2019 року‚ напередодні 
президентських виборів. Згадаймо‚ як тоді шаленіла Москва – навіть 
в Раді безпеки ООН вимагала засудження цього давно-давно назрі-
лого й абсолютно справедливого документу. Не вдалося‚ бо США і 
п’ять країн з Европейського Союзу висловилися проти.

Тепер це може здійснитися з волі „зеленої“ влади‚ з волі тих‚ хто у 
цій владі помагає Москві перебудувати незалежну Україну на жалю-
гідну‚ безперспективну‚ безмовну Малоросію. Серед аґентів мос-
ковського впливу бачимо‚ що особливо огидно‚ й голову Верховної 
Ради Дмитра Разумкова. Але чи ж це дивина? Колишній провідник 
молодіжного крила Партії Реґіонів ніколи слова по-українськи не 
вимовив‚ а тепер мовний закон зобов’язує‚ тепер‚ поки закон діє‚ 
мусить. Оце та „голова“‚ з якої починає гнити вся парляментська 
„риба“. Антиукраїнська атмосфера з табору „слуг народу“ розтіка-
ється все ширше‚ вплив путінської аґентури відчувається все вираз-
ніше. 

Заклятий україножер Віктор Медведчук цими днями звернувся 
до В. Зеленського вже з відверто реваншистською пропозицією: 
„…Необхідно припинити примусову українізацію. Ви ж російсько-
мовна людина‚ не робіть над собою зусиль, видаючи себе за іншу... 
Захистіть російську і мови національних меншин. Ви заслужите 
повагу людей, подяку російськомовних громадян…“. 

Захист покривдженої‚ понищеної‚ прибитої Москвою до самої 
землі української мови в Україні цей негідник називає „насильною 
українізацією“.

Мета „медведчуків“ – унеможливити остаточне формування 
української національної ідентичности. То буде їхнім подарунком 
Володимирові Путінові. І це вже не тільки дурне‚ але й смішне‚ бо 
путінський режим на наших очах хитається й от-от розвалиться і 
впаде. Це неминуче! Куди тоді втікатимуть різні „раби‚ підніжки‚ 
грязь Москви“?

То буде також українська перемога‚ перемога незнищенної укра-
їнської мови‚ якої Москва завжди боялася і боїться більше‚ ніж зброї.
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Малюнок Духівської башти. (Фото: 
Вікіпедія)

переатестації працівників прокура-
тури, закладено основу для запуску 
Антикоруп ційного суду та переза-
вантажено Верховний суд.

Саме хиби цих реформ зробили 
можливим політичне переслідуван-
ня П. Порошенка після зміни влади, 
визнають експерти та політики, які 
послідовно критикують п’ятого пре-
зидента України. Але навіть вони 
вважають таке політичне пересліду-
вання неприпустимим в Україні.

Викладач Києво-Могилянської біз-
нес-школи Валерій Пекар закликає 
громадянське суспільство консоліду-
ватися не за чи проти конкретних 
політиків, а натомість захищати вер-
ховенство права. Він, зі свого боку, 
критикує П. Порошенка за судову 
реформу, однак вважає його переслі-
дування через суди політично моти-
вованим.

 „Але саме президент Порошенко 
задумав і втілив судову реформу, 
створив нові органи, вніс зміни до 
Конституції, призначив недоброчес-
них суддів, проіґнорував всі поперед-
ження і сказав, що йому не соромно 
за таку судову реформу”, – констатує 
експерт.

До П. Порошенка є запитання, 
однак політично мотивоване пере-

слідування експрезидента супере-
чить принципам правової держави 
та призведе до міжнародної ізоляції 
України, попереджає народна депу-
татка попереднього скликання, екс-
голова парляментського Комітету в 
закордонних справах Ганна Гопко. 

Експерт з протидії корупції Олек-
сандр Лємєнов – послідовний кри-
тик П. Порошенка в час його правлін-
ня – в розмові з Радіо Свобода нази-
ває нинішні провадження проти ньо-
го юридично безперспективними та 
абсурдними.

Депутат від фракції „Голос” Яро-
слав Юрчишин теж називає справи 
проти П. Порошенка політично моти-
вованими: „Якщо ви підозрюєте 
Порошенка в тому, що він займався 
корупцією, вкрав гроші та збагатився 
– то проведіть нормальну роботу та 
публічно комунікуйте всю цю істо-
рію”. 

Євген Солонина на Радіо Свобода 
працює з 2008 року. Народився 1979 
року в Мелітополі, закінчив факуль-
тет журналістики Запорізького 
національного університету. 

Copyright © 2020 RFE/RL, Inc. 
Передруковується (в скороченій верзії) 
з дозволу Радіо Вільна Европа/Радіо 
Свобода (читайте повний текст 
тут: https://www.radio svoboda.org/a/
sprava-poroshenka/ 30679158.html).

(Закінчення зі стор. 5)

Що не так зі справою...
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Воїнові потрібна протеза

Книга „Дорога Самопосвяти”

СКУМО закликає до акцій протесту
До Фундації ім. Олега Ольжича 

звернулася по допомогу Лариса Мли-
нарська – мати учасника російсько-
української війни Андрія Мли нарсь-
кого, 1989 року народження, меш-
канця Луцька який 13 грудня 2019 
року в Донецькій області отримав 
мінно-вибухову травму.

 З самого початку російської аґресії 
в 2014 році він добровольцем пішов 
на фронт, брав участь у найважчих 
боях за Мар’їнку, Іловайськ, Павло-
піль, оборону Маріюполя, Широкіне 
та інші. Прийшов на війну рядовим‚ 
залишив її в 2017 році вже в офіцер-
ському званні. 

Не зміг бути вдома, коли війна 
продовжувалася. І в 2018 році повер-
нувся, щоб допомагати українським 
військовим, але вже добровольцем. З 
цього часу постійно перебував у 
фронтовій зоні Донецькій области. 

13 грудня 2019 року під час достав-

ки допомоги до військової частини 
він підірвався на російському вибухо-
вому пристрої. Ампутація кисті лівої 
руки, контузія, часткова втрата слуху.

Для нормального життя Андрієві 
потрібна хороша функціональна про-
теза. З придбанням таких протез 
Україна допомагає лише військовос-
лужбовцям, які отримали травми на 
передовій‚ а ця сім’я на протезування 
не має грошей.

Будемо щиро вдячні небайдужим 
людям за допомогу‚ яку можна пере-
слати за посередництвом Дослідної 
фундації ім. Олега Ольжича‚ для чого 
просимо виставляти чеки на „Olzhych 
Research Foundation, Inc.“ з зазначен-
ням „Андрію“ та висилати на адресу: 
Roman Geletkanycz, 5 Newfane Road, 
Bedford, NH 03110. 

Роман Гелетканич, 
Бедфорд, Ню-Гемпшир

У статті в „Свободі” 29 травня про 
Єпископа Васила Лостена у його 
90-річчя згадана книга про владику 
„Дорого Самопосвяти”, яку упорядку-
вала Мирослава Роздольська.

Варто додати, що англійський 

переклад цієї книги (який я мав 
честь зробити) вийшов під назвою 
„The Selfless Way” у видавництві 
„Свічадо” у Львові в 2010 році.

Лев Іваськів, 
Філядельфія

Світовий Конґрес Українських 
Молодіжних Організацій (СКУМО) 17 
червня виступив за продовження та 
посилення санкцій проти Російської 
Федерації, запроваджених в 2014 
році у відповідь на російську аґресію 
проти України.

 CКУМО звернувся до глав держав 
та урядів країн-членів Евросоюзу з 
вимогою не послаблювати політич-
ний і економічний тиск на Російську 
Федерацію, щоб примусити аґресора 
припинити війну та втручання у вну-
трішні справи суверенних держав 
(включаючи демократичні вибори), 
відновити повагу до міжнародного 
права.

СКУМО також підтримує звернен-
ня інших українських організацій до 
глав держав та урядів країн-членів 
Европейського Союзу та закликає 

молодь діяспори долучатися до між-
народних акцій проти російської 
аґресії.

СКУМО глибоко обурений спроба-
ми Кремля, використовуючи сучасну 
санітарно-епідеміологічну світову 
кризу, змусити глав держав та урядів 
країн ЕС послабити та скасувати для 
себе міжнародний політичний і еко-
номічномічний санкційні режими.

Глави держав та урядів Евросоюзу 
у форматі відеоконференції мають 
ухвалити політичне рішення про про-
довження на пів року економічних 
секторальних обмежувальних заходів 
щодо Росії, термін дії яких закінчуєть-
ся 31 липня, у відповідь на триваючу 
російську аґресію проти України.

Юлія Нечипоренко, 
Бровари, Київська область

З РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

ТОЧКА  ЗОРУ

Евген Чолій

Останні повідомлення про можли-
вість розширення Групи Семи (G-7) – 
знову – щоб включити Російську 
Федерацію викликали хвилі сильно-
го занепокоєння у світовій україн-
ській спільноті.

Такий немислимий крок у реаль-
ності сучасного геополітичного клі-
мату став би абсолютним глузуван-
ням над Гаазькою деклярацією Групи 
Семи, прийнятою 24 березня 2014 
року лідерами Групи Семи та прези-
дентами Европейського Сою на під-
тримку суверенітету, територіяльної 
цілісности та незалежности України.

Гаазька деклярація Групи Семи 
однозначно стверджує, що лідери 
Канади, Франції, Німеччини, Італії, 
Японії, Сполученого Королівства, 
Сполучених Штатів, президент Евро-
пейської Ради і президент Европей-
ської Комісії зустрілися в Гаазі, щоб: 
(1) знову підтвердити їх підтримку 
суверенітету, територіяльної ціліс-
ности і незалежности України; (2) 
катеґорично засудити незаконну 
спробу Росії анексувати Крим в обхід 
міжнародного права та визначених 
міжнародних зобов’я зань; (3) проде-
монструвати, що вони залишаються 
готовими посилити свої заходи, в 
тому числі запровадити скоордино-
вані галузеві санкції, які матимуть 
дедалі більш значний вплив на росій-
ську економіку, якщо Росія продо-

вжить ескаляцію ситуації; і (4) призу-
пинити свою участь у Групі Восьми, 
допоки Росія не змінить свій курс і не 
буде відновлено атмосферу, в якій 
Група Восьми зможе вести змістовну 
дискусію.

З часу Гаазької деклярації Групи 
Семи Росія чітко акцентувала свою 
повну зневагу до міжнародного пра-
ва та основних цінностей, які поділя-
ють усі країни-члени Групи Семи та 
EС.

Дійсно Росія не тільки продовжує 
окупувати Крим, прямо порушуючи 
її міжнародні зобов’язання, але 
також згодом вторглась і продовжує 
незаконну окупацію частин східної 
України.

Внаслідок безперервної військової 
аґресії Росії проти України на Донбасі 
загинуло понад 13 тис. осіб та пора-
нено понад 30 тис. осіб, а в Україні 
зараз понад 1.5 млн. внутрішньо 
переміщених осіб.

Ця безжальна військова аґресія 
призвела також до того, що російські 
сили на сході України збили цивіль-
ний літак MH-17 у липні 2014 року, 
що викликало відчуття жаху у всьо-
му світі і викликало велике горе у 
близько 300 сімей у Нідерляндах, 
Маляйзії, Австралії, Індонезії, Сполу-
ченому Королівстві, Німеччині, Бель-
гії, Філіпінах, Канаді, Новій Зеляндії 
та Сполучених Штатах.

Росії немає місця у будь-якому „G”саміті! 

Запрошення до пам’яті і молитви

Слава Ісусу Христу!
Всесвітліші та всечесніші отці, 

преподобні брати і сестри, улюбле-
ні у Христі вірні!

Чотири останні місяці, сповнені 
неспокою і жахіть, сколихнули 
нашу країну і весь світ. Коронавірус 
охопив майже всю земну кулю. 
Мільйони, що були уражені хворо-
бою, потрапили у лікарні та пере-
жили чимало фізичних та психоло-
гічних мук на шляху до щасливого 
одужання. Безліч уражених вірусом 
досі боряться з його виснажливи-
ми наслідками. 

Незважаючи на геройські зусил-
ля і віддану опіку лікарів та медич-
ного персоналу, 120 тис. в США і 
майже пів мільйона осіб у цілому 
світі, не враховуючи непідтвердже-
них випад ків, померли від пандемії. 
Серед померлих – члени наших 
родин, друзі, приятелі та парафія-
ни. 

Жертвою коронавірусу став і бла-
женної пам’яті Митрополит-емерит 
Стефан Сулик. На жаль, багато 
людей були змушені відходити у 
вічність у самотності, рідні не могли 
бути поруч з ними, а священики не 
завжди могли уділити останні 
Таїнства. Похоронні відправи скоро-
чувалися, і у них могли взяти участь 
лише деякі. Серед загиблих від віру-
су немало лікарів-мучеників, які 
ризикуючи своїм життям, допома-
гали іншим. Їхнє жертовне служіння 
і любов до ближнього ми завжди 
пам’ятатимо і ними захоплювати-

мемося. Бо ж справді „Більшої любо-
ви ніхто не має за ту, коли хто душу 
свою кладе за друзів своїх”. (Ів. 
15:13). Перед лицем Господа ми сьо-
годні поминаємо усіх жертв панде-
мії, молимося за хворих та тих, хто 
ними опікується.

Рівно ж американське суспільство 
сколихнуло трагічне та приголом-
шливе вбивство Джорджа Флойда. 
Шокуючі чорно-білі кадри удушли-
вого коліна на шиї і відчайдушне 
благання „Я не можу дихати” обури-
ли і країну, і весь світ, що призвело 
до небаченої раніше хвилі протестів 
за права людини, проти расизму та 
жорстокости поліції. Багато амери-
канців раптом побачили те, що рані-
ше не помічали, і починають брати 
на себе відповідальність, яку раніше 
відкидали. Безліч людей зібралися 
разом, щоб продемонструвати солі-
дарність з темношкірими американ-
цями та усіма жертвами расизму. 
Багато людей по-новому моляться, 
молять ся за новий світ, моляться за 
оновлення країни. 

На жаль, деякі демонстрації обер-
нулися насиллям. Постраж дали або 
й загинули невинні люди, серед 
яких поліцейські, що виконували 
свій прямий обов’язок – захист сус-
пільства від злочинців. Великі і 
невеличкі сімейні підприємства, 
включно з тими, де власниками чи 
працівниками є афро-американці, 
зазнали підпалів і пограбувань. 

(Закінчення на стор. 14)

(Закінчення на стор. 14)

Ієрархи Української Католицької Церкви у США. (Фото: УКЦ США)

Цe число „Свободи“ є подвійним (26 червня-3 липня).  
Після Дня Незалежности США тижневик вийде 10 липня.
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„Свобода” вміщує дорожні нотатки працівника 
редакції Ігоря Пилипчука, який вирушив у самітню 
подорож довкола світу на вітрильнику „Еней”. 
Нижче вміщено нові його записи. 

6 квітня
Сьогодні 20-ий день в морі. Ніч заміняє день, 

день заміняє ніч. 10 днів тримається вітер з пів-
денного сходу, 15-18 вузлів з періодичними підси-
леннями і шквалами з коротким дощем. В осно-
вному хмарно, але коли виглядає сонце то 
з’являється райдуга. 

Чотири дні тому зловив першу рибу в Тихому 
океані. На другий день також зловив, але сталося 
те, що вже було три рази в Атлантиці – велика 
риба перекусила жилку і втекла. Таким чином я 
втратив четверту наживку. Пробую на пластико-
вих кальмарчиків – покищо нічого.

Вчора вночі шквал зробив дірку в передньому 
вітрилі, яке я ремонтував в Пуерто Монт місяць 
тому. Зняв його і поставив інше, легше. Воно пово-
диться інакше і покищо не можу пристосуватися. 
Старе зашив і вирішив більше в ремонт не давати. 
Треба шукати заміну.

Домінік прислав координати Криса і Лин, які 
прямують також до Ґамбієр попереду мене. Вони 
знаходяться 600 миль від острова, я – 2,000. Ми 
рухаємося різними маршрутами – вони напряму і 
мають багато штилів, я в обхід, за вітром, і маю 
довший шлях. Останнім часом допускаю можли-
вість, що це буде інший острів, не Ґамбієр, якщо 
вітер знесе мене далеко в сторону.

8 квітня
Цілий день нема вітру, хоча за прогнозою пови-

нен бути 12 вузлів. Перший раз з початку переходу. 
І сонце – перший спекотний день за кілька місяців. 

Розмірковую над тим, куда іти, до якого острова. 
Так виглядає, що це може бути складністю – у 
зв’язку з пандемію коронавірусу країни позакри-
вали порти для туристів.

Отримав листа від Домініка – картина у Франції 
сумна – трохи нагадує часи Радянського Союзу: 
черги біля продуктових магазинів, запускають по 
одному, всі в масках і рукавичках. Всі налякані.

Написав листа до Криса і Лин – вони попереду 
на вітрильнику „Наі You”. 

Відписали, що рухаються дуже повільно, бо вже 
довший час нема вітру. Зупинялися на кілька днів 
на маленькому безлюдному острові Гендерсон і 
плянують зупинитися на Оено, бо дістали дозвіл 
від влади з острова Пілкаірн. Вони моніторять 
вітрильники через супутник.

Сьогодні вночі виглянув за корму – а там світля-
ний хвіст тягнеться на 15 метрів позаду човна. 
Фосфорні елементи, що у воді, від тертя об перо 
руля під водою загоряються і створюють це диво-
вижне явище. Причому на поверхні хвоста, який 
під водою, додатково загоряються на секунду 
окремі яскраві фосфорні елементи, додаючи каз-
кове забарвлення до картини. 

17 квітня
Сьогодні 30-ий день, як я в морі. З таким вітром 

ще займе три-чотири тижні до Таїті. Ґамбієр від-
пав – через нові правила у зв’язку з вірусом всі 

човни мають іти до Таїті. Сподіваюся, що коли я 
туди дійду, все стане на свої місця. 

Велика риба не ловиться на ту наживку, яка 
залишилася. Але вже третій ранок знаходжу на 
палубі досить велику літаючу рибу, причому на 
одному і тому ж місці. Першу з’їв сирою, другу 
посмажив, третю приготував у мікрохвильовій. 
Найсмачніша смажена.

21 квітня 
Перший раз за цей перехід захід сонця абсолют-

но безхмарний. Небо чисте і можна було наблюда-
ти як швидко сонце ховалося за горизонт.

Трошки пізніше далеко на горизонті з’явилися 
дві маленькі хмарки. Через те, що земля кругла, 
складається враження, що вони торкаються води. 
Подібні хмари з’являються щовечора і мають різні 
форми. В сутінках здається, що там, на горизонті, 
будинки, або гори, або дерева.

Вчора дістав електронного листа з одного з 
вітрильника, який прибув до Ґамбієр. Схоже, що 
ситуація з вірусом покращується. Це дало мені під-
стави знов змінити острів призначення з Таїті на 
Ґамбієр, тобто повернув на південний захід. 
По-перше він на тиждень ближче, по-друге, 
кажуть він гарний і рекомендують відвідати, 
по-третє, вітер потрібного напрямку.

Сьогодні 34-ий день в морі. Не бачив жодного 
корабля, жодного літака. Останні 15 днів вітер ста-
більний зі сходу або з південного сходу, без шква-
лів і дощу. Тепло і спокійно. Такі умови можна 
назвати майже ідеальними.

27 квітня
Тепер я розумію, чому цей океан називається 

Тихим. Для цього треба було провести тут півтора 
місяці. З того часу, як я спустився з півдня нижче 
приблизно 15 градуса широти, вітер помірної 
сили стабільно дує в одному напрямку, без змін. 

Тільки вчора вночі перервався період майже 
місячного безжурного спокійного, рівномірного 
плавання і пройшла полоса шквалів з усіма 

пов’язаними незручностями – тимчасова зміна 
вітру, короткі хвилі, дощ.

Наступний день і ніч пройшли майже спокійно, 
а сьогодні вдень знов шквали. І знов добра погода. 
Але це вже 18 градус широти.

В південній частині Тихого океану існує South 
Pacific Convergence Zone (Південно-тихоокеанська 
зона конвергенції), характерною ознакою якої є 
шквали з вітром 30-40 вузлів. Але вона починаєть-
ся зі 150 градуса довготи, а я ще на 127-му. 

Очевидно це полоса місцевих шкваликів, щось 
подібне до того, що було місяць тому біля східного 
побережжя Піденної Америки, поки я не спустився 
до 10 градуса широти. 

3 травня
Тільки що побачив острів Ґамбієр. До нього ще 

близько 50 миль. Сьогодні трошки хмарно і видно 
тільки контури, які час від часу ховаються за низь-
кою хмарою, інакше його невисокі гори було б 
видно з 70 миль. Після 48 днів на самоті в океані 
відчуваєш приємне тепло всередині при появі 
землі, незалежно від того, що там чекає.

Під вітрилами я дійшов би туди вже в темряві. 
Тому, щоб не бовтатися ніч перед островом в океа-
ні чекаючи ранку, щоб зайти в гавань, цілий день 
допомагаю вітрилам мотором. Треба також вико-
ристовувати дизельне пальне, якого маю забага-
то. Трохи стомився від його шуму. Після того, як в 
Пуерто Монт я поставив назад його рідний пові-
тряний фільтр, шуму стало більше. Але без моди-
фікацій надійніше.

8 травня
Острів Ґамбієр, Французька Полінезія.
До острова дійшов за дві години до заходу сон-

ця. До місця заякорення ще 20 миль, тобто три-
чотири години. Вирішив не ризикувати і дочека-
тися ранку в морі.

Як виявилося, це не один острів, а група різного 
розміру островів з незвичними назвами: Манґа-
рева, Тараваі, Ґакауітаі, Акамарау, Аукена.

На відміну від інших островів тут не видно жод-
ного рибальського човна. Можливо тому що сьо-
годні неділя. Також жодного вогника вночі, у вся-
кому випадку з західної сторони. Зате є мобільний 
телефонний сиґнал, якого не було на острові 
Робінзона Крузо.

11 травня
Понеділок. Сижу в карантині вісім днів. Ще 

лишилося шість. Такі правила – не має значення, 
скільки днів я провів в морі, мушу відбути 14 на 
човні. Формально. Насправді я був на землі, бо 
коли нарешті, на третій день зміг повідомити жан-
дармерії про своє існування, мені сказали предста-
вити себе в жандармерії, тобто піти на сушу. Але 
не сказали коли. Тому, коли туди прийшов, вона 
була зачинена. Тоді я пішов в магазин купити про-

ПОДОРОЖІ  

Вітрильник „Еней” прибув до Французької Полінезії.

Попереду острів Ґамбієр.

Вітрильник „Еней” прибув до Французької Полінезії

(Закінчення на стор. 11)
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дає механізм гібридної аґресії, який не раз засто-
совував СРСР і до якого під керівництвом 
Володимира Путіна вдається сучасна Росія. 

80 років тому, в червні місяці, Радянський Союз 
окупував країни Балтії. Ось як це було. 

За таємним протоколом до пакту Ріббентропа-
Молотова, підписаного у присутності Сталіна у 
серпні 1939 року, СРСР домовився із гітлерівською 
Німеччиною, що „у разі територіяльно-політично-
го перерозподілу областей, що входять до складу 
балтійських держав (Фінляндія, Естонія, Латвія, 
Литва), північний кордон Литви стане кордоном 
сфер інтересів Німеччини та СРСР”.

Фінляндія, маючи підготовлену армію та консо-
лідовану політичну еліту, вчинила запеклий спро-
тив. І хоч у війні із СРСР фіни втратили частину 
території, але вони показали СРСР, що не здадуть-
ся без бою, зберегли незалежність своєї країни, а її 
народ від репресій.

Інакше сталося із країнами Балтії: 15 червня 
1940 року радянські війська окупували Литву, а 17 
червня – Латвію і Естонію.

Хронологія гібридної  
„анексії”-окупації

• Після підписання пакту із нацистами СРСР оку-
повує Східну Польщу, зокрема і Віленський кори-
дор (територія, яка відокремила Східну Прусію від 
основної території Німеччини і яка була передана 
Польщі після Першої світової війни за Версаль-
ським мирним договором; цей „коридор” забезпе-
чував доступ до Балтійського моря) .

• Погрожуючи збройним нападом, Радянський 
Союз змусив три балтійські держави укласти з 
ним восени 1939 року „Договір про взаємодопомо-
гу”, що зобов’язував їх розмістити на своїй терито-
рії радянські гарнізони, або ж сучасною терміно-
логією – військові бази.

• У Литву зайшло 20 тис. радянських солдатів, а 
у Латвію та Естонію – по 25 тис. у кожну. Цей кон-
тинґент за чисельністю приблизно дорівнював 
арміям цих країн.

• Як цинічний заохочувальний крок з метою 
дезорієнтації політичної еліти – СРСР віддав Литві 
її давню історичну столицю Вільнюс разом із при-

леглою територією.
• Навесні 1940 року Сталін плянував напасти на 

Німеччину, але Франція так швидко капітулювала 
перед нацистами, що Гітлер міг протиставити 
Червоній армії усю силу Вермахту.

• 25 травня тогочасний керівник уряду СРСР 
Молотов заявив, що проти радянських військ у 
Литві чиняться провокації. Йшлося про зникнен-
ня двох військовослужбовців, у причетності до 
якого НКВД згодом звинуватив представників 
литовського уряду.

• 27 травня „викрадені” червоноармійці повер-
нулися у свою частину, але заявили, що їх „добу 
тримали в підвалі” і допитували, намагаючись 
отримати секретні відомості про радянську танко-
ву бриґаду.

• 4 червня 1940 року угруповання радянських 
військ під виглядом військових навчань рушило 
до кордонів Литви, Латвії та Естонії.

• 14 червня, коли німецькі війська зайшли у 
Париж, Литва отримала від СРСР ультиматум, 
Молотов звинуватив уряд Литви у невиконанні 
Договору про взаємодопомогу і вимагав віддати 
під суд кількох литовських міністрів.

• 15 червня загони НКВД вночі напали на дві 
латвійські прикордонні застави, спалили їх, кіль-
кох прикордонників убили, кілька десятків людей, 
серед них і цивільних, взяли у полон. У нападах, 
традиційно, звинуватили того, на кого напали – 
латвійців. Молотов вручив ультиматуми послам 
Латвії та Естонії, звинувативши уряди цих країн у 
порушенні Договору про взаємодопомогу. Від усіх 
трьох країн Кремль вимагав дати ввести на їхні 
території ще по 9-12 своїх дивізій, зформувати 
нові прорадянські уряди з участю комуністів, при 
тому, що комуністів там майже не було.

• Президент Литви Антанас Сметона заявив, що 
уряд повинен відкинути сталінський ультиматум і 
країна має чинити збройний опір. Але уряди країн 
Балтії погодилися на ультиматум Сталіна.

• 15 червня 1940 року СРСР увів війська у Литву, 
17 червня окупував Латвію і Естонію.

• Після ліквідації державности у Литві, Латвії та 
Естонії почалися репресії, арешти та розстріли 
представників політичної та культурної еліти, 
висилки до таборів, примусове виселення, приму-
сова русифікація, встановлення диктату комуніс-
тичної ідеології, штучне і всеохоплююче вихован-
ня дітей та юнацтва на перекрученій історії 

„радянськими цінностями”.
• Президенти Естонії і Латвії Костянтин Пятс і 

Карліс Ульманіс були заарештовані. Ульманіс 
помер у радянській тюрмі в 1942 році, а Пятс – 
утри мувався у психіятричній лікарні у Калінін-
ській області Росії, де помер у 1956 році. Прези-
дентові Литви Сметоні вдалося утекти і перебра-
тися до США, але там він загинув за незрозумілих 
обставин під час пожежі у власному будинку.

*  *  *
Тепер політична верхівка Росії використовує усі 

напрацьовані спецслужбами СРСР практики дес-
табілізації внутрішньої ситуації потенційних 
жертв аґресії чи геополітичних конкурентів: від 
підкупу еліт – до влаштування збройних провока-
цій чи виступів штучно створених радикальних 
рухів. Так Росія діяла щодо Чечні, Молдови, Грузії, 
а тепер і проти України. До цього арсеналу додали-
ся ще кібератаки, втручання у вибори на Заході, 
погрози застосувати локально ядерну зброю 
малої потужности.

Наступний „плян перемоги Путіна”:
• встановлення військово-політичної контролі 

Росії як мінімум над всім пострадянським просто-
ром, а по можливості і над Центральною Европою;

• дискредитація і руйнування НАТО через його 
нездатність захистити своїх країн-членів;

• після досягнення цих цілей – закріплення і 
леґітимація нової картини світу у новій „ялтин-
ській угоді”, де США та Захід відчуватимуть себе 
переможеними. 

Офіційний Кремль відкидає усі звинувачення в 
аґресивній політиці, наголошуючи, що лише захи-
щає інтереси Росії і безпеку російських громадян. 
Президент Росії В. Путін заперечує причетність 
Росії і участь реґулярних формувань російської 
армії у збройному конфлікті на Донбасі, називаю-
чи його „внутрішнім конфліктом України”.

Ірина Штогрин – редактор інформаційних про-
грам Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Закінчила 
філософський факультет Ростовського універси-
тету. 

Copyright © 2020 RFE/RL, Inc. Передруковується 
(в скороченій верзії) з дозволу Радіо Вільна Европа/
Радіо Свобода (читайте повний текст тут: 
https://www.radiosvoboda.org/a/gibrydna-agresiya-
kremlya-okepatsiya-krain-baltii/30675068.html).

(Закінчення зі стор. 1)

80 років тому...
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Її життя – заклик до вірности і любови
Володимир Матейко

Передусім хочу від імені націо-
нально свідомої інтеліґенції Закар-
паття висловити глибоку вдячність 
„Свободі“ за увагу до дуже важливого 
для нас культурно-освітнього проєк-
ту вшанування пам’яті поетки Софії 
Малильо. Ми віримо‚ що вміщене у 
газеті 15 травня наше звернення до 
читачів з проханням посприяти цьо-
му проєктові знайде відгук у бага-
тьох серцях‚ адже добре відомо‚ якою 
жертовною на патріотичні цілі є 
українська громада Америки.

Тепер розповім‚ бодай коротко‚ про 
життєвий і творчий шлях цієї справ-
ді світлої особистости – коротко‚ бо її 
доля дуже подібна до долі багатьох-
багатьох українських поетів‚ переслі-
дуваних за слово правди і за любов 
до України.

Народилася Софія Малильо 3 груд-
ня 1926 року в селі Верхні Ворота на 
Воловеччині. Здібну до науки деся-
тирічну дівчинку завіз до української 
гімназії в Модржанах під Прагою 
видатний український провідник 
нашого краю‚ учений і педагог о. 
Авґустин Волошин. 

В гімназії у Морджанах С. Малильо 
була ентузіясткою пластунства, тоді 
ж написала свої перші вірші. Їх над-
рукувала ще до початку Другої світо-
вої війни ужгородська газета „Нова 
свобода“, а до друку рекомендував 
секретар Прем’єр-міністра Карпат-
ської України А. Волошина Іван 
Рогач.

Навчання вона скінчила успішно, 
та дорогу додому перервала війна. 
Опинилася в Німеччині‚ й потім цей 
факт обернувся для неї бідою. Дістав-
шись додому‚ С. Малильо з золотою 
медалею закінчила Сваляв ську 
серед  ню школу. Це дозволило їй без 
жодних іспитів вступити на фран-
цузьку філологію Львівського уні-
верситету ім. івана Франка. Але вже 
на другому курсі каґебісти нагадали 
їй про перебування в Німеччині й 

заарештували як „шпигунку“. Далі 
вирок – 10 років колимських концен-
траків.

Повернулася С. Малильо у рідний 
край з підірваним здоров’ям і з совєт-
ським тавром „ворога народу“. 
Обійшла всю Україну в надії знайти 
учительську чи викладацьку працю. 
Скрізь чула відмову‚ хоч досконало 
володіла французькою‚ англійською‚ 
німецькою‚ еспанською та всіма 
слов’янськими мовами.

Аж згодом‚ по довгому часові‚ вла-
штувалася вчителькою французької 
мови Жденіївської середньої школи 
на рідній Воловеччині. Як доброго 
філолога‚ її запросили на катедру 
чужоземних мов Дрогобицького 
педінституту‚ але й там когось з інс-
титутських партійців налякала її біо-
графія. І знову – пошуки праці.

Единою oпорою в тому недобро-
зичливому для неї світі був її вро-
джений поетичний дар. І звичайно‚ 
це врешті-решт не могло пройти 
повз увагу небайдужих до рідної 
культури людей. Що поезія С. Мали-
льо є загальноукраїнським творчим 
явищем – першою відкрила це для 
себе і для інших доктор фізико-мате-
матичних наук з Ужгороду Леся 
Богданова. Саме вона зацікавила 
щиросердними патріотичними вір-
ша ми поетки ширше коло культур-
ної громадськости краю. Стала мож-
ливою матеріяльна допомога. Місь-
кий голова Мукачева Віктор Балога 
надав для поетки окреме мешкання.

Перша збірка поезій С. Малильо 
„Іди і вір” вийшла в світ у 1994 році. 
Упорядкувала її і знайшла спонзорів 
для видання відома закарпатська 
жур налістка і письменниця Юлія 
Зейкан.

Відтак вийшли збірки „Воскре-
сіння пам’яті” (Ужгород,1999), „Крізь 
терни – до зір“ Львів, 2002). Нарешті 
четверта її книжка поезій – цього 
разу вибраних – „А душа її – жива” 
(Львів, 2006, 2-ге допов. вид. – 
2007),). Там же з’явилися збірки 

„Надія“ (2008), „Від Тиси до Дінця“ 
(2009).

Збірку „А душа її – жива” відкриває 
вірш „Ще не вмерла”:

„Ще не вмерла...” – з туги й болю,
З мрії світлої про волю
Народились ті слова.
Крізь віки чужі вандали
Україну плюндрували, –
А душа її – жива!

Вся книжка – це поезія болю, спро-
тиву, борінь, віри та любови. Такої 
сили духу вірші ріднять їх з поезією 
Олени Теліги, Ліни Костенко, Василя 
Симоненка, Василя Стуса, Івана 
Світличного та багатьох іших поетів-
страстотерпців, які є вособленням 
українського духу. Уже самі назви 
розділів „Припадем до предківських 
джерел”, „Пройшовши крізь убивства 
й грабежі”, „Роде наш, закинутий в 
Карпати”, „Через терни – до зір” нала-
штовують читача на прочитання не 
тільки розумом‚ але й душею.

З вірша „Коріння”:

Не знаю, які ж то сили
Мене до життя воскресили,
Одне достоту знаю‚ звісно:
У серці прокинулась пісня.
О ні, я знаю несхибно:
Ті сили із надр глибинних,
То предківські гени нетлінні
Волають в моєму сумлінні,
Їх сни ожили в моїх генах,
З ними я теж незнищенна.

Людина напрочуд доброзичлива, 
співчутлива, С. Малильо водночас 
була твердою й незламною там, де 
йшлося про переконання, принципи, 
моральні засади. І без позерства, 
хизування собою, без найменших 
спроб афішування своєї особи. 

Була надзвичайно скромною. При-
гадаю один лише випадок. У 2011 
році я довідався число її телефону і 
попросив дозволу приїхати до неї до 
Мукачева‚ аби привітати з 85-річчям. 
Вона м’яко‚ але рішуче відмовила – 
мовляв‚ ніколи не святкує дні свого 

народження. Тільки коли я розповів‚ 
що є сином репресованого в сталін-
ські часи греко-католицького свяще-
ника‚ вона запросила мене з групою 
її шанувальників до себе в гості.

Дуже багато зробив для популяри-
зування її поетичної творчости ака-
демік Академії наук вищої освіти 
України, Заслужений діяч мистецтв 
України Іван Хланта‚ організовуючи 
зустрічі з поеткою у бібліотеках та 
школах.

У вічність Софія Малильо відійшла 
19 жовтня 2015 року‚ на 89-му році 
життя. На щастя‚ вже визнаною не 
лише культурною громадськістю‚ але 
також на державному рівні: була вдо-
стоєна Ордену княгині Ольги. Поетка 
– єдина жінка з Закарпаття, ім’я якої 
занесено до Пам’ятної  книги 
„Українські жінки у визвольно-націо-
нальній боротьбі 1940-1950 років“. 

Після смерти вірної доньки Украї-
ни мукачівці створили біля помеш-
кання, де вона проживала, „Софіїн 
двір“. Тут відбуваються різні культур-
ні заходи‚ мистецькі та літературні 
вечори, присвячені пам’яті поетки.

Патріотичну лірику Софії Малильо 
уже вивчають на годинах літератури 
рідного краю в Ужгородській лінґвіс-
тичній гімназії ім. Т. Г. Шевченка.

Ужгород

ПАМ’ЯТЬ 

дуктів, і там зустрів жандарма – при-
ємного молодого чоловіка на ім’я 
Раян, котрий знов запросив мене на 
другу годину до жандармерії. На щас-
тя, він розмовляв англійською мовою. 
Офіційні форми заповнити було лег-
ко і швидко. 

Перезнайомився з багатьма яхтс-
менами: німці Йовкім і Сабіна відві-
дали мене в перший день і принесли 
грейпфрута і гуави, на другий день 
француз Арні, який тут вже 11 міся-
ців на одному і тому ж місці також 
приніс грейпфрутів, гуаву і лимони. 
Позавчора приплив датчанин Аль-
берт, вчора швейцарець Террі. 

Загалом на Ґамбієрі біля 40 віт-
рильників: 15 тут, в Рікітеї, 12 на 
сусідньому острові Тараваї, інші розі-
йшлися по островах. Більшість чека-
ють на добрі новини – коли відкри-
ють Туамото та інші острови і країни.

Кріс з „Наі You” зустрів мене пер-
шим і допоміг заякоритися. Також 
приніс грепфутів. Вони тут не цінять-
ся і ростуть навіть в лісі. 

Біля продуктового магазину є 
інтернет, але не дуже добрий. В селі є 
ще одне місце, де можна дістати 
доступ до Інтернету за плату біля 2 
дол. за дві години. Треба спробувати. 

Загалом дуже тихо і покійно. Як і 
має бути в селі на краю світу.

21 травня
Сьогодні день, коли прилив і від-

лив найбільші. Крім того, вночі прий-
шов поривами сильний вітер з пів-
денного заходу. Прогноз показує 20 
вузлів з поривами до 30, але, як зви-
чайно, цифри занижені. 

Пориви вітру проходять між схила-
ми і створюють в гавані хаотичну 
картину – човни рухаються у всіх 
напрямах одночасно, деколи набли-
жаються один до одного на небез-
печну відстань.

Спав, вірніше дрімав, готовий під-
нятися кожну мить. І недаремно – 
перед п’ятою почув голос, виглянув 
назовні – шведський човен в темряві 
маневрував під мотором в кількох 
метрах від мене. Попросили вибрати 
трохи якірний канат, щоб їм було 
більше місця для маневру. Я підтяг-
нувся, але небагато, бо маю замало 

ланцюга, на відміну від решти чов-
нів. А саме ланцюг тримає якір на 
місці. 

Вже дві години, як зійшло сонце, а 
шведи досі шукають місце, щоб знов 
заякоритися. За день ще чотири чов-
ни зійшли з місця і перезаякорилися. 
Передбачаючи вітер в гавані зібрало-
ся більше вітрильників, ніж звичайно. 

Прогноз показує чотири дні вітру, 
який поступово буде змінювати 
напрям на східний, хоча Альберт з 
„QueenB” каже, що до кінця дня вітер 
має стихнути. 

При першій нагоді треба буде при-
дбати довгий ланцюг. А також добре 
було б обміняти свої два менші якорі 
на один більший, щоб спокійніше 
спати.

24 травня 
Вітер усе ще дме зі швидкістю біля 

20 вузлів з поривами до 30 вузлів. 
Серед вітрильників є один сучас-

ний моторний човен під французь-
ким прапором і назвою „Atole d’Azure” 
– досить великий, десь біля 60 футів 
довжиною і має два поверхи, тобто 
велику площу над поверхнею води. 

Відколи почався вітер, він хаотич-

но рухався у різні боки і, як мені зда-
валося, час від часу підтягувався впе-
ред, використовуючи мотори, бо за 
ним заякорився один з вітрильників 
з одним членом залоги на борту.

Сьогодні зранку таки сталася 
небезпечна ситуація. Коли я почув 
крики і виглянув назовні, на велико-
му човні двоє чи троє людей бігали 
взад і вперед, а сам човен майже тор-
кався вітрильника, на якому також 
був незвичайно пожвавлений рух. 

Власника великого човна там не 
було. Очевидно відправився на берег 
з дружиною і шістьма дітьми. 

Через 20 хвилин на поміч прийшов 
новозеляндський вітрильник „Win-
dora” з капітаном Филипом. Напевно 
він думав, що треба буде буксирува-
ти „Atole d’Azure” подалі від вітриль-
ника. 

Нарешті приплив власник „Atole 
d’Azure” і ситуація вирівнялася. Люди 
з інших човнів допомогли вітрильни-
ку перейти на на нове місце, а коли 
він заякорився, моторний човен 
знайшов і собі місце подалі від нього.

Загалом народ відреаґував друж-
ньо. І це вже не вперше. Така поведін-
ка серед моряків – норма.

(Закінчення зі стор. 8)

Вітрильник „Еней”...

Софія Малильо
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Члени братства прибрали 
територію біля пам’ятника

УПЦ США роздала  
понад 800 продуктових наборів 

ВОТЕРВЛІТ, Ню-Йорк. – Члени Братства св. Миколая (13-ий Відділ Україн-
ського Народного Союзу) та члени Українсько-Американського Культурного 
Центру (УАКЦ) в Вотервліті зібралися 28 травня, щоб прибрати територію 
біля пам’ятника Тарасові Шевченкові в місті Трой. В останні роки члени брат-
ства та УАКЦ зобов’язалися утримувати та обслуговувати цей пам’ятник. В 
цьому році в групу прибиральників входили (на світлині зліва): Роман Карпішка, 
секретар 13-го Відділу УНСоюзу Микола Філь, президент УАКЦ Віктор 
Головащенко, заступник голови Братства св. Миколая Іван Суховацький, 
Володимир Лаб’як, Рома Кульбіда, Ірина Кульбіда та Роман Поворозник. 
(Фото: Лідія Кульбіда)

– Микола Філь (Переклад: Борис Матвіїв)

СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – Понад 800 
продуктових наборів було роздано 3 
червня Українською Православною 
Церквою США у співпраці з благодій-
ною фундацією „The SALT Foundation”.

Про це повідомив Архиєпископ 
УПЦ США Даниїл. Того дня сталася 
злива, але служіння Христове продо-
вжилося для людей, котрим потрібна 
допомога із продуктами харчування 

в часи карантини. 
Владика Даниїл подякував співро-

бітникам Українського культурного 
центру, представникам української 
семінарії св. Софії, персоналові фун-
дації „The Salt Foundation of NJ”, пара-
фіянам Української православної 
парафії св. Пантелеймона-цілителя в 
Брукліні.

„Укрінформ”

ЖИТТЯ  ГРОМАДИ

Авточерга за продуктами. 

Владика Даниїл готує продуктові набори. (Фото: Yaroslav Bilohan)

Відбувся ХХХІ з’їзд Організації  
Оборони Чотирьох Свобід України

Дмитро Ленчук 
Степан А. Качурак

НЮ-ЙОРК. – 17 травня, пристосо-
вуючись до сучасних діючих умов та 
обмежень, які існують стоcовно сві-
тової пандемії коронавірусу, відбувся 
ХХХІ з’їзд Організації Оборони 
Чотирьох Свобід України (ООЧСУ) в 
мережі Zoom. Вперше в історії укра-
їнської американської діяспори така 
поважна на крайовому рівні подія 
відбулася у віртуальному форматі.

З’їзд ООЧСУ відбувся з участю 
делеґатів, які представляли відділи 
ООЧСУ з кожного куточка США та 
гостей з України, зокрема з Криму, та 
Канади. Провідники організації 
ООЧСУ виконали свою місію омоло-
дження проводу ООЧСУ. 

Для проведення з’їзду ООЧСУ було 

обрано президію: голова Роман Гір-
няк, заступник голови Михайло 
Козюпа, українськомовний секретар 
Олена Олещук-Ленчук, англомовний 
секретар Іван Яворський.

Учасники з’їзду заслухали звіти 
голів, референтів, Контрольної комі-
сії та Комітету управління, брали 
участь в дискусії, прийняли одного-
лосно резолюції з’їзду.

Делеґати одноголосно уділили 
абсолюторію уступаючій управі та 
проголосували за новий провід. 

Головою обраний Дмитро Ленчук, 
першим заступником голови М. 
Козю  па, другим заступником голови 
Іван Кебало, екзекутивним секрета-
рем Степан А. Качурак, фінансовим 
референтом Остап Глинський, орга-

НАШ АРХІВ:
www.svoboda-news.com

(Закінчення на стор. 14)
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ROSELLE, NJ
645 W 1st Ave.
Tel.: 908-241-2190
          888-336-4776

CLIFTON, NJ
565 Clifton Ave.
Tel.: 973-916-1543

PHILADELPHIA, PA
1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: 215-969-4986
          215-728-6040

Туристичні послуги: авіяквитки в Україну та інші країни • Пересилка 
пакунків, автомобілів та контейнерів в Україну та інші країни світу • 
Українські та европейські компакт-диски • Українські сувеніри та хустки

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ 
ТА КОНТЕЙНЕРИ 

В УКРАЇНУ
Tel.: 480-207-7070 

e-mail: eugenemaria1968@gmail.com

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

Далі правозахисні організації пові-
домляють про постійні кричущі зло-
вживання релігійними, політични-
ми, мовними та культурними права-
ми і свободами кримськотатарського 
та українського населення Криму, 
жителів окупованих Росією терито-
рій на Донбасі та українських полі-
тичних та військових в’язнів у Росії.

Виходячи з сьогоднішнього ґльо-
бального клімату транскордонних 
мобілізованих протестів, громадян-
ське суспільство дуже чітко демон-
струє свою нетерпимість до всіх 
форм расизму та нехтування осно-
вними правами людини.

Крім України, з часу Гаазької 
деклярації Групи Семи Росія вчинила 
різні форми гібридної аґресії в інших 
частинах світу.

Росія втручалася в демократичні 
процеси на Заході, включаючи пре-
зидентські вибори у Сполучених 
Штатах у 2016 році та президентські 
вибори у Франції у 2017 році, пляну-
вала жорстоке повалення обраного 
уряду в Чорногорії, стимулювала 
сепаратизм у Каталонії та фінансово 
підтримувала іноземні політичні 
партії. Відбулися політичні вбивства, 
в тому числі невдалий замах із засто-
суванням хeмічного нервово-паралі-
тичного реаґенту на кремлівську 
мішень у Солсбері, Англія. Росія була 
звинувачена у кібератаках проти дер-
жавних систем та життєво важливих 
елементів інфраструктури в західно-
му світі. Росія також бере участь у 
маштабних дезінформаційних кампа-
ніях, спрямованих на дискредитацію 
та послаблення Заходу, включаючи 
країни-члени Групи Семи та EС.

Неймовірно, але в той час, коли 
весь світ консолідувався для бороть-
би з пандемією COVID-19, Росія про-
довжувала безкарно порушувати 
свої міжнародні зобов’язання з прав 
людини та припинення вогню в 
Україні.

За цих обставин будь-які розмови 
про розширення Групи Семи із вклю-
ченням Росії, навіть якщо в кінцево-
му підсумку і будуть відхилені, все ж 
таки демонструватимуть розбіж-
ність поглядів у цьому питанні. Це 
трактуватиметься як ознака слаб-
кости Групи Семи та EС, і мотивува-
тиме Росію посилити свій контроль 
над Кримом та продовжувати свою 
експансіоністську політику на сході 
України та інших частинах світу на 
шкоду країнам-членам Групи Семи, 
EС та ґльобальній безпеці. 

Тому лідери Групи Семи та прези-
денти EС повинні видати чітку 
деклярацію, підтверджуючи: (І) їх 
прихильність до виконання Гаазької 
деклярації Групи Семи; (ІІ) їх постій-
ну підтримку суверенітету, територі-
яльної цілісности та незалежности 
України; та (ІІІ) що вони не віднов-
лять своєї участи у колишньому фор-
маті Групи Восьми і не запросять 
Російську Федерацію брати участь у 
майбутніх самітах Групи Семи до тих 
пір, поки Росія однозначно не проде-
монструє, що вона розділяє основні 
цінності країн-членів Групи Семи та 
EС, включаючи повагу принципів 
суверенітету та невтручання в спра-
ви інших держав, і повністю не при-
пинить свою незаконну окупацію 
Криму та частини східної України. 

Евген Чолій,
президент Громадської організації 

„Україна-2050”,
Київ

(Закінчення зі стор. 7)

Росії немає місця...

Господь кличе нашу країну до глибо-
кого іспиту совісти, щоб побачити і 
очиститися від стійких шаблонів 
фанатизму і ненависти, щоб визнати 
несправедливість, щоб очистити 
наші серця від лукавих пристрастей. 
Господь кличе нас йти в майбутнє з 
молитвою. Завдяки молитві ми змо-
жемо розвивати справжню солідар-
ність з тими нашими братами і 
сестрами, що зазнають дискриміна-
ції. Лише з Богом, у Ньому, ми може-
мо перемогти гріховність нашої люд-
ської природи. 

Ми молимося і пам’ятаємо, щоб 
зростати у справжній цілісності, 
адже „З одного чоловіка Він створив 
усі народи, щоб вони заселили цілу 
землю” (Ді 17,26). 

Неділя за неділею ми поверталися 
до реґулярних публічних богослу-
жінь у наших храмах. Уже відкриті 
майже всі парафії. Радіємо, що може-
мо нарешті молитися разом. Тому, 
починаючи заново, будучи під впли-

вом пережитого за останні місяці, ми 
покликані до глибшої духовної заста-
нови над знаками часу.

У неділю 28 червня запрошуємо 
духовенство, монашество та вірних 
згадати у молитві усіх жертв корона-
вірусу, тих, хто загинув внаслідок 
расизму чи поліцейського свавілля, 
жертв останніх протестів, відслужив-
ши Панахиди наприкінці кожної 
Божественної Літургії в усіх парафіях 
Митрополії. 

Помолімося за померлих від коро-
навірусу – наших коханих, родичів, 
друзів, сусідів, лікарів, медичних пра-
цівників та усіх, хто першим відгук-
нувся на виклик пандемії.

Помолімося за Дж. Флойда та 
ін ших, які загинули внаслідок 
неспра ведливости. 

Помо лімося за тих, хто загинув в 
кайданах рабства та від інших виявів 
расової нерівности. 

Помолімося за тих, хто став жерт-
вою заворушень і розгнузданих при-
страстей.

Помолімося, щоб Господь дарував 
нам усім мир, фізичне і психологічне 
зцілення, примирення, взаємну тер-
пеливість та істинну справедливість! 

+Борис 
Митрополит Української 

Католицької Церкви у США  
Архиєпископ Філядельфійський  

для Українців

+Павло 
Єпископ Стемфордської єпархії

+Венедикт 
Єпископ Чиказької єпархії  

св. Миколая

+Богдан 
Єпископ Пармської єпархії  

св. Йосафата

+Андрій 
Єпископ-Помічник 
Філядельфійський

(Закінчення зі стор. 7)

Запрошення...

нізаційним референтом Богдан 
Гаври люк, референтом зовнішніх 
зв’язків Михай ло Міґелич, референ-
том інформатики-архівів/ вебмай-
стер Юрій Баюрак. Члени: Мирон 
Колінський, Степан Прятка, Дмитро 
Стапінський. Конт рольна комісія: 
голова Зенон Галько вич, члени 
Орест Вітюк, Олек сандр Качмарик. 
Това рись кий суд: голова д-р Олесь 
Стріль чук, члени І. Яворсь кий, Ігор 
Зварич. Референт з питань відповід-
ности управління Осип Лучка.

Делеґати та гості висловили щирі 
побажання успіхів управі у подаль-
шій праці ООЧСУ на благо України та 
всього українського народу.

(Закінчення зі стор. 12)

Відбувся...

Не стало бандуриста Андрія Китастого
У Каліфорнії помер відомий коб-

зар-бандурист Андрій Китастий, 
учасник знаменитої Української капе-
лі бандуристів Північної Америки ім. 
Тараса Шевченка в 1970-2010 роках, 
син леґендарного композитора і бан-
дуриста Григорія Китастого.

Про це повідомляється 18 червня 
на сторінці капелі в Facebook: „Бан-
дурний світ втратив легендарного 
кобзаря, бандуриста і доброго друга. 
Андрій Китастий, народжений у 1954 
році, котрий проживав свої останні 
роки в Каліфорнії, відійшов у Царст-
во Небесне минулого понеділка”. 

А. Китастий помер раптово на 
66-му році життя. 

„Укрінформ”
Св. п. Андрій Китастий. (Фото: 
uapost.us)

МАРІЯ ДРИЧ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
МАRІA DRICH

Licensed Life Insurance Agent 
  Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: mdrich@unamember.com

Національної ґвардії, чотири ґвинто-
крили та військовий літак. Доставле-
но понад 1,200 кілограмів їжі та води.

Сильні опади очікуються ще кіль-
ка днів. З 22 червня в реґіонах, які 
потерпають від повені, введено над-
звичайні заходи безпеки, залучено 
понад 1,500 поліцаїв, рятувальників 
та ґвардійців. Вони здійснюють ева-
куацію людей, відкачування та відве-
дення води.

В Івано-Франківській області річка 
Дністер вийшла з берегів й затопила 
дорогу на Львів. З берегів вийшли 
річки Чорний і Білий Черемош. 
Просять водіїв за можливості утри-
матись від поїздок під час негоди.

Д. Шмигаль доручив Міністрові 
захисту довкілля та природних 
ресурсів Романові Абрамовському, 
голові Державної служби з надзви-
чайних ситуацій М. Чечоткіну, голо-
вам обласних державних адміністра-
цій та іншим відповідальним особам 
підготувати пропозиції щодо вжиття 
невідкладних заходів для подолання 
наслідків негоди на території захід-
них областей України.

 „Укрінформ”

(Закінчення зі стор. 1)

Ситуація...

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

Шановні читачі!  Жалібні повідомлення  
з приводу відходу своїх близьких і друзів просимо висилати  

на електронну адресу відділу оголошень „Свободи“: 
advertising@ukrweekly.com

Теофіль залишив Україну в 1939 році під час бурхливих часів в Евро-
пі і переїхав до Німеччини, де опинився в таборі переміщених осіб 
в Реґенсбурґу. Там він познайомився з Юстиною Германовською, 
з якою одружився у 1948 році, недовго перед прибуттям до США 
у 1949 році.

У смутку залишилися:
дружина      - Юстина
сини      - Мирослав з дружиною Мар’яною
      - Роман з дружиною Ліндою
внуки      - Маруся Клебан
      - Християн Клебан з дружиною Дейною
      - Петро Клебан з дружиною Монікою
      - Катя Табачук з чоловіком Романом
      - Олесь Клебан з дружиною Британи
правнуки     - Гантер Клебан
      - Данилко Табачук

Похорон у супроводі о. Тараса Свірчука відбувся 28 квітня 2020 
року на цвинтарі св. Андрія в С. Бавнд-Бруку, Н. Дж.

Вічна Йому пам’ять!

З глибоким смутком і болем в серці повідомляємо, 
що 24 квітня 2020 року, проживши 101 рік відійшов 

у вічність найдорожчий Чоловік, Батько, Дідо і Прадідо

св. п. Теофіль Клебан
народжений 24 травня 1918 року в с. Станин, Україна, 

довголітній мешканець м. Юніон, Н. Дж.

Похорон відбувся 26-го березня 2020 року 
на Українському цвинтарі св. Андрія в С. Бавнд-Бруку, Н. Дж.

Покійний навчався в Колюмбійському Університеті 
в Ню-Йорку, де одержав докторат з математики.

Працював в Ню-Йоркському Університеті, Університеті в Чікаґо, 
професор (з 1972 р. distinguished professor) Ратґерського 

Університету в Ню-Бронсвік, Н. Дж., професор-гість 
в університетах України, Німеччини, Китаю та Ізраїля.

Автор чисельних наукових статтей, опублікованих у провідних ви-
даннях США і Европи.

У глибокому смутку залишилися:
сестра - Ольга Гнатейко з мужем Мироном
племінник - Тиміш Гнатейко з дружикою Анею і дітьми
племінниця - Роксоляна Харкевич з мужем Богданом і дітьми
родина в Україні 
Заупокійна Свята Літургія була відправлена в с. Муроване, Україна.
Ми невимовно вдячні рідним і приятелям за молитви і співчуття.

Вічна Йому пам’ять!
_________________

Пожертви в пам’ять Покійного можна складати на:
Український Музей 
The Ukrainian Museum, 222 East 6th  St., New York, NY 10003);
Наукове Товариство ім. Шевченка 
Shevchenko Scientifi c Society, 63 Fourth Ave., New York, N.Y. 10003;
Український Інститут Америки 
Ukrainian Institute of America, 2 East 79th St., New York, N.Y. 10075; 
Фундація Українського Католицького Університету
UCEF, 2247 West Chicago Ave., Chicago, IL  60622

Ділимося сумною вісткою, 
що 21 березня 2020 року відійшов у вічність

св. п. 

д-р Володимир Петришин
математик, науковець

народжений 22 січня 1929 року 
в с. Муроване, Львівська область, Україна.

Ділимося сумною вісткою, що в 
понеділок, 15 червня 2020 року 

з волі Всевишнього відійшла у вічність 
на 103-му році життя наша найдорожча 

Мама, Бабуся і Прабабуся, 

св. п. Стефанія Савчин 
з дому Садова

Народилася 22 листопада 1917 року в Любачеві (Польща) в роди-
ні Івана та Анастазії Садових. Переїхала до Перемишля, де визначно 
закінчила 2-гу Державну Жіночу Семінарію.  Вчителювала в школі м. 
Улазів, де одружилася в 1940-му році з інженером Петром Савчином, 
сином о. Антона та Наталії Савчин. 

В 1950 році молода родина разом з дітьми еміґрувала до Канади, 
до Монреалю, а в 1957 році переїхали до Ню Йорку.

Покійна завідувала кухнею на пластовій оселі „Вовча Тропа“, а піз-
ніше з чоловіком Петром і родиною керували реставрацією в Україн-
ському Народному Домі (1963-1975 рр.). Св. п. Стефанія жила із вірою 
в Бога, любов’ю до України і глибокою відданістю до своєї родини. 

У глибокому смутку залишилися: 
сестра  - Ярослава Іванівна Вовк, у Львові;
син  - Юрій з дружиною Тетяною Ґєрич;
донька - Ірена з чоловіком Роналд Долл;
невістка  - Марієтка, дружина покійного сина Марка;
онуки  - Христина з чоловіком Данієлем Баум, Тамара, 

     Марта, Мелянія з чоловіком Андрієм Нинкою, 
     Лідія з чоловіком Яремою Белей; Андрій; Ляриса 
     з чоловіком Ґордон Томазик;

правнуки - Маліна і Натанаєл; 
і також ширша родина в США, Kанаді та Україні.

Через кризу, пов’зану з карантином, похоронні відправи відбудуться 
пізніше на цвинтарі св. Андрія в Савт Бавнд Бурку, Н. Дж.

Вічна Їй пам’ять!
Замість квітів на могилу запрошуємо зложити пожертви на:
• Charitable Program “Feed the Hungry” – St. John the Baptist 

       Ukrainian Catholic Church, 719 Sanford Ave., Newark, N.J. 07106
• Guardian Angels Ukraine (humanitarian project of the League 

       of Ukrainian Canadian Women),  2282 Bloor Street West, Suite 204, 
       Toronto, ON M6S 1N9; lucw.ca/guardian-angels.html
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