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ЛЬВІВ. – Двоє лікарів стали лавреа-
тами нагороди за моральне, духовне 
та етичне лідерство „Світло справед-
ливости“, яку 17 лютого вручали в 
Українському Католицькому Уні вер
ситеті (УКУ). Нагороджені завідувач-
ка інфекційного відділення цент
раль ної міської лікарні у Рубіжному 
Ольга Мартиненко та сімейний 
лікартерапевт Іван Венжинович з 
Почаєва, який загинув від COVID19 у 
вересні 2020 року. Нагороду прийня-
ла його дружина Ірина Венжинович, 
завідувачка лябораторії Почаївської 
міської лікарні.

І. Венжинович входив у бриґаду 

швидкої допомоги як терапевт та 
інфекціоніст. Від початку пандемії, з 
квітня 2020 року, надавав медичну 
допомогу хворим. За майже півроку 
щоденної виснажливої праці не 
помер жоден його пацієнт. 30 верес-
ня 2020 року на 51 році життя пере-
стало битися серце І. Венжиновича в 
Почаївській лікарні. Він помер від 
двосторонньої пневмонії, спричине-
ною коронавірусом.

У березні 2020 року Рубежанська 
міська лікарня стала шпитальною 
базою для надання медичної допомо-
ги хворим на COVID19 в Луган сь кій 
області. Ще до виявлення першого 

Лавреатами стали лікарі

Дмитро Хилюк

КИЇВ. – Минуло вже сім років від 
закінчення тримісячного протисто-
яння громадянського суспільства 
України і тодішньої влади на чолі з 
президентомутікачем Віктором 
Януковичем, протистояння, яке зго-
дом отримало назву Революції 
Гідности, і в ході якого було вбито і 
закатовано 107 її учасників. Число ж 
людей, що отримали поранення і 
каліцтва під час тих подій сягає тисяч. 

За цей час слідством проведено 
десятки тисяч допитів, тисячі слід-
чих експериментів. Наразі прокуро-
ри Департаменту в справах Майдану 
Офісу Генерального прокурора здій-
снюють процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням, що охо-
плює понад 4,300 епізодів правопо-
рушень. А в судах першої інстанції 
вже відбувається звинувачення у 86 
судових справах. 

У перше чергу, погляньмо на спра-
ву, яку справедливо називають 
„головною“ справою Майдану. Вона 
стосується кульмінації протистояння 
громадян і режиму В. Януковича, яке 
відбулося 20 лютого 2014 року. 
Мабуть, більшість з нас пам’ятають 
страшні кадри, як „правоохоронці“ у 
чорному розстрілюють протесту-
вальників і слова „Небо падає“, які 
кричав тоді один з героїв „Небесної 
сотні“, 19річний Устим Голоднюк. 

Більшість з тих, хто холоднокровно 
вбивав – беркутівці з так званої „Чор
ної роти“ – втекли з України, 15 отри-
мали громадянство Російської Феде
рації, а три – притулок у тій країні 
(інформація оприлюднена Адвокат
ською дорадчою групою в 2017 році). 
Так само сховався в Росії і ексміністер 
внутрішніх справ Віталій Захарченко, 
який за три години розстрілів, коли 
було вбито 47 осіб, не зробив нічого, 
щоб припинити кровопролиття. До 
речі, президентутікач у своїх показах 
заявив, що не чув і не знав, що людей 
розстрілюють. У свідченнях по цій 
справі, він сказав, що не пам’ятає, де 
перебував вранці 20 лютого. 

Суспільство чекало, що суд вив
чить усі обставини того дня. Справу 
почали слухати в 2015 році, на лаві 
підсудних перебували п’ять ексбер
кутівців. Ця справа – єдина із десят-
ків справ Майдану впевнено рухала-
ся до логічного завершення. Слухан
ня були організовані взірцево, вони 
відбувалися двічі на тиждень, на від-
міну від інших справ Майдану, в яких 
засідання відбувалися дуже рідко. І 
якби не політичне рішення прези-
дента Володимира Зеленського нап
рикінці 2019 року про обмін усіх 
п’ятьох на українських заручників з 
окупованої зони, то були всі підстави 
чекати вирок суду. 

Сім років справам Майдану:  
винуватці мають стати перед судом

Заява Вікаріяту Православної Церкви України в США, Австралії, Канаді та Японії
15 лютого духовенство та голови парафіяль-

них рад і Вікаріяту Православної Церкви 
України в США, Австралії, Канаді та Японії, 
через комунікаційну систему провели онлайн
конференцію, на якій обговорили останні події 
щодо незаконного втручання Почесного патрі-
ярха Філарета в діяльність Вікаріяту.

На зборах були присутні представники всіх 
парафій, які підтвердили, що ухвалена резолю-
ція, яку прийняли на загальних зборах Вікаріяту 
в Блумінґдейлі 21 вересня 2019 року, залиша-
ється незмінною, і одноголосно затверджуєть-
ся, що всі громади у складі Вікаріяту залиша-
ються під омофором Митрополита Київського і 
всієї Украї ни Епіфанія.

Своєю присутністю і незмінною позицією 
настоятелі та голови управ ще раз засвідчили, 
що ніяким чином більше не асоціюють себе з 
релігійною організацією УПЦ КП, яка від часу 
вступу в силу рішень Помісного собору УПЦ КП 
припинила свою діяльність. У зв’язку з цим нія-

кі розпорядження, вказівки чи укази Почесного 
патріярха Філарета ніяким чином не стосують-
ся нас, не мають жодного юридичного права і 
не є правосильними в США. Також всі учасники 
конференції були розчаровані тим, що своїми 
розпорядженнями Почесний патріярх наносить 
духовну шкоду нашим вірним, бо цим самим 
заохочує сумнівних осіб, які не мають нічого 
спільного ні з Українською церквою, ні з україн-
ською мовою, яка є богослужбовою мовою 
парафій нашого Вікаріяту, поширювати прово-
каційну, неправдиву інформацію і тим самим 
чинити розбрат серед православних вірних 
української діяспори, які, не володіючи досто-
вірною інформацією, можуть бути заведеними 
цим в оману. Під час обговорення зауважили, 
що самопроголошений Вікаріят з місцем осідку 
в Філядельфії, немає ніякого права використо-
вувати імена наших парафій на своїх інтернет
ресурсах і видавати їх як свої.

Також були внесені пропозиції, які стосують-

ся чистоти кліру нашого Вікаріяту: щоб кожен 
настоятель прийняв до уваги при появі ново-
прибулих священослужителів, а також тих, що 
вже сослужать, але не пред’явили відповідні 
документи, які б ґарантували правдивість їхніх 
хіротоній, а також відпускні грамоти, які під-
тверджують, що даній особі не було заборонено 
священодіяти, щоб кожен такий священик 
перед тим подав офіційне прохання на ім’я 
секретаря Вікаріяту.

Від імені Вікаріяту дякуємо всім за єдність, 
активну участь і чітку позицію в усіх питаннях. 
Сподіваємось, що в скорому майбутньому 
Всемилостивий Господь здійснить усі поставле-
ні перед Вікаріятом завдання заради добра і 
процвітання нашої Святої Помісної Православ
ної Церкви України і нашого боголюбивого 
народу.

Вікаріят Православної Церкви України  
в США, Австралії, Канаді та Японії
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Учасники вручення нагороди „Світло справедливости“.  (Фото: УКУ)
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 � Учениці отруїлися піґулками

БОЯРКА, Київська область. – 16 лютого Україну 
приголомшила історія, яка сталася у ліцеї 
„Гармонія“.  Дві семикласниці прямо в ліцеї під 
час перерви випили величезну дозу препа-
рату-аналогу „Но-шпа“. Одна дівчина 13 років 
померла, інша – опинилася в реанімації. Подруги 
проковтнули по 40 піґулок кожна. Подібна істо-
рія сталась 17 лютого і в Умані, на Черкащині, з 
двома восьмикласницями. Обидві вони випили 
ті ж піґулки, але вижили. Дівчина, яка вижила в 
Боярці, розповіла поліції, що про таблетки вони 
дізналися із соцмереж. Уповноважений прези-
дента з прав дитини Микола Кулеба закликав 
батьків бути уважними до небезпек, які поширю-
ються в інтернеті. (Радіо Свобода) 

 � Німеччина допоможе Донбасу 

КИЇВ. – Німеччина виділяє 10 млн. евро на роз-
виток соціяльних послуг і подолання пандемії 
COVID-19 у громадах на сході України, повідо-
мило 22 лютого Посольство Німеччини в Україні. 
„У 2019-2020 роках ЮНІСЕФ розпочав здійснення 
проєкту „Спільно“, який фінансує  Німецький банк 
розвитку“, – розповіли в посольстві. Основ на 
увага проєкту присвячена інклюзивній освіті, ста-
більному доступу до чистої води й громадській 
активності молоді. Буде також покращена фізич-
на доступність закладів освіти. Все це сприятиме 
соціяльній згуртованості й благополуччю сімей у 
громадах, що постраждали від військового кон-
флікту. (Радіо Свобода)

 � Створюють акціонерне товариство 

КИЇВ. – В Україні створюють державне акціонер-
не товариство зі стартовим капіталом у 3 млрд. 
дол. для фінансування „Великого будівництва“, 
повідомила 22 лютого пресслужба „Укравтодору“. 
Наразі дорожня інфраструктура України відстає 
від рівня країн Евросоюзу вдвічі. У 2020 році 
завдяки програмі президента „Велике будів-
ництво“ вдалося оновити 17 відс. основної 
мережі доріг, ще 20 відсотків буде оновлено у 
2021 році. Акціонерне товариство у структурі 
„Укравтодору“ зможе формувати статутний капі-
тал через випуск інфраструктурних облігацій, 
створювати спільні підприємства та залучати 
інституційних інвесторів. (Радіо Свобода)

 � Посадили літак з утікачем 

БОРИСПІЛЬ, Київська область. – За наказом 
сило вих структур примусово посадили при-
ватний літак, який виконував чартерний рейс 
за межі України, у напрямку Відня, вилетівши з 
Дніпра. На борту перебував колишній перший 
заступник керівника правління Приватбанку 
Володимир Яценко. У спецоперації брала участь 
Служба безпеки України. Документ про затри-
мання та вручення підозри фіґурантові підпи-
сала Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. 
(Українська правда)

 � Україна не платитиме Коломойському 

КИЇВ. – Україна не платитиме понад 6 млрд. дол. 
Ігореві Коломойському та його партнерам – 
Генадієві Боголюбову й Ігореві Палиці. Це випли-
ває з рішення Стокгольмського арбітражу, повідо-
мив Міністер юстиції Денис Малюська. Підприємці 
хотіли стягнути з України понад 6 млрд. дол. та 
звернулись з позовом до Стокгольмського арбі-
тражу. Після майже шести років судового процесу 
арбітраж їм відмовив.  (ВВС)

 � Судитимуть  стоматологиню-садистку 

РІВНЕ. – 22 лютого Рівненський міський суд 
обрав запобіжний захід лікарці, яку підозрюють 
у вчиненні  злочинів відносно малолітніх дітей. За 
побої дітей винні караються штрафом до 50 нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або 
громадськими роботами на строк до 200 годин, 
або виправними роботами на строк до одного 
року. У поліції розслідуються п’ять кримінальних 
проваджень щодо стоматолога, яка, за даними 
слідства, застосовувала насильство стосовно 
малолітніх. Наразі 29-річна дитяча стоматологи-
ня лікарську діяльність не проводить.  18 лютого 
поліцейські встановили місцезнаходження під-
озрюваної, їй було вручено підозру. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

29 січня 2019 року Апеляційний суд Києва при-
йняв рішення змінити їм запобіжний захід з арешту 
на особисте зобов’язання. До честі прокурорів, які 
представляли звинувачення, вони не піддалися тис-
ку, тому рішенням тодішнього Генпрокурора, були 
свавільно відсторонені від справи. І хоча потім їх 
повернули у справу, таке втручання стало ще одним 
розчаруванням для всіх потерпілих, особливо для 
родин „Небесної сотні“. Справа, в рамках якої було 
досліджено сотню томів доказів, сотні годин відеоза-
писів, допитано понад 100 потерпілих та свідків, про-
ведено десятки різноманітних експертиз, деякі – по 
зброї – проводили тричі, була фактично зруйнована. 

Двоє з ексберкутів невдовзі повернулися в 
Україну. Швидше за все, їх мотивує небезпека в зонах 
окупації та ймовірне отримання порівняно менших 
термінів – проти них немає прямих доказів, що вони 
безпосередньо вбивали протестувальників. До того 
ж, вони досить довгий час перебували у слідчому ізо-
ляторі, а за так званим „законом Савченко“ їм зараху-
ється ув’язнення день за два. Троє ж інших навряд чи 
добровільно з’являться в Україні, оскільки звинува-
чення вважає, що по двом з них є прямі докази при-
четности саме до вбивств – кулі з їхньої зброї були 
знайдені у тілах вбитих і поранених майданців. А 
третього, за матеріялами звинувачення, ідентифіко-
вано на відеозаписах, як він веде вогонь по майданів-
цях з автоматичної зброї, що підтвердив під прися-
гою свідок у суді. 

Наразі судове слідство по втікачах зупинено, судо-
ва справа фактично забльокована. До цих трьох екс
беркутівців можливо застосувати лише процедуру 
заочного засудження. Але українське законодавство 
передбачає, щоб у цьому випадку слідство надавало 
розшукову картку Інтерполу. В свою чергу Інтерпол, 
наполягаючи на ст. 3 свого Статуту, відмовляє Україні 
у розшуку всіх підозрюваних по справах Майдану, 
навіть коли мова йде про звинувачених у вбивствах. 
Потрібні зміни у законодавстві, щоб можливість зао-
чного засудження в Україні не була обумовлена 
виключно діями або відсутністю таких з боку 
Інтерполу. На жаль, народні депутати втратили вже 
цілий рік. Хоча 17 лютого 2021 року Верховна Рада 
проголосувала за зміни у законодавстві щодо зао-
чного засудження, але тільки у першому читанні, 
попереду можуть бути місяці підготовки до другого 
читання. Наразі гасло „Розбльокуй справи Майдану“ 
має стати головним, бо без законодавства про заочне 
засудження притягнення до відповідальности буде 
мильною бульбашкою. 

Перші справи Майдану почали слухати в 2014 році. 
За сім років судами було винесено 21 вирок, пере-
важно найманим міліцією бандитам. Був також зви-
нувальний вирок беркутівцю Харківського баталь-
йону – за побиття майданівця, яке призвело до наїз-
ду автомобіля і смерти потерпілого. Часто ці вироки 
були занадто поблажливими. Щоб люди, які пого-
джуються незаконно співпрацювати з правоохорон-
ними органами, мали приклад того, чим закінчують-
ся подібні історії, громадянське суспільство України 
декілька років добивалося, щоб відомий організатор 
„тітушок“ Юрій Крисін отримав покарання. Суд пер-
шої інстанції незаконно застосував до цього звинува-
ченого умовне покарання, і тільки апеляційна 
інстанція скасувавши рішення, засудила його до 
п’яти років реального позбавлення волі. Тепер він – 
фіґурант ще однієї судової справи, де звинувачення 
набагато серйозніше – викрадення та катування 
людей, перешкоджання мирним зібранням. Тільки 
неймовірними зусиллями адвокатів потерпілих та 
родини вбитого (журналіста В’ячеслава Веремії), 
його вдалося посадити до в’язниці.

На лаві підсудних перебувають і колишні правоо-
хоронці. Деякі з них поставали поліцейськими і слу-
жать на керівних посадах, не дивлячись на пред’яв
лені їм звинувачення у тяжких злочинах. Мабуть 
потрібно визнати, що кругова порука нікуди не поді-
лася. Ніхто з нинішніх поліцейських не бажає свідчи-
ти проти своїх колеґ. Слідство спирається в більшій 
мірі на матеріяльні докази. Часто – це експертизи, які 
тривають роками, подекуди їх доводиться проводи-
ти двічі, а то й тричі. 

На судових засіданнях допитують десятки свідків, 
потерпілих, значна кількість учасників справ приїж-
джають у Київ з інших міст і сел. І за таких умов спра-
ви слухаються роками, адже кількість засідань вра-
жаюче мала! Навіть по резонансних справах Майдану 
в минулі роки призначали однедва засідання на 

місяць і при тому нерідко йшли на зустріч адвокатам 
звинувачуваних, коли ті систематично не з’являлися 
на засідання під різними приводами, суди відклада-
ли засідання. Ось свіжа цитата від адвокатів по одній 
з справ: „12 лютого було вкотре зірвано засідання, 
адвокати звинувачених прибувають на суди по черзі, 
що дає можливість постійно просити про відкладен-
ня, і ці прохання задовольняють“. 

Дуже важлива справа по подіях 18 лютого, коли 
було знищено Будинок профспілок, де звинуваченим 
є екскерівник СБУ міста Києва, розглядається в суді 
вже п’ятий рік, і результат не обнадіює: справа руха-
ється повільно, обвинувачений отримав від суду не 
вирок, а зміну запобіжного заходу і тепер перебуває 
вдома. Справа відносно ще одного генерала вже ввій-
шла в історію тим, що підготовче засідання по ній, 
через перенесення засідань, тривало понад два роки. 

Мабуть, ніякі інші системні зміни так небажані для 
певних кіл, як зміни у судовій системі України. 
Згадаймо: роками система працювала, хабарі несли. 
Тому будувати щось нове, де працює Вищий антико-
рупційний суд, де є постійна суспільна увага суспіль-
ства і є боротьба самих суддів за чистоту своїх рядів, 
мало кому хочеться. А відносно справ Майдану, то 
виглядає так, ніби суддівська спільнота сприймає 
міліціонерів на лаві підсудних як колеґ, яких спіткало 
нещастя потрапити під суд. 

Реваншистам, які активно діють в Україні, поки що 
не вдалося повністю переломити ситуацію на свою 
користь – попри усі старання соратника В. Януковича 
Андрія Портнова, який не втратив свого впливу на 
суддівський корпус України і віднедавна Олега Тата
рова – колишнього високопосадовця часів В. Януко
вича, а нині заступника керівника Офісу Президента, 
який свого часу переконував, що майданівці стріля-
ли самі в себе. 

Тому, чи будуть покарані злочинці проти Революції 
Гідности – наразі однозначної відповіді немає. Треба 
діяти і діяти спільно – українська спільнота світу, 
особливо громади США і Канади, в лавах яких багато 
юристів, адвокати потерпілих, прокурори, громадян-
ське суспільство України, рідні загиблих, поранені на 
Майдані – щоб тримати політичну верхівку країни в 
тонусі щодо теми Майдану. Невідворотність пока-
рання має бути забезпечена. Час підставити плече 
рідним „Небесної сотні“, пораненим майданівцям. 
Було б важливо, якби українські юристи США і 
Канади, навіть перебуваючи у себе вдома, дивилися 
засідання (більшість з них транслюється онлайн та 
викладається у записах) і бачили ті огріхи, які допус-
каються в українському судочинстві. Можливо, вони 
б створили моніторинґову групу зі спеціялістів, які 
могли б вивчати процеси і надавати свої поради. А 
можливо варто організувати проєкт консультатив-
ної допомоги суддям України, щоб ознайомити їх зі 
світовим досвідом організації судових процесів по 
резонансних для суспільства справах. Допомога 
потрібна і потерпілим, хто вже сім років перебуває 
всередині досудового і судового слідства, а попереду 
 ще сотні засідань і апеляцій. 

Всі, хто хоче підтримати діяльність Адвокатської 
дорадчої групи, яка здійснює захист потерпілих у 
справах Майдану, і в першу чергу родин „Небесної 
сотні“, можуть зробити це на сторінці https://www.
facebook.com/HeavenlyHundredLawyers. 

Сім років ці адвокати безкоштовно і віддано діють, 
щоб захистити правду. В ці важкі дні річниці вбивств, 
знайдіть сили, напишіть родинам „Небесної сотні“ 
слова подяки за їх рідних на сторінці: https://www.
facebook.com/RG.NebesnaSotnia 

17 лютого Верховна Рада майже конституційною 
більшістю спромоглася на політичну заяву, якою 
констатувала, що Революція Гідности – це один з 
ключових моментів українського державотворення 
та виразник національної ідеї свободи: „Розсліду
вання злочинів, скоєних під час Революції Гідности, 
має бути завершене і проведене ефективно. Вину
ватці мають постати перед судом та в ході справед-
ливого та неупередженого процесу притягнуті до 
відповідальности. Подальше зволікання в цьому 
питанні – недопустиме, бо непокаране зло зростає“. 
Це дуже важливий крок – адже найвищий законодав-
чий орган, нехай через сім років, але все ж зафіксу-
вав, що події зими 20132014 років – це не переворот, 
а саме повстання народу України проти диктатури 
тодішньої влади.

Дмитро Хилюк, кореспондент УНІАН, закінчив аспі-
рантуру Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка. З грудня 2013 року – кореспондент 
Департаменту виробництва новин УНІАН, спеціялізу-
ється на роботі із судами, правоохоронцями.

(Закінчення зі стор. 1)

Сім років справам Майдану...
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 � Суддю не змогли доставити до суду 

КИЇВ. – 22 лютого голову Окружного адміністра-
тивного суду Києва Павла Вовка вчетверте не 
змогли доставити до Вищого антикорупційно-
го суду. Суд постановив застосувати примусо-
вий привід 9 березня. Вищий антикорупційний 
суд України 18 лютого вчетверте ухвалив рішен-
ня примусово доставити в залу суду П. Вовка. 
Арештувати його не можна через суддівський 
імунітет, який не зняла Вища рада правосуддя. 
17 липня 2020 року стало відомо про обшуки в 
Окружному адміністративному суді Києва, після 
чого детективи Національного антикорупційно-
го бюро повідомили про підозру голові суду П. 
Вовку, його заступникові й ще п’ятьом суддям, 
які діяли у межах злочинної організації з метою 
захоплення державної влади шляхом встанов-
лення контролі над Вищою кваліфікаційною комі-
сією суддів України, Вищою радою правосуддя 
та створення штучних перешкод у їхній роботі“.  
(Радіо  Свобода)

 � Україна уклала контракт з Пакистаном 
КИЇВ. – 22 лютого Україна уклала перший контр-
акт у рамках Міжнародної виставки озброєнь 
IDEX-2021: угоду „Укрспецекспорту“ з Пакистаном 
на ремонт танків Т-80УД на загальну суму 85,6 млн. 
дол. Це – перший контракт „Укрспецекспорту“, 
який є одним з найбільш системних та ефектив-
них спецекспортерів „Укроборонпрому“. Також 
з пакистанською стороною обговорено питання 
розширення співпраці та реалізації нових проєк-
тів до кінця 2021 року. (Укрінформ)

 � Побив пішохода до смерті

КИЇВ. – 20 лютого арештували водія, підозрюва-
ного у побитті до смерті пішохода, йому обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою. Рішення ухвалив Печерський районний суд 
Києва. 19 лютого в Печерському районі Києва 
відбувся конфлікт між пішоходом, який пере-
ходив проїжджу частину в дозволеному місці, 
та водієм автомобіля, який проїжджав вулицею. 
Водій вибіг з авта і завдав кілька ударів у голо-
ву, від яких той упав на бруківку і помер на місці 
події. Водія зупинили патрульні на лівому березі 
Дніпра. Це виявився громадянин Азербайджану 
1992 року народження, що має посвідку на про-
живання в Україні. Померлий пішоход – киянин, 
1969 року народження. (Укрінформ)

 � Виявили схованки зброї  

КИЇВ. – Служба безпеки України 22 лютого вия-
вила на Луганщині два прихованих арсенали 
із засобами ураження, закладені диверсій-
ними групами бойовиків у 2014 році. Схрони 
у Лисичанську та між селищами Біла Гора та 
Устинівка Попаснянського району заклали учас-
ники незаконних збройних формувань, зокрема, 
бойовики диверсійного угруповання, причетно-
го до мінування кількох мостів у Луганській та 
Донецькій областях. Заходи із вилучення засобів 
ураження проводились спільно з підрозділами 
Держслужби з надзвичайних ситуацій. (УНІАН)

 � Стріляв по дітях 
ТЕРНОПІЛЬ. – 22 лютого Тернопільський апеля-
ційний суд залишив під вартою жителя облас-
ного центру, який підозрюється у прицільних 
пострілах у дітей, які гралися на вулиці. Валерій 
У. повністю визнав свою вину, здав український 
і закордонний пашпорти, має малолітню дитину 
та матір-пенсіонерку. Сам підозрюваний зазна-
чив, що постріл здійснив випадково, коли чистив 
зброю. 21 січня через відчинене вікно квартири 
він зробив прицільний постріл із двоствольної 
рушниці по дітях, які бавились на сніговій гірці, 
та спричинив тяжкі тілесні ушкодження 11-річно-
му хлопчикові. Другій дитині дробом поранено 
щоку. (Укрінформ)

 � У Калуші стався викид хемікатів
КАЛУШ, Івано-Франківська область. –  На заводі 
„Карпатнафтохім“ 22 лютого стався викид газів 
без горіння на сушильній вежі з виробництва 
вінілхлориду. За інформацією джерела, потер-
пілих та травмованих немає, як і загрози для 
населення. Задимлення  було помітне на декілька 
кілометрів.  Рятувальні підрозділи до ліквідації 
наслідків викиду не залучалися. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬРНБО ввела санкції щодо  
Віктора Медведчука та Оксани Марченко

Зустріч Путіна і Лукашенка у Сочі

BBC

КИЇВ.  19 лютого Рада національної безпеки і 
оборони (РНБО) України підтримала санкції проти 
19 юридичних і восьми фізичних осіб. Згодом сво-
їм указом їх увів у дію Президент Володимир 
Зеленський.

Йдеться про громадян України Віктора Медвед
чу ка та його дружину Оксану Марченко, а також 
Наталію Лавренюк, цивільну дружину депутата 
від партії „Опозиційна платформа  За життя“ 
(ОПЗЖ) Тараса Козака, який потрапив під санкції 
раніше.

Також до санкційного списку потрапили грома-
дяни Росії Костянтин Вацковський, Віталій 
Томченко, Сергій Лісогор, Олександр Маслюк, 
Михайло Попов.

Санкції проти В. Медведчука і О. Марченко 
накла дені за статтею „фінансування тероризму“.

Голова СБУ Іван Баканов додав, що СБУ намага-
ється задокументувати механізм постачання 
вугілля з тимчасово окупованої території до Росії 
та України.

Росіяни О. Маслюк, В. Донченко та С. Лісогор є 
засновниками компанії „Торговий дім Донське 
вугілля“. Ця компанія займається вугільним бізне-
сом на окупованому Донбасі.

С. Лісогор також є директором компанії 
„Стратегія“, яка займається торгівлею паливом. З 
нею пов’язана компанія „ТавріяСевер“. Її засно-
вником вказана кіпрська „Ventolor Investments 
Limited“, яка належить О. Марченко.

Санкції також застосовані щодо п’яти літаків, 
на яких літали за маршрутом КиївМосква всу-
переч нормативноправовим актам України. Під 
санкції потрапили і компанії, що їх обслуговува-
ли.

Уряд повністю припинив пряме авіяційне спо-
лучення між Україною та Російською Федерацією 
з листопада 2015 року.

Також РНБО доручила повернути у державну 
власність нафтопровід СамараЗахідний напря-
мок. Територією України проходить 1,433 кіломе-
три нафтопроводу. Ділянку нафтопроводу експ
луа тує компанія „ПрикарпатЗахідТранс“, яку 
пов’язують з В. Медведчуком.

У РНБО переконані, що нафтопроводом корис-
туються чужоземні компанії, якими володіють 
громадяни України, при цьому ніякої приватизації 
не було.

Тому РНБО ухвалила рішення повернути дер-
жавне майно народові України, а правоохоронці 

мають з’ясувати, як державна власність опинила-
ся у приватних руках.

2 лютого В. Зеленський затвердив рішення 
РНБО про санкції щодо народного депутата Тараса 
Козака, а також трьох його телеканалів. Після цьо-
го канали припинили роботу. Серед причин 
закриття каналів, які наводили представники вла-
ди, називали непрозоре фінансування цих каналів 
і їхню редакційну політику.  Т. Козака пов’язують з 
В. Медведчуком.

Санкції діятимуть упродовж трьох років і перед-
бачають зокрема бльокування активів В. Медвед
чука та О. Марченко, на яку були записані деякі 
компанії чоловіка.

Представники влади кажуть, що доказів на 
користь свого рішення у них достатньо. У цьому 
запевнив секретар РНБО Олексій Данілов: „За 14 
кілометрів від нашого кордону, на території 
Російської Федерації розташовано один із нафто-
переробних заводів, яким володіють Медведчук, 
разом зі своєю дружиною, і Козак також разом зі 
своєю дружиною. Нафтопродукти з цього заводу 
постачають терористам“. 

Він також пояснив, чому під санкції потрапила 
О. Марченко: „У матеріялах справи, і це не є секре-
том, є відео, на якому пан Медведчук робить заяву, 
що пані Марченко, його дружина, є фіктивним 
власником компаній, а він безпосередньо відпові-
дає, веде і займається цим бізнесом. Якби пан 
Медведчук не переоформляв на свою дружину  
нічого б до неї не було“.

Експерти говорять про те, що, окрім іще одного 
удару по самому В. Медведчуку, українська влада 
надсилає сигнал й іншим проросійським силам.

Анатолій Октисюк із Дому демократії вбачає у 
санкціях знак від В. Зеленського для інших олігар-
хів про те, що він здатен діяти рішуче: „Це сигнал 
Коломойському, Фірташу та Ахметову. Ніхто з 
політичних гравців не вірив, що Зеленський взага-
лі на таке здатен. Він ніби звернувся до них: 
дивіться і поважайте мене“.

О. Данілов тим часом обіцяє, що санкції щодо В. 
Медведчука – лише початок. За його словами, вла-
да збирається повернути „все, що поцупили з 1991 
року“. Вже під час наступного засідання РНБО 
будуть обговорювати питання запровадження 
санкцій щодо депутатів та повернення у власність 
державних надр.

О. Марченко народилася під Києвом, у селі Чаба
ни. Закінчила історичний факультет Націо наль

КИЇВ. – Президенти Росії і Білорусі Володимир 
Путін і Олександр Лукашенко провели 22 лютого 
переговори в Сочі. Політики обговорили, зокрема, 
економічні питання і ситуацію з коронавірусом. 
Обом йшлося про призупинення інтеґраційних 
зусиль, оскільки кожен стикається з масовими 
протестами вдома та посиленням тиску з боку 
Заходу. 

В останні роки Росія тиснула на Білорусь, щоб та 
зробила кроки на шляху до інтеґрації, закріпивши 
20річну угоду про створення союзної держави, 
яке не мало поступу через позицію О. Лукашенка 
щодо суверенітету нації. Але сім місяців безпреце-
дентних вуличних акцій протесту після сфальшо-
ваних президентських виборів поставили біло-
руського лідера в оборону і, здавалося б, у більшу 
залежність від підтримки В. Путіна.

Востаннє В. Путін і О. Лукашенко зустрічались 
вічнавіч у середині вересня в Сочі, коли Білорусь 
отримала від Росії держкредит на 1,5 млрд. дол.  
для своєї занедбаної економіки. Перед нинішньою 
зустріччю в Сочі Мінськ попросив ще 3 млрд. дол. 

Керівники держав продовжили спілкування під 
час катання на гірських лижах. 

Щодо одягу, то В. Путін одягнувся в кольори 

російського прапора, а О. Лукашенко – білорусько-
го ОМОНу.

Зустріч у Сочі відбулася у той самий день, коли 
міністри закордонних справ ЕС домовилися щодо 
санкцій проти Росії за ув’язнення Олексія 
Навального. Також, можливо, будуть схвалені нові 
санкції проти Білорусі. (УНН)

Володимир Путін і Олександр Лукашенко в Сочі. 
(Фото: Пресслужба Кремля)

(Закінчення на стор. 12)
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 � США підтримують Україну

ВАШІНҐТОН. – США підтримують Україну у розбу-
дові спроможности захисту від російської аґресії, 
а також програму реформ на шляху до евро-
атлантичної інтеґрації. Про це заявив Міністер 
оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з міні-
страми оборони Великої Британії, Канади, Литви, 
Польщі та України. П’ять країн-членів НАТО 
активно надають навчальну підтримку Україні, 
йдеться у повідомленні Пентагону. Зустріч відбу-
лась в онлайн режимі 22 лютого. Міністри наго-
лосили на підтримці суверенітету та територі-
яльної цілісности України та обмінялись думками 
стосовно безпеки в Чорному морі, в контексті 
тривалих аґресивних дій Росії в реґіоні. 19 люто-
го відбулась телефонна розмова між Міністром 
оборони США та Міністром оборони України 
Андрієм Тараном. (ВВС)

 � Руслан Рябошапка став лавреатом 

ВАШІНҐТОН. – 23 лютого Державний секре-
тар США Ентоні Блінкен заявив про вручен-
ня колишньому генеральному прокуророві 
України Русланові Рябошапці новоствореної 
урядом США премії Державного департаменту 
в сфері в боротьби з корупцією (International 
Anticorruption Champions Award). „Вітаємо 
колишнього Генпрокурора Руслана Рябошапку, 
одного з 12 лавреатів премії Державного депар-
таменту з боротьби з корупцією. Очо лений ним 
процес переатестації прокурорів мав довготри-
валий вплив, та за підтримки українського уряду 
був доведений до кінця його наступником“, – 
заявило Посольство України у США. Р. Рябошапка 
отримає нагороду разом із 12-ма іншими осо-
бами з Албанії, Еквадору, Мікронезії, Ґватемали, 
Ґвінеї, Індії, Іраку, Киргизької Республіки, Лівії, 
Філіппін та Сьєра-Леоне. (ВВС)

 � Обіцяють збільшення доставок вакцин

ВАШІНҐТОН. – Представники компаній „Moderna” 
та „Pfizer” заявили 23 лютого про запляноване 
збільшення доставок вакцин від коронавіру-
су. У наданих компанією підкомітетові Палаті 
Представників письмових свідченнях йдеться 
про розширення виробництва, яке дозволить 
виконати додаткове замовлення уряду США, 
зроблене на початку лютого. „Moderna” плянує 
до квітня збільшити доставки до 40 млн. доз на 
місяць. Досі компанія доставила 45 млн. доз і 
плянує до кінця вересня надати ще 200 млн доз. 
„Pfizer” заявила про розгортання виробництва 
і плянує до половини березня почати виробля-
ти 13 млн. доз на тиждень, а протягом цього 
року виробити 2 млрд. доз. Телеканал „CNN” пові-
домив, що вакцини „Moderna” та „Pfizer” будуть 
ефективними і проти нових варіянтів корона-
вірусу, як південноафриканський. Компанія 
„Johnson&Johnson” також заявила, що за умови 
схвалення урядом її однодозової вакцини, до 
кінця березня вона зможе доставити у США 20 
млн доз. Упродовж наступних п’яти місяців США 
можуть отримати досить вакцин для щеплення 
понад 90 млн. осіб. („Голос Америки”)

 � Байден розкритикував Росію

МЮНХЕН. – Президент США Джо Байден під 
час виступу на Мюнхенській конференції з без-
пеки 19 лютого розкритикував Росію. За його 
словами, Москва здійснювала зловмисні й узго-
джені дії для підриву демократії в США, Европі 
та інших країнах. Джо Байден закликав евро-
пейських союзників твердо стояти на позиціях 
Вашінґтону. Президент позитивно оцінив продо-
вження російсько-американського договору про 
скорочення ядерних арсеналів. Він наголосив, 
що Вашінґтон залишиться прихильником тери-
торіяльної цілісности України. США повернулися 
на світову арену, трансатлантичний союз повер-
нувся, наголосив президент. За його словами, 
Вашінґтон повністю налаштований на те, щоб 
співпраця Европи і США тривала. Ця конференція 
– щорічне зібрання світових провідників, цього 
року пройшла у віртуальному форматі через пан-
демію коронавірусу. (Радіо Свобода)

АМЕРИКА І СВІТ Провели суди над Навальним
„Німецька хвиля“

МОСКВА. – Московський міський суд 19 
лютого відхилив апеляцію на рішення 
попередньої інстанції, яким російському 
опозиціонерові Олексієві Навальному 
замінили умовний строк у справі „Ів 
Роше“ на реальний. Виїзне засідання від-
булося у Бабушкінському суді Москви 20 
лютого.

Водночас Московський міський суд 
змінив постанову попередньої інстанції, 
зарахувавши О. Навальному строк з 30 
грудня 2014 року до 18 лютого 2015 року. 
Таким чином, загальний строк ув’язнення 
російського опозиціонера було скороче-
но приблизно на два місяці.

17 грудня  після повернення опозиціонера до 
Росії з Німеччини, де він лікувався від наслідків 
отруєння, його було затримано. 

Також 20 лютого можливість виступити для О. 
Навального з’явилася після другого судового засі-
дання у справі наклепу на ветерана. Суддя Віра 

Акимова призначила О. Навальному грошову кару 
850 тис. рублів  на користь держави. 

У промові російський опозиціонер звернувся до 
прокурорів: „Я вважаю, що ви за це за все будете 
горіти в пеклі! Ну ви, начебто, більшменш молоді, 
ви не тільки горіти в пеклі будете, але ще відпові-

сте на нормальному людському суді. Я 
розумію, що ви влаштували: вранці був 
один суд, ввечері – інший. Щоб увечері ви 
сказали, що Навальний сидить не тому, 
що переховувався від інспекції, а тому що 
образив ветерана“.

У Росії пройшли акції з ліхтариками на 
підтримку О. Навального. Суди Москви до 
5 лютого розглянули 2,204 адміністра-
тивні справи, які завели на учасників 
протестів на підтримку опозиціонера О. 
Навального. Внаслідок розгляду справ 
972 осіб заарештували, іншим призначи-
ли грошові кари. Всього із 23 січня до 2 
лютого в суди російської столиці надій-
шло 4,908 справ. 

17 лютого Европейський суд з прав 
людини зажадав від російської влади 
негайного звільнення опозиціонера. 

хворого в Україні, у січні 2020 року О. Мартиненко 
почала підготовку спеціялістів інфекційної служ-
би Луган ської області та персоналу свого відділен-
ня до пандемії. Перші два місяці її відділення було 
єдиним, яке приймало хворих на COVID19 з усієї 
Луганської області. 

Нагорода „Світло справедливости“ заснована 
2010 року канадійкою українського походження 
Анастасією Шкільник (померла 2014 року) на 
честь батька дра Михайла Шкільни ка – правника, 
громадського і політичного діяча часів визвольно-
го руху в Україні 19171920 років та Владикою Б. 
Ґудзяком.

Організатором вручення нагороди є Інститут 
лідерства та управління УКУ. Рішення щодо лавре-
ата приймає Капітула. 

Крім лавреатів, Капітула нагороджує стипенді-
єю також студентів, які є промінчиком світла спра-
ведливости. Цьогорічною стипендіяткою стала 
студентка Школи журналістики і комунікацій УКУ 
Юлія Бондар.

Це вже восьма церемонія вручення нагороди 
„Світло справедливости“. Співзасновник нагороди 
та президент УКУ Владика Борис Ґудзяк підкрес-
лив важливість подвигу лавреатів і їхнього постій-
ного свідчення скромности, безкорисливости й 
вір ности моральним принципам: „Ми знову маємо 
нагоду радіти світлу справедливости. У цей непро-
стий час бачимо стільки добрих прикладів героїч-
ної, схованої постави. Сьо годнішнє нагородження 
проводимо без членкині Капітули Марти Коло
мієць і професора Ігоря Ско чиляса, які упокоїлися 
від коронавірусу. Такі лікарі, як Іван Венжинович і 
Ольга Мартиненко тихою працею врятували тися-
чі життів. Про них не пишуть в газетах і не згаду-
ють на широкий загал. Я вітаю лавреатів і дякую 

вам за ваш приклад. Нехай за ним ідуть багато, і 
ця нагорода надихає вас надалі бути прикладом, 
бо вона, якоюсь мірою, до цього зобов’язує“.

Окрім фінансової підтримки, лавреати нагороди 
отримали статуетку з кришталю, яку виготовив 
майстер художнього скла Станіслав Кадоч ников. 
На ній зображена фіґура людини, що тягнеться до 
світла, символізуючи прагнення до ідеалів свобо-
ди та справедливости. 

(Закінчення зі стор. 1)

Лавреатами стали...

Акція протесту перед судом у Москві. (Фото: ЕРА)

Олексій Навальний у Бабушкінському суді Москви. (Фото: 
Олександр Земляниченко)

Д-р Іван Венжинович. (Фото: УКУ)



5СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЛЮТОГО 2021 РОКУNo. 9

 � Марсохід опустився на Марс

ПАСАДЕНА, Каліфорнія. – NASA (Національна 
аеронавтична й космічна аґенція) досягла 
великого успіху 18 лютого, коли її марсохід  
„Perseverance” („Стійкість”) успішно опустився на 
поверхню Марса й почав надсилати перші світли-
ни. Лет тривав понад шість місяців і покрив від-
даль на майже 300 млн. миль. Вчених найбільше 
цікавлять результати дворічних досліджень, які 
„Perseverance” буде проводити в пошуках слідів 
біологічного життя на Марсі. Посадка на Марс є 
одним із найскладніших завдань у космонавтиці, 
оскільки в цієї плянети є атмосфера. Марсохід 
мусів сповільнити свою швидкість з 12 тис. до 
1.7 милі на годину. Минулі місії дуже часто завер-
шувалися невдачею. Але цього разу, після „семи 
хвилин жаху”, впродовж яких апарат спускав-
ся на поверхню плянети, послідувала успішна 
посадка. Передані з марсохода дані про успішне 
завершення лету в Центрі управління зустрічали 
бурхливими оплесками.  „Perseverance” також 
стане розвідником для майбутніх марсоходів – 
досвід успішної посадки улегшить завдання для 
наступних місій. (Бі-Бі-Сі, „CNN”)

 � Як помер поліцай Капітолія?

ВАШІНҐ ТОН. – Обставини смерти поліцая 
Капітолія Браєна Сикника, котрий брав участь у 
стримуванні заворушників 6 січня, залишаються 
нез’ясованими. Спершу голова профспілки поліції 
Капітолія сказав місцевому телеканалові „CBS” 7 
січня, що 42-літній Б. Сикник помер того дня від 
інсульту. Пізніше в інтерв’ю для телеканалу „CNN” 
він сказав, що зайшла „деяка помилкова інформа-
ція”, і що поліцай ще живе. Але того вечора, полі-
ція Капітолія видала заяву, що Б. Сикник „помер 
від поранень, які він зазнав під час виконання 
своєї служби”. В заяві сказано, що він повернувся 
до свого поліційного центру 6 січня і там впав 
від отриманих травм. Від того часу не було біль-
ше офіційних повідомлень. На запит про це 22 
лютого ні поліція, ні голова профспілки, ні FBI 
(Федеральне бюрo розслідувань), ні Департамент 
юстиції не мали коментарів. Починаючи від 8 
січня, газета „Ню-Йорк Таймс” друкувала багато 
версій під заголовком „Поліцай помер від травм 
під час заворушень за Трампа”, „Він був убитий 
натовпом за Трампа”. У дальших версіях  газета 
писала, що поліцай був вдарений вогнегасни-
ком під час заворушення. Це повторила аґен-
ція „Associated Press”. Одначе, Кен Сикник, брат 
Браєна, сказав пресі, що родина отримала мобіль-
ний текст від Браєна увечорі 6 січня, де він напи-
сав, що „потрапив під перцевий обприскувач”, 
але „є в доброму стані”. Родина просила пресу й 
публіку не політизувати його смерть. Відтак теле-
канал „АВС” повідомив, що він помер від медичної 
причини. Щойно 2 лютого „CNN” повідомив, що 
немає жодного доказу, що Б. Сикник мав травму 
під час подій 6 січня. У звинуваченнях демокра-
тів під час імпічменту колишнього Президента 
Дональда Трампа 9 лютого пишеться, що „бун-
тівники вбили поліцая Капітолія, вдаривши його 
по голові вогнегасником”. На запит веб-сторінки 
„Yahoo News”, Бюро головного медичного експер-
та у Вашінґтоні відповіло, що забирає 90 днів або 
більше щоб встановити причину й спосіб смерти. 
(„www.yahoo.com”)

 � Перейменували 44 школи

С АН-ФРАНЦИСКО.  –  Шкі льна Рада Сан-
Франциско проголосувала (6-1), щоб перейме-
нувати 44 публічних школи, включно зі школами 
ім. Джорджа Вашінґтона, Томаса Джеферсона 
та Абрагама Лінкольна. Шкільна округа має 140 
публічних шкіл і понад 57 тис. учнів. Рішення зро-
блене 26 січня за арґументами, що Дж. Вашінґтон 
і Т. Джеферсон мали рабів, а А. Лінкольн пога-
но трактував індіянів. У списку перейменова-
них шкіл є теж школа ім. героя Американської 
революції Пола Ревера та Президента Рузвельта, 
хоч ніхто не міг встановити, чи то є Теодора чи 
Френкліна Рузвельта. Кошт перейменування мав 
виносити 440 тис. дол.  Але 22 лютого новообра-
на голова ради Ґабрієля Лопез оголосила, що це 
рішення не буде впроваджене під час пандемії, 
бо важливішим є те, що учням треба повернутися 
до школи. („The San Francisco Bee”)

АМЕРИКА І СВІТРозкішні маєтки олігархів
Одіозний політик Віктор Медвед

чук, кум російського президента, 
спромігся відхопити шматки заповід-
них теренів на значній території 
України. Журналісти „Слідство.Інфо“ 
зібрали інформації про його маєтки та 
володіння інших українських олігар-
хів. 

Розпочали журналісти із Закарпаття  
– із села Жденієво. 

Згідно із розслідуванням, нині кіль-
касот гектарів лісу в Жденієвому 
перебуває у власності та оренді 
„Ди намо“ і компанії „Спорттур“, єди-
ним бенефіцеаром якої є В. Медведчук. 
Саме тут, серед лісу, розкинулося ціле 
маленьке королівство, яке контролю-
ють надаґресивні охоронці. Місцеві 
мешканці кажуть, що В. Медведчук з 
родиною приїздить сюди реґулярно.

Водночас на Львівщині у селі 
Волосянка, за декілька кілометрів від 
відомого всім Славського, розміщена 
туристична база фірми В. Медведчука.

Під Києвом, на березі річки, розта-
шувалася його заміська дача. Пошуки 
ще одного маєтку політика привели 
журналістів на берег річки Стугна, що 
в Обухівському районі.

Котедж медведчуківського „Спорт
туру“ є й на Оболонській набережній в 
Києві: 608 квадратних метрів нерухо-
мости і земля під нею дісталися фірмі 
політика у липні 2013 року. 

В іншої компанії В. Медведчука – 
„Укркапіталу“  – в Києві є 13 квартир в 
елітному будинку на бульварі Шев
ченка і 11 квартир на вулиці Грушев
ського. Також структурам В. Медвед
чука належить будинок на вулиці 
Тургенєвській.

Безцінна земля під Переяславом 
єднає фірму В. Медведчука „ТерраІн
вест“ та компанію „Голдвейн“ Олек
сандра Клименка: перша взяла ділян-
ку в оренду, а друга – її ж у суборенду. 
Внаслідок цього навколо виріс висо-
кий паркан, з’явилася купа охорони і 
чергова забудована заповідна зона.

Ще одна розкішна дача В. Медведчука є в анек-
сованому Криму  – в Сімеїзі. Саме в цьому маєтку 
на березі моря В. Медведчук у 2012 році приймав 

Володимира Путіна, який тоді активно намагався 
схилити Віктора Януковича до відмови від евро-
напрямку. 

Палац Віктора Медведчука розташований в 
Оболонському районі Києва на вулиці Вишгород

ська за височенним парканом. 
Ділянка під будинком була частиною 
земель під державними дачами у 
„ПущіВодиці“; 2003 року понад 6 
гектарів землі купив В. Медведчук.

Донька В. Медведчука від другого 
шлюбу Ірина має елітний будинок у 
Росії. 

У 2019 році журналісти програми 
„Наші гроші“ розповіли про розкіш-
ний палац Ріната Ахметова, який 
будується під Києвом  – у селищі 
Козин. За даними розслідувачів, пло-
ща основної будівлі – понад 12 тис. 
кв. метрів. Сама ж земельна ділянка 
займає близько 20 гектарів – на цій 
території помістилися б 20 футболь-
них полів.

У 2020 році стало відомо, що ком-
панія Р. Ахметова  придбала будинок 
вартістю 200 млн. евро на Французь
кій Рив’єрі. За кілька років до цього, 
видання Bloomberg називало його 
найдорожчим будинком у світі. У 
маєтку є зокрема 14 спалень, бібліо-
тека та бальна заля.

У 2017 році журналісти „Слідства.
Інфо“ оприлюднили фото й відео 
палацу українського бізнесмена 
Юрія Косюка, збудованого біля сто-
личного парку Феофанія.

Маєток Медведчука під Києвом. (Фото: Громадське ТБ)

Маєток Петра Порошенка. 

Палац Ріната Ахметова, який будується під Києвом. 

Палац Юрія Косюка. 

(Закінчення на стор. 9)Маєток Юрія Іванющенка.
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Нове про Патріярха Йосифа Сліпого

17 лютого минуло 129 років з дня народження Патріярха Йосифа 
Сліпого. До цієї події д-р Анатолій Бабинський, науковий співробітник 
Інституту історії Церкви та дослідник патріярхального руху в україн-
ській діяспорі, поділився низкою цікавих фактів з життя Й. Сліпого.

Патріярх Йосиф Сліпий, попри 
свою богословську освіту, мав при-
страсть до природничих наук. 
Перебуваючи на засланні у сибір-
ських таборах, він спостерігав за 
природою, атмосферними явищами, 
впливом на себе сухого та морозного 
повітря. Крім того, Патріярх колекці-
онував різних комах і формував гер-
барії, які згодом відправив до Львова. 
Після звільнення, у римському 
Україн  ському Католицькому Універ
ситеті він створив природничий 
музей, де були опудала тварин і взі-
рці мінералів. Він писав листи до свя-
щеників та монахинь у різних краї-
нах із проханнями надсилати йому 
екземпляри екзотичних представни-
ків місцевої флори і фавни. Єпископа 
в Австралії Івана Прашка, який свого 
часу був його студентом у Львові, він 
зокрема попросив надіслати йому 
кенґуру. Владика всіляко відговорю-
вав Патріярха, пояснючи, що австра-
лійські закони досить суворі в таких 
питаннях, однак Й. Сліпий добився 
свого, отримав  кенґуру і навіть кач-
кодзьоба, якого відправили йому в 
забальзамованому стані.

Коли Йосифа Сліпого звільнили з 
ув’язнення, він не хотів їхати за кор-
дон, а понад усе бажав повернутися 
до своєї пастви в Україні. Про це він 
скаржився братовімонаху Партенію 
Павлику, коли поїздом з Москви, 
через Брест і Відень, прибув монас-
тиря біля Рима. Й. Сліпий зберігав 
радянське громадянство, намагаю-
чись продовжити чинність свого 
пашпорта з надією знову здійснюва-
ти своє архипастирське служіння в 

Україні. 
Й. Сліпий був рукоположений на 

єпископа у 1939 році, а вже у 1940 
році Митрополит Андрей Шептиць
кий призначив його Екзархом Вели
кої України. Але в тих обставинах він 
не міг потрапити до Києва, осідку 
свого екзархату. Правда, в україн-
ській столиці він таки побував, хоч і 
не з власної волі: перший раз у 1945 
році, коли його було заарештовано і 
засуджено, а вдруге – у 1961 році, 
знову ж таки як арештант на черго-
вому судилищі. Проте цього разу він 
вперше побачив Хрещатик, Воло
димирський і Андріївський собори, 
побував у КиєвоПечерській лаврі. 

Щодня, двічі – в обідню пору і вве-
чері – Й. Сліпий робив іспит сумлін-
ня (чи свідомости, як це називаєть-
ся в Ігнатіянській духовності). Оче
видно, що така практика заохочува-
лась серед питомців у семінарії. 
Відомо, що Митрополит Андрей 
Шептицький також формувався в 
такій духовній системі. Проте зрозу-
міло, що вдосконалив Й. Сліпий цю 
щоденну практику, навчаючись в 
єзуїтів в австрійському Інсбруці. Це 
допомагало йому зберігати духовну 
зосередженість і розсудливість. 
Розпізнавати у щоденному потоці 
подій, часто непростих, який вибір 
зробити в тій чи іншій ситуації. 
Оскільки виклики, які стояли перед 
ним, вимагали від нього максималь-
ної духовної ясности та інтуїції. Це 
те про що сьогодні часто говорить 
Папа Франциск, заохочуючи кожно-
го практикувати таку духовну само-
рефлексію і розпізнавання.

Україні є що сказати в ООН
Минулого вівтірка‚ 23 лютого‚ відбулася важлива для України подія 

в міжнародному контексті: Генеральна асамблея ООН на своєму засі-
данні слухала доповідь Постійного представника України в ООН Сергія 
Кислиці про ситуацію на українських територіях‚ окупованих Російською 
Федерацією. Ініціятива цього засідання походила від української сторо-
ни і пов’язана з двома спонукальними обставинами.

Наприкінці січня цього року в окупованому Донецьку сепаратисти 
влаштували‚ певна річ – за вказівкою з Кремля‚ Форум „Русскій Донбас“. 
Його учасники ухвалили „доктрину“‚ котра‚ на їхній погляд‚ має привести 
до запровадження контролю окупантів над усією територією Луганської 
та Донецької областей. Це означає‚ що Москва далі грубо іґнорує прин-
ципи мирного вреґулювання російсько-українського збройного кон-
флікту‚ свідомо створює перешкоди для мирної реінтеґрації окупованих 
нею територій і вдається до нових і нових спроб перетворити первинно 
український Донбас в „русскій мір“ – з подальшим включенням усього 
цього українського реґіону до складу Росії.

Реаґуючи на той „форум“‚ Міністерство закордонних справ України у 
своїй заяві рішуче підкреслило‚ що „…жодні доктрини зі сфери фантас-
тики не зупинять невідворотне відновлення суверенітету України над її 
тимчасово окупованими територіями“.

Друга пряма спонука до заініціювання згаданого засідання Генераль-
ної асамблеї ООН – сьома річниця початку російсько-української війни. 

20 лютого 2014 року почался збройна аґресія Росії проти України. 
Того дня російські десантники з’явилися в українському Криму й невдо-
взі загарбали півострів. За сім років збройної аґресії загинуло понад 10 
тис. українських військових і понад 3‚000 цивільних громадян‚ десятки 
тисяч зазнали поранень‚ майже півтора мільйона людей мимо власної 
волі стали „переміщеними особами“. Попри всі зусилля України та між-
народного співтовариства досягнути мирного вирішенмня конфлікту‚ 
збройна аґресія Росії триває‚ кількість жертв далі зростає щодня. 
Окупація спричинює тяжке руйнування міст і сіл на Донбасі‚ Москва не 
збирається відмовлятися від цілеспрямованих репресій проти крим-
ськотатарського народу‚ відбувається брутальне знищення його куль-
турної та історичної спадщини.

„Аґресія Російської Федерації проти України‚ – говориться у спеці-
яльній заяві українського Міністерства закордонних справ до сьомої 
річниці початку війни‚ – кардинально змінила геополітичну ситуацію 
в Европі та в усьому світі. Авторитет міжнародного права і вся систе-
ма европейської та світової безпеки серйозно підірвані. Міжнародна 
спільнота засудила дії Росії в документах, схвалених в рамках таких 
міжнародних організацій, як ООН, Організація з безпеки і співробіт-
ництва в Европі, Рада Европи. Десятки країн застосували проти Росії 
санкції через порушення нею територіяльної цілісности України... 
Закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний 
тиск на Росію, щоб змусити російську владу до деокупації захоплених 
українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів, 
виконання міжнародних судових рішень“.

Перед засіданням Генеральної асамблеї журналісти-міжнародники 
хотіли з’ясувати‚ чи справді Москва відважиться скористатися своєю 
оновленою Конституцією‚ щоб приєднати до Росії окуповані нею тери-
торії Донбасу. На це питання Постійний представник України в ООН С. 
Кислиця відповів:

„Будь-що, що ухвалює Російська Федерації у своїй Держдумі, не 
змінює мііжнародного права. Так можна ухвалити все‚ що завгодно. 
Ви можете піти до нотаріюса, і він вам засвідчить, що ви – Наполеон, 
бо нотаріюс засвідчує не те, що ви говорите, а ваш підпис. Те саме з 
російською Конституцією, яка – як би Москва не намагалася – не змінить 
міжнародного права.

До того ж‚ Росії нині невигідно ані політично, ані економічно, ані 
соціяль но приєднувати до себе нові території. Тому що вона цей 
тягар не потягне. Та й не варто забувати про те, як на це може відреа-
ґувати міжнародна спільнота. Це для Росії буде повною катастрофою. 
Натомість інтересам Москви, як і раніше, відповідає знекровлення‚ 
ослаб лен ня сусідів. Їй потрібно, щоб усі сусідні країни не мали можли-
вости протистояти“.

Маємо намір у найближчих числах „Свободи“ докладніше повідо-
мити про перебіг „українського заасідання“ в ООН‚ про його ухвали і 
можливі практичні висліди.
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Думки, висловлені в матеріялах, підписаних конкретним автором,
не конче віддзеркалюють позицію редакції тижневика „Свобода“ або його видавця.
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Часопис „Лемківщина“ набув оновленого формату
Подаючи відповідь на відгук 

Миколи Дупляка про часопис 
„Лемківщина“ у „Свободі“ за 21 січня 
2021 року, щиро запрошуємо читачів 
до ознайомлення з першим історич-
ним примірником в електронному 
форматі нашого часопису. Його 
публікацію здійснено восени 2020 
року (https://lemkoool.com/?page_
id=9432&lang=uk). 

Отже читач має змогу пересвідчи-
тися, що журнал „Лемківщина“ не 
зник з інформаційного простору. 
Більше того, для yкраїнської спільно-
ти США, а зокрема лемківської гро-
мади, з’явилась нагода модернізува-
ти свою видавничу базу. Так, впро-
довж останніх років, було цілковито 
оновлено вебсторінку Організації 
Оборони Лемківщини (ООЛ), акту-
альні новини викладалися у Face
book та Instagram, продаж книжок 
став можливим через онлайн на 
Amazon.com і таке інше. 

А навесні 2020 року Крайова упра-
ва ООЛ вирішила усучаснити й квар-
тальник „Лемківщина“ шляхом пере-
ходу в електронний формат. Оскільки 
його довголітня редакторка Марія 
Дупляк відмовилася від пропозиції 
Крайової управи продовжувати свої 
редакторські повноваження, відтак 
була створена нова Редакційна коле-
ґія. Як результат спільних напрацю-
вань нашим читачам запропонована 
нова цифрова версія. Більш динаміч-
не видання з гіперпосиланнями, з 
додатковими джерелами інформації 
та доступом до часопису для читачів 
на смартфонах та планшетах істотно 
та якісно збільшило число поцінову-
вачів нашого продукту, яке вже зрос-
ло до понад 500 осіб. А для тих, хто 
все ще залишається зацікавленим у 
паперовому форматі, пропонуємо 
ексклюзив повністю кольорово ілю-
стрований, як перевага до чорно
білої версії його старої редакції.

У своєму відгуку на сторінках 
„Свободи“ М. Дупляк розпачає про 
„велику втрату“, вбачає причини змі-
ни формату не так через нерента-
бельність друкованої продукції, а чи 
то пак навіть допускає при цьому 

думку про можливу зміну політичної 
орієнтації Крайової управи ООЛ. 

Отож сміємо розчарувати пана 
Дупляка і запевнити у неправомір-
ності його підозр, позаяк такі не 
мають жодного ґрунту та підстав. Як 
спростування на голослівний закид, 
назване видання „Лемківщини“, яке 
вийшло восени 2020 року, містить 
також розгорнуту оцінку про ниніш-
нє керівництво ООЛ від Ярослави 
Галик, голови Світової Федерації 
Українських Лемківських Об‘єднань 
(СФУЛО) – міжнародної неурядової 
організації США, Канади, Польщі, 
Словаччини, Сербії, Хорватії та 
України. То чи є підстава для сумнівів 
щодо якихось змін? Більше того, наш 
читач матиме завше змогу перекона-
тися, що і в новому форматі цілева 
тематика часопису сфокусована на 
виконання програмових засад ООЛ 
щодо сприяння розвитку української 
культури, мови, релігійних, світських 
та національних традицій; утвер-
дження устоїв самобутньої, унітарної 
української держави. У цьому ж 
випуску, як підтвердження сказаного, 
читач ознайомлюється зі змістовни-
ми статтями про наші питомі землі, а 
саме: „Лемки – найдальша українська 
етнографічна група на Заході: як 
пояснюється в „Енциклопе дичному 
словнику Лемківщини“, а також увазі 
читача розкрито красу ікони „Воскре
сіння Христове“ з церкви св. Парас
кеви у селі Новиця, де мова йде про 
те, як художня спадщина релігійної 
іконографії Лемків щини посідає важ-
ливе місце в історії культури України.

Виокремлюючи цитату з пропоно-
ваних заплянувань нової редколеґії 
часопису про те, що „ми надаватиме-
мо більше матеріялу лемківським 
діялектом задля його збереження“, 
М. Дупляк ставить рішуче запитан-
ня: „Цікаво лишень, хто ще, окрім 
„мовних фахівців“ з нової редакції 
журналу читатиме полемківськи?“ 
На це ми, не менш рішуче, відповіда-
ємо – незважаючи на те, що перева-
жаюча площа часопису буде заповне-
на українською мовою, немає ані 
найменшого сумніву, що правдиві 

вихідці з Лемківщини та їхні нащад-
ки по всій Польщі, Україні, США та 
інших країнах залюбки читатимуть 
рубрики полемківськи! Це успішно й 
переконливо доведено виданням 
„Наше Слово“ – газета для українців у 
Польщі, яка вже багато літ друкує 
популярну „Лемківську сторінку“ зі 
статтями полемківськи! Спеціяльно 
для задоволення запиту до редколе-
ґії журналу М. Дупляка щодо існуван-
ня діялектів української мови (зокре-
ма лемківського), а також особливос-
тей історії розвитку української літе-
ратурної мови, її змішаної саме дія-
лектної основи наголосимо на ґран-
діозну працю українських вчених, а 
саме на Атлас української мови 
(АУМ) у трьох томах, де ще з кінця 
1930х років зібрано описові праці з 
української діялектології, в яких 
зафіксовано основні риси україн-
ських діялектів. Ми щиро віримо, що 
М. Дупляк зможе заповнити прогали-
ни своїх знань, ознайомившись з 
працями таких вчених діялектологів 
як автора першої історії української 
літературної мови Григорія Голос
кевича, чи бодай напрацюваннями 
Федота Жилка, Лідії Григорчук, 
Ярослави Закревської, Олени Курило 
та Всеволода Ганцова, котрі недарма 
вважаються в науковому світі від-
кривачами нової змішаної діялектної 
основи нашої української мови.

Поділимося із паном Дупляком 
інформацією, що особливо тепер, у 
часі чергової українськомосковської 
війни з 2014 року, спостерігаємо зрос-
таючий інтерес молодого покоління 
до лемківської теми. Чи не щемні сло-
ва та глибинно душевна мелодія саме 
лемківської пісні „Пливе кача“, що 
стала реквієм у боротьбі українців за 
свою незалежність, збудили націо-
нальну свідомість багатьох через 
осмислення глибини невідворотньої 
втрати самобутности України при 
анексії території одного з найбіль-
ших її субетносів. Отож через сайти 
соціяльних мереж знаходимо прослу-
ховування лемківських уроків від 
Марка Лишика на каналі YouTube 
„Американський лемко“ чи вивчення 

лемківських питомих слів в Інтернеті 
на LemkoNews від „Моло дої Лемків
щини“ зі Львова, як молодіжної гро-
мадської організації, „основ ною ста-
тутною метою діяльності якої є збе-
реження, дослідження та популяри-
зація історії та культури Лемківщини 
як невід’ємного надбання українсько-
го культурного спадку“.

Часопис „Лемківщина“ продовжу-
ватиме висвітлювати насущні про-
блеми з усіх етнічних територій, де 
проживають українці Словаччини та 
Польщі (Лемківщина,  Західна 
Бойківщина, Сяніччина, Холмщина, 
Підляшшя), і водночас зосереджува-
тиме особливу увагу на лемкоукра-
їнській проблематиці як у США, так і 
за океаном. Важливим моментом, на 
якому Редакційна колеґія хотіла б 
наголосити, є те, що ми – гідні укра-
їнці, виявляючи відданість своїй гро-
маді, водночас пишаємося своїми 
лемківськими коріннями та цілкови-
то зобов’язуємося сприяти збережен-
ню унікальности Лемківщини! 
Запевняємо наших вірних читачів, 
приятелів, конструктивних критиків 
і навіть недоброзичливців, що нова 
Редакційна колеґія й надалі надава-
тиме інформацію щодо тем, яка пері-
одично виходила на шпальтах жур-
налу „Лемківщина“ з моменту його 
створення, включаючи культуру, 
мистецтво, національні традиції, 
історію, мемуари та неперервне орга-
нізаційне життя ООЛ. Як наголошу-
валось у передмові електронного 
випуску часопису, ми підтримувати-
мемо та вибудовуватимемо високі 
стандарти всіх попередніх редакто-
рів. Щиро сподіваємося, що небайду-
жа громадськість приєднається до 
нас у наступному етапі подорожі 
нової „Лемківщини“ та надсилатиме 
очікувані нами коментарі (або запи-
ти щодо отримання чергового видан-
ня журналу безпосередньо електро-
нною поштою) на адресу: editor@
lemkoool.com.

Pедакційна колеґія часопису 
„Лемківщина“

У бік карателів полетіли кулі
Після того, як протягом 1819 люто

го 2014 року російськомовні беркутів-
ці розстріляли 80 мирних протесту-
вальників, 20 лютого зі сторони 
Майдану в бік карателів полетіли кулі. 
До цього спецпризначенці легко захи-
щались від каміння та пляшок з „кок-
тейлем Молотова“. І якби окремі 
демонстранти не почали стріляти з 
мисливських рушниць та карабінів у 
беркутівців, ми сьогодні поминали б 
не „Небесну сотню“, а небесні тисячі. 
Непокаране зло миттєво множиться.

Це правда, котру сором’язливо 
замовчують, попри неспростовні 
факти та логіку історичних подій. 
Російський імперіялізм розуміє лише 
силу. Поки московський окупант не 
отримує по зубам, він не зупиняєть-
ся. Порівняйте Крим та Донбас. Якщо 
б українські добровольці не почали 
збройно відповідати на військову 
аґресію, російський чобіт безпро-
блемно дійшов би до Києва. На ліво-
бережжя України чекала б доля 

Придністров’я чи Абхазії.
Теперішнє поминання загиблих за 

Україну в лютому 2014 року вимагає 
бодай короткої правової аналізи. 
Особливо в контексті заяв генераль-
ного прокурора України та деяких 
народних депутатів про необхідність 
перегляду закону „Про недопущення 
переслідування та покарання осіб з 
приводу подій, які мали місце під час 
проведення мирних зібрань, та 
визнання такими, що втратили чин-
ність, деяких законів України“, чин-
ного від 22 лютого 2014 року. 
Верховна Рада України означеним 
законом звільнила від кримінальної 
відповідальности осіб, які були учас-
никами масових акцій протесту, що 
розпочалися 21 листопада 2013 року.

Народні депутати, прокурори, які 
намагаються нині порушити кримі-
нальні провадження проти майда-
нівців, що не бажали бути живими 
мішенями, взагалі ніколи не читали 
української Конституції. Інакше вони 

б помітили ст. 58: „Закони та інші 
нормативноправові акти не мають 
зворотної дії в часі, крім випадків, 
коли вони пом’якшують або скасову-
ють відповідальність особи“. 

Спеціяльно для них мушу коротко 
нагадати й інші дотичні до цієї спра-
ви конституційні норми: 

Ст 3. Людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найви-
щою соціяльною цінністю.

Ст. 8. Конституція України має най-
вищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативноправові акти прийма-
ються на основі Конституції України 
і повинні відповідати їй. Норми Конс
титуції України є нормами прямої дії.

Ст. 39. Громадяни мають право 
збиратися мирно, без зброї і прово-
дити збори, мітинґи, походи і демон-
страції, про проведення яких завчас-
но сповіщаються органи виконавчої 
влади чи органи місцевого самовря-
дування.

Ст. 55. Кожен має право будьяки
ми не забороненими законом засоба-
ми захищати свої права і свободи від 
порушень і протиправних посягань.

Ст. 60. Ніхто не зобов’язаний вико-
нувати явно злочинні розпоряджен-
ня чи накази.

Ст. 68. Кожен зобов’язаний неу-
хильно додержуватися Конституції 
України та законів України, не пося-
гати на права і свободи, честь і гід-
ність інших людей.

Як бачите, мирні демонстранти, 
які після двох днів розстрілів без-
збройних людей почали відстрілюва-
тись, не порушили жодної статті 
Конституції України  на відміну від 
озброєних опонентів з „Беркуту“, що 
складали присягу українському 
народові, а не Кремлю та його київ-
ським посіпакам.

Отже, демонстранти, які на третю 
добу почали на постріли відповідати 
пострілами, діяли в межах закону, від-
повідно до якого не є злочином дія, 
яка хоч і підпадає під ознаки діяння, 
передбаченого кримінальним зако-
ном, але вчинена в стані крайньої 
необхідности, тобто для усунення 
небезпеки, якщо цю небезпеку не 
можна було усунути іншими засобами.

Ян Чарнецький, 
Миколаїв 

З РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ
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Вітрильник „Еней“ в Індонезії
„Свобода“ продовжує публікувати щоденник пра-

цівника редакції Ігоря Пилипчука, який на вітриль-
нику „Еней“ здійснює морську подорож довкола сві-
ту і перебуває в Індонезії.

Лютий 2021 року
Перша візита була на острів Ґілі Ґеде, де знахо-

диться марина Дель Рей, в якій стоїть „Еней“.  
Насе лення острова – мусульманське, бідне. Інфра
структура – нерозвинута. Авт немає, доріг також, 
тільки скутери, які можна завантажити на човен і 
перевезти на сусідній і набагато більший острів 
Ломбок. Тихо, спокійно. П’ять разів на добу слухаю 
молитви з навколишніх мечетей, яких тут багато.

*  *  * 
Поки чекаю на правильний вітер до Мадагас

кару, вдруге відвідав Балі. Маю час розмістити 
фото з першої візити Балі. 

Ліс мавп в Убуді (район Балі). Тепер живу поруч 
з ним. Мавпи час від часу приходять в гості – треба 
ховати речі. На моїх очах вони стягнули окуляри у 
двох людей і втекли з ними. Кілька разів скочили 
на наплечник і почали його відкривати. Окуляри і 

телефони – їхня спеціялізація. Їм часто вдається 
виторгувати речі назад взамін на їжу. 

Не міг не спробувати кави лювак. Справді сма-
кує непогано. Ціна в кілька разів вища за звичайну 
балінезійську каву, яка також смачна і традиційно 
заварюється в чашці, як чай. В студентські роки 
такий спосіб називався „поваршавськи“.

Процес виробництва „Копі Лувак“ полягає в 
тому, що місцеві хижаки цивети поїдають стиглі 
плоди кавового дерева (кавові вишні), перетрав-
люють оточуючу кавові зерна м’яку оболонку, 
боби ж не перетравлюються. Люди вибирають їх з 
посліду, миють, сушать та обсмажують. Це – най-
дорожча у світі кава.

На Балі неймовірна кількість храмів – 20 тисяч. 
Деякі позначені як „must see“ – просто необхідно 
відвідати. Один з них – Храм летючих мишей. 
Пишуть, що це – шосте чудо світу і „місце сили“.

Храм перед печерою, що заглиблюється на 50 
метрів у скелю. Вона заповнена летючими миша-
ми, які густо звисають зі стелі. Там також живе 
кілька пітонів – їм живеться наче в раю:  їжа їм 
буквально паде в рот.

ПОДОРОЖІ    

В додаток до кави лювак подали 14 
інших місцевих напоїв для тестування 
– чаї, какао, ароматизована кава. Біля буддійського храму в Лісі мавп.

Перед Храмом летючих мишей.У парку рептилій на острові Балі.

Прощання з островом Балі.

У Лісі мавп в Убуді.

Територія, на якій зводився має-
ток, частково займає територію 
Хотівського городища скитських 
часів, пам’ятки археології. До почат-
ку будівництва територію заповідної 
зони зменшили.

Дружина  бізнесмена на питання 
про те, навіщо їхній родині такий 
величезний будинок, відповіла, що 
вони люблять запрошувати додому 
друзів.

Маєток експрезидента Петра 
Порошенка розташований на березі 

Дніпра, у тому ж таки Козині.
Його площа, за даними журналіс-

тів, складає близько 1,300 кв. метрів, 
а через архітектурну схожість його 
нерідко порівнюють з Білим Домом у 
Вашінґтоні.

Територія маєтку колишнього 
соратника Віктора Януковича Юрія 
Іванющенка, якому з 2014 року жур-
налісти приписували будівництво 
„українського Версалю“ в Конча
Заспі, займає близько 40 гектарів. 
Окрім головного будинку, тут також 
є оранжерея, кіноконцертна заля, 
банний комплекс, ставки і власний 
причал.

ВВС

(Закінчення зі стор. 5)

Розкішні маєтки...

Палац Медведчука в Сімеїзі. 
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„Один – проти всіх“
Хто уважно стежить за пресою в сучасній Україні‚ той мусить помі-

тити‚ що нових часописів‚ скажімо‚ журналів – літературно-художніх‚ 
науково-популярних чи суспільно-політичних – не лише не стає більше‚ 
але й старі зникають з читацького овиду. Наприклад‚ в останні роки 
перестали виходити „Вітчизна“‚ Сучасність“‚ „Січеслав“‚ „Холодний Яр“‚ 
„Ятрань“‚ „Основа“. І не тому‚ що не мали чим привабити читача‚ а з при-
чини байдужости держави до цієї надважливої смислотворимої сфери. 
Ті видання‚ що всупереч усьому реґулярно виходять‚ вимагають величез-
них затрат енерґії і особистої мужности видавців чи шеф-редакторів. 
Надто‚ коли йдеться про журнали‚ послідовно і невідступно україноцен-
тричні‚ як от львівський „Універсум“‚ журнал політології‚ футурології‚ 
економіки‚ науки і культури. Починаючи від далекого вже 1993 року‚ його  
готує і провадить у світ визначний український політичний журналіст‚ 
публіцист‚ доцент катедри української преси Львівського Національного 
університету ім. Івана Франка Олег К. Романачук. Яскравий і‚ самозрозу-
міло‚ також глибоко україноцентричний його особитий творчий доро-
бок‚ зокрема збірник статтей та есеїв „Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. 
Публіцистика воєного часу“‚ номінований на Шевченківську премію 2020 
року.  

Непересічність цієї книжки засвідчує рецензія заслуженого працівника 
освіти України Олега Багана‚ яку ми радо пропонуємо нашим читачам.

Саме така образна алюзія до рома-
ну видатного чеського письменника
клясика Алоїза Їрасека „Проти всіх“ 
мимовільно зринає, коли читаєш 
книжку публіцистики відомого жур-
наліста і науковця Олега К. Романчу ка 
„Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи: 
Публіцистика воєнного часу (Вибра ні 
тексти 2014–2019: статті, есеї“ (Львів: 
Універсум, 2020. – 607 с.). Картина 
політичного, інтелектуального, соці-
яльного буття українства за останні 
шість років, намальована в ній, вра-
жає своєю аналітичною суворістю, 
навіть безжальністю, і гостротою 
поставлених проблем. Держава без 
відповідальної провідної верстви, 
нація без твердого характеру, культу-

ра без героїчних стрижнів, соціюм, 
перейнятий тяжкими ментальними 
комплексами власної вторинности й 
охлократизму, загальна громадянська 
апатія – ось кардинальні ознаки цієї 
картини. І проти цього бунтує допит-
ливий і водночас принциповий аналі-
тик Олег К. Романчук.

Мабуть, в Україні важко знайти 
іншу таку книжку, яка б давала 
настільки цілісне, комплексне, поклі-
тинне уявлення про ситуацію в країні 
упродовж 2014–2019 рр. Здається, О. 
К. Романчук знає все, розуміє найпри-
хованіші аспекти суспільнополітич-
них проблем, відчуває найзагадковіші 
порухи українського підсвідомого, які 
в сумі зумовлюють наш теперішній 

національногромадянський занепад. 
Внутрішньо пристрасний, категорич-
ний автор критикує промахи й без-
відповідальність усіх: президентської 
вертикалі в державі – за те, що та 
грузне в кумівстві й корупції, управ-
лінські еліти різних рівнів – за те, що 
ширять непрофесійність і „тяпляпів
ську“ філософію життя, культурні елі-
ти – за те, що цинічно й корисливо 
пропаґують ліберальницький космо-
політизм. І висновок напрошується 
суворий: Українська держава стоїть 
над прірвою саморозпаду, деґрадації.

Підсумок „досягнень“ на 29му році 
незалежности сумний: „Сучасна укра-
їнська держава, посуті, є комітетом із 
захисту інтересів олігархів, не здат-
них запропонувати суспільству дов-
готривалі та надійні правила гри. В 
Україні не працює закон і право. 
Домінує хаос. Величезною проблемою 
є не реформована (інше питання – 
чому саме, можливо існують політич-
ні мотиви не притягувати злочинців 
до відповідальности?) правоохоронна 
система, яка не працює належним 
чином… Прикладів грубого фізичного 
насилля, аж до замахів на вбивство 
громадських діячів, хоч греблю гати. 
Винних не знаходять, не карають. 
Жодна людини в країні не почуваєть-
ся в безпеці“.

Натомість український політикум у 
своїй більшості демонструє поведінку 
безпросвітніх дурнів, які й мало усві-
домлюють, що з ними діється і куди 
вони прямують (не випадковою є 
одна з ілюстрацій в книзі: фраґмент 
картини Гендріка Пота „Колісниця 
дурнів Флори“). Вис новки О. К. Роман
чука майже в кожній із 90 статей, вмі-
щених у книзі, вельми болючі, попублі
цис тичному стимулюючі, завжди 
націлені на розбудження сумління.

Однією з відчутних переваг автора 
є вміння аналізувати українське сьо-
годення з одночасним відчуттям 
української історії. Тому кожна 
поставлена автором політична чи 
соціяльна проблема відразу „вмонто-
вується“ в проблематику понадчасо-
вого українського буття. Така манера 
письма, ракурс публіцистичного 
погляду на дійсність додає книзі осо-
бливої інтелектуальної ваги. Якщо ми 
додамо до цього величезний калей-
доскоп цитувань вдалих і глибоких 
думок українських і світових класи-
ків, якими постійно оперує кмітливий 
автор, то отримаємо уявлення про 
високі інтелектуальнофілософські 
струмені книги „Не бійсь. Не зраджуй. 
Не мовчи“. О. К. Романчук резюмує: 
„Наша держава опинилася в епіцентрі 
протистояння цивілізацій. Росія напо-
легливо готується до широкомаштаб-
ної війни. Багато залежатиме від того, 
наскільки Кремлю вдасться розхита-
ти Україну й сусідні країни, спровоку-
вати в цих державах внутрішні кон-
флікти, викликати напруженість між 
різними соціяльними групами“. Тому, 
на думку автора, українська нація 
повинна відповісти на цей підступний 
наступ системною боротьбою з усіма 
проявами неоколоніялізму в державі, 
твердістю з „витискання“ російської 
складової з українського інформацій-
ного та культурного просторів.

Закономірно, що центральною 
темою книги, довкола якої „крутять-
ся“ теми всіх її статей та есе, є тема 
війни на Донбасі. У цьому пляні збірка 
перетворюється на своєрідний ком-
пендіюм з ідеології, теорії і політоло-
гії для кожного, хто причетний до вій-
ськових подій на сході України. Це 

надзвичайно вчасна і вдала книга для 
зрозуміння причин, перипетій і мож-
ливих наслідків донбаської війни для 
сучасної України. Тут виділимо такі 
статті, як „Війну треба визнати 
війною“, „Як перемогти Московію?“, 
„Як виграти війну?“, „Що робити з 
„Лугандонією“?“, „Тероризм і війна 
Росії з Україною“, „Чи потрібен Україні 
Донбас?“, „Росія „жадає плодів війни і 
необмеженого розширення своєї ідео-
логії“, „Війна Росії проти України“, 
„Колаборація поукраїн ськи“, „Балан
сування на межі війни – Brinkman
ship?“, „Війна скінчилася? Забудьте?“, 
„Особливий статус Донбасу не прине-
се мир“, „Мир над усе“ та інші. Окремі з 
цих статей є просто хрестоматійними 
для розуміння природи нинішнього 
російськоукраїнського протистояння 
на Донбасі.

Органічним розвитком цієї теми 
постає тема осмислення імперської, 
тоталітаристської, шовіністичної 
основи сьогоднішньої путінської 
Росії. Автора можна зарахувати до 
числа найпроникливіших аналітиків 
в українській публіцистиці, який уміє 
доглибинно розтинати ментальні та 
ідеологічні пласти російського вели-
кодержавництва. У цьому аспекті 
книга „Не бійсь. Не зраджуй. Не мов-
чи“ вирізняється своєю тверезістю, 
чіткістю оцінок і висновків, націо-
нальною відповідальністю. Кожен 
українець мав би прочитати такі статі 
як „Червонокорич невий вірус“, 
„Російське суспільство – це суспіль-
ство деформованих цінностей“, 
„Україна та Московія: проблема несу-
місності систем“, „Путін contra 
Петлюра, або Кому вигідний „петлю-
рівський антисемітизм?“, „Культур
ний неоколоніалізм у дії“, „Коли заги-
не нечисть, або Росія і національна 
безпека України“, „Коли ООН позбу-
деться Росії“.

Одним із кардинальних висновків 
Олега Романчука є усвідомлення 
потреби тотальної українізації 
України (як би це не парадоксально 
звучало на перший погляд). У низці 
статей він тлумачить проблематику 
національного визрівання українства, 
і то на дуже високому націософському 
теоретичному рівні, проблематику 
випружування української національ-
ної культури, захисту і можливостей 
розвитку української мови. Для авто-
ра питання стоїть однозначне: або 
українство переможе в культурно
цивілізаційному протистоянні 
постім перськомалоросійські середо-
вища, які зберегли особливі впливи в 
незалежній державі, або воно зазнає 
цілковитої асиміляції і поразки. 
Іншого не дано.

Домінантною нотою публіцистики 
Олега Романчука є її сердечність, його 
душевноособистісна перейнятість 
проблемами державницьких поразок, 
національних травм, громадянських 
промахів українства. Тому критикує 
він і систему влади, і рівень націо-
нальної самосвідомости, і загальну 
політичну безалаберність українства 
системно. Тому й складається вра-
ження, що в цій боротьбі відважний 
інтелектуал стоїть сам. І саме в цьому 
моменті розкривається головний 
сенс творчости Олега К. Романчука як 
публіциста: сміливо стояти на сторо-
жі насущних принципів нації і безза-
стережно боронити їх, супроти фаль-
ші, підлости та безідейности.

Олег Баган,
заслужений працівник  

освіти України

НОВІ  ВИДАННЯ



11СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЛЮТОГО 2021 РОКУNo. 9

Українці приходять до консула
Світлана Глаз 

За офіційною статистикою в Японії 
є майже 2,000 громадян України. Є 
дві організації, які об’єднують земля-
ків: організація „Краяни“ в Токіо і 
Українськояпонська культурна асо-
ціяція в місті Нагоя. Про життя укра-
їнців в Японії мені розповіла консул 
Посольства України в Японії Олена 
Іванчук, яка вже другий рік займає 
цю посаду.

О. Іванчук познайомилася з пред-
ставниками асоціяції під час виїзного 
консульського обслуговування гро-
мадян України. В Токіо при „Краянах“ 
діє недільна українська школа, куди 
двічі на місяць приходять діти, 
дорослі, аби поспілкуватися україн-
ською мовою, навчити рідній мові 
дітей, розповісти про традиції наро-
ду. Долучаються і японці, які пов’яза
ли своє життя з українцями або про-
сто хочуть збагатити мовні знання. 
„Краяни“ щороку влаштовують 
парад вишиванок. На жаль, цього 
року через пандемію, це було в режи-
мі онлайн. 

До консульського відділу прихо-
дять з різними питаннями. Нещо
давно О. Іванчук випала неабияка 
нагода – зареєструвати шлюб. Под
ружжя Антон Бернацький та Женік 
Барсегян живуть і працюють в 
Японії, тут познайомилися, закохали-
ся і вирішили поєднати свої життя. 
Шлюб реєстрували на території 
України в Японії – у посольстві. Все 
було, як потребує закон, запитання 

про любов, підписи, обмін обручка-
ми, оголошення чоловіком та дружи-
ною, келихи шампанського і, навіть, 
розбитий посуд. На щастя! 

„Чомусь до консульського відділу 
приходять більше жінок, ніж чолові-
ків, розповідає О. Іванчук. – Україн
ськ і жінки завжди відрізнялися гнуч-
кістю і практичністю, а також пра-
цездатністю і наполегливістю. Мені 
здається, саме це допомагає їм при-
лаштуватися до жорстких і безкомп-
ромісних правил співіснування в 
японському суспільстві. Узагальнюю
чи, я б назвала успішною кожну укра-
їнку, яка змогла знайти своє місце в 
Японії. Не тому, що Японія країна з 
найбільш розвиненими технологія-
ми і не просто ними оволодіти одра-
зу, а тому, що це – найскладніша краї-
на для інтеґрації іноземців“. 

Звичайно на консульський прийом 
приходять не лише жінки, але і чоло-
віки з цікавими професіями. Однак, 
жіночі історії торкають душу консу-
ла, і вона охоче ділиться ними.

„Найбільший інтерес і захоплення 
викликають жінки, яких серед укра-
їнської громади більшість і які почи-
нали свій шлях в Японії наприкінці з 
візою „entertainment“ (розваги). Вони 
працювали в різних клюбах танців-
ницями і, використавши клюбні зна-
йомства, розпочали з часом власний 
бізнес, придбали нерухомість, ство-
рили сім’ї з японцями, народили 
дітей. Попри схожі початки, життєві 
шляхи в усіх – різні. Тепер вони 
успішні. Чи легко їм? Звісно, що ні. 

Тому, в рамках закону, намагаюся 
допомогти кожній. Консул не завжди 
може виконати всі побажання грома-
дян. І не завжди громадяни дослухо-
вуються до порад і розказують про 
всі обставини. Найважче працювати 
з особами, які вимагають поваги до 
себе, але не вміють поважати інших. 
Часом, громадяни налаштовані воро-
же або з недовірою. Залишається 
лише одне – працювати на совість і 
не очікувати на вдячність“.

Ось одна з історій, про яку розпові-
ла О. Іванчук: „Катерина Воршева – 
тендітна, симпатична, завжди усміх-
нена. А знаєте ким вона працює? 
Зварницею на суднобудівному заводі 
у Фукуямі, що недалеко від Гірошіми. 
Два роки тому вона вирішила освої-
ти нову професію в Японії і обрала 

майже суто чоловічу. Тим самим вия-
вила у собі впевненість у своїх силах, 
можливостях. І тепер зварює вели-
чезні контейнери, що перевозять 
морські вантажі. За фахом, який 
Катерина одержала в Україні, вона – 
юрист. Кілька років працювала за 
фахом і займалася танцями. Згодом з 
танцівниці вона стала вчителькою 
танців. На цю посаду її і запросили до 
Японії. Прийшла на консульський 
прийом із нареченим – усміхненим 
японським хлопцем. Минулого року 
вони разом їздили на батьківщину 
українки. Майбутньому чоловікові 
сподобалася Україна. Він мріє з часом 
переїхати туди жити і відкрити мере-
жу японської кухні“. 

УКРАЇНСТВО  У СВІТІ   

Сергій Соколовський (Фото: Посоль-
ство України в Японії)

Катерина Воршева з майбутнім 
чоловіком.

(Закінчення на стор. 15)
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В силу політичних обставин доля 
родини Лесі Українки пов’язана зі 
США. Її рідна сестра Ізидора Косач
Борисова була членомкореспонден-
том Української Вільної Академії 
Наук (УВАН). Тому цілком закономір-
но, що саме наша інституція підтри-
мала ініціятиву І. КосачБорисової й 
видала фундаментальну працю 
Ольги КосачКривинюк „Леся Україн
ка: хронологія життя і творчости“.

Після виходу книжки впродовж пів 
століття УВАН у США стала головним 
осередком вивчення й популяризації 
життя і творчости великої письмен-
ниці на американському континенті. 
У стінах Академії неодноразово від-
бувалися наукові конференції, допо-
віді, презентації видань, мистецькі 
імпрези, приурочені різним аспектам 
творчости Лесі Українки. 

В останнє десятиліття заходами 
УВАН у США вийшли друком книжки 

„Лариса Петрівна КосачКвітка (Леся 
Українка). Біографічні матеріяли. 
Документи. Іконографія“ у двох кни-
гах, два томи „Спогадів про Лесю 
Українку“. У цьому ж році готується 
до друку третій завершальний том 
„Лариса Петрівна КосачКвітка (Леся 
Українка). Біографічні матеріяли. 
Спогади. Іконографія“.

У зв’язку з карантином заплянова-
ну УВАН у США  конференцію та пре-
зентацію другого тому „Спогадів про 
Лесю Українку“ перенесено на листо-
пад.  Підготовлено відеозаписи допо-
відей президента УВАН у США дра 
Альберта Кіпи „Reflections about the 
Times, Life and Achievements of the 
Ukrainian Poetess and Dramatist Lesia 
Ukrainka in a UkrainianGerman 
Context on the Occasion of the 
Sesquicentennial of her Birth“ і Тамари 
Скрипки „Дискурс української емі-
ґрації про Лесю Українку“, які можна 
було прослухати 24 лютого на 
YouTube за посиланням: 

https://www.youtube.com/channel/
UCEBqFG6F__26Wnv9859WNww

д-р Альберт Кіпа,
президент УВАН у США

Ню-Йорк

Пом’янули героїв „Небесної сотні“ Вшанували роковини „Небесної сотні“

Конференцію про Лесю Українку 
перенесено на листопад 

САВТ БАВНДБРУК, НюДжерзі. – 
21 лютого Архиєпископ Української 
Православної Церкви США Даниїл у 
Церквіпам’ятнику Св. Андрія Перво
званого помолився за спокій душ 
невинно вбитих учасників Революції 
Гідности. Йому співслужили настоя-
тель храму о. Юрій Сівко та диякон 
Мирослав Микитюк. Під час літургії 
у храмі був присутній Митрополит 
УПЦ США Антоній.

У храмі на богослужінні зібрались 
парафіяни та прихожани з дотриман-
ням усіх карантинних норм у час 
пандемії. Були розкладені фотографії 
розстріляних на Майдані чоловіків 
та жінок.

Владика Даниїл звернувся до 
людей з проповіддю, в якій зазначив, 
що приклад жертовности та любови 
ми можемо бачимо в тих хлопцях та 
дівчатах, чоловіках та жінках, фото-
графії котрих бачимо сьогодні перед 
собою. „Це ті люди, котрі з великої 
любови до України та до нас з вами, 

сім років тому віддали свої життя 
заради наших, заради майбутнього, 
заради свободи, заради того, що ми 
не є тепер під російським гнітом“, – 
зазначив Архиєпископ.

Архиєпископ Даниїл з разом з 
духо венством та семінаристами Свя
тоСофіївської Богословської Семі
нарії вийшли на урочисте поминан-
ня „Небесної сотні“. Семінаристи 
Мирослав Микитюк, Ярослав Біло ган, 
Павло Висоцький, Андрій Ват рич, 
Максим Журавчик, Андрій Аку ленко 
та Микола Стефаник висту пили з 
рядками пам’яті подій 2014 року.

Також семінаристи виконали піс-
ню „Пливе кача по тисині“, яка стала 
своєрідним реквіємом у час Револю
ції Гідности. 

Архиєпископ Даниїл очолив Пана
хиду, де поіменно згадав усіх героїв 
„Небесної сотні“. Присутні тримали в 
руках запалені свічки. 

Консисторія УПЦ США

ЧІКАҐО. –  20 лютого у Катедрі св. 
Апостола Андрія Первозваного 
Православної Церкви України укра-
їнська спільнота вшанувала рокови-
ни „Небесної сотні“.

Перед початком Панахиди настоя-
тель Катедри протоєрей Віктор 
Полярний звернувся до Гене раль
ного консула України в Чікаґо Сергія 
Коледова, представниць Організації 
Жінок Оборони Чотирьох Свобід 
України ім. Олени Пчілки в Палатай
ні, побратимів 31го відділу Органі
зації Оборони Чотирьох Свобід 
України в Палатайні, всіх присутніх зі 
словом: 

„Сьогодні в сучасних нелегких 
обставинах життя українського 
народу ми завжди молимося з про-
ханням до Господа про благословен-
ня для українського народу про мир, 
добро, благополуччя, про злагоду, 
братолюбство, одномислення і про 
щасливе життя всього українського 
народу. Також ми завжди молимося, 
щоб Господь послав своє благосло-
вення всім хоробрим лицарям, що в 
окопах на Донбасі жертвують своїм 
життям за соборність і незалежність 
Української держави. 

Сьогодні ми зібралися, щоб у скор-
боті схилити  голови перед пам’яттю 
героїв Визвольних змагань україн-
ського народу і вшанувати найкра-
щих дітей української нації та постій-
но прищеплювати любов до України, 
щоб Україна була дійсно україн-
ською.

Від імені Вікаріяту Православної 
Церкви України в Сполучених Шта
тах Америки, Австралії, Канади та 

Японії, а також від імені громади 
Святого Апостола Андрія Перво
званого, вітаємо всіх присутніх, гід-
них нащадків великих прадідів, у 
чиїх жилах, за словами Тараса Шев
ченка, тече свята і чиста українська 
кров і правдивий дух героїчних зма-
гань попередників українського 
народу!“. 

Після Панахиди Генеральний кон-
сул України в Чікаґо  С. Коледов 
поклав квіти перед пам’ятником 
„Небесній сотні“ і героям України.

Вікаріят ПЦУ

ЖИТТЯ  ГРОМАДИ

Під час поминання героїв „Небесної сотні“.

Пам’ятник „Небесній сотні“ і геро-
ям України.

ного педагогічного університету ім. 
Драго манова, заснувала власну теле-
візійну компанію „ОмегаТБ“.

Зі своїм першим чоловіком Юрієм 
Коржем, генеральним директором 
інтернетпровайдерської компанії, 
має сина Богдана.

Через деякий час познайомилася з 
В. Медведчуком, а у 2003 році повін-
чалася з ним. У подружжя є донька 
Дарина, похресниця Президента Росії 
Володимира Путіна і Світлани Медве
дєвої, дружини Дмитра Медведєва.

О. Марченко  критикувала мовний 
закон в Україні, а його прихильників 
називала „німим племенем третього 
сорту“. Свої міркування вона супро-
воджувала відвертими фото.

У лютому О. Марченко анонсувала 
свій новий проєкт „Паломниця“  
релі гійний проєкт з УПЦ Московсь
кого патріярхату.

У 2018 році проєкт „Схеми: коруп-
ція в деталях“ з’ясував, що О. Марчен
ко має нафтовий бізнес в Росії, зокре-
ма освоює Гавриківське нафтове 
родовище.

Водночас в Україні у самого В. 
Медведчука бізнесу майже немає. 
Влітку 2020 року в деклярації він 
вказав 97 компаній і фірм, які записа-
ні на О. Марченко.

За 2019 рік В. Медведчук і його 
дружина задеклярували річний дохід 
на понад 323 млн. грн.

В. Медведчук зазначив, що у його 

власності є шість ділянок землі та 
два будинки. Його дружина володіє 
11ма земельними ділянками та 
трьома будинками. Подружжя воло-
діють майже двома десятками еліт-
них автомобілів.

Санкції проти О. Марченко стосу-
ються Новошахтинського нафтопе-
реробного заводу в Росії. Цим заво-
дом також володіє цивільна дружина 
Т. Козака Н. Лавренюк.

(Закінчення зі стор. 3)

РНБО ввела санкції...

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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„Мавка“ з 1933 року
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. –  Кілька років 
тому напередодні Дня пам’яті жертв 
Голодомору 19321933 років фонди 
Музею історії міста Кам’янського 
(колишній Дніпродзержинськ) попо-
внилися картиною, на якій була 
зображена Мавка. Про це повідомила 
директорка музею Наталя Буланова. 
Це полотно продавалося на одному з 
ринків міста. 

 У куточку  картини стояла дата: 
14 травня 1933 року. Мавка була 
намальована в образі дівчини у біло-
му вбранні, очі сповнені сумом, 
навколо неї – болото, очерет, сутінки. 
Співробітникам музею вдалося вста-
новити ім’я авторки – Поля Бичко із 
села Деріївки Онуфріївського району, 
що на Кіровоградщині. 

Про це розповів її далекий родич, 
який довгий час зберігав цю картину. 
Він розповів, що авторка тяжко хво-
ріла і в ті ж роки померла.  Ця випад-
ково знайдена річ – не просто витвір 
народного мистецтва, він створю-
вався справді в апокаліптичному 
середовищі, коли навколо страшна 
голодна смерть косила людей, мов 
траву. Онуфріївський район, у якому 
була Деріївка, був приречений на 
вимирання, оскільки там з 13 листо-
пада 1932 року було повністю призу-
пинено торгівлю за невиконання 
пляну хлібозаготівель.

Це означало, що всі продукти та 
товари були повністю вилучені з 
крамниць. Перед цим забрали усі, до 
крихти, харчі з осель селян. Навесні 
1933 року в їжу пішли миші, щурі, 
жаби, їжаки, вужі, жуки, мурашки, 
хробаки, тобто те, що ніколи до цьо-
го не вживали українці. 

Порятунком для голодних міг ста-
ти Дніпро, але ловити рибу суворо 

забороняли під страхом ув’язнення. 
Трохи допомагали гриби, яких було 
багато після дощів, але виснажені 
люди вмирали вже не тільки від голо
ду, а й від їжі, не в силах її засвоїти.

Людям доводилось харчуватися 
здохлими птахами, собаками. Інколи 
навіть викопували людські останки. 
Один з таких випадків зафіксовано у 
Деріївці, про що свідчить донесення 
начальника міліції Онуфріївського 
району від 7 травня 1933 року (за 
тиждень до завершення картини). 
Як пізніше з’ясувало слідство, голо-
дні вдови відкопали труп померлого 
від голоду 13річного Олексія Б. 
(незадовго перед цим у хлопця 
померли батьки) і вирішили зварити 
його.

Від голодної смерті померла і П. 
Бичко, залишивши нам образне 
художнє послання, що стверджує 
силу духу українського народу, при-
таманне йому невмируще прагнення 
до творчости, мистецтва – навіть 
серед смертельної вакханалії.

Поля Бичко. „Мавка“.

ПЕРЕЖИТЕ   ПОЖЕРТВИ 
на Фундацію Українського Вільного 

Університету в Нью Йорку

Фундація Українського Вільного Університету  інформує 
українську громаду про достойних жертводавців ФУВУ 

за 2020 рік. Подаємо без академічних чи професійних титулів 
оскільки наш список у цьому відношенню не досконалий. 

$54,000 – Estate of Michael Pyrsky
$15,000 – Self Reliance (NY) FCU
   $5,595 – Roksolana and Askold Lozynskyj
   $5,000 – Heritage Foundation
   $3,000 – Maria Pryshlak
   $3,000 – Andrzej Kaminski
   $2,500 – Wolodymyra Slywotzky
   $1,500 – NOVA UA FCU
   $1,000 – Cleveland Selfreliance FCU, Selfreliance Foundation (Chicago), Irene 
     Syrnyk and Ihor Merkert, MEEST America
       $750 – SUMA (Yonkers) FCU
       $675 – Organization for the Defense of Lemkivshchyna
       $669 – Lada Kyj Salonidis
       $600 – Oksana and Danylo Dziadiw
       $500 – Ukrainian Selfreliance FCU (Philadelphia), Thomas E. Bird, Ukrainian 
     Community Foundation of Rochester, Leo Rudnytzky
       $300 – Bohdan Kuzyk
       $266 – Oleksa Kyj
       $250 – Larissa and Myroslaw Kyj, Tamara and Stepan Tymkiw, VESELKA, 
     Bahriany Foundation
       $200 – Alla and Andrij Kletsun, Ukrainian National FCU, Vera and George Cap, 
     Stefan Kaczaraj, Stephen Shubiak, Andrew Lastowecky, Hania and 
     Orest Hrycyk, Larissa and Adrian Dolinsky 
       $175 – Maria and Bohdan Harhaj, Maria and Orest Nebesh
       $150 – Maria Kiciuk Oksana and Bohdan Kuzyshyn, Myra and Bohdan Futey, 
     Mykola Haliv, Ihor Mirchuk, Ruslana Rossi, John Yaworsky
       $125 – Sofia Kaczor, Maria and Bohdan Chaban
       $100 – Iryna Kurowyckyj, Ihor and Lesia Magun, Alla and Jaroslaw Leshko, 
     Selfreliace Newark FCU, Maria Polishchuk, Ihor Nykoliuk, Wasyl 
     Gajdycz, Irene Nasaduke, Mark Hatalak,  WADFFU,  Orest Popovych, 
     Helen and Stephen Szubiak, Jaroslaw Oberyszyn, Walter Kozicky, 
     Olga Wolanyk, Romana Duda, Sophia Kaczor, Oksana Lukaszewycz 
     and Lavro Polon, Nicholas Skirka, Tania and George Kuzycz, Peter 
     Romanyshyn, Ana and John Dubovici, Natalia and Alex Chernoknyzhny, 
      Alicia Behn, Atanas Kobryn, Yuri Deychakiwsky, John Burtyk, 
     Thomas Birchard, Most Reverend Basil H. Losten, Borys 
     Potapenko,  Alex Neprel, Bohdanna Chudio, Wolodymyr Clebowicz, 
     Tamara Liashuk and Boris Lewyckyj, Gregory Woloszyn, Christina 
     Mociuk, Jeanette Mociuk, Michael Roscishewsky, Ukrainian Selfreliance 
     New England FCU, Adrian Dlaboha, Nadia Dlaboha , Natalia and 
     Modest Zacharchenko, Evhen Kyj, Ulana Diachuk
         $85 – Lubomyra Lukomsky
         $75 – Peter and Alexander Kytasty
         $50 – Maria Iskiw, Myroslava Myroshnychenko, Mary and Alexander Lushnycky, 
     Marta Maczaj, Joan and Nick Semenuk, Arlene and Roman Stasiw, 
     Linda and Lew Hryhorczuk, Tetiana Karpenko, Ann Martin, Daria 
     Pokinsky, Lydia Woloshyn, Hanna Duda, Zenovia Stecyshyn, Michael 
     Danylyshyn, Bohdan Futala, Areta and Victor Nadozirny, Biruta and 
     Jean Pierre Cap, Ann Zinych, Emil Pyk, Taras Tkaczyk
         $45 – Lubomyr Kulchytsky
         $25 – Stephen Hallick, Dmytro Kowalenko, Nadia Jaworiw, Alexander Holuka, 
     Wolodymyr Ardykowski,  Lena Howansky, Gloria and Donald Horbaty, 
     Bohdan Zurawski, Maria Krislatyj, Anna Pawelczak, Renata Bihun, 
     Andrew Sorokowski, 
         $20 – Stefania Semuschak, Michael Danylyshyn, Helen Skomsky
         $15 – Nila and Borys Pawluk, Andrew Germansky, Helena Kozak, Theodosia 
     Fedak, Oksana Tkachuk

We would like to thank our benefactors for their recognition of the need 
to provide the highest education to our Ukrainian people. Складаємо 
щиру подяку нашим благодійникам за їхнє вирозуміння потреби най-
вищої освіти для нашого народу. В цьому році ми відзначаємо 100 
років Українського Вільного Університету і знов звертаємось до Вас 
по подтримку. This year we mark the 100 anniversary of the Ukrainian 
Free University and once again seek your support. Просимо жертвувати. 
Please contibute:                        
                                  

UFUFoundation
136 Second Avenue

New York, New York 10003

Дякуємо!                                                                        Thank you! 

За Управу Фундації УВУ, 
Аскольд Лозинський           Стефан Слуцький             Руслана Россі

    голова                                      секретар                                  скарбник

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

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
CHRISTINE BRODYN

Licensed Life Insurance Agent  
Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

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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Виставка розповіла про Українську революцію 1917-1921 років
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – До Дня Першої Незалеж
ности та Дня Соборности України 
Український інститут національної 
пам’яті спільно з Інститутом історії 
України та Державною архівною 
службою України підготували фото-
документальну виставку „Українська 
революція 19171921: реґіональний 
вимір“,  відкриття якої відбулось 29 
січня у столиці України. 

У відкритті виставки взяли участь 
голова Українського інституту націо-
нальної пам’яті Антон Дробович, 
голова Державної архівної служби 
України Анатолій Хромов та куратор 
виставки – історик Ярослав Файзулін. 

Експозиція фотовиставки, яка роз-
міщається  біля будівлі Головпоштам
ту, складається з 14 тематичних бане
рів, кожен з яких присвячений окре-
мому реґіону України або ареалу 
діяльности українського національ-
ного руху. Обраний авторами підхід 
дозволив переконливо продемон-
струвати, що революційні події 100 
років тому мали загальноукраїн-
ський характер: на сході та заході, 
півночі та півдні – скрізь в Україні 
від булося національне пробудження, 
і почалося реальне державотворен-
ня.

 Відкриття виставки відбулося і в 
інших містах — від Ужгорода до 
Чернігова, від Сум до Одеси та 
Чугуєва на Харківщині.

Географічно Українська революція 
19171921 років розгорнулася на 
теренах питомо українських губер-
ній Російської імперії — Волинської, 
Подільської, Київської, Чернігівської, 
Полтавської, Харківської, Херсон
ської, Катеринославської, Таврійсь
кої, а також Галичини, Закарпаття та 
Буковини у складі АвстроУгорщини. 
Ці землі стали осердям революції, 

втім, українські громади поза цими 
межами – у Москві, Петрограді, Відні, 
інших більших чи менших населених 
пунктах, де проживали хоча б неве-
лика кількість політично активних 
українців, — перебували в ідеологіч-
ному полі тяжіння української рево-
люції та нерідко ставали її дієвою 
силою. Не була винятком і україн-
ська діяспора у США, Канаді та інших 
державах. Так, північноамериканські 
українці організували збір коштів 
для  Центральної Ради та переслали 

їх до Києва Михайлові Грушевському. 
У щоденній американській україно-
мовній газеті „Свобода“ регулярно 
публікувалася інформація про події в 
Україні. Було проведено декілька 
„Днів України“ із залученням амери-
канських політиків. 

Над проєктом виставки працюва-
ли Ярослав Файзулін, Віталій Скаль
ський, Максим Майоров, Богдан 
Короленко, Сергій Горобець, Едуард 
Зуб, Ігор Кочергін, Богдан Галайко, 
Олег Пустовгар та Оксана Женжера.

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

на електронну адресу відділу оголошень „Свободи“: 

advertising@ukrweekly.com

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

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
862-219-5344

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

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

ПОДІЇ  В УКРАЇНІ

Борець з дисципліни сумо Сергій 
Соколовський в Японії – трохи біль-
ш е  д в ох  р о к і в .  Н а р од и в с я  у 
Мелітополі, там почав тренуватися і 
здобув 14 перемог на чемпіонаті 
Европи, а потім став єдиним україн-
цем імператорського клюбу сумо 
Японії. „Коли він прийшов у консуль-
ський відділ, то, звичайно, всі співро-
бітники відділу і посольства залиши-
ли свої обов’язки і на кілька хвилин 
завітали в мій кабінет аби познайо-
митися, поговорити, сфотографува-
тися з Сергієм, – розповідає консул. – 
День тоді був такий насичений, ціка-
вий і приємний на зустріч з талано-

витим, знаним українцем. Сергій 
тепер знаходиться за крок до найви-
щого визнання у світі сумо. На при-
йом прийшов, аби підписати певні 
документи з його духовним настав-
ником та порадником, мамою Юлею, 
яка живе в Україні. Сергій продемон-
стрував нам свій тренувальний кос-
тюм. Взуття, яке на Сергієві, це – 
визнання високого професіоналізму, 
адже початківці сумо в Японії носять 
дерев’яні капці“. 

Всі зустрічі – різні, як і відвідувачі. 
І, в той же час, чимось схожі. Мабуть 
прагненням українців виживати за 
будьяких обставин в якій би країні 
вони не жили. А тепер у Японії є куди 
прийти і до кого звернутися – до 
консула О. Іванчук, щедрої на добро 
людини.

(Закінчення зі стор. 11)

Українці приходять...

На відкритті фото-документальної виставки „Українська революція 1917-
1921: реґіональний вимір“ (зліва): Антон Дробович, Анатолій Хромов, Ярослав 
Файзулін.  (Фото: Георгій Лук’янчук)

Піднесення прапора України на крей-
сері „Пам’ять Меркурія“ у 1917 році. 
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