
Іван Білий

Майже п’ять років тернопільський 
історик Василь Штокало оббивав 
пороги різних інституцій, щоб вша-
нувати пам’ять творця Української 
Військової Організації Євгена Коно
вальця. І ось його мрія та мрія бага-
тьох українців, для яких національ-
новизвольна боротьба – не порожні 
слова, здійснилася. До 130річ чя з 
дня народження Є. Коновальця буде 
викарбувана пам’ятна монета.

В. Штокало розповів: „Це питання 
Нацбанк міг вирішити самостійно, 
без громадського втручання, до 
125річчя народження Євгена Коно
вальця, що святкувалося у 2016 році. 
Мабуть, забракло політичної волі. 
Адже постать неординарна та є стра-
хітливим подразненням для путін-
ського тоталітаризму“. 

Історик не опустив рук і 23 травня 
2020 року направив звернення до 
Верховної Ради України, щоб день 
народження Є. Коно вальця – 14 черв-
ня – відзначався у 2021 році на дер-
жавному рівні. 16 грудня 2020 року 
Верховна Рада проголосувала про 
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв, 
у тому числі Є. Коновальця.

Шлях до карбування монети було 
відкрито, але й тут не все так просто. 
В. Штокало зв’язався з Національним 
банком України (НБУ) і як попере-
днього року отримав відмову від 
уповноваженої працівниці. Виходило, 
що малося на увазі якесь особисте 
зацікавлення з грошовим зиском. 
Чому, мовляв, не звертається Інсти
тут історії України? 

Однак нещодавно заступник голо-
ви НБУ Олексій Шабан надіслав лис-
та до В. Штокала, в якому повідомив, 
що НБУ таки буде карбувати монету 
до 130річчя Є. Коно валь ця: „НБУ 
передбачить внесення до плану 
випуску пам’ятних та інвестиційних 
монет України, сувенірної продукції 
на 2021 рік (після корегування) 
пам’ятної монети, присвяченої Євгену 
Коноваль цю – особистості, яка сим-
волізує спадковість української наці-
ональновизвольної боротьби, заслу-
говує на увагу та вшанування“. 

Нацбанк викарбує монету  
з зображенням Коновальця

Укрінформ

КИЇВ. – 2 лютого набуло чинности 
рішення  Ради національної безпеки 
та оборони (РНБО) про введення 
санкцій проти телеканалів NewsOne, 
ZIK та „112 Україна“, а також їхнього 
власника – народного депутата 
фракції „Опозиційна платформа – За 
життя“ й соратника проросійського 
політика Віктора Медведчука Тараса 
Козака та восьми юридичних осіб. 
Санкції передбачають бльокування 
телеканалів „112 Україна“, NewsOne 
та ZiK та анулювання ліцензії цих 
проросійських телеканалів. Наступ
ної доби мовлення NewsOne, ZIK та 
„112“  було припинено.

Президент Володимир Зеленський 
виступив проти будьякої цензури та 
запевнив, що на введення санкцій 
проти трьох телеканалів були вагомі 
причини. Президент нагадав, що 
Росія окупувала український Крим і 
території на Донбасі. У зв’язку з цим, 
за його словами, всі ті, для кого біз-
нес із цими територіями є нормою, 
ті, для кого підтримувати зв’язки з 
незаконними формуваннями і псев-
доструктурами на цих територіях є 
нормою, становлять загрозу Україні, 
і країна буде з ними боротися.

В. Зеленський заявив, що згідно з 
законом про санкції, на підставі про-
позиції Верховної Ради і її постанови 
від 2018 року, даних СБУ, які внаслі-
док зрозумілих причин поки що не 
можуть бути оприлюднені, РНБО 
прийняла рішення про застосування 
санкцій до власника трьох телекана-
лів. Це рішення повністю підтримали 

США, ЕС, країнами G7, які, на його 
думку, чітко бачать різницю між цен-
зурою і захистом національних 
інтересів країни.

Україна звернулася до Google і 
YouTube з юридично підкріпленим 
проханням про закриття YouTube
каналів медіякомпаній, які потрапи-
ли під санкції РНБО. 

4 лютого до Касаційного адміні-
стративного суду в складі Верховного 
суду надійшло два позови громадян, 
які оспорюють указ Президента 
України від 2 лютого про рішення 
РНБО щодо санкцій.

Прессекретар Президента Юлія 
Мендель заявила, що це рішення 
РНБО ухвалено відповідно до статті 
5 Закону „Про санкції“, постанови 
Верховної Ради від 4 жовтня 2018 
року та пропозицій Служби безпеки 
України з метою захисту національ-
ної безпеки і не має нічого спільного 
з наступом на свободу слова.

Секретар РНБО Олексій Данилов 3 
лютого заявив, що законність санк-
цій не викликає сумнівів, оскільки 
все зроблено в межах чинного зако-
нодавства і з дотриманням усіх необ-
хідних процедур.

США підтримують рішення РНБО 
про застосування санкції щодо теле-
каналів, які є інструментами росій-
ської пропаґанди. Про це заявила 
тимчасова очільниця місії США при 
ОБСЕ Кортні Остріан на засіданні 
Постійної ради ОБСЕ. „Москва хотіла 
б, щоб усі дотримувалися тієї думки, 
що свобода засобів масової інформа-

Закрили телеканали Медведчука

Заява Вікаріяту УПЦ в США, Австралії, Канаді та Японії
15 грудня 2018 року в Софійському соборі  

Києва три гілки українського Православ’я 
з’єдналися  і  на Об’єднавчому соборі канонічним 
шляхом утворили Православну Церкву України 
(ПЦУ), обравши її предстоятелем Митрополита 
Київського і всієї України Епіфанія.

Цього ж дня відбувся помісний Собор Україн
ської Православної Церкви Київського  Патріяр
хату (УПЦ КП), який своїми рішеннями ухвалив  
припинення діяльности УПЦ КП. Патріярх Київ
ський і всієї РусиУкраїни Філарет першим під-
писав рішення помісного Собору, чим склав з 
себе повноваження патріярха і припинив діяль-
ність самої УПЦ КП. З того часу Владика Філарет 
став Почесним патріярхом  та залишається 
правлячим Архиєреєм, керуючим Київсь кою 
єпархією ПЦУ. 

Усі релігійні організації, які були у складі УПЦ 
КП, в тому числі і наш Вікаріят, увійшли до скла-
ду ПЦУ. Всі парафії, які належать до складу 
Вікаріяту, на своїх перших загальних зборах шля-
хом відкритого голосування внесли відповідні 
зміни і доповнення до своїх статутів про свою 
приналежність і надалі до ПЦУ.

Після надання Томосу, коли стало відомо, що 
парафії Української Православної Церкви (УПЦ), 
які знаходяться поза межами України, мають 
належати до юрисдикції Вселенського Патріяр
ха, ми відразу розпочали переговорний процес з 
представниками Константинополь ського Пат
ріяр хату для вирішення справи нашої прина-
лежности. На сьогоднішній день між представ-
никами Вселенського Патріярхату та Вікаріятом 
УПЦ вже відбулися дві робочі зустрічі, на яких 

велися діялоги і дискусії для знаходження спіль-
ного рішення про подальшу приналежність 
нашого Вікаріяту до Помісної Української 
Православної Церкви.

Щодо Почесного патріярха Філарета, то він 
добровільно вийшов зі складу Помісної Україн
ської Православної Церкви і немає жодного від-
ношення до нашого Вікаріяту. Більше того, 
Священим Синодом ПЦУ він був позбавлений 
права керування Київською єпархією, після чого 
ми припинили поминання його імені під час 
Божественної літургії, як нашого правлячого 
Архиєрея, після поминання імені Епіфанія. Тим 
же Синодом було наголошено, що ніякі рішення, 
розпорядження чи інші документи, видані від 
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Cтела полковника Євгена Коно
вальця на вулиці Січових Стрільців у 
Києві (Фото: Георгій Лук’янчук)
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 � Зупинили дев’ять енерґоблоків 

КИЇВ. – Станом на 7 лютого на аварійному ремон-
ті перебувають дев’ять енерґобльоків теплових 
електростанцій  (чотири бльоки Криворізької 
ТЕС, по одному бльоку на Придніпровській, 
Ладижинській та Добротвірській ТЕС, один 
енерґобльок Славянської ТЕС та один енерґоб-
льок Вуглегір ської ТЕС. Ще шість бльоків – поза 
роботою через відсутність палива. Диспетчери 
„Укренерґо“ збалянсовують енерґосистему, всім 
споживачам забезпечена стабільна та безпере-
бійна подача електроенерґії. (Радіо Свобода)

 � Лікарка залишалася з хворими

КРОПИНИЦЬКИЙ. – У місті 7 лютого відбулося 
прощання з анестезіологом Ольгою Гливою, яка 
загинула під час пожежі в Запорізькій облас-
ній інфекційній лікарні. Прощалися з дівчи-
ною біля будинку, де минуло її дитинство та 
юність. Провести Ольгу в останню путь при-
йшли рідні, близькі, сусіди, медична спільнота 
міста, депутати міської ради. Поховали О. Гливу 
на Арнаутівському цвинтарі. Пожежа в реані-
маційному відділенні лікарні сталася 3 лютого 
пізно ввечері. Загинули троє пацієнтів та лікар-
ка. 26-річна О. Глива до останньої миті залиша-
лася з хворими. (Укрінформ)

 � Треба викинути Росію з Донбасу

КИЇВ. – Глава української делеґації у Тристо рон-
ній контактній групі Леонід Кравчук 7 люто-
го заявив, що, на його думку, на Донбасі на 
кожен постріл треба відповідати пострілом. 
На думку Л. Кравчука, найкращою реакцією на 
постійні звинувачення Росії в нібито порушенні 
Україною Мінських угод було б викинути Росію 
з окупованих територій. (Укрінформ)

 � Чверть століття в Антарктиді

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен-
ський 6 лютого привітав українських полярни-
ків з 25-річчям антарктичної станції „Академік 
Вернадський“. За його словами, історія укра-
їнських полярників – це історія ентузіязму й 
відданости науці заради нашого спільного 
безпечного майбутнього. Українська антарк-
тична станція „Академік Вернадський“ до 
1996 року належала Великій Британії та носи-
ла ім’я Фарадея. 6 лютого 1996 року на стан-
ції було урочисто спущено британський пра-
пор та піднято Державний прапор України. 
Українську станцію назвали на честь першого 
президента Академії наук України Володимира 
Вернадського. Загалом лише 30 країн мають 
свої цілорічні станції в Антарктиді. Для України, 
окрім престижу на світовій арені, це також вели-
ке „вікно можливостей“: наші науковці мають 
змогу долучатися до дослідження проблем 
плянетарного маштабу. Президент України В. 
Зеленський вручив державні нагороди визна-
чним українським полярникам за їхній внесок у 
здійснення наукової діяльності в Антарктиці та з 
нагоди 25-річчя української антарктичної стан-
ції „Академік Вернадський“. (Укрінформ)

 � Полярники зняли відеолекції

КИЇВ. – Українські науковці на антарктичній 
станції „Академік Вернадський“ зняли онлайн-
лекції про крижаний континент і роботу поляр-
ників. Про це повідомив Національний антарк-
тичний науковий центр:  „В Україні в багатьох 
школах почалося дистанційне навчання. Тому 
ми вирішили нагадати про наші „Антарктичні 
уроки“ – короткі лекції про крижаний конти-
нент та роботу полярників на станції „Академік 
Вернадський“. Ці відеоролики будуть корисні не 
тільки для школярів, а й для батьків, учителів, 
студентів та всіх, хто хоче дізнатися більше про 
Антарктиду“.  „Антарктичні уроки“ складаються 
з шести частин: чому Антарктида – крижана 
й холодна, та чим відрізняється від Арктики; 
які тварини та рослини живуть в Антарктиді; 
хто відкрив Антарктиду, і яка роля українців у 
цьому; як Україна отримала станцію „Академік 
Вернадський“; як українські полярники працю-
ють в Антарктиді; скільки країн і навіщо дослі-
джують Антарктиду. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ТОЧКА ЗОРУ

Для чого живемо і навіщо нам держава

Україна обрала стратегію „Зеленого курсу“

Олег Романчук

Визнаймо: три десятиліття живемо, не маючи 
амбітної мети. Українська незалежність усе ще в 
зоні ризику. Жодна влада не зуміла посправжньо
му, недекляративно повернути українців у евро-
пейське лоно. Ми – найперші за падінням ВВП у 
світі. За рівнем бідности в Европі випереджаємо 
хіба Молдову. Наша економіка співмірна з еконо-
міками Монголії, Єгипту, Болівії. Навіть Еквадор 
літ на 10 нас випередив. Европейські цінності – на 
марґінесі.

Отримавши незалежність і свободу, українці не 
змогли належно ними розпорядитися. Багато чого 
можна пояснити, але годі зрозуміти.

У політикумі відкрито діє російська аґентура. 
Найпарадоксальніше, що нею переймаються пере-
дусім американські спецслужби. Денис Казансь
кий, учасник Тристоронньої контактної групи з 
мирного вреґулювання на Донбасі, зауважив: 
„Америка запровадила санкції проти Віктора 
Медведчука з формулюванням, що він несе загро-
зу українському суверенітету. А в Україні кум 
Путіна купує телеканали й заводить свою партію 
в парлямент“. 

Нарешті на початку лютого влада ухвалила 
рішення про закриття телеканалів Медведчука.

Українській державі бракує реальної геополі-
тичної доктрини, в її громадян немає усвідомлен-
ня, ким хочуть бути. Бракує розуміння світу та 
його бачення в майбутньому.

10 років тому доктор хемічних наук Октавіан 
Ксенжек зробив песимістичний висновок: 
„Український народ проґавив шанс створити дер-
жаву. Українська нація – йдеться про державний, а 
не етнічний сенс – всуху програла „совєтській“. 
Якщо вона й другу фазу проведе з таким результа-
том, це стане термінальним актом історії Україн
ської держави. Назва „Україна“ ще якийсь час збе-
режеться, але вже не за незалежною державою, а 
за резервацією спадкоємців „совєтської нації“ на 
території, яка колись належала українцям“.

У державному будівництві є засадничі речі. 
Маємо зрозуміти, де хочемо бути і як туди дістати-
ся. Треба мати оптимальний плян досягнення 
мети. Головні ресурси доброго плянування – інте-
лектуальні й психологічні, а не матеріяльні.

Найстрашніше – коли влада ухвалює безглузді 
рішення, казала соціологиня Ірина Бекешкіна. І це 

ми бачимо й відчуваємо. Уряд – непроґнозований. 
Його дії – розпачливі. У критичних ситуаціях 
неспроможний приймати правильні рішення. 
Провалили боротьбу із Covid19. Не можуть дати 
ради з тарифами. Скандали в офісах президента, 
генпрокурора, в Конституційному суді, в СБУ.

„Слуги народу“, яких Володимир Зеленський 
привів у парлямент, не мають ідеології. Як і прези-
дент. Він досі не усвідомив, що в країні без чітко 
окресленої метиідеї економіка не розвиватиметь-
ся. Бо не економіка керує ідеями, а якраз навпаки.

„Я не дуже люблю розмірковувати про ґлобаль-
ні речі“, – казав В. Зеленський. Через гіпертрофова-
ний еґоцентризм він сприймає процеси в державі 
на рівні своєї особистості. Його політика – вірту-
альна. „Кількість хворих не зростає від коронаві-
русу геометрично, як колись кількість кіосків 
„Рошен“, – говорить він у відео. 

Державою керує випадкова людина, яка не розу-
міє маштабів завдань.

Поява В. Зеленського у владі – закономірний 
наслідок хронічних хвороб української демократії, 
браку енерґії розвитку. Про це пише французький 
історик Ален Безансон: „Є дві перешкоди для оста-
точного формування української нації – давній 
дефіцит еліти і старанно культивований Росією 
розбрат усередині народу“.

100 років тому на цю обставину звернув увагу 
генералхорунжий Юрко Тютюнник: „Ми не мали 
провідників. Люди, що вважали себе провідника-
ми, не були ними. І в тому наша трагедія, що вони 
не вміли говорити з ворогами як слід. Ще більше 
– не вважали росіян за ворогів“.

Націоналізм – це імунна система, що підвищує 
опірність у боротьбі проти поневолювачів. Ефек
тив ний засіб захисту нації від духовного нищення.

Із початком російськоукраїнської війни дедалі 
більших розмірів набирає боротьба з нашою іден-
тичністю. Росія замість нас продовжує вирішува-
ти, хто в Україні герой, а хто – злочинець. Невипад
ково. Бо ідентичність – це модель світосприйнят-
тя, яка містить ставлення до дійсности, до бідних і 
багатих, до влади, до чоловіків і жінок, до своїх і 
чужих. Тому нас уперто закликають відмовитися 
від власного погляду на історію, культивують 
безпам’ятство.

Олег Романчук , шефредактор часопису 
„Універсум“

КИЇВ. – Прем’єрміністер України Денис 
Шмигаль 5 лютого провів відеоконференцію з 
представниками Федерального міністерства еко-
номіки та енерґетики Німеччини. У зустрічі взяли 
участь Статссекретар Федерального міністерства 
економіки та енерґетики ФРН Андреас Файхт, 
Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, Спеціяль
ний уповноважений Федерального уряду 
Німеччини з питань трансформації вугільних реґі-
онів України Станіслав Тілліх, Міністер розвитку 
громад та територій України Олексій Чернишов, 
представники Німецького товариства міжнарод-

ного співробітництва та інші поважні особи. 
Прем’єрміністер наголосив, що досвід Німеччини 
з успішного закриття шахт та трансформації 
вугільних реґіонів є особливо важливим для 
України та привітав започаткування у серпні 
минулого року нового енерґетичного партнер-
ства. Поступова відмова від використання вугілля 
передбачає створення Концепції та державної 
програми трансформації вугільних реґіонів. 
Наразі розробляється така програма на період до 
2030 року.  

Урядовий портал

Під час зустрічі Прем’єрміністра Дениса Шмигаля з енерґетиками Німеччини. (Фото: Укрінформ)
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 � Пікетували телеканал „НАШ“ 

КИЇВ. – Кілька десятків представників ультра-
правих організацій, зокрема „Правого секто-
ра“, С-14, „Невідомого патріота“, 7 лютого вдру-
ге пікетували телеканал „НАШ“. Учасники акції 
вимагали закриття телеканалу, називаючи його 
„російською помийкою“. Перший раз пред-
ставники ультраправих організацій пікетували 
телеканал „НАШ“ 4 лютого. Під час акції поліція 
застосовувала сльозогінний газ, а також затри-
мала чотирьох пікетувальників. (Укрінформ)

 � Передали подарунки дітям Львівщини

ЛЬВІВ. – 5 лютого майже 80 дітей україн-
ських військовослужбовців зі Стрия отрима-
ли подарунки від членів Спілки Української 
Молоді (СУМ) з-за кордону в рамках щоріч-
ної доброчинної акції СУМ „Теплом зігріє-
мо серця“. Раніше у січні члени СУМ з Еспанії, 
США та Канади в рамках акції „Теплом зігріємо 
серця“ надіслали іменні різдвяні подарунки 
для дітей українських військових з 79-ої окре-
мої десантно-штурмової бриґади, що базуєть-
ся в Миколаєві. Було зібрано понад 400 гос-
тинців. Також члени СУМ з Чикаґо та Пасейка, 
Ню-Джерзі, передали у січні 40 пакунків-пода-
рунків дітям учасників війни з Київщини. Днями 
гостинці отримала також 61 дитина учасників 
війни з Кагарлицького району Київської облас-
ти. За останні шість років сумівці з усього світу 
передали в Україну 12,584 подарунки на загаль-
ну суму 320 тис. дол. (Укрінформ)

 � Провели телефонну розмову

КИЇВ. – 1 лютого Міністер закордонних справ 
України Дмитро Кулеба і Державний секретар 
США Ентоні Блінкен провели телефонну роз-
мову і домовились зробити більш амбітним 
партнерство між обома країнами. Е. Блінкен 
сказав, що виступає за те, що санкції проти 
Росії за її аґресію на Донбасі та в Криму мають 
залишатися до повного виконання Москвою 
своїх зобов’язань з мирного вреґулювання. Він 
запевнив у готовності нової адміністрації США 
розвивати міцну економічну та військову під-
тримку України, включно з наданням летальної 
зброї. (УНІАН)

 � Викрили шахрайську схему 

КИЇВ. – Кіберполіція викрила 28 січня шахрай-
ську схему онлайн-інвестицій. Шахраї ошука-
ли понад 500 громадян під виглядом інвести-
цій у проведення торгів на фінансових біржах.  
Троє організаторів у столиці утворили компа-
нію, яка пропонувала громадянам отримувати 
пасивний дохід, інвестуючи гроші у проведення 
фінансових операцій на біржах. Для забезпе-
чення діяльности фіґуранти найняли на роботу 
близько 50 працівників. Однак взятих на себе 
обов’язків компанія не виконувала. Після одер-
жання інвестованих грошей працівники бльо-
кували користувачів-вкладників. (Укрінформ)

 � Відкрили антарктичну фотовиставку

КИЇВ. – В Музеї науки 6 лютого відкрито фото-
виставку про природу Антарктиди. Виставка 
складається з 20 великих фотографій, 3D-фото-
зони, відеороликів, полярних артефактів тощо. 
При вході до Музею всіх зустрічає пінґвін джен-
ту – збільшена копія тих пінґвінів, які останніми 
роками активно заселяють територію навколо 
нашої станції. (Урядовий портал)

 � Буде „Мале Карпатське коло“ 

ЛЬВІВ. – Маштабний інфраструктурний проєкт, 
який з’єднає короткими шляхами головні турис-
тичні магніти трьох областей – Закарпатської, 
Львівської та Івано-Франківської областей обго-
ворювали 6 лютого. „Мале Карпатське коло“ 
– це якісна дорожня інфраструктура у трьох 
областях: 20 кілометрів нових доріг і 170 кіло-
метрів якісно відремонтованих уже існуючих 
автошляхів, які роками не відновлювалися. 
(Урядовий портал)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬСКУ передав ЦВК заключний звіт

СКУ вітає Арґентину

Коронавірус: вакцину привезуть у березні

2 лютого, рівно через 100 днів з часу проведен-
ня місцевих виборів в Україні, Світовий Конґрес 
Українців (СКУ) представив та передав Заключний  
звіт Міжнародної місії СКУ спостереження за вибо-
рами Голові Центральної виборчої комісії (ЦВК) 
України.  Заключний звіт Місії спостереження за 
виборами СКУ – це результат ґрунтовної аналітич-
ної праці експертів з виборчого права, роботи між-
народних спостерігачів на дільницях, а також чис-
ленних зустрічей з представниками органів дер-
жавної влади України, посадовими особами 

Спостережної місії ОБСЕ, ієрархами Церков та гро-
мадськими організаціями.  

Заключний звіт містить рекомендації щодо 
покращення виборчого процесу в Україні. 
Документ адресується ЦВК, органам державної 
влади, органам місцевого самоврядування, полі-
тичним партіям, громадським об’єднанням, орга-
нізаціям, а також усім громадянам України.

Переглянути Заключний звіт можна на сайті 
СКУ. 

С К У

Світовий Конґрес Українців (СКУ) з нагоди від-
значення 5 лютого 100річчя визнання Української 
Народної Республіки Арґентинською Республікою 
привітав усіх українців із цією визначною датою 
та наголосив на важливій діяльності місцевої 
української громади.

З відеопромовою виступив Президент СКУ 
Павло Ґрод, який зокрема сказав: „Важко переоці-
нити важливість цих дружніх відносин, які істо-
рично були закріплені визнанням Арґентиною 
Української Народної Республіки в 1921 році та 
незалежности України в 1991 році.

Ми знаємо, що Арґентина є однією з держав, яка 
стала рідним домом для майже 300 тисяч україн-
ців, які проживають на цих землях ще з 1897 року. 
І тому ми вдячні українській громаді Арґентини, 
яка своїми діями долучалася до просування цих 
знакових подій у відносинах між Арґентиною та 
Україною і продовжує сприяти розвитку й зміц-
ненню дружніх відносин“.

З нагоди ювілею 5 лютого відбулася онлайн 
академічнокультурна програма.

Історія української громади в Арґентині бере 

свій початок з кінця ХІХ ст. та вважається сьомою 
українською діяспорою у світі за своєю чисельніс-
тю: за приблизними оцінками, вона налічує 450 
тис. українців та їхніх нащадків. 

Організації української діяспори в Арґентині 
роблять значну роботу щодо збереження україн-
ських традицій у цій країні. Українська Центральна 
Репрезентація, яку очолює знаний нейрохірург та 
почесний консул України в провінції БуеносАйрес 
Педро Лилик об’єднує понад 30 асоціяцій україн-
ської діяспори, основними членами яких є Україн
ське культурне товариство „Просвіта“ на чолі з 
Юрієм Данилишиним та Українське товариство 
„Відродження“ під керівництвом Віктора Будзінські.

До ювілею Центральний державний архів вищих 
органів влади та управління України також пред-
ставив документи з фонду Міністерства закор дон
них справ Української Народної Респуб ліки,  що 
висвітлюють встановлення двосторонніх відно-
син між країнами. Копії цих документів були пере-
дані Послові Арґентинської Республіки в Україні 
Елені Летісії Мікусінскі під час візити до архіву.

С К У

• Зараження коронавірусом станом на 10 люто-
го: у світі захворіли понад 107 млн осіб, померли 
2,353,744 особи, одужали понад 79 млн осіб; у США 
захворіли 27,804,262 особи, померли 479,810 осіб,  
оду жали 17,642,439 осіб; в Україні захворіли 1,253,055 
осіб, померли 23,934 особи, одужали 1,092,376 осіб. 

• Україна отримала від COVAX офіційне схва-
лення запиту на отримання вакцини від COVID19, 
і отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. 
Про це повідомив головний санітарний лікар 
Віктор Ляшко. Очікують, що вакцина надійде в 
Україну на початку березня 2021 року. 8 млн. доз 
вакцини вистачить на щеплення 4 млн. осіб, 
оскільки препарат має вводитися двічі.

• Запроваджені владою заходи щодо боротьби з 
коронавірусом вважають оптимальними 57 відс. 
українців. Про це свідчать результати опитування 
Соціологічної групи „Рейтинґ“, проведеного 68 
лютого 2021 року. 21 відс. опитаних вважають 
заходи надто м’якими (найбільше серед старшого 
покоління), 9 відс. – навпаки надто суворими 
(молодь та особи середнього віку). За останні кіль-
ка місяців спостерігається зростання кількости 
тих, хто оцінює заходи по боротьбі з епідемією як 
оптимальні. При цьому 39 відс. опитаних задово-
лені діяльністю президента у боротьбі з епідемією 

коронавірусу (57 відс. – не задоволені). Соціологи 
також констатують, що за останні кілька місяців 
рівень задоволености роботою органів влади у 
сфері боротьби з епідемією підвищився. Опиту
вання проводилося серед населення України віком 
від 18 років і старших у всіх областях, крім тимча-
сово окупованих територій Криму та Донбасу. 

• Національне антикорупційне бюро 3 лютого 
розпочало розслідування стосовно закупівлі вак-
цин. 30 грудня 2020 року Міністерство охорони 
здоров’я уклало контракт про постачання в 
Україну в максимально короткі терміни вакцини 
виробництва компанії „Sinovac Biotech“ від 
COVID19 обсягом 1,9 млн. доз за ціною 504 грн. за 
дозу. Договір щодо постачання підписано з україн-
ським фармацевтичним підприємством „Лекхім“, 
яке, за офіційним підтвердженням „Sinovac 
Biotech“, є єдиним уповноваженим представником 
виробника вакцини в Україні. За умовами догово-
ру, перша партія вакцини в кількості 700 тис. доз 
буде поставлена в Україну протягом 30 днів після 
офіційної реєстрації за централізованою процеду-
рою компетентним органом ЕС. Але у засобах 
масової інформації з’явилася інформація, що вар-
тість закупівлі вакцини завищено.

Укрінформ

ції (ЗМІ) означає прийнятність маніпулювання 
ЗМІ в іншій суверенній державі. Скажу чітко: сво-
бода ЗМІ не передбачає права на поширення зло-
вмисної пропаґанди та дезінформації. Ми підтри-
муємо рішення України щодо захисту свого суве-
ренітету та територіяльної цілісности шляхом 
протидії кричущому і зловмисному впливу Росії“, 
– підкреслила К. Остріан. Вона нагадала присут-
нім, зокрема російському послові при ОБСЕ, який 

підтримав забльоковані телеканали, що ці медія-
ресурси контролює Віктор Медведчук, який має 
прямі особисті зв’язки з Володимиром Путіном і 
потрапив під санкції США у 2014 році за дії, що 
загрожують миру, безпеці, стабільності, суверені-
тету та територіяльній цілісності України.

„Медведчук має давню історію використання 
засобів масової інформації для просування про-
кремлівських позицій, які підривають суверенітет 
та територіяльну цілісність України, – заявила К. 
Остріан. – Медія, стосовно яких запроваджено санк-
ції, є добре відомими інструментами російської 
пропаґанди, націленими на дестабілізацію України“.

(Закінчення зі стор. 1)

Закрили телеканали...
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 � Сенат розглядає справу імпічменту 

ВАШІНҐТОН. – 9 лютого Сенат США розпочав роз-
гляд справи про імпічмент колишнього президен-
та США Дональда Трампа, першого президента 
в США, якому Палата представників двічі оголо-
шувала імпічмент і перший екс-президент, спра-
ву про імпічмент якого розглядатимуть в Сенаті. 
Законодавці зосередилися на питанні конститу-
ційности оголошення імпічменту президентові, 
який вже пішов з посади. Арґументи звинува-
чення представлять дев’ять конґресменів від 
Демократичної партії, які увійшли до команди 
керуючих імпічментом. Вони плянують наголоси-
ти на тому, що розгляд стосується січневих подій, 
коли Д. Трамп був президентом. Розгляд справи 
було винесено на голосування. Сенат проголо-
сував 55 проти 45, визнавши судовий процес кон-
ституційним. Під час голосування до демократів 
приєдналися п’ятеро республіканців. Після цього 
голосування мають бути заслухані офіційні арґу-
менти керівників Палати представників, які пору-
шили справу проти президента. Їм буде протисто-
яти команда адвокатів Д. Трампа. Якщо Д. Трамп 
буде визнаний винним, відбудеться подальше 
голосування щодо питання про позбавлення його 
повноважень. Для цього буде потрібно 50 голосів 
сенаторів. Очікується, що розгляд щодо імпічмен-
ту Д. Трампа буде завершено, орієнтовно, 15 люто-
го. (Голос Америки)

 � Померли від забруднення повітря 

ВАШІНҐТОН. – У світі у 2018 році понад 8 млн. осіб 
померли через забруднення, пов’язане з вики-
дами, спричиненими використанням викопного 
палива. На це вказують результати дослідження, 
яке 9 лютого оприлюднив Гарвардський універси-
тет. Вчені підрахували, що у 2018 році на контакт 
із твердими частками викидів, які відносяться 
до викопного палива припало 18 відс. смертей – 
майже кожна п’ята смерть. Реґіони з найбільшою 
концентрацією забруднення повітря, пов’язаного 
із викопним паливом – включно зі східньою час-
тиною Північної Америки, Европою та Південно-
східньою Азією – мають найвищий рівень смерт-
ности. „Забруднення повітря внаслідок залеж-
ности від викопного палива шкодить здоров’ю 
на ґльобальному рівні. Ми не можемо поклада-
тись на викопне паливо, знаючи, що мають місце 
настільки суворі наслідки для здоров’я і що існу-
ють раціональні альтернативи“, – заявила співав-
торка дослідження Елоіза Море. (Голос Америки)

 � Маски на публічному транспорті

АТЛАНТА. – Центр для контролі хвороб (CDC) 
видав розпорядження 29 січня, вимагаючи носін-
ня масок на майже всіх формах публічного тран-
спорту через коронавірус. Президент Джо Байден 
наказав урядовим аґенціям „негайно діяти” для 
виконання цього наказу. За його попередника 
Дональда Трампа CDC видавала лише сильні реко-
мендації для носіння масок. Наказ буде впрова-
джений федеральними, стейтовими й місцевими 
аґенціями. Єдиними винятками будуть діти молод-
ші двох років та особи з медичними ускладнення-
ми. Окремим розпорядженням Джо Байден теж 
вимагає носіння масок у всіх федеральних будин-
ках і на всіх федеральних землях. („Reuters”)

 � Іран вимагає скасування санкцій США

ТЕГРАН. – Верховний провідник Ірану Аятола алі-
Хаменай заявив 7 лютого, що США мусять зняти 
всі свої санкції, якщо хочуть, щоб Іран дотриму-
вався зобов’язань своєї ядерної угоди зі світовими 
потугами. Колишній Президент Дональд Трамп 
відтягнув США в 2018 році від цієї угоди, кажучи, 
що вона давала Іранові фінансову винагороду 
за вузькі й тимчасові обіцянки обмежити певні 
аспекти своєї ядерної програми. 81-літній Аятола 
схвалив цю угоду в 2015 році. Президент Джо 
Байден сказав, що він старатиметься відновити цю 
угоду, але при умові, що Іран спершу змінить курс 
своїх ядерних кроків. Іранський парлямент схва-
лив закон, який забороняє доступ міжнародних 
ядерних інспекторів. Також  Іран почав збагачува-
ти уран, підвищуючи його ближче до рівня ядер-
ної зброї. Іран каже, що всі ці кроки можна легко 
завернути і що його ядерна програм призначена 
лише для мирних цілей. („Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ

Учасники маршу на підтримку Білорусі. (Фото: Сергій Нужненко)

Навального не забули в його селі 

 У Києві підтримали білорусів 

Сергій Нужненко,  
Радіо Свобода

КИЇВ. – Провідниця білорусь-
кої опозиції Світлана Тиханов
ська визначила 7 лютого Днем 
солідарности з Білоруссю, закли-
каючи міжнародних лідерів, 
активістів, журналістів і всіх 
друзів Білорусі підтримати про-
тестувальників, які вимагають 
відставки Олександра Лука
шенко і проведення нових, чес-
них виборів. З цієї нагоди 7 
лютого в Києві відбувся марш 
солідарности. До акції долучили-
ся близько 100 осіб – кияни, гро-
мадяни Білорусі, які були змуше-
ні виїхати з країни.

Учасники маршу пройшли маршрутом: Михай
лівська площа – Володи мирський пішохідний 
міст – Хрещатик – Майдан Незалежности. 

 Міністер закордонних справ України Дмитро 
Кулеба заявив: „Україна підтверджує свою солі-
дарність із білоруським народом у його прагнен-
ні збудувати справді незалежну, суверенну, демо-
кратичну і европейську Білорусь, яку не поглина-

тиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішу-
вати власне майбутнє“.

7 лютого люди тримали білочервонобілі пра-
пори, плякати з написами „Ми разом і ми перемо-
жемо“, „Свободу політв’язням“ та скандували 
„Живе Білорусь“.

Учасники маршу під супровід барабанів співа-
ли пісні, що символізують незалежність Білорусі.

Віталій Червоненко,  
Тетяна Януцевич,  
ВВС

Олексій Навальний народився у 
червні 1976 року. Кілька перших років 
ріс у бабусі в селі Залісся, а потім до 
Чорнобильської катастрофи кожне 
літо приїздив до неї на все літо й дуже 
любив бігати на місцеву річку Уж. А 
після катастрофи 1986 року старе 
чорнобильське Залісся переселили 
під Бородянку. Після виходу серіялу 
„Чорнобиль“ він визнавав, що чорно-
бильська тема для нього рідна.

„Чорнобиль – це історія моєї роди-
ни, у мене вся рідня по батьківській 
лінії з Чорнобиля. Я проводив там у 
селі Залісся кожне літо у бабусі. Вже 
після аварії я там був мільйон разів, на 
травневі свята їздив на могили роди-
чів“, – розповідав О. Навальний.

Коли О. Навальний оголосив про намір повер-
нутись до Росії після отруєння, у Новому Заліссі  
старостою села став Павло Навальний, родич 
російського опозиціонера. Він розповів, що його 
сусід на вулиці і друг Олександр Навальний – 
двоюрідний брат російського опозиціонера, який 
є водіємдалекобійником, а його дружина Наталя 
працює у місцевій школі.

„Шкода, але у вас не вийде, мабуть, поговорити 
з жодним близьким родичем“, – визнає П. 
Навальний. 

Він нагадує, що у Переяславі живе Іван Наваль

ний – дядько політика, а також його двоюрідна 
сестра Марина.

„У нас зараз всі говорять про Навального, часто 
згадують земляка, гордяться. Така ситуація, 
війна з Росією, тому всі підтримують Олексія, 
який протистоїть Путінові“, – каже Павло. Двою
рідна тітка О. Навального Наталя  відмовляється 
розповідати що небудь. Каже, є така настанова 
від хлопців, нічого не розповідати журналістам, 
щоб не нашкодити опозиціонерові у в’язниці.

Секретарка старости Ірина Волошина, хоч і не 
родичка, але її матір багато років жила у сусід-

(Закінчення на стор. 5)

Фото юного Олексія Навального, яке показували мешкан
цям Нового Залісся.
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 � Не виключають нових санкцій 
БРЮСЕЛЬ. – Верховний представник Европейсь-
кого Союзу (ЕС) із закордонних справ i політики без-
пеки Жозеп Борель, котрий перебував з візитою в 
Москві, не виключив нових санкцій проти Росії, яка, 
на його думку, йде „авторитарним шляхом”. Він це 
сказав 9 лютого, виступаючи перед Европейським 
Парляментом (ЕП). Відносини між Москвою та ЕС 
сильно загострилися через анексію Росією в 2014 
році українського Криму, підтримку бойовиків 
у збройному конфлікті на Донбасі, невизнання ЕС 
виборів у Білорусі і критику через розгін демонстра-
цій проти Олександра Лукашенка. Черговою фазою 
загострення стало отруєння російського критика 
Кремля Олексія Навального. Хоч  Ж. Борель підніс 
справу ареш ту О. Навального, він підпав під сильну 
критику членів ЕП та інших европейських диплома-
тів за його „принизливу” мовчанку 5 лютого, коли 
Міністер закордонних справ Сергій Лавров гост ро 
накинувся на ЕС і США на спільній прес-конференції. 
Понад 70 членів ЕП підписали листа до Президента 
Европейської Комісії Урсули фон дер Леєн вимагаючи 
резиґнації Ж. Бореля за те, що „не боронив інтереси 
ЕС” і не згадав „триваючу війну Росії в східній Україні”. 
Але 8 лютого вона висловила свою повну підтримку 
йому. (Радіо Свобода, „Politico”)

 � Зросло число вбивств 
ВАШІНҐТОН. – Національна комісія для COVID-19 і 
кримінального правосуддя 1 лютого оприлюднила 
звіт, в якому вказує, що число вбивств у США зросло 
на 30 відс. в 2020 році  порівняно з 2019 роком. Звіт 
вказує на „епідемію коронавірусу, триваючі випадки 
поліційного насильства і зростаючі темпи навмис-
них вбивств й насильницьких злочинів” і закликає 
уряди на всіх рівнях до боротьби з цими трьома 
кризами. Фахівці переглянули статистику з 34-ох 
міст США, які були різного розміру й числа населен-
ня. Найбільше зросло число навмисних вбивств у 
Чикаґо, Ню-Йорку й Лос-Анджелесі – вони станов-
лять 40 відс. всіх додаткових навмисних вбивств. 
(„Fox News”)

 � Відновлено конструкцію газогону
БЕРЛІН. – Будова газогону „Північний потік 2”, яка 
припинилася через санкції США, відновилася 7 люто-
го. Це сталося через два дні після того, як Канцлер 
Німеччини Анґела Меркель сказала, що вона далі 
підтримує розбудову цього газогону, який доставля-
тиме російський газ Европі під Балтійським морем. 
Вашінґтон каже, що цей проєкт узалежнює Европу 
від російського газу і шкодить енерґетичній безпеці 
Европи. Проєкт був зупинений у грудні 2019 року, 
після того як швайцарська  фірма відтягнула свої 
кораблі через санкції США. („Deutsche Presse-Agentur”)

 � Назвали можливу причину катастрофи 
ДЖАКАРТА. – 9 січня пасажирський „Boeing 737-500“ 
авіокомпанії „Sriwijaya Air“ з 62 пасажирами на борту 
розбився в Яванському морі, неподалік від індоне-
зійського острова Лакі. 10 лютого індонезійські слід-
чі у попередньому звіті про причини катастрофи в 
Яванському морі літака „Sriwijaya Air“, унаслідок якої 
загинуло 62 особи, заявили про проблеми з автома-
том тяги у „Боїнґа“, що впав. Коли літак досяг висоти 
2,484 метри, лівий важіль управління двигуном від-
сунувся назад, що призвело до зниження потужнос-
ти двигуна, тоді як правий залишився у початковій 
позиції. Пілоти повідомляли про неполадки системи 
автомата тяги за пару днів до катастрофи, але, за 
офіційними даними, їх встигли успішно вирішити. 
Індонезія відправила частини розбитого літака у 
Британію і США. Повний і остаточний звіт про ката-
строфу очікується оприлюднити на початку наступ-
ного року. (Reuters)

 � Українка виграла на телебаченні
КАЛВЕР-СИТІ, Каліфорнія. – Одна з найпопулярні-
ших в Америці телевізійних розважальних програм-
конкурсів є „Wheel of Fortune” („Колесо щастя”), яка 
існує від 1975 року. Три конкуренти намагаються 
розгадати загадки-головоломки, вставляючи літери 
на порожні місця, щоб створити слова. На програ-
мі 8 лютого на телеканалі „АВС” виступила Наталія 
Бучковська, котра себе представила як „вчителька 
з Сан-Дієґо, ориґінально з Клівленду, українського 
роду”. Вона виграла найбільше грошей (23,050 дол.) 
під час реґулярної програми, а відтак в останній (так 
званій „бонус”) частині для найкращого конкурента, 
де є строго обмежений час, правильно відгадала 
й виграла додаткових 38 тис. дол. („www.facebook.
com/wheeloffortune/”)

АМЕРИКА І СВІТНовий суд над Навальним
BBC, Укрінформ

МОСКВА. – 5 лютого в Бабушкінському суді 
Москви почався розгляд стосовно російського 
опозиціонера Олексія Навального у справі про 
наклеп на ветерана Другої світової війни. Це вже 
другий за тиждень суд для О. Навального. 
Сьогоднішній процес щодо наклепу повинен був 
початися ще у серпні 2020 року, проте слухання 
призупинили після отруєння О. Навального і 
його подальшого тривалого лікування в Берліні. 
Територія Бабушкінського суду була оточена 
поліцією і ґвардією.

У червні минулого року член Громадської 
палати Росії Ілля Ремесло направив у столичну 
прокуратуру і в слідчий комітет Росії звернення 
про червневу публікацію політика, де він проко-
ментував ролик телеканалу RT про схвалення 
поправок до Конституції Росії російськими гро-
мадськими діячами.

О. Навальний розкритикував участь у ролику 
публічних осіб. Потерпілим у справі виявився 
94річний ветеран Гнат Артеменко.

За словами О. Навального, він у своєму комен-
тарі в соцмережах не згадував прізвище Г. 
Артеменка і вибачатися не має наміру.

Захист О. Навального заявив на суді, що в його 
діях немає складу злочину, оскільки заява полі-
тика – це лише його особисті оцінювальні 
судження.

„Кримінальне переслідування Навального 
пов’язано виключно з його активною політич-
ною діяльністю, критикою діяльности чинного 
президента Путіна, а також з публічними викрит-
тями корупційної діяльности вищих посадових 
осіб РФ“, – сказав його адвокат Вадим Кобзєв.  
Суд буде продовжено 12 лютого.

*  *  *
5 лютого Росія оголосила небажаними персо-

нами дипломатів Швеції, Польщі та Німеччині  за 
участь у незаконних акціях. 2 лютого на суд у 
справі О. Навального прийшли дипломати майже 
двох десятків країн, в тому числі Швеції, Польщі 
та Німеччини. Дипломатів розмістили в залі суду 
на заскленому балконі. Найближчим часом вони 
покинуть країну. Німеччина, Швеція та Польща 

висилають росій-
ських дипломатів 
у відповідь на 
рішення Москви 
вислати диплома-
тів цих країн.

*  *  *
5 лютого рапто-

во помер Сергій 
Максимишин  
заступник голов-
н о г о  л і к а р я  з 
анестезіології та 
реанімації лікарні 
швидкої медичної 
допомоги Омська, 
куди відправили 
О. Навального піс-
ля отруєння у 
серпні 2020 року. 
Померлому ліка-
реві було 55 років.

Вважається, що О. Навальний видужав у тому 
числі завдяки правильному лікуванню у перші 
години після отруєння.

*  *  *
6 лютого Міністер закордонних справ України 

Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода проко-
ментував підтримку російського опозиціонера 
Олексія Навального:  „Я принципово завжди 
виступатиму на підтримку людини, яку свавіль-
но кидають за ґрати по абсолютно очевидному 
політичному кейсу. Коли він вийде зза ґрат, оче-
видно, ми будемо з ним розбиратися, з його 
поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це 
– інше питання. Але права людини мають пова-
жатися. Тому справа Навального у цьому плані є 
очевидною“.

Раніше він прокоментував висловлювання О. 
Навального про Крим, котрий в одному з 
інтерв’ю сказав: „Крим – чи це бутерброд з ков-
басою, чи що, щоб його тудисюди повертати? З 
точки зору політики і відновлення справедли-
вости, що потрібно зробити зараз в Криму – це 
провести нормальний референдум. Не такий, як 
був, а нормальний“.

ньому будинку з бабусею О. Навального.
Неподалік будинку двоюрідного брата Олексія 

Навального розташований головний магазин 
села, куди, як нас запевнили, ходив за продукта-
ми російський опозиціонер.

Далі йдемо вулицею Азовською, назустріч йде 
жінка, поспішає на автобус. Але як тільки показу-
ємо фото юного Навального, різко зупиняється. 
„Так, це – Навальний, це мій родич, сват!“, – диву-
ється жінка. 

У селі прізвище Навальні дуже популярне. І. 
Волошина відкриває реєстр і нараховує майже 
півтора десятка Навальних у старому 
архіві, який вивезли ще із Залісся: 
„Ось воно, домогосподарство Івана 
Навального. Дружина Тетяна, троє 
синів. Ось син Василь 1942 року наро-
дження, Іван  1945го і Анатолій – 
1947го, батько Навального. Він закін-
чив військове училище після школи і 
виїхав до Москви“.

Гортаємо господарську книгу за 
1956 рік: у Заліссі жило щонайменше 
24 родини з прізвищем Навальний.

П о с е р е д  с е л а  с т о ї т ь  к о п і я 
пам’ятника загиблим у Другу світову 
війну мешканцям старого Залісся. І 
тут – аж шестеро загиблих у війну 
Навальних.

У Новому Заліссі раніше жив дядь-
ко Наваль ного Василь. Він трагічно 
загинув на залізничних коліях майже 
одразу після переселення Залісся в 

1986 році на нове місце. В. Навальний та його 
дружина Марія, яка померла у 2003 році – єдині 
близькі родичі російського опозиціонера, які 
поховані вже у Новому Заліссі.

Ми знайшли могили дядька та тітки О. Наваль
ного на місцевому цвинтарі. Бабуся Навального 
після катастрофи деякий час жила із сином 
Іваном у Переяславі і там невдовзі померла.

О. Навальний – це звична тема для сільських 
розмов  в останні місяці. Старший чоловік, який 
із Залісся в 1986 році переселився у Васильків під 
Києвом, але врешті переїхав у Нове Залісся ска-
зав: „Ми вболіваємо за Навального, він – хоро-
ший чоловік, як всі українці. А Росія не дає йому 
вільно дихати. Шкода земляка, його рідних і 
близьких“. 

Ветеран Гнат Артеменко. 
(Фото: „Новая газета“)

(Закінчення зі стор. 4)

Навального не забули...

Могили дядька та тітки Олексія Навального на місцевому 
цвинтарі.
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Святий Лука – лікар і політв’язень
Галина Компанієць

„Головне в житті – завжди робити 
добро“ – ці слова передають профе-
сійну і духовну сутність святого Луки 
Кримського (Валентина Войно
Ясенецького). Медики знають його 
як професора хірургії, який проклав 
нові шляхи в медицині, за підручни-
ками якого досі навчаються студен-
ти медичних шкіл. 15 лютого минає 
100 років з дня висвячення св. Луки 
в православного священика, а 11 
червня буде 60 літ з дня його пре-
ставлення до Господа.  Він був окуліс-
том і ларинґологом, гінекологом і 
урологом, стоматологом і нейрохі-
рургом, ортопедом і онкологом, і в 
кожній галузі досяг досконалости. 
Він однаково легко і водночас глибо-
ко професійно писав наукові праці з 
медицини та богословські проповіді 
й трактати. 

За свою віру св. Лука перетерпів 12 
років ув’язнень, заслань, катувань, 
принижень. Але його внесок у меди-
цину був таким вагомим, що йому, 
політичному в’язневі, присудили 
найвищу нагороду того часу – Ста
лінську премію. В. ВойноЯсенець кий 
прийняв чернечий постриг і був 
висвячений в єпископи 1923 року. 
Його життя є яскравим прикладом 
Служіння – Богу і людям. Він не ділив 
пацієнтів на „потрібних“ і „непотріб-
них“, однаково допомагаючи всім. Не 
брав хабарів і плати за прийоми, 
поспішав на допомогу і вдень, і вночі. 

Кати НКВД змінювали один одно-
го впродовж 14 діб, а св. Луці не дава-
ли спати і їсти, вимагаючи підписати 
визнання у шпигунстві.  Його від-
правляли на неминучу смерть у край 
вічної мерзлоти Далекої  Півночі, але 
його зігрівало серце, сповнене гаря-
чих молитов, і прості люди, які діли-
лися з ним останнім шматком хліба 
чи одежиною.

Коли почалася Друга світова війна, 
св. Лука написав листа до Москви з 
проханням відправити його на 
фронт, а заслання зобов’язувався від-
бути після війни. 60річний хірург по 
18 годин на добу оперував поране-
них на фронті, роблячи унікальні 
операції і рятуючи життя тисячам 
бійців. 

Життя цього унікального святите-
ляхірурга пов’язане і з Україною. 

Коли хлопчикові було три роки, 
родина ВойноЯсенецьких з Керчі 
переїхала до Києва. Вони жили на 
Хрещатику. Тато Фелікс був ревним 
католиком і  надзвичайно порядною 
людиною. Мама Марія, православна, 
вела все домашнє господарство. 
Майбутній святитель з дитинства 
мав талант художника, постійно 
їздив до КиєвоПечерської лаври, 
робив ескізи і замальовки паломни-
ків, брав участь в одній з пересувних 
виставок. Він закінчив у Києві гімна-
зію, художню школу, але обрав шлях 
лікаря. Після медичного факультету 
Київського університету св.  князя 
Володимира почав працювати вій-
ськовопольовим хірургом у шпиталі 
поблизу Чити.

Його дружина Ганна Ланська, 
родом з Черкащини, була сестрою 
милосердя. Вони одружилися в Читі, 
працюючи разом в загоні Червоного 
Хреста. Вони разом жили і працюва-
ли у багатьох селах Росії та України, 
повертаючи здоров’я і життя про-
стим людям. 1908 року приїхали на 
Черкащину, ближче до рідні. 

Валентин жив і працював земськ
им лікарем у селі Деньги Золото нісь

Нарешті – давно назрілий крок!
В Україні сталося щось неймовірне: президент Володимир Зелен

ський нарешті правильно‚ з державницьких позицій‚ зареаґував на 
вже дуже тривалу і вже дуже відверту антиукраїнську діяльність 
декількох телеканалів‚ котрі‚ властиво‚ є ганебними носіями крем
лівської пропаґанди і ворогами державної незалежности України. 
Чому – неймовірне? Бо дотепер президентська партія „Слуга народу“ 
трималася‚ в кращому випадку‚ невтральної ідеологічної лінії‚ а в гір
шому – неприхильно ставилася до патріотичних зусиль національно 
свідомої частини суспільства і запобігала перед східнім‚ російсько
мовним електоратом. 

Тому після приходу В. Зеленського до державного керма недруги 
українства сміливо попіднімали голови. Зокрема й особливо – сум
нозвісний кум Путіна Віктор Медведчук. Ще за президентства Петра 
Порошенка Генеральна прокуратура відкривала кримінальне про
вадження щодо В. Медведчука – за звинуваченям  у сепаратизмі і 
державній зраді. Йшлося про його антидержавний плян утворення  
„Автономного Донбасу“‚ з власним парляментом та урядом. Але тоді 
ця справа закінчилася нічим: мовляв‚ це ж тільки його слова‚ а не дії.

Врятований від криміальної відповідальности політикан‚ ставши 
народним депутатом і головою політичної ради  „Опозиційної плят
форми – За життя“ (ОПЗЖ)‚ вже практично рветься до влади в Україні‚ 
щоб здійснити той плян. Його телеканали оповили країну густим 
промосковським‚ пропутінським туманом‚ впереміж з обіцянками 
„світлого майбутнього“. 

Й от в останніх місцевих виборах ОПЗЖ мала помітну більшу під
тримку‚ ніж „Слуга народу“. Тому тепер критики В. Зеленського пояс
ню ють вжиту ним „контратаку“ проти ворожих до українства теле
каналів зниженням його рейтинґу.

Якоюсь мірою це – правда. Відсутність переконливих економічних 
успіхів‚ нездатність якщо не побороти олігархію‚ то бодай твердо їй 
протиставитись президентській популярності не сприяє. 

Однак‚ тут справа набагато серйозніша‚ ніж рейтинґи. Рада наці
ональної безпеки і оборони та Служба Безпеки України‚ докладно 
вивчив ши загрозу національнм інтересам країни з боку реваншист
ськоантиукраїнських груп‚ ухвалили рішення запровадити санкції 
проти телекналів „112“‚ „NewsOne“ та „ZіК“‚ зокрема проти Тараса 
Козака‚ правої руки В. Медведчука і формального власника тих кана
лів. І річ‚ виявляється не лише в антиукраїнській пропаґанді. Т. Козак 
причетний до схем з підпільним постачанням вугілля з окупованого 
Донбасу‚ а ці схеми прямо сприяють фінансуванню антиукраїнського 
тероризму.

Самозрозуміло: що шкідливе для держави‚ шкідливе також для її пре
зидента. Тому В. Зеленський негайно надав чинности рішенню РНБО. У 
мед ведчуківському таборі – лють і переполох. Свідоме ж україн ство в 
Україні і також тут‚ в Америці‚ з вдоволенням каже: нарешті!

Будуть‚ звісно‚ спроби цих огидних „вороженьків“ оскаржити 
санкції в суді‚ мовляв – це утиски свободи слова. Але суспільство у 
своїй переважній більшості позитивно оцінює цей рішучий крок пре
зидента Зеленського.

Незмінний міністер внутрішніх справ України Арсен Аваков нале
жить до тих поінформованих державних осіб‚ котрі найкраще зна
ють і відчувають суспільну атмосферу. Й ось його думка: „Ще п’ятий 
президент міг і повинен був забльокувати телеканали  Медведчука, 
але на той момент Порошенкові не вистачило політичної волі. Коли ж 
тепер президент Зеленський підписав указ, я з ним повністю солідар
ний, у нього вистачило політичної волі і вистачило доказів і законних 
підстав для цього важливого рішення“.
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Видає Український Народний СоюзГазета заснована у 1893 році

Пам’ятаймо
про 

Україну!

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

Скульптор Іван Фізермолодший завершує роботу над пам’ятником 
Святому Луці.

Валентин ВойноЯсенецький (фото 
1910их років)

(Закінчення на стор. 11)
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Останній бій героїв УПА
8 лютого виповнилося  73 роки з 

часу бою 12 воїнів УПА проти  пере-
важаючих загонів НКВД в урочищі  
Полінський села Синєвідсько Вижнє 
(Верхнє Синьовидне – ред.) на Львів
щині. Коли вогонь нерівного бою до 
останньої краплини випалив  сили  
лицарства, лікар загону Михайло 
Кавка (псевдо „Карпо“) першим 
послав собі кулю до скроні. 

Кати звезли тіла загиблих до села  
Корчин і цілий тиждень зганяли 
людей з сусідніх сіл на „розпізнання“. 
Але люди глухо мовчали. Це мовчан-
ня врятувало маленьких дітей 
Михайла Кавки – Оксанку (11 років), 
Галинку (7 років), Миколку (2 роки).

У 1947 році працівники НКВД захо-
пили дружину Михайла Кавки, яку 
довго мордували, вимагаючи аби 
виказала  криївку чоловіка, і вона від 
тих тортур вмерла.

Останки полеглих героїв УПА 
покояться нині на Золотій Горі села 
Синєвідсько Вижнє. Там має стояти 
пам’ятник, як місце паломництва і 
скорботи всього українського світу. 

Потрібно надіслати пожертву на 
адресу сільської ради села Синєвід
сько Вижнє Сколівського району 
Львівської области з поміткою „Для 
пам’ятника на Золотій Горі“.

Анатолій Сазанський, 
Миргород, Полтавська область

З РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

ДО ПРИЯТЕЛІВ „СВОБОДИ“!

Оголошено літературний конкурс  
ім. Івана Дубинця

До 118річчя з дня народження 
українського громадського діяча, 
публіциста, науковця, учасника 
Медвинського антибільшовицького 
повстання, автора книги спогадів 
„Горить Медвин“ освітня ініціятива 
„Медвин. Повстання“ спільно з 
Українським інститутом національ-
ної пам’яті, Фундацією ім. Івана 
Багряного, Товариством дослідників 
України, громадською організацією 
„Молодь в тренді“, Музеєм історії 
Богуславщини оголошує літератур-
ний конкурс ім.  Івана Дубинця на 
кращі прозові твори.

До участи з 30 січня до 15 березня 
2021 року приймаються малі прозові 
твори довільного жанру (есей, нове-
ля, оповідання, нарис, мемуари 
тощо). У конкурсі візьмуть участь 
тексти, що відповідатимуть вимо-
гам: обсяг твору – до 1180 слів; мова 
твору – українська; у творі має згаду-
ватися Медвин або Медвинське 
повстання. 

Конкурсні твори просимо надсила-
ти у документі word або pdf на елек-
тронну адресу співорганізаторки 
освітньої ініціятиви „Медвин. 
П о в с т а н н я “  М а р и н и  Го г у л і 
marynagogulia@gmail.com. В електро-
нному листі просимо зазначити відо-
мості про автора конкурсного твору, 
а також зазначити, що автор дає зго-
ду на обробку персональних даних.

30 березня 2021 року в день наро-
дження Івана Дубинця  буде оголо-
шено чотирьох переможців літера-
турного конкурсу. 

Троє переможців, які отримають 
найвищу кількість точок від жюрі, 
отримають по 500 грн. і книжкові 
подарунки від організаторів конкур-
су; окрему нагороду отримає і пере-
можець, визначений засновником 
конкурсу.

Іван Дубинець (Дубина) народився 
30 березня 1903 року в Медвині на 
Київщині у сім’ї Варфоломія і Ожени 
Дубин. Коли  постала нова україн-
ська держава,  в 1920 році допомагав 
повстанцям боронити Медвин від 

більшовиків.
На початку Другої світової війни 

став секретарем Української націо-
нальної ради при ОУН Андрія 
Мельника. 

У 1945 році опинився в Німеччині. 
У Новому Ульмі в таборі для перемі-
щених осіб працював в українській 
газеті „Українські вісті“ та культос-
вітнім референтом у таборі, згодом 
викладав геологію в Українському 
університеті в Авгсбурзі. Тоді ж брав 
участь у створенні Української рево-
люційнодемократичної партії, дру-
жив з письменником Іваном Багря
ним та літературознавцем Григорієм 
Костюком.

У 1950 році допомагав І. Багряному 
видати роман „Сад Гетсиманський“, 
зібравши серед українських еміґран-
тів Америки кошти на його друк.

Вершина громадськополітичної 
діяльности І. Дубинця припадає на 
життя в США, де він продовжив 
висвітлювати злочини СРСР. 30 січня 
1954 року він був ліквідований КГБ. 
Офіційна версія смерти – отруєння 
газом у власній квартирі.

Марина Гогуля, 
Медвин, Київська область

Іван Дубинець

Час здолати прислужників аґресора
Закриття трьох (з 12ти) антиу-

країнських каналів, котрі фінансу-
ються з Росії та окупованих нею час-
тин України, вітають всі притомні 
українці. Вочевидь, Україна чекала 
на продовження раптової проукраїн-
ської ходи Володимира Зеленського 
– порушення кримінальних прова-
джень проти коляборантів. Це можна 
зробити й без спеціяльного закону 
про коляборацію. Варто лише уваж-
но прочитати статтю Кримінального 
кодексу  України: „Державна зрада, 
тобто діяння, умисно вчинене грома-
дянином України на шкоду суверені-
тетові, територіяльній цілісності та 
недоторканності, обороноздатності, 
державній, економічній чи інформа-
ційній безпеці України: перехід на бік 
ворога в умовах воєнного стану або в 
період збройного конфлікту, шпи-
гунство, надання іноземній державі, 
іноземній організації або їхнім пред-
ставникам допомоги в проведенні 
підривної діяльності проти України,  
карається позбавленням волі на 
строк від 12 до 15 років з конфіскаці-
єю майна або без такої“.

Генеральний прокурор І. Венедік
това ориґінально тлумачить пре-
зумпцію невинуватости, коли при-

людно радить Петрові Порошенку 
вирушати до суду і там доводити влас-
ну невинуватість. Натомість для кри-
мінальних проваджень проти депута-
тів, суддів, чиновників, які ведуть біз-
нес на території Росії та в окуповано-
му Донбасі, реєструють в Росії при-
дбане майно, недостатньо підстав.

До речі, коли нам повторюють про 
неможливість запровадження укра-
їнських санкцій проти громадян 
України, „забувають“ пояснити, що 
ця норма не стосується тих депута-
тів, впливових державних службов-
ців, котрі мають друге (російське, 
ізраїльське чи кіпрське) громадян-
ство. Люди, які тримають в кишені 
пашпорт іншої держави, вчиняють 
кримінальне правопорушення, почи-
наючи від моменту складання ними 
присяги українському народові. Ці 
шахраї, зрадники приховують від 
нас, що вже служать іншому народу з 
іншої держави. Інформацією про 
подвійних чи потрійних громадян 
володіє СБУ. Не здолавши прислуж-
ників аґресора всередині України, 
повернути собі окуповані Росією 
українські землі неможливо. 

Ян Чарнецький, 
Миколаїв

Шановні читачі, передплатники і дописувачі „Свободи“! Пандемія 
корона вірусу внесла певні зміни в роботу редакційного колективу 
тижневика, тому виникла необхідність подати деякі поради.

Тепер редактори працюють дистанційно, тому написані вручну і 
вислані звичайною поштою листи читати нікому. Просимо всі послання 
надсилати електронною поштою. Якщо Ви не володієте електронними 
засобами листування, попросіть переписати Вашого листа приятеля чи 
сусіда. 

Оголошення, посмертні спомини просимо надсилати лише на адресу: 
advertising@ukrweekly.com, листи про передплату: subscription@ 
svoboda-news.com.

У листах просимо вказувати ім’я та прізвище автора, електронну та 
поштову адреси, число телефону. При пересиланні публікацій з інших 
видань, треба подати дозвіл автора чи видання. 

Світлини та інші ілюстрацї не посилайте в тексті допису, а окремим 
додат ком. Кожна світлина повинна мати номер або назву, які треба 
наво дити з підписом до неї в основному тексті. Також слід назвати 
автора або джере ло походження світлини. Не називайте світлини 
числами (1, 2, 3), бо комп’ютер вже може мати такі номери і не прийме 
ваші світлини. 

Не вживайте великих літер у заголовках і в тексті. Просимо розшиф
ровувати абревіятури та скорочені назви. Називаючи в дописі певну 
особу, подавайте не ініціял, а її повне перше ім’я. Дотримуйтеся 
раціонального розміру статей: газета маленька і не може поміщувати 
великі монографії. 

Дотримання цих умов прискорить опублікування ваших дописів.

Книга почала новий проєкт  
„Напиши спогади“

Георгій Лук’янчук

З приємністю тримаю в руках нову 
книгу Сергія Мартинюка „Того, хто 
йде, важко спинити“. Книга започат-
ковує новий літературний проєкт 
„Напиши спогади“. На мою думку, це 
якийсь новий і пізнавальноцікавий 
літературнобіографічний напрямок, 
який дає повноту уяви про страшні 
роки панування московськобільшо-
вицького тоталітаризму на україн-
ській землі. І який важкий відбиток 
ця людоненависницька система від-
клала на долях молодих хлопців з 
Тернопілля і Одещини, їхніх крутих 
поворотах у різні періоди життя – 
трагічних, але і водночас героїчних. 
Бо треба було не вмерти з голоду та 
від хвороб. А ще й важко навчатися, 
щоб мати трохи краще життя, ніж 
нав’язувала тоталітарна влада закрі-
паченим поколінням радянських 

людей. „Того, хто йде, важко спини-
ти“ – книгасповідь про пошук своїх 
предків, розкиданих життям і часом 
в близьких і далеких краях.

Книга включає п’ять розділів з 
вельми промовистими назвами: 
„Коріння роду, або нашого насіння 
ніхто не викоренить“, „Босоноге 
дитинство, або вір у себе“, „Мої уні-
верситети“, „З вірою в щасливу долю 
України, або зерна доброти“ та  
заключне слово – „Пишаюся, що я 
Українець“.  Вони дають логічний 
висновок, який був і є  основним пра-
вилом життя головного героя книги 
– Михайла Сопівника: аби не зневі-
рюватися в житті, треба мати міцну 
основу (а це пам’ять про свій рід і 
гордість за нього) та жити з вірою в 
щасливу долю України, бо з нами 
завжди є Бог, який був завжди у вірі 

(Закінчення на стор. 12)
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Виставка про Голодомор-геноцид Діє програма „Різдвяна радість“
Віра Боднарук

ВЕНІС, Фльорида.  Через пандемію 
в 2020 році щорічна виставка матері-
ялів про Голодоморгеноцид в пуб
лічній бібліотеці Джакаранда була 
перенесена на лютий цього року. 
Матеріяли, виставлені в трьох скля-
них шафках, притягують глядачів 
своїми заголовками та авторами.

Виставлено книги „The Harvest of 
Despair“ Robert Conquest; „Red Famine
Stalin’s War on Ukraine“ A. Applebaum; 
„BloodlandsEurope between Hitler and 
Stalin” T. Snyder; „The Holodomor 
Series from Ukrainian Studies Fund“; 
„Execution by HungerThe Hidden 
Holocaust” M.Dolot; „The Ukrainian 
Holocaust“ V. Hryshko; „Opening of 

Holodomor Monument  in  DC“; 
„Congressional Record of Hearings on 
Holodomor 193233“.

Крім книжок про Голодомор в 
англійській мові, виставлено також 
програмки з концертів, присвячених 
пам’яті жертв Голодомору та фільми 
„Genocide Revealed“ Y. Luhovy та „Mr. 
Jones“.

Адреса бібліотеки: Jacaranda Public 
Library, 4143 Woodmere Park Blvd., 
Venice, FL. Тел.:  9418611272.

Матеріяли про Голодомор приго-
тували Бібліотека ім. Сенатора 
Юзика при Осередку св. Андрія в 
НортПорті, Лідія Білоус, Оксана Лев і 
Віра Боднарук. Виставку організував 
56ий Відділ Союзу Українок 
Америки.

Упродовж багатьох років, почина-
ючи з 2002 року, Злучений Україн
ський Американський Допомоговий 
Комітет (ЗУАДК) проводить благо-
дійну діяльність для України через 
програму „Різдвяна радість“, яка три-
ває від дня св. Миколая до Йордансь
ких свят. Метою такої програми є 
донесення частинки радости й тепла 
Різдва, відчуття доброти св. Миколая 
дітямсиротам, дітям позбавлених 
батьківської опіки, дітям з вадами 
фізичного та розумового розвитку, 
дітям, які проживають на території 
України, де ведуться бойові дії, дітям 
поранених та загиблих воїнів. Це 

діти котрих щасливе дитинство про-
ходить повз них. А тому вони з вели-
кою радістю отримують будьякі 
подарунки, зокрема солодощі, взут-
тя, верхній одяг та інші речі щоден-
ного вжитку.

Також не залишені поза увагою і 
потребуючі люди похилого віку, які 
отримують різдвяну допомогу, де є 
солодощі, овочі, ярина, інші продук-
ти харчування, шкарпетки тощо. На 
різдвяну програму 20202021 років 
ЗУАДК виділив 14 тис. дол. для при-
дбання вказаних вище продуктів. 

ЖИТТЯ  ГРОМАДИ

На виставці про Голодомор у бібліотеці Джакаранда Віра Боднарук (зліва) 
та Леся Попель.  (Фото: Богдан Боднарук)

Mіжнародний Благодійний фонд інвалідів „Надія є“.

(Закінчення на стор. 11)
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ПОДІЇ  В УКРАЇНІ

Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Олександрій
ська районна рада 30 грудня 2020 
року прийняла рішення про ліквіда-
цію центральної районної бібліотеки 
ім. Дмитра Чижевського. Ця подія 
обурила багатьох. Адже це дім роди-
ни Чижевських, де свого часу жив 
вчений зі світовим ім’ям, де бували 
відомі українці. Працівники бібліо-
теки бережуть пам’ять про вченого. 
Якщо бібліотеку ліквідують, то неві-
домо що станеться із будинком.

Першою стала на захист книго-
збірні 15річна школярка Аліна Шев
ченко. Вона привернула увагу до цієї 

проблеми у соціяльних мережах, наді
слала звернення до обласної влади, 
до міністра культури і інформаційної 
політики, мала віртуальну зустріч із 
міністром Олександром Ткаченком, 
який пояснив, як краще діяти у таких 
випадках і пообіцяв посприяти у збе-
реженні культурного закладу. 

Справа зрушила з місця. Долю 
бібліотеки і історичного приміщення 
16 січня взялася вирішувати міська 
рада. За словами заступника голови 
Ірини Чемерис, не виключено, що 
тут також буде організовано музей Д. 
Чижевського, українського науков-
цяенциклопедиста, культуролога
славіста, філософа.

Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Літературна 
премія імені Маланюка, заснована на 
Кіровоградщині майже 20 років 
тому, в останнє п’ятиріччя виклика-
ла скандали і резонансні обговорен-
ня. Книги претендентів звинувачува-
лись у антихудожності та в антидер-
жавній пропаґанді, не раз жюрі зму-
шені були проводити додаткові засі-
дання, одне з яких закінчилось скасу-
ванням попереднього рішення.

Цього року заперечень не викли-
кали збірка сонетів „Між квітів і лез“ 
Володимира Яремчука в номінації 
„Поезія“ та роман „Неспокій“ Інни 
Немированої у номінації „Проза“.  А 
ось літературознавчу працю Івана 
Задої „Сонечку мого життя“ вже після 
схвального рішення жюрі, грому й 
блискавок у соціяльних мережах, 
додаткового обговорення за круглим 
столом з участю опонентів, було 
вирішено доправити до Інституту 
літератури Національної Академії 
Наук України для експертної оцінки.

Видання розповідає про нелегку 
долю письменника впродовж ХХ ст., 
який в  19201930их роках видав 
три книги – у Харкові, Москві й 
Ленінграді під псевдонімом Сергій 
Тасін, а далі, повернувшись на бать-

ківщину, в Олександрію, Сергій 
Гончаров працював у місцевій пресі й 
найдовше – в педагогічному учили-
щі, викладаючи українську літерату-
ру, виховуючи фахівців для шкіл та 
інших навчальних закладів.

І. Задоя композиційно вилаштував 
розділи книги за жанром літератури 
факту, з яких читач знайомиться з 
трьома авторськими нарисами про 
ГончароваТасіна, з його творами, 
багатою епістолярною спадщиною, 
детальними коментарями до кожно-
го імені, архівними фотографіями. 
Різкій критиці піддав видання краєз-
навець, старший викладач Кірово
град  ського інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти, Юрій Мит
рофаненко, обравши об’єктом крити-
ки не всю книгу, а лише окремий роз-
діл творів С. Тасіна, визбируючи з 
них пробільшовицькі строфи та ряд-
ки.

Лавреати премії ім. Маланюка 
мину лих років виступили із публіч-
ною заявою, де  трактують дії  ново-
явленого критика, як необільшо-
визм.

Так чи інакше, а в день народжен-
ня Є. Маланюка, 2 лютого, відзнаки  
отримали В. Яремчук та І. Немирова
на. А І. Задоя може отримати її пізні-
ше, у разі схвальної оцінки експертів.

Олександр Вівчарик

ЧЕРКАСИ. – Майстер Володимир
ського лісництва 
Петро Ярошенко 
дбає про лісові зони 
відпочинку, що зна-
ходяться в межах ліс-
ництва. Турбу ється, 
адже прагнуть про-
вести вільний час у 
затінку дерев. Він з 
дитинства пам’ятав, 
щ о  в  у р о ч и щ і 
„Тищен кове” було 
джерело, до якого, 
коли він із сусідськи-
ми хлопчаками пас 
корів, бігав пити 
воду. П. Ярошенко 

знайшов занедбане джерело, взявся 
до роботи й створив біля джерела на 
повноцінну зону відпочинку.

Олександр Вівчарик

СМІЛА, Черкаська область.   Міс
цевий підприємець і меценат Віктор 
Овчаренко заснував у місцевому пар-
ку зону активного дитячого відпо-
чинку „Галактика”. Діяльність „Галак
тики” набула розголосу по всій 
облас ті. Це не сподобалося місцевим 
багатіям, бо В. Овчаренко не дозво-
лив торгувати пивом у зоні активно-
го відпочинку. Змусили його згорну-
ти діяльність в парку. 

Та В. Овчаренко не з тих, хто зда-
ється. Він узяв у оренду занедбану 
набережну річки Тясмин, вивіз з неї 
декілька вантажівок сміття і вирі-
шив перетворити сумне місце в каз-
кову набережну.  

Для втілення в життя цього пляну 
В. Овчаренко зібрав команду одно-
думців, запалив їх ідеєю, що місце 
активного відпочинку дітей має 
нагадувати казкову країну. 

Переймати досвід В. Овчаренко 
їздив у найкращі парки України і 
навіть у найбільший парк світу в 
Дубаї. І дещо з побаченого вже зро-
бив у Смілі (звісно, в межах можливо-
го). На його думку, цей куточок зараз 
є найпривабливішим у місті. І з ним 
важко не погодитися. 

З ініціятиви В. Овчаренка на набе-

режній провели перші змагання: від-
криту першість дитячоюнацької 
спортивної школи „Олімп” з веслу-
вання на байдарках та каное серед 
юнаків та дівчат. 

Програма заходів на набережній 
розписана наперед. Тут лунатиме 
жива музика, виступатимуть артис-
ти місцевого аматорського театру, 
будуть виставки та виступи юних 
вихованців школи мистецтв. Суворо 
заборонено вживати алкоголь. За 
цим стежить охорона. 

До співпраці з В. Овчаренком долу-
чається щораз більше місцевих акти-
вістів. Голова міжрайонної громад-
ської організації „Холодноярська Січ” 
Об’єднаного козацтва України Анато
лій Василенко провів 4 липня на набе
режній свій захід для молодіжних 
організацій осередку і для дітейінва-
лідів, над якими організація взяла 
шефство. Були організовані конкурси 
рибалок, вишивальниць, майстрів 
народної творчости, козацька вікто-
рина, фізичні вправи. Звісно, були 
нагороди від „Холодно ярської Січі”. 

А невгамовний В. Овчаренко вино-
шує нові амбіційні пляни. Він хоче 
перетворити пустки міста на місця 
активного відпочинку підлітків, щоб 
місто стало кузнею здорових патріо-
тів.

Врятували бібліотеку-дім 
Дмитра Чижевського 

Вручено премію імені Маланюка

Лісівник відродив джерело

Оновилася набережна річки Тясмин

Бібліотекадім Дмитра Чижевського. (Фото: Світлана Орел)

Петро Ярошенко біля впорядкованого ним джерела. 
(Фото: Олександр Вівчарик)

Центральна набережна в Смілі. (Фото: Олександр Вівчарик) 
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кого району. В Черкасах народилася 
їхня донечка Оленка. Тривалий час у 
Черкасах жили з родинами брати 
Володимир і Павло ЯсенецькіВойно, 
тут доживали віку й поховані батьки 
Фелікс та Марія Дмитрівна і сестра 
Ольга.

Директор наукової бібліотеки 
Черкаського національного універ-
ситету ім. Богдана Хмельницького 
Григорій Голиш звертає нашу увагу 
на такий факт: на початку ХХ ст. 
Золотоніський повіт охоплював 
прак тично все черкаське лівобереж-
жя. Тобто, це був досить великий 
медичний центр, який опікувався 
здоров’ям десятків тисяч людей. І 
ВойноЯсенецький, як свідчать доку-
менти, був там провідним спеціяліс-
том. 30річний лікар зміцнив свою 
глибоку віру в силу молитви при зці-
ленні. 

Саме в цей час лікар поїхав у 
Москву, де почав працювати над сво-
єю дисертацією про один з перспек-
тивних видів місцевого знеболення 
– реґіонарну антестезію.

Минуло 100 років. Відкриваються 
таємні архіви радянської доби, і ми 

дізнаємося правду про наших видат-
них земляків, які жили і творили для 
користи всього людства. Вшанову
ється їхня пам’ять.

Архиєпископ Лука ВойноЯсенець
кий канонізований Синодом Симфе
ропольської і Кримської єпархій УПЦ 
МП 1995 року, а також у 2019 році  
разом із визнанням автокефалії Пра
вославної Церкви України і Еллад
ською Православною Церквою.

Нині його на честь збудовано 
десятки храмів в Україні, Росії, Греції, 
Узбекистані, країнах Европи, в 
Америці, Азії. Створюються товари-
ства православних лікарів ім. святого 
Луки, відкриваються медичні закла-
ди на його честь, проводяться міжна-
родні конференції, видаються книги, 
знімаються кінофільми. 

Пам’ять Святителя увічнюють і на 
Черкащині. У Черкасах та у селі 
Деньги Золотоніського району від-
крито пам’ятник св. Луці, а на тери-
торії Золотоніської районної лікарні 
діє храм Православної Церкви 
України на честь святителяхірурга. 
Невеликий  храм почали споруджу-
вати 2015 року. Після початку бойо-
вих дій на сході України золотоніс-
цям довелося ховати своїх полеглих 
за волю земляків. І батьки загиблих 
бажали, аби синів відспівували саме 

в українській церкві. Оскільки такої 
тоді в Золотоноші не було, спочатку 
заупокійні літії Київський патріярхат 
правив на центральній  площі міста 
просто неба, потім служили у при-
стосованому приміщенні. Невдовзі 
місцева влада дала добро на спору-
дження храму на території районної 
лікарні. 

Настоятель храму св. Луки є о. 
Олександр Косенко – учасник бойо-

вих дій, нині – капелян Збройних сил 
України Золотоніського військового 
округу. Тепер праворуч від входу пла-
нують встановити пам’ятник св. 
Луці. Роботу над пам’ятником почи-
нав заслужений художник України, 
скульптор Іван Фізер, який, на жаль, 
через коронавірусну пандемію 
перед часно пішов із життя. Тому 
завершує проєкт його син, Іван 
Фізермолодший.
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В УКРАЇНУ

Храм святого Луки в Золотоноші.

(Закінчення зі стор. 6)

Святий Лука...

Підкамінська школаінтернат

Для досягнення мети різдвяної 
програми св. Миколай відвідав 
потребуючих дітей і людей похилого 
віку в наступних школахінтернатах і 
геріятричних відділеннях України: 
Підгірцівська спеціяльна школа; 
Жовківський навчальнореабіліта-
ційний центр „Злагода“; Mіжнарод
ний Благодійний фонд інвалідів 
„Надія є“ – денний стаціонар для 
дітей інвалідів та геріатричний від-
діл; Підкамінська школаінтернат; 
Добромильська школаінтернат; 
Рава Руське геріятричне відділення; 
дитячий садочок „Мир“; садок 

„Мрія”“, Торецьк. Розіслано до вій-
ськових частин та вручено до дня св. 
Миколая дітям загиблих та поране-
них військовослужбовців Націо
нальної ґвардії України (НГУ), вихо-
ванцям дитячих спеціялізованих 
установ та закладів, якими опікують-
ся підрозділи НҐУ, та людям похило-
го віку. Військово цивільна адміні-
страція допомогла на східніх землях. 
Всього роздано 1,700 подарунків.

Одержано цікаві листиподяки. 
Всіх їх об’єднує велика вдячність 
жертводавцям за чудову коляду, за 
те, що діти отримали радість дитин-
ства, якої їм не вистачає у буденному 
житті. 

ЗУАДК

(Закінчення зі стор. 9)

Діє програма...

імені Почесного патріярха, УПЦ КП, 
чи під іменем її статутних органів 
після юридичної реєстрації Київської 
митрополії ПЦУ 30 січня 2019 року 
не мають канонічної та юридичної 
сили та є від початку недійсними і не 
підлягають виконанню. 

Беручи до уваги вищесказане, 
неправосильне призначення Богдана 
Згоби секретарем Вікарія ту видаєть-
ся духовенству і парафіяльним уря-
дам Вікаріяту смішним і незрозумі-
лим. Якого саме вікаріяту і яких пара-
фій, має бути секретарем цей ново-
призначений „церковний діяч“, хіба 
що самим над собою і єдиною парафі-
єю ним очолюваною, хоч і та є повніс-
тю російською. Не дивує також і те, 
що не так давно цей „борець за Київ
ський патріярхат“ подавав прохання 
до Консисторії УПЦ в США у складі 
Константинопольського Пат ріярхату, 
де через свої попередні „заслуги“ діс-
тав відмову, а рідний брат цього 
„патріота“ є кліриком Російської 
Православної Церкви в НюЙорку. 
Перед цим, ще перебуваючи у складі 
Вікаріяту, він зруйнував українську 
парафію Св. Миколая в Купер Сіті, і 
що саме цікаве тим же патріярхом, 

який дав йому це призначення, був 
виключений з кліру Вікаріяту УПЦ 
КП в США і Канаді  за поведінку, несу-
місну зі званням священика. 

Не слід забувати, що Б. Згоба є 
тією особою, хто переконав Патріяр
ха Філарета в необхідності писати 
лист до Московського Патріярха в 
листопаді 2017 року і хто через свої 
зв’язки у Московській Патріярхії 
організував переговори Патріярха 
Філарета з Російською Православ
ною Церквою, що завершились про-
валом. Не маємо сумніву, що ті 
зв’язки він зберігає і надалі і може 
бути інструментом впливу Росій сь
кої Церкви на нинішні заяви Почес
ного патріярха  Філарета.

Вважаємо що ні Почесний патріярх 
і ні будьхто за його дорученнями, чи 
неправосильними указами, не має 
ніякого права вимагати будьяку 
власність наших парафій, чи втруча-
тися в життя і діяльність нашого 
Вікаріяту. Будьякі речі церковного 
вжитку, чи речі які стосуються звер-
шення церковних таїнств є власніс-
тю громад і можуть бути забрані чи 
замінені лише нашим правлячим 
Архиєреєм, яким ми вважаємо Мит
рополита Київського і всієї України 
Епіфанія і аж ніяк Почесного патріяр-
ха на спокої Філарета. 

Ми зробили свій вибір і на загаль-
них зборах Вікаріяту прийняли одно-
стайне рішення, залишатися в юрис-
дикції ПЦУ, а всі труднощі, які вини-
кають на шляху до нашої незмінної 
спільної мети, ми вирішуємо похрис
тиянськи, цивілізовано в рамках 
передбачених канонами Церкви і 
згідно демократичних законів США.

Вікаріят УПЦ в США,  
Австралії, Канаді та Японії

(Закінчення зі стор. 1)

Заява Вікаріяту...

89 East 2nd St., New York, NY 10009
Tel.:  2124733550

A R K A
Вишиванки, хустки, нитки, 

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

Олена Іванчук чотири роки працю-
вала другим секретарем Посольства 
України в Ізраїлі і очолювала Україн
сь кий культурний центр, який був 
відкритий завдяки старанням тодіш-
нього Посла України в Ізраїлі Генадія 
Надоленка. Вдалося зробити багато, 
за що вона вдячна товариству 
„Українці в Ізраїлі“, Об’єднанню вихід-
ців з України та волонтерській орга-
нізації „Ізраїльські друзі Украї ни“, яка 
зробила особливо багато корисного 
Україні після початку російської 
аґресії на сході країни. 

Вже другий рік О. Іванчук очолює 
консульський відділ Посольства 
України в Японії. Це інша посада, інші 
завдання, спілкування з людьми, які 
приходять зі своїми проблемами і 
чекають на допомогу та вирішення 
питань. О. Іванчук повернулася до 
Консульського департаменту Мініс
терства закордонних справ України, 
де багато років тому починала свою 
трудову діяльність після закінчення 
Інституту сходознавства і міжнарод-
них відносин. У департаменті займа-
лася питаннями українськорумун-
ських та українськобалканських 
взаємин, отримала пропозицію очо-
лити консульський відділ в Японії. 
Вона розповідає: „Усе відоме раніше 
про цю країну, майже немає нічого 
спільного з реальною Японією. З 
самого початку потрапляєш в абсо-
лютно інше середовище і гостро від-
чуваєш відмінності від того ритму, 
закону життя, яке було раніше. 
Згодом трохи звикаєш, уже не на всі 
реалії звертаєш увагу. Спочатку, 
наприклад, було незвично, що на 
вході в магазин, ресторан, кав’ярню 
маєш зняти вуличне взуття і взути 
капці, які чекають на тебе. Люди, які 
тут живуть давно, не японці, згодом 
звикають. Хоча на початку відря-
дження мені здавалося, що жінки, які 
приходять на консула, здебільшого 
або спустошені, або збідовані. 
Дивлюся пашпорт: на фото  квітуча, 
красива жінка 10 років тому, а переді 
мною  змарніла особа із сумними 
очима. Я не могла зрозуміти цього і 
не поспішала розпитувати жінок про 
те, що зламало їх, адже, за великим 
рахунком, кожна ситуація індивіду-
альна, аби робити  загальні висно-
вки. Згодом, доля звела мене з ціка-
вими, задоволеними своїм життям 
жінками. Вони охоче ділилися тим, 
як стали самостійними, як влаштува-
лися у цій складній країні, як  вихо-

вують дітей, долучають їх до україн-
ства. Серед них – відомі в Японії спі-
вачки, письменниці, очільниці гар-
них бізнесів. Говорячи про успіх, слід 
враховувати не лише досягнення, 
але й умови, за яких жінки опиняли-
ся в Японії і будували тут своє життя.

Японія відрізняється від західного 
світу, перш за все, не своїми надсу-
часними технологіями (хоча, як час-
то буває, в цьому пляні це країни 
великих контрастів і несподіванок), а 
світоглядом і менталітетом. Попри 
те, що, як стверджують знавці, протя-
гом останніх років відбуваються сут-
тєві зміни у світосприйнятті японців, 
але відмінності є настільки базовими 
(я б сказала генетичними), що, опи-
нившись в Японії, ти не можеш не 
відчути їх. Для уникнення конфлік-
тів  як внутрішніх, так і зовнішніх  
найбільш раціональним є прийняття 
всіх незрозумілих, на перший погляд, 
правил і безумовне їх дотримання“.

   Про те, як же влаштувалися укра-
їнки в Японії, з якими проблемами 
співвітчизниць стикається україн-
ський консул О. Іванчук в Японії, як 
поширюється українство в далекій 
країні, буде в наступній публікації.

Евген Чолій

ТОРОНТО. – 31 січня Громадська 
організація „Україна2050“ провела 
позачергові загальні збори у вірту-
альному форматі. Під час зборів до 
Почесної ради були обрані Кость 
Темертей, підприємець і меценат, 
співголова Дорадчої ради Світового 
Конґресу Українців (СКУ), голова 
Дорадчої ради Конґресу Українців 
Канади та член Міжнародної дорад-
чої ради Атлантичної ради; до Ради 
директорів обрані Юрій Чопівський, 
підприємець, член Дорадчої ради 
СКУ, член Екзекутивного комітету і 
Ради директорів Атлантичної ради 

та член Ради директорів Українсь
кого Інституту Америки. 

Президент Евген Чолій предста-
вив звіт про діяльність, зокрема про 
організацію Постійної міжнародної 
місії медіямоніторинґу, яка здій-
снюватиме дослідження засобів 
масової інформації, соціяльних 
мереж та інших інформаційних 
ресурсів у різних країнах світу щодо 
дезінформації відносно України, 
аналізуватиме результати цього 
моніторинґу та вживатиме ефек-
тивні заходи для сприяння протидії 
такій дезінформації. Позачергові 
збори повністю підтримали цю важ-
ливу ініціятиву.

УКРАЇНСТВО  У СВІТІ

НАШ АРХІВ:
www.svoboda-news.com

українців навіть у найтяжчі часи 
їхнього існування на цій землі. 
Завершує книгу розділ „Світлини із 
сімейного архіву“. 

Кожний розділ захоплює новизною, 
і читач мимоволі згадує і про свій влас-
ний родовід та про своїх родичів, при-
гадуючи, а де вони є, і як склалася 
їхня доля за довгі роки розлуки. 

У літописі України вкрай мало 
мемуарної літератури, тож започат-
кований проєкт розпочинає закрива-
ти „білі плями“ людських історій 
українських поколінь. 

Київ 

(Закінчення зі стор. 7)

Книга почала...

Консул Олена Іванчук

Українки в Японії„Україна-2050“ провела збори

Учасники позачергових загальних зборів. (Фото: „Україна2050“)
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Михайло Борейко на презентації книги „Злочини комуністичного режиму в 
1941 року“ в Рівненській обласній науковій бібліотеці влітку 2009 року.

Помер просвітянин Михайло Борейко
Віра Боднарук

Товариство Української Мови в 
США (ТУМ) від початку незалежнос-
ти України одним з перших осеред-
ків „Просвіти“ відвідало осередок у 
Рівному, який виявився один з най-
більш активних. 

Тут працювали Євге нія Гладунова 
та Михайло Борейко. Вони познайо-
милися в 1989 році. Їх єднали полі-
тичні теми, проблеми освіти в Украї
ні, проблеми української мови. 

Вони почали видавати і перевида-
вати цінні книги у гарному форматі 
при фінансовій допомозі ТУМ.

Від 1993 року у „Просвіті“ М. 
Борей ко відповідав за зв’язки з 
діяспорою та видавничу справу, 
формував книгозбірні обласної і 
міської „Просвіти“. Це була шляхет-
на людина, віддана Україні та її 
народові.

Упокоївся св. п. М. Борейко 21 лис-
топада 2020 року в Рівному.

Вічна Йому пам’ять!

Великий вибір граніту • Індивідуальний дизайн 
Гравірування на граніті • Керамічні фотографії на пам’ятники

Замовлення, виготовлення і встановлення в штатах NJ/NY/PA

1152 Route 10 West, Suite N, Randolph, NJ 07869
8622195344

Зі скорботою ділимося з громадою сумною вісткою, 
що наш улюблений Чоловік, Тато, Дідо, Вуйко i Брат

св. п. 
Володимир Уздейчук

мирно відійшов на вічне життя в суботу, 16 січня 2021 року.
Володимир Уздейчук народився 19 лютого 1925 року в селі Янківці, 

на Лемківщині, в родині Івана та Катерини Уздейчуків. Він був най-
старшим із семи дітей і близнюком. На початку Другої світової війни 
його забрали до Німеччини на примусову працю. У 1950 році Воло-
димир еміґрував до Америки, оселившись спочатку в Ню-Йорку, де 
познайомився з Марією, з якою одружився у 1952 році. Володимир 
та Марія переїхали до Йонкерсу в 1965 році, де виховували своїх 
трьох дітей у жвавій українсько-американській громаді. Володимир 
працював виробником інструментів і штампів у корпорації Precision 
Valve Corporation у Йонкерсі та вийшов на пенсію після 25 років служ-
би. Володимир був відданим парафіянином Української католицької 
церкви св. Михаїла в Йонкерсі та активним членом кількох організа-
цій, зокрема СУМ, OOЧCУ та ООЛ. Протягом 25-ти років Володимир 
вчив українські народні танці у СУМ. Його згадують за те, що передав 
свою любов до танців молодшому поколінню. Він був мило бачений 
на забавах, де з дружиною Марією до пізної ночі танцювали вальс, 
танґо та польку. Володимир також був завзятим фанатом футбольної 
команди „Крилаті“. Сімейні зустрічі особливо приносили йому радість 
– він любив співати, розповідати історії та ділитися сливовицею до-
машнього виробу. Ми будемо дуже тужити за патріярхом нашої ро-
дини!

У Володимира залишилася його любляча сім’я:
віддана дружина - Марія, з котрою прожив 68 років
син   - Роман (Марта) Уздейчук
дочка   - Дарія (Андрій) Горбачевський
дочка   - Оксана (Михайло) Томашевський
онуки   - Наталя Горбачевська
   - Юліяна Горбачевська
   - Христина (Франк) Перрі
   - Андрій Уздейчук
   - Матей Томашевський
   - Лукіян Томашевський
брат   - Адам
дорогі йому племінниці, племінники та дальша родина в США

    та Европі.
Нехай пам’ять про Нього буде вічною!

Пожертви в пам’ять св. п. Володимира Уздейчука можна зложити 
на Українську католицьку церкву св. Михаїла в Йонкерсі, або на Ор-
ганізацію Оборони Лемківщини.

ОСЕРЕДОК ПРАЦІ НТШ У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ

У глибокому жалю ділимося сумною вісткою в 
науковому і громадському житті українців в США, 
що 26 січня 2021 року упокоїлася в Бозі на 91 році 
життя поетеса, письменниця, бібліограф, правний 

бібліотекар, член Осередку праці НТШ у Філядельфії та довголітній  
член Філядельфійської Округи Енциклопедії Української Діяспори

св. п. 
Марта Тарнавська 

народжена 15 листопада 1930 року у Львові

Синам Максимові з родиною і Маркові 
складаємо найглибші співчуття

Вічна Їй пам’ять!

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) 6742568

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

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
CHRISTINE BRODYN

Licensed Life Insurance Agent  
Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 9733761347

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

Tel.: 908-872-2192
email: stankouna@optimum.net
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KULINSKI MEMORIALS
809 SOUTH MAIN STREET • MANVILLE, NJ 08835

• Служить українській громаді понад 60 років
• Понад 40 кольорів граніту до вибору
• Гравюри на замовлення
• Консультації вдома за домовленням
• Обслуговує клієнтів у трьох штатах (NJ, NY, PA)
• 5 хвилин від Українського цвинтаря св. Андрія 
   у С. Бавнд-Бруку, Н. Дж.

Tel. 800-458-5467  •  908-722-3130  •  Fax 908-253-0027
KulinskiMemorials@msn.com  •  KulinskiMemorials.com

Ділимося сумною вісткою,
що в п’ятницю, 29 січня 2021 року,

відійшла у вічність на 69-му році життя
наша найдорожча

Сестра, Невістка, Тета, Подруга

св. п.
Галина Бадяк

У глибокому смутку залишилися:

сестра   - Марійка Бадяк
братова   - Ірена Бадяк
племінники  - Данило Бадяк
   - Олег Бадяк
ближча і дальша родина і друзі в США й Україні

Похорон відбувся в суботу, 6 лютого, на Українському цвинтарі 
Святого Духа у Кемпбел Гол, Ню Йорк.

Вічна Їй пам’ять!

Пожертви в пам’ять св. п. Галини Бадяк можна складати на:

Orphans Aid Society
136 Second Avenue, Suite 504

New York, NY  10003
oasukraine.org

Ділимося сумною вісткою, 
що 27 січня 2021 року відійшов 

у вічність найдорожчий 
Син, Чоловік, Батько і Брат

св. п. 

Руслан Телепко
Він народився 24 травня 1971 року у Львові, був 

членом Української католицької церкви св. Івана 
Хрестителя у Випані, Ню-Джерзі. Протягом останніх 13 років працю-
вав у лікарні для тварин Parsippany-Troy Hills Animal Hospital. 

Руслан мав щиру любов до навчання. Вмів направити все, що 
попало йому в руки. Цікавився машинами та видобутками золота. 
Щирим і чіпким був його сміх. Він розвеселяв будь-яку громаду лише 
своєю посмішкою, був людиною щирого серця, завжди готовий до-
помагати іншим у потребі, але більш за все він любив свою сім’ю.

Похоронні відправи відбулися в середу, 3 лютого 2021 року, 
в Українській католицькій церкві св. Івана Хрестителя у Whippany, NJ, 
а відтак – на Gate of Haven Cemetery, East Hanover, NJ.

У смутку залишилися:
дружина - Оксана
доньки -  Марта і Катерина
батьки -  Ігор і Анна (з дому Бабяк)
сестра -  Наталія з чоловіком Богданом
хресні діти - Адріян, Соломія, Максиміліан і Олег
братові -  Галина і Мирослава

Пожертви в пам’ять св. п. Руслана Телепка можна складати на 
церкву св. Івана Хрестителя у Випані, Ню-Джерзі, або на https://www.
gofundme.com/f/ruslan-telepko-memorial-fund.

Вічна Йому пам’ять!

Ділимося сумною вісткою з родиною і приятелями, 
що 10 січня 2021 року, проживши 94 роки, відійшла 

у вічність наша найдорожча і незабутня 
Мама, Бабця і Прабабця 

св. п. 

Володимира „Очка“ Шипайло 
з дому Дереш 

народжена 31 серпня 1926 року в м. Стрий, Львівської області.

Покійна була активною діячкою в українській громаді, належала 
до пластового куреня „Перші Стежі“, була юнацькою вихованицею 
в станиці „Пассейк“ і парафіянкою Української католицької церкви 
св. Миколая. Любила природу, а особливо проводити час біля моря 
разом з родиною. 

Тлінні останки були поховані на цвинтарі Holy Cross, North Arlington, 
NJ, біля чоловіка св. п. Євгена Шипайла, колишнього старшини 
артилерії Дивізії „Галичина“, голови Крайової Управи Братства 1-ої 
Української Дивізії Української Національної Армії.  

Залишилися у глибокому смутку:

сини:   Юрій з дружиною Романою
   Роман з дружиною Шері
   Олександер
внучки:   Анна Майда з чоловіком Блейк
   Рената Гетланд з чоловіком Матеєм
   Андрея Шипайло
   Діяна Шипайло
правнуки: Джиліян Майда
   Лука Майда
   Данило Гетланд

Тихо спи, без тривог, тут є Бог. Вічна Їй пам’ять!

Бажаючих вшанувати пам’ять Володимири, просимо складати по-
жертви на:

• Українську католицьку церкву св. Миколая
     https://www.stnicholasucc.org/uk/donation/
• Пластову оселю „Вовча Тропа“
     https://www.vovchatropa.org/donations 
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