
МЮНХЕН. – Могила Степана Бандери постраж-
дала від дій вандалів, повідомив Посол України в 
Німеччині Андрій Мельник.

Могилу облили невідомою речовиною. 
Навколо місця поховання провідника ОУН роз-

кидані численні пластикові каністри.
Це - не перший випадок паплюження могили С. 

Бандери в Мюнхені. У 2014 році вандали зламали 
хрест і почали розкопувати місце поховання. Після 
цього могилу провідника ОУН не раз обливали 
фарбою чи зривали з неї прапори.

На початку лютого цього року постраждав і 
пам’ятник С. Бандери у Львові – двох молодиків, 
які облили його червоною фарбою, поліція неза-
баром затримала.

С. Бандера був убитий у Мюнхені 15 жовтня 1959 
року і похований на місцевому цвинтарі. (ВВС)

Могилу Бандери 
спаплюжили вандали КИЇВ. – 9 березня у „Пре-

зидент готелі“ під посиле-
ною охороною поліції та 
Національної ґвардії почав 
роботу ХVІІІ з’їзд суддів 
України. На з’їзді зареєстру-
валися 278 делеґатів. На 
обговорення з’їзду винесені 
питання про обрання членів 
Вищої ради правосуддя, 
обрання Ради суддів України 
(РСУ), призначення судді 
Ко н с т и т у ц і й н о г о  с уд у 
України. З’їзд тривав до 11 
березня.

Приміщення готелю піке-
тували громадські активіс-
ти, які закликали не прово-
дити з’їзд суддів до зміни 
правил добору членів Вищої 
ради правосуддя та Конс-
титуційного суду. Учасники 
акції „Ні – з’їзду суддівської 
нечесті!“ виступали також 
на підтримку Сергія Стерненка.

Раніше посли країн „Великої сімки“ закликали 

з’їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради 
правосуддя та Конституційного суду України до вста-
новлення прозорих процесів відбору. (Укрінформ)

КИЇВ. – 4 березня відбулася міжнародна наукова 
конференція „Львівський собор 1946 року: істо-
ричні обставини та сучасні оцінки“, приурочена 
75-им роковинам Львівського псевдособору. 
Інститут історії Церкви та Київський центр УКУ 
об’єднали довкола події близько 30 провідних 
фахівців з України, Польщі, Румунії, Словаччини та 
США, представників органів державної влади та 
церковних структур. 

До обговорення змогли долучитися всі охочі 
завдяки трансляції події в онлайні через „Живе 
телебачення“. 

Привітав присутніх Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви (УГКЦ), Великий кан-
цлер УКУ Святослав: „Львівський псевдособор був 
трагічною подією, яка стала початком ліквідації 
Української Греко-Католицької Церкви. Завдяки 
новим джерелам, які нам вдалося отримати, пра-

цюючи з архівами СБУ, ми 
маємо нові можливості, і 
сьогодні можемо почути про 
перші плоди цієї роботи. Ще 
донедавна ці джерела були 
під грифом „совершенно 
секретно“. Правда, яку ми 
почуємо на конференції, 
може бути болючою, але 
вона визволяє. 

Владика Святослав також 
подякував усім науковцям 
за плідну роботи з джерела-
ми:  „Дякую директорові 
Інституту історії Церкви 
Олегові Турієві, що піднявся 
до організації цих подій. 
Також дякую Київському 
центру УКУ за те, що ви гос-
тинно нас  приймаєте . 

У Києві вимагали чесного суду

Міжнародна наукова конференція  
засудила Львівський псевдособор

Оголосили лавреатів 
Шевченківської премії

КИЇВ. – 9 березня Комітет з Національної 
премії України імені Тараса Шевченка оголо-
сив лавреатів 2021 року. Урочисте представ-
лення лавреатів відбудеться в Каневі у травні.

Лавреатів визначено в шести номінаціях.
У номінації „Публіцистика, журналістика“ 

лавреатом названо Станіслава Асєєва за 
роботу „В ізоляції“.

У номінації „Кіномистецтво“ – лавреат 
Вален тин Васянович із фільмом „Атлантида“.

У номінації „Візуальні мистецтва“ – Борис 
Михай лов із проєктом „Випробування смер-
тю“.

У номінації „Література“ обрано переможни-
цею Оксану Луцишину з романом „Іван і 
Феба“.
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Могила Степана Бандери в Мюнхені. (Фото: 
Андрій Мельник)

Акція „Ні – з’їзду суддівської нечесті!“ біля „Президент готелю“. (Фото: 
Тарасов Володимир, Олег Давиденко, Укрінформ)

Учасники міжнародної наукової конференції. (Фото: Живе телебачення)
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 � Зеленський висловив співчуття 

ПЕРЕМИШЛЬ, Польща. – Президент України 
Володимир Зеленський 6 березня висловив 
співчуття родинам українців, чиї близькі заги-
нули та зазнали травм унаслідок аварії авто-
буса в Польщі. За попередньою версією поліції, 
водій не впорався з керуванням, у результаті 
чого автобус злетів з дороги та перекинувся. У 
лікарнях у різних містах Польщі перебувають 
35 українців, повідомив Генеральний консул у 
Любліні Василь Павлюк. Жертвами аварії, яка 
сталася вночі 6 березня на трасі неподалік 
Перемишля, стали п’ятеро громадян України.  
(Радіо Свобода)

 � Не буде літнього часу 

КИЇВ. – 3 березня Верховна Рада ухвалила у 
першому читанні законопроєкт про обчислен-
ня часу в Україні, яким пропонується скасу-
вати сезонне переведення годинників раз на 
пів року. Якщо закон ухвалять повністю, то в 
Україні більше не буде переходу на літній час, 
а постійно залишатиметься нинішній зимовий 
час. Тоді в період, коли в центральній Европі 
буде літній час, київський час співпадатиме із 
середньоевропейським, а різниця між київ-
ським та московським часом постійно буде 
одна година. Коли тепер востаннє переведуть 
стрілки годинників в Україні наразі невідомо. 
Виглядає так, що 28 березня вона ще перейде 
на літній час, а восени 2021 року – повернеться 
вже на постійний зимовий.  (ВВС)

 � Відрізали голову пам’ятника 

ПІДПЕЧЕРИ, Івано-Франківська  область. – 5 
березня вандали відрізали голову пам’ятника 
Тарасові Шевченку в селі біля Будинку культу-
ри. Правоохоронці встановили та розшукали 
двох 18-річних місцевих мешканців, які при-
четні до вчинення хуліганських дій.  (Українська 
правда, Радіо Свобода) 

 � Запровадили санкції проти 
Коломойського

КИЇВ. –  США запровадили санкції проти 
українського олігарха Ігоря Коломойського 
та його найближчих родичів. Про це йдеть-
ся в заяві Державного секретаря США Ентоні 
Блінкена, яку цитує Посольство США в Україні. 
Окрім самого І. Коломойського до санкцій-
ного списку потрапили його дружина Ірина 
Коломойська, дочка Анжеліка Коломойська 
та син Ізраїль-Цві Коломойський. „Цей крок 
робить Ігоря Коломойського та кожного з цих 
його найближчих родичів неприйнятними для 
в’їзду до США“, – йдеться в заяві Е. Блінкена. 
Відповідно до заяви, перебуваючи на посаді 
голови Дніпропетровської обласної держав-
ної адміністрації України з 2014 по 2015 рік, І. 
Коломойський брав участь у корупційних діян-
нях, що підривали верховенство права і довіру 
української громадськости до демократичних 
інститутів і процесів урядування, включаю-
чи використання свого політичного впливу та 
офіційної влади для особистої вигоди. „США 
продовжують підтримувати всіх українців, чия 
робота рухає реформи вперед. Державний 
департамент і надалі використовуватиме поді-
бні повноваження й інструменти, щоб спри-
яти відповідальності корумпованих суб’єктів 
у цьому реґіоні та в усьому світі“, – заявили у 
Вашінґтоні. (ВВС)

 � Подвоїлося число жінок у війську

КИЇВ. – Кількість жінок у Збройних силах 
України збільшилася майже вдвічі за сім років. 
Зокрема, у 2013 році військову службу відбува-
ли 16,557 жінок, а вже у 2020 році їхня кількість 
становила 31,757. З них у 2013 році 1,633 особи 
належали до офіцерського складу, а у 2020 
році цей показник підвищився до 4,810 осіб. 
Протягом 2014-2020 років понад 13,500 жінок 
отримали статус учасниць бойових дій. Ще 925 
жінок-офіцерок наразі обіймають командні 
посади. Загальна кількість жінок у війську нара-
зі – 56,726. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ДОВІДКОВЕ БЮРО

Зміни з наданням віз до США
24 лютого 2021 року  скасована Проклямація 

Президента США про призупинення в’їзду певних 
категорій іміґрантів, які становлять ризик для 
ринку праці США після спалаху коронавірусу 
(Президентська проклямація 10014). 

Починаючи з 16 листопада 2020 року, Посоль-
ство США в Україні не може надавати послуги з 
отримання неіміґраційних віз (включаючи візи К 
для наречених) у звичному обсязі. Ми відновимо 
надання цих послуг якомога раніше, однак, ми 
поки не можемо повідомити точну дату, коли це 
станеться.  Сплачений консульський збір залиша-
ється дійсним для запису на візову співбесіду до 
30 вересня 2022 року, в країні, де його було спла-
чено. Якщо у Вас є нагальна потреба відвідати 
США, заповніть заявку на призначення термінової 
співбесіди на нашому веб-сайті: https://www.
ustraveldocs.com/ua/ua-niv-expeditedappointment.
asp (для неіміґраційних віз), або надішліть елек-
тронний запит на KyivIV@state.gov для віз К (наре-
чені).

Президентські проклямації (9984, 9992, 9993, 
9996 і 10041) про заборону в’їзду іноземних гро-
мадян, котрі протягом 14 днів до прибуття в пункт 
перетину кордону США перебували на території 
певних країн, залишаються в силі. 

Посольство США у Києві обробляє іміґраційні 
візи США для громадян України та осіб, які постій-
но проживають в Україні.

Для звернення по іміґраційну візу, особа, яка 
бажає іміґрувати, повинна мати спонзора, який є 
близьким родичем та громадянином США або 
постійним мешканцем, або потенційним робото-
давцем у США , а також мати затверджену пети-
цію. Спонзор подає петицію на ім’я апліканта/іно-
земного громадянина до Служби громадянства та 
іміґрації США (USCIS). Ви можете переглянути 
Довідник категорій віз на сайті: usvisas.state.gov, 
щоб більше дізнатися про різні типи іміґраційних 
віз США, в тому числі про Диверсифікаційну візову 

програму.  Необхідно виконати всі кроки процеду-
ри звернення по іміґраційну візу або Диверсифі-
каційної візової програми на сайті: usvisas.state.
gov, для того, щоб розпочати процедуру звернен-
ня по іміґраційну візу.  Після того, як Служба гро-
мадянства та іміґрації США (USCIS) схвалить вашу 
петицію і Національний візовий центр закінчить 
обробку справи, або ви виграєте у Диверсифі-
каційну візову льотерію та Консульський центр 
Кентакі (КСС) закінчить обробку вашої справи, 
вам необхідно буде ознайомитися з інструкціями, 
наданими Національним візовим центром або 
Консульським центром Кентакі, а також із інфор-
мацією, представленою на цьому сайті, для отри-
мання подальших вказівок та інструкцій.

Посольство США в Україні

*  *  *
Польська газета в Ню-Йорку „Nowy Dziennik“ 6 

березня подала наступну інформацію:
Президент Джо Байден повернув можливість 

отримання права на постійне проживання в США  
через родинні зв’язки чи візову льотерію. Він ска-
сував розпорядження свого попередника, видане 
на початку пандемії коронавірусу, яке обмежувало 
такі можливості. 

У квітні минулого року Дональд Трамп наказав 
зупинити отримання так званих „зелених карт“ 
для більшости чужинців, в тому числі для тих, хто 
виграв у диверсійній льотерії, а також батьків, 
братів і сестер громадян США. 

Джо Байден скасував ці обмеження і пояснив, 
що вони не служать інтересам США, а швидше 
навпаки, оскільки не дозволяють членам сімей 
поєднатися зі своїми близькими. Вони також не 
сприяють тим секторам економіки, які потребу-
ють обдарованих осіб з усього світу. Оголошена Д. 
Трампом проклямація 10052, яка затримала 
надання віз на працю Н-1В, Н-2В, J  i L залишається 
в силі до кінця березня.

Відбувся Жіночий марш

КИЇВ. – 8 березня у світі відзначали Міжнарод-
ний день боротьби за права жінок і міжнародний 
мир. У Києві та інших містах України 8 березня 
відбувся Жіночий марш, присвячений неґативним 
наслідкам пандемії для жінок. 

Марш розпочався о 13-ій год. на Михайлівській 
площі. Її оточили кілька сотень правоохоронців.

Жінки принесли плякати із написами „Свобода, 
рівність, жіноча солідарність“, „Права жінок – пра-
ва людини“.

На початку акції на Михайлівській площі були 
присутні і противники заходу, учасники правора-
дикальної організації „Традиція і порядок“, які зая-
вили про „операцію з порятунку феміністок“. Їх із 
учасниками акції розділив „кордон“ поліції.

Жіночий марш мав на меті привернути увагу до 

проблем рівности прав жінок і чоловіків та домаш-
нього насильства. Серед вимог – ратифікація 
Стамбульської конвенції про боротьбу з домашнім 
насиллям. Цьогорічне гасло: „У пандемії жіноче 
обличчя“.

Під час пандемії рівень домашнього насильства 
в умовах карантину стрімко зростає, натомість 
відповідальність тих, хто здійснює насильство, 
досі не є безумовною перед законом. Також жінки 
становлять більшість працівниць у сфері соціяль-
них, освітніх послуг, а також у сфері охорони 
здоров’я, які опинилися під найбільшим ударом у 
часи пандемії. На жінок покладено догляд за літні-
ми родичами, виховання дітей, опікування за 
здоров’ям родини, хатні справи поряд із роботою. 
(Укрінформ, Радіо Свобода)

Марш жінок у Києві.  (Фото: Євген Котенко, Укрінформ)
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 � Народні депутати літали до Росії

КИЇВ. – Народні депутати від партії „Опозиційна 
платформа – За життя“ Ренат Кузьмін і Тарас 
Козак багато разів за час аґресії Росії на 
Донбасі літали до Росії і окупованого Криму з 
Росії. Абсолютним рекордсменом  виявився 
нардеп Р. Кузьмін, заступник генерального про-
курора часів президентства Віктора Януковича. 
З 2015 по 2019 рік він літав за маршрутом 
Москва-Симферополь-Москва (іноді Санкт-
Петербург-Симферополь) близько 240 разів. 
Народним депутатом Р. Кузьмін став лише вліт-
ку 2019 року, до того перебував у розшуку 
як фіґурант розслідувань, розпочатих після 
Майдану. Разом з Р. Кузьміним подорожували 
його однопартійці-народні депутати Т. Козак 
і Олександр Колтунович, а також помічник 
Віктора Медведчука Андрій Мартинов. Т. Козак 
літав з Москви також до Лондона, Болоньї, 
Франкфурта-на-Майні, Ніцци, Відня, Атен, 
Женеви, Белґрада, Стамбула і Дубаю. („Новая 
газета“)

 � Марченко пішла в політику

КИЇВ. – Дружина Віктора Медведчука і кума 
російського президента Оксана Марченко, 
проти якої 19 лютого ввели санкції, заявила, 
що вступає у партію „Опозиційна платформа – 
За життя“ (ОПЗЖ) . Вона  пішла в політику, щоб 
„продемонструвати свою політичну позицію“. 
В. Медведчук заявив 2 березня, що в попередні 
роки в О. Марченко вже були „пориви“ стати 
політиком, а тепер вона прийняла остаточ-
не рішення, і він її підтримав. Вона написала 
заяву в київську організацію ОПЗЖ і вступила 
в партію. Рада національної безпеки й обо-
рони України включила В. Медведчука та його 
дружину О.  Марченко в санкційний список, 
а причиною назвала фінансування терориз-
му. О. Марченко і цивільна дружина Тараса 
Козака Наталія Лавренюк є власницями 
Новошахтинського нафтопереробного заводу 
в Ростовській області, який фінансував бойови-
ків „ЛНР-ДНР“. („Українська правда“)

 � Загинули при виконанні обов’язків 

КИЇВ. – Від часу здобуття Україною незалежнос-
ти при виконанні службових обов’язків заги-
нув 1,671 працівник органів внутрішніх справ. 
Від коронавірусу  померли 22 поліцейських.  
(Укрінформ)

 � Провели фестиваль українського борщу

КИЇВ. – 5 березня відбувся фестиваль з при-
готування борщу, де учасники з 25 реґіонів 
України одночасно готували національну стра-
ву. Під час фестивалю відомий шеф-кухар Євген 
Клопотенко зазначив, що за два тижні буде 
подана заявка з включення борщу до немате-
ріяльної культурної спадщини ЮНЕСКО, щоб 
офіційно „освятити дорогу борщу“ до світової 
спільноти. (Укрінформ)

 � Проведуть конкурс ілюстраторів 

КИЇВ. – 5 березня  оголосили міжнародний кон-
курс ілюстраторів книг для дітей і юнацтва ім. 
Радни Сахалтуєва. У березні-квітні на конкурс 
прийматимуть  роботи учасників, а 1 червня, 
в Міжнародний день захисту дітей, автори-
тетне жюрі визначить лавреатів і перемож-
ців конкурсу. Їхні роботи ввійдуть до каталогу 
міжнародного конкурсу, ілюстрації візьмуть 
участь у виставках в Україні, Білорусі, Грузії, 
переможці також отримають грошові наго-
роди. Авторитетне жюрі очолить народний 
художник України Р. Сахалтуєв. Мета конкурсу 
- сприяння національно-культурному відро-
дженню України, збереження і розвиток інте-
лектуального потенціялу, розвиток і всебічна 
підтримка талановитих художників, ілюстра-
торів, графіків-дизайнерів, аніматорів, а також 
зміцнення творчої співпраці України, Білорусі 
та Грузії. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬПровели соціологічне дослідження поведінки молоді

Коронавірус: зареєстрували вакцину з Китаю

Діана Мотрук

ЛЬВІВ. – Студенти маґістерських про-
грам із медіякомунікацій та журналіс-
тики Українського Като лиць кого 
Університету (УКУ) провели соціологіч-
не дослідження поведінки молоді 
Львова в умовах пандемії. На базі отри-
маних результатів вони  запропонували 
рішення для покращення комунікації.

Під керівництвом завідувача катедри 
соціології УКУ доцента Віктора Сусака 
студенти провели опитування молоді 
Львова у  листопаді  2020 року. 
Предметом дослідження обрано рівень 
дотримання молоддю вимог карантину, 
а також рівень обізнаности та усвідом-
лености молодих людей щодо небезпек 
для них та їхнього оточення, внаслідок 
порушення карантинних вимог. В опи-
туванні взяло участь 454 респонденти. 

94,4 відс. респондентів відповіли, що 
вірять, що коронавірус існує, а 85 відс. 
відчувають ризик захворіти. Водночас 
більше половини опитаних цілковитою 
або більшою мірою відчувають страх 
від того, що відбувається, та періодично 
переживають стресові ситуації. Близько 
третини опитаних цілковито або біль-
шою мірою почуваються депресивно 
від того, що відбувається, їм складно 
зосередитися над виконанням завдань, 
вони також погоджуються, що пандемія 
погіршила їхній фінансовий стан. 

Результати дослідження та свої про-
позиції для комунікації з молоддю сту-
денти УКУ представили 26 лютого на 
міжнародній конференції „Integral 
Human Development in the Digital Age“. 

Дослідження допомогло з’ясувати, як 
молоді люди ставляться до пандемії, 
походження COVID-19, його небезпек і 
потреби застосовувати захисні засоби. 
Автори також звертали увагу на умови 
праці, навчання, дозвілля під час каран-
тину. Ще однією складовою частиною 
дослідження було самопочуття молодих 
людей – рівень тривоги, переживання, 
психологічного дискомфорту тощо.

Після отримання результатів соціо-
логічного дослідження студенти проа-
налізували ці дані, підготували аналі-
тичні висновки та рекомендації  як 
комунікувати з молоддю для того, 
щоби вирішити ті проблеми, які їм тра-
плялися найчастіше.

Під час презентації студентського 
дослідження відбулася панельна диску-
сія з представниками молоді, які розпо-
віли про власні історії трансформації 
під час карантину. 

Зараження коронавірусом станом на 10 берез-
ня: у світі захворіли 118,268,558 осіб, померли 2 
624,332 особи, одужали 93,935,876 осіб; у США 
захворіли 29,802,242 особи, померли 540,574 осо-
би, одужали 20,549,678 осіб;  в Україні захворіли 
1,416,438 осіб, померли 27,423 особи, одужали 
1,204,916 осіб.

*  *  *
Міністерство охорони здоров’я 10 березня оно-

вило розподіл на карантинні зони. У червоній зоні 
перебувають Житомирська, Івано-Франківська, 
Закарпатська, Чернівецька області. У помаранче-
вій зоні опинилися м. Київ і вісім областей: 
Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, 
Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська. 
Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 пере-
вищено у Києві та семи областях. Зокрема, при 
визначеному показнику рівня госпіталізацї в 60 
на 100 тис. населення у столиці станом на 9 берез-
ня він становить 68,8, у Вінницькій області – 111,5, 
у Житомирській – 82,8; у Закарпатській – 86,5; у 

Миколаївській – 68,1, у Хмельницькій – 63,4, у 
Чернівецькій – 81,9. Найвищий показник госпіта-
лізацій в Івано-Франківській області – 132,8 на 
100 тис. населення.

*  *  *
Міністерство охорони здоров’я України 10 

березня зареєструвало вакцину китайського 
виробництва „Sinovac“, яка називається „Коро-
новак“. Дане рішення було прийнято на основі 
вивчення реєстраційних посвідчень, матеріялів, 
які були надані виробником, щодо їхньої автен-
тичности, а також клінічних досліджень щодо без-
печности застосування вакцини. 

Це вже третя вакцина, яка отримала дозвіл для 
екстреного медичного застосування під 
зобов’язання в Україні. Раніше МОЗ зареєстрував 
вакцини для профілактики COVID-19 „Pfizer“ та 
„AstraZeneka“. Наприкінці 2020 року Україна укла-
ла угоду на постачання 1,9 млн. доз вакцини 
виробництва „Sinovac Biotech“.

Укрінформ
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 � Нова адміністрація – нові слова

ВАШІНҐТОН. – За розпорядженням Прези дента 
Джо Байдена, уряд впроваджує зміни в офіцій-
них документах, законах, веб-сторінках і пресо-
вих повідомлення щодо лінґвістичних термінів. 
Департаментові Національної безпеки (DHS) 
сказано 16 лютого, що термін „нелеґальний 
іміґрант” має бути змінений на „негромадя-
нин”. Департамент внутрішніх справ має писа-
ти з великої літери слова, які відносяться до 
племінних народів країни (індіян). Відвідувачі 
Білого Дому, коли виповняють контактну 
форму, можуть подати свою сексуальну орієн-
тацію, як лесбіянка, ґей, бісексуальна, трансген-
дерний і т. п. Це все є намаганням нової адмі-
ністрації змінити мову, яка панувала за попе-
редньої адміністрації Дональда Трампа. Прес-
секретар Білого Дому Джен Псакі сказала 24 
лютого, що „президент виразно сказав нам всім 
– слова мають значення” і що треба „відверну-
тися не лиш від діл, але й від роз’єднуючої і ціл-
ком зачасто ксенофобської мови попередньої 
адміністрації”. На веб-сторінці Білого Дому 
зникли посилання на Комісію ім. 1776 року, 
яку створив Д. Трамп для патріотичного вихо-
вання, тому що вона критикувала лібералів за 
твердження, що заснування США було очор-
нене рабством. Новий Державний секретар 
Ентоні Блінкен швидко усунув у Державному 
Департаменті заяву „етосу” дипломатів США, 
яку встановив його попередник Майк Помпео. 
В заяві була обітниця, що дипломат буде „від-
стоювати американську дипломатію” і працю-
ватиме з „незміннм професіоналізмом”. На її 
місце є заява, що „етос публічної служби просо-
чує робочу силу” і що працівники департаменту 
„не потребують пригадки про цінності, які ми 
поділяємо”. („The New York Times”)

 � Помер відомий коментатор

ПАЛМ-БІЧ, Фльорида. – Відомий консерватив-
ний коментатор Раш Лимбов помер 17 лютого 
від раку легенів. У 1988 році він розпочав свою 
однойменну програму, яка передавалася через 
56 радіостацій. Але впродовж 33-ох років вона 
зросла до найбільш розповсюдженої радіо-
програми у США. Щоденно її слухали до 27 млн. 
осіб, коли вона передавалася через понад 600 
станцій. 70-літній Р. Лимбов отримав численні 
нагороди за свою працю, включно з подякою 
від колишнього Президента Рональда Рейґана. 
Своє політичне „Вірую” він підсумував при кінці 
своєї промови на конференції консерватистів 
у 2009 році: „Ми віримо, що в преамбулі до 
нашої Конституції міститься безспірна істи-
на, що ми всі є обдаровані нашим Творцем 
певними невід’ємними правами, між ними є 
життя, воля, свобода й прагнення щастя”. Р. 
Лимбов був одним з перших, хто підтримав 
Дональда Трампа на президента в 2016 році, 
коли Д. Трамп був лише одним серед числен-
них республіканських кандидатів. У 2020 році, 
під час своєї традиційної річної промови про 
стан країни, Президент Д. Трамп подякував 
йому за його „десятиліття невтомної відданости 
нашій країні” і відзначив його Президентською 
Медалею Свободи – найвищою цивільною 
почестю Аме рики. („Fox News”)

 � Показали фільм про статки Лукашенка

МІНСЬК. – Опозиційний телеграм-канал 
„НЕХТА“ випустив фільм про статки Олександра 
Лукашенка. У перший день його подивилися 
понад мільйон разів, на другий – два мільйони, 
а на третій – три.  Населення країни складає 
близько 9 млн людей. У стрічці розповідається 
про 18 резиденцій, якими начебто користуєть-
ся О. Лукашенко. У фільмі йдеться про те, що О. 
Лукашенко користується автомобілями за сотні 
тисяч і навіть мільйони долярів, а також кіль-
кома літаками і вертольотом, пише золотими 
ручками і носить дорогий одяг. У стрічці ствер-
джується, що О. Лукашенко використав значну 
частину коштів, виділених Евросоюзом з 2014 
року, на особисті потреби. (ВВС)

АМЕРИКА І СВІТ Український „Ваґнерґейт“
Олег К. Романчук 
cпеціяльно для „Свободи“

„Так чи інакше все стане зрозуміло, все 
стане на свої місця і вишикується в єди-
ну красиву схему, ніби мереживо. Стане 
зрозуміло, навіщо все це було потрібно, 
бо все буде правильно“.

Льюїс Керролл. „Аліса в країні див“ 

31 грудня минулого року в ексклюзивному 
інтерв’ю телеканалу „Прямий“ п’ятий Президент 
України Петро Порошенко заявив, що в рамках 
міжнародного військового співробітництва прово-
дилася спецоперація по затриманню російських 
бойовиків так званої приватної військової компа-
нії (ПВК) „Ваґнер“.  Він зазначив, що як Верховний 
Головнокомандувач ЗСУ він у 2018 році санкціону-
вав згадану спецоперацію: „Я можу підтвердити, 
що це було питання нашого міжнародного вій-
ськового співробітництва. І мало це на меті зібра-
ти, витягнути і тих, хто брав участь у терористич-
ній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь у 
збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в 
Луганському аеропорту. І тих, хто робив терорис-
тичні атаки проти цивільного населення“. 
Порошен ко наголосив, що велика кількість пра-
цівників правоохоронних органів, СБУ, працівни-
ків розвідки готові давати свідчення по справі 
„ваґнерівців“. 

„Це і є державна зрада. І зараз треба встановити 
коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали 
цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплу-
тати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищую-
чи докази проведення цієї операції“, – висловився 
П.Порошенко.

Наприкінці березня ц.р. має відбутися прем’єра 
першої серії документального фільму міжнарод-
ної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat про 
скандальний зрив маштабної операції україн-
ських та іноземних спецслужб із затримання гру-
пи російських найманців так званої ПВК „Ваґнер“ і 
про те, хто в оточенні В. Зеленського ймовірно 
причетний до „зливу“ секретної інформації. 

Це - політичний удар по команді В. Зеленського, 
який все ще продовжує заперечувати проведення 
такої спецоперації.  Президент України назвав 
„маячнею“ інформацію про „злив“ спецоперації із 
затримання „ваґнерівців“.

„Володимире Олександровичу, ви дуже помили-
лися, коли намагалися стверджувати, що нічого 
цього не було“, – звернувся П. Порошенко в згада-
ному телевізійному інтерв’ю до В. Зеленського. – 
Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде 
представлена Україна, бо паскудити Україну по 
всьому світу я точно буду намагатися вам не дати“. 

До речі, ще у вересні минулого року колишній 
очільник Офісу президента Андрій Богдан в 
інтерв’ю журналістові Дмитрові Ґордону заявив, 
що спецоперація щодо „ваґнерівців“ зірвалася піс-
ля дзвінка людини з найближчого оточення 
Зеленського. За словами Богдана, „там все навіть 
гірше“. 

Керівник Bellingcat Хрісто Ґрозєв не сумнівається, 
що з огляду на значну кількість доказів операція 
таки проводилась.  Він вважає, що операція була 
продумана ґеніяльно. В інтерв’ю виданню „Новое 
время“ журналіст зазначив: „Я ніколи не бачив 
такого хорошого проєкту, який зробив із росій-
ських спецслужб посміховисько, клоунів. І потім 
держава відмовляється від цього виграшу і каже – 
ми цього не робили. Це для мене дуже дивно“.

Журналіст Bellingcat вважає, що операція могла 
стати безпрецедентним успіхом в історії спец-
служб: „Останній раз щось подібне робив ізраїль-
ський Моссад в Етіопії 70 років тому“.

Відповідаючи на питання про можливі причини 
провалу спецоперації, очільник Bellingcat припус-
тив, що міг бути наказ відкласти її фінальну фазу. 
Він назвав це „дуже поганим рішенням держави 
Україна“. Якщо йдеться про зраду, то, за словами 
Х.Грозєва, це міг бути „засекречений дзвінок“ або 
„навіть натяк, який нашими засобами не виявити“.

Хай там як, але з наближенням дня презентації 
фільму-розслідування Bellingcat в Офісі президен-
та України почали нервувати. Журналістам стало 

відомо, що Х. Грозєву телефонував особисто А. 
Єрмак. Головний редактор „Цензор.НЕТ“ Юрій 
Бутусов пише, що голова Офісу президента „обго-
ворював, як можна пояснити свою позицію, дізна-
тися, що буде у фільмі“. 

За інформацією тижневика „Дзеркало тижня. 
Україна“, прагнучи не допустити виходу фільму, 
найближче оточення Президента намагалося 
залучити до вирішення питання заступника голо-
ви МІ-6 Лі Лоуренса, який наприкінці лютого від-
відав Київ. Видання стверджує, що під час зустрічі 
у штаб-квартирі Головного управління розвідки 
Міністерства оборони України (ГУР МОУ) керівник 
військової розвідки Кирило Буданов і заступник 
голови Офісу презилента Роман Машовець нама-
галися переконати Л. Лоуренса, щоб МІ-6 вплину-
ла на Bellingcat і не допустила виходу фільму. 
Понад те, оглядач відділу міжнародної політики 
„DT.UA“ Володимир Кравченко пише, що через 
день високопоставленому британському розвід-
никові, цього разу в компанії із запрошеним на 
зустріч послом Великої Британії в Україні 
Меліндою Сіммонс, довелося вдруге вислуховува-
ти від Буданова та Машовця настійні прохання 
Банкової“.

Нагадаємо деякі фраґменти цієї малоприємної 
для української влади історії. 24 липня 2020 року 
начальник ГУР МОУ Василь Бурба (призначений 
на посаду президентом Порошенком) і перший 
заступник голови СБУ Руслан Баранецький (при-
значений на посаду президентом Зеленським) 
прибули до Офісу президента України для допові-
ді про проведення завершальної стадії операції.

Разом із В.Зеленським були присутні глава Офісу 
А.Єрмак, перший заступник секретаря РНБОУ – 
голова комітету розвідки Руслан Демченко, 
заступник глави Офісу з питань оборони Роман 
Машовець і секретар президента Марія Левченко. 
Вона, до речі, не мала допуску до державної таєм-
ниці, а отже не мала права бути на цій нараді.

А.Єрмак категорично наполягав на перенесенні 
операції, мотивуючи свою позицію тим, що веде 
переговори з помічником президента Росії Дмит-
ром Козаком, а затримання „ваґнерівців“ зашко-
дить початку перемир’я на Донбасі, запляновано-
го на 27 липня 2020 р.

В.Бурба і Р. Баранецький переконували В.Зелен-
ського, що операцію переносити не можна, оскіль-
ки терористи ось-ось будуть в Мінську, і вони вже 
зареєстровані на ранковий рейс літака 25 липня 
до Стамбулу. Тож зупинка операції може привести 
до її провалу.

Проте виліт „ваґнерівців“ таки було перенесено 
на 30 липня. У висліді всі 33 „ваґнерівці“ були 
затримані КҐБ Республіки Білорусь у ніч на 29 
липня 2020 року. 

Варто нагадати і про таке. 3 серпня під час нара-
ди у І.Зеленського керівник ГУР генерал-полков-
ник В. Бурба заявив, що операція провалена і при-
чина цьому – зрада. Він вимагав перевірити на 
поліграфі всіх, кому було відомо про операцію. 
Генерал наполягав, щоб перевірили його самого, 
А. Єрмака, Р. Демченка та Р. Машовця.

На повідомлення про існування ймовірного 
“крота” чи “кротів” в оточенні президента Зелен-
ський не зреаґував. Не було ухвалено жодного 
рішення щодо перевірки ймовірно причетних до 
скандалу. Офіційне розслідування провалу маш-
табної спецоперації так і не почалося. Натомість 
був звільнений із займаної посади В.Бурба.

За інформацією відомого журналіста Юрія 
Бутусова, цьогоріч з В.Бурбою зустрічалась довіре-
на особа президента Зеленського. Колишньому 
очільникові ГУР МО було запропоновано “відступ-
ні” – зайняти посаду посла України в Австралії в 
обмін на публічне спростування скандалу з “ваґ-
нерівцями“, відмови від інтерв’ю і будь-якої спів-
раці з Bellingcat. В. Бурба від цієї далеко не 
джентль мен ської угоди відмовився. 22 лютого 
2021 року його сім’я без попередженняя була 
виселена з будинку, що охоронявся, високопостав-
леного розвідника позбавили документів при-
криття. Втім Національна поліція таки спростува-
ла інформацію про те, що колишнього керівника 

(Закінчення на стор. 13)
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 � Схвалена нова вакцина проти вірусу

ВАШІНҐТОН. – США мають третю вакцину проти 
коронавірусу виробництва компанії „Johnson & 
Johnson”. Управління продовольства й медика-
ментів (FDA) оголосило це 27 лютого. Ця вакци-
на вимагає лише одну дозу щеплення й пови-
нна прискорити боротьбу з пандемією, яка вже 
вбила понад 510 тис. осіб у США. До початку 
літа компанія сподівається виробити й вислати 
100 млн. доз. в країні, а ґльобально – 1 млрд. 
доз до кінця року. („Associated Press”)

 � Про визнання за вакцину 

ВАШІНҐТОН. – На запитання, чи адміністрація 
Дональда Трампа повинна дістати визнання за 
поступ у виробленні вакцини проти корона-
вірусу, прес-секретар Білого Дому Джен Псакі 
сказала 4 березня, що ніхто „не заслуговує на 
визнання, коли пів мільйона людей в країні 
померли під час пандемії”. („Associated Press”)

 � Президентові Бразилії скасовано вирок

САН-ПАУЛО, Бразилія. – Суддя Верховного 
суду Люїз Фачіні 8 березня скасував вирок 
колишньому Президентові Люїзові Лула да 
Сільві. 75-літній Л. да Сільва був президентом 
в 2003-2010 роках і очолював ліву Робітничу 
партію. Він знову кандидував на президента 
в 2018 році, але програв, бо був двічі визна-
ний винним у корупції та відмиванні грошей. 
Засуджений до 12 років тюрми, він був звільне-
ний в 2019 році, коли суд вирішив, що він може 
перебувати на волі під час апеляції. Суддя 
тепер не виніс жодного рішення щодо вини Л. 
де Сільви. Рішення було виключно процедур-
ним, бо суд, котрий засудив президента не мав 
юрисдикції судити його. Л. Фачіні сказав, що 
справа тепер передається до федерального 
суду у федеральній окрузі країни. Теоретично, 
Л. да Сільва зміг би кандидувати на президента 
на другий рік. Але бразилійські засоби масової 
інформації повідомили, що Генеральний про-
курор Авґусто Арас, союзник консервативного 
Президента Жаїра Больсонаро, плянує оскар-
жити останнє рішення. („Associated Press”)

 � Купили фарбоване каміння

БЕРН. – Швайцарський трейдер „Mercuria 
Energy Group Ltd“ минулого літа закупив міді у 
турецького постачальника на суму 36 млн. дол. 
Коли ж вантаж прибув до Китаю, з’ясувалося, 
що в контейнерах замість металу було пофар-
боване каміння. Ще до початку подорожі з 
порту біля Стамбула до Китаю близько 6 тис. 
тонн чорнової міді у понад 300 контейнерах 
підмінили брусками, пофарбованими аеро-
зольною фарбою у колір напівочищеного мета-
лу. „Mercuria“, один з п’яти найбільших нафто-
трейдерів у світі, вимагає компенсації у турець-
ких і британських судах від постачальника міді 
„Bietsan Bakir“.  (ВВС)

 � Розбудовують таємний ядерний заклад

ДІМОНА, Ізраїль. – Аґенція „Асосіейтед Прес” 
25 лютого переглянула сателітні світлини, які 
вказують на найбільший будівельний проєкт 
за кілька десятиліть на таємному ядерному 
закладі Ізраїлю в епіцентрі програми атомної 
зброї. Ізраїль не відповів на запитання про 
цей проєкт і взагалі ніколи не визнавав навіть 
сам факт існування ядерної зброї в країні. З 
допомогою Франції Ізраїль секретно розпочав 
будову цього закладу при кінці 1950-их років у 
пустелі недалеко міста Дімони, 55 миль на пів-
день від Єрусалиму. Аналітики припускають, 
що Ізраїль має досить ядерного матеріялу на 
принаймні 80 бомб. У 1986 році, лондонська 
газета „Сандей Таймс” описала цей заклад і його 
ролю в ядерній програмі Ізраїлю. Інформацію 
передав газеті колишній технічний працівник 
закладу Мордехай Вануну. Розвідка Ізраїлю 
заманила його до Італії, звідки викрала його. 
За виявлення секретів Дімони він відсидів 18 
років у тюрмі, 11 з них – в одиночній ізоляції. 
(„The Guardian”)

АМЕРИКА І СВІТ

Встановлено нову літературну премію

Нова зброя для української армії

Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Нову 
літературну премію „Екс-
педиція“ започаткували на 
честь 90-річчя письменника, 
майстра пригодницького 
жанру Леоніда Тендюка у 
Катеринівській об’єднаній 
територіяльній громаді, що 
на Кірово градщині, за спри-
яння обласної письменниць-
кої організації.

Прозаїк-мариніст, автор 
численних повістей, романів, 
нарисів про мандри і пригоди  
Л. Тендюк простим моряком побував у багатьох 
куточках світу – на Сейшельських, Мальдівських,  
Гавайських, Соломонових островах, архіпелагах 
Бісмарка, Самоа, Фіджі, Кука, інших суходолах 
Індійського і Тихого океанів. Це - тільки частка 
його подорожей. Жоден український письменник, 
мабуть, не побував у стількох куточках земної 
кулі, як виходець зі степового села Володимирівки. 
Про ці мандрівки з-під його пера вийшли понад 30 
книг, які в минулому столітті видавалися багато-

тисячними накладами. Про це йшла мова на вша-
нуванні ювілею поета й прозаїка у Володими-
рівському будинку культури Кропивницького 
району, на його могилу неподалік батьківської 
хати лягли квіти вдячности від представників міс-
цевої влади, письменників з обласного центру, 
бібліотекарської спільноти, родичів ювіляра.

Віднині щороку, 3 березня, у Володимирівці вру-
чатимуть літературну премію „Експедиція“ ім. 
Леоніда Тендюка автору прозового твору чи пое-
тичної збірки. 

В’ячеслав Шрамович 
BBC News Україна

Українська армія взяла на озброєння „антимате-
ріяльну“ ґвинтівку „Аліґатор“для „роботи“ по 
ворожій техніці, вогневим точкам супротивника 
та живій силі, що ховається за укріпленнями.

„Антиматеріяльні ґвинтівки“ – це специфічний 
напрямок озброєнь, великокаліберні ґвинтівки, 
цілями для яких є не так жива сила супротивника, 
як матеріяльні об’єкти: легкоброньована техніка, 
бензовози, укріплення, склади чи інші елементи 

ПОДІЇ В УКРАЇНІ

Оголосили претендентів на здобуття 
Міжнародної премії ім. Івана Франка

КИЇВ. – Міжнародний фонд Івана Франка оголо-
сив претендентів на здобуття однойменної премії, 
якою відзначають науковців, чиї праці є вагомим 
внеском у розвиток соціяльно-гуманітарних дис-
циплін, мають міжнародне значення та ґрунту-
ються на засадах наукового осмислення історич-
них або сучасних процесів у культурі, політиці та 
суспільному житті України.

У 2021 році на здобуття Міжнародної премії ім. І. 
Франка було подано 26 наукових робіт з Австрії, 
Канади, США та України. Ініціяторами подання 
стали 11 закладів вищої освіти з Кембріджа, Дніп-
ра, Дрогобича, Івано-Франківська, Києва, Меліто-
поля, Луцька, Львова, Харкова;  шість наукових 
установ та чотири лавреати премії попередніх 
років.

За перемогу змагатимуться вчені з Канади, 
Литви та України. В умовах російської аґресії до 
участи у конкурсі не допускалися наукові роботи, 
подані з Росії.

Монографії претендентів охоплюють 20 науко-
вих дисциплін і написані двома мовами – україн-
ською та англійською.

Ім’я лавреата Міжнародної премії ім. І. Франка 
плянують оголосити наприкінці червня в Австрії 

(в Інституті славістики Віденського університету). 
Нагородження відбуватиметься на батьківщині І. 
Франка, у Дрогобичі, 27 серпня – у 165-ту річницю 
від дня його народження.

У 2016 році премію здобув Верховний Архи-
єпископ-емерит Української Греко-Католицької 
церкви, кардинал Католицької церкви Любомир 
Гузар. У 2017 році лавреатами стали професор 
Віденського університету, президент Міжнарод-
ної асоціяції україністів Міхаель Мозер та  акаде-
мік, почесний професор Львівського національ-
ного університету ім. І. Франка Олег Шаблій. У 
2018 році перемогу здобула професорка Україн-
ського Католицького Університету та Українсько-
го Віль ного Університету Ярослава Мельник та 
доцент катедри Східноевропейської історії Гель-
сінк ського університету Йоганнес Ремі. У 2019 
році нагороду отримала докторка філології 
Мілян ського університету Марія Ґрація Бартоліні. 
У 2020 році лавреатом став професор катедри 
історії України Полтавського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Коро-
ленка Ігор Сердюк.

Міжнародний фонд Івана Франка

Учасники відзначення 90-річчя Леоніда Тендюка. (Фото: Анатолій 
Саржевський)

„Аліґатор“ з оптикою та сошками. (Фото: ВВС)

(Закінчення на стор. 12)
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Нове про родину Тараса Шевченка

Галина Компанієць

Майже два століття триває дослі-
дження родоводу Тараса Шевченка. 
Свої наукові праці присвятили цій 
темі як видатні українські історики 
М. Костомаров, О. Єфименко, Д. 
Мордовцев, О. Кониський, так і про-
сті шанувальники творчости поета. 

Здавалося, всі архівні джерела про 
його родину вже ретельно дослідже-
но. Але нещодавно у документах 
Державного архіву Черкаської облас-
ти були виявлені нові документи, які 
д о п о в н ю ют ь  і с т о р і ю  р од и н и 
Кобзаря. Про це розповів головний 
спеціяліст відділу використання 
інформації документів цього архіву 
Максим Семененко.

Зі  свід чень родичів  Тараса 
Шевченка відомо, що його прадідом 
був Андрій Безрідний – козак, який 
прибув із Запорізької Січі до села 
Кирилівки (нині село Шевченкове 
Звенигородського району Черкаської 
области). Тут і одружився він з 
Єфросинією Шевчихою, донькою 
вправного чоботаря. Пішовши „в 
прийми“, за тодішніми звичаями 
Андрій узяв прізвище дружини – 
Шевченко. В Андрія та Єфросинії 
народилося троє синів: Олекса, 
Кіндрат та Іван. Саме Іван –  наймен-
ший син у родині, дід поета, згодом 
вплинув на світогляд молодого 
Тараса. 

Іван Шевченко тричі одружувався. 
Перша його дружина Горпина 
Сергіївна народила йому семеро 
дітей: Григорія (батько Тараса, при-
близно 1781 року), Омелька, Олену, 
Саву, Явдоху, Павла та ще одну 
Явдоху. Від другої дружини, Марфи 
народилася дочка Домаха. У третьої 
дружини Марії дітей не було. 

Та повернімося до нашої архівної 
знахідки. У фонді Звенигородського 
повітового суду є справа, тяганина 
по якій тривала 20 років – про супер-
ечку між поміщиками Браницькими і 
полковником Енгельгардтом за 
хутори і сади у 1827-1847 роках. І тут 
в и я в и л и  ц і к а в и й  д о к у м е н т : 
„Инвентари Ключа Ольшанского, 
составленные на грунте каждого 
селения по розне в октябре месяце 
1793 года“. В зазначених інвентарях 
по селу Кирилівка (яке входило тоді 
до Ольшанського ключа) під номе-
ром 98 записаний 60-річний Іван 
Шевченко та члени його родини: 
сини Григорій (батько Тараса), 
Омелян, Сава та його дружина  
Агрипина, їхня донька-підліток 
Олена, а також їхній слуга Процко і 
служанка Зиновія, обоє віком до 60 
років. 

На основі цих документів дослід-
ники стверджують, що родина Івана 
Шевченка (діда Тараса Шевченка) 

Велика біда – нереформоване судівництво
1 березня у Києві відбувся Всеукраїнський форум „Україна – 30. 

Розвиток правосуддя“. Суспільство почуло від президента Володимира 
Зеленського те‚ що бажало почути ще від першого‚ а відтак від усіх 
наступних президентів – про намір ґрунтовно реформувати судову 
систему. Трохи прикро: на тридцятому році відновлення державної 
незалежности  України – ще лише про намір. То можемо уявити‚ 
скільки гострих‚ болючих проблем створило для людей за три десят-
ки літ успадковане з радянських часів судівництво – від судів най-
нижчої‚ районової‚ ланки до Конституційного суду‚ що‚ за словами В. 
Зеленського‚ „став синонімом недовіри“. 

Хочемо зупинити увагу наших читачів на цій даті – 1 березня і на 
поквап ливо організованому форумі. Чому аж тепер? Вже ж добігає 
другий рік президентства В. Зеленського.

Чому влада не взялася за реформування судівництва раніше? 
Принаймні – негайно після того‚ як у листопаді минулого року комі-
тет Европейського пярляменту з закордонних справ розкритикував 
Україну за невипрадане зволікання  з радикальними змінами у судо-
вій владі. Евродепутати констатували‚ що ця влада в Україні вкрай 
дискредитована і не заслужила навіть найменшого довір’я в очах 
суспільства. Згідно з соціологією‚ сьогодні судам в Україні довіряє 
лише 1 відс. населення. 

Мало того – суди в Україні вже навіть не бояться виявляти свою 
політичну заанґажованість‚ а не бояться тому‚ що державні чинники 
справно використовують цю заанґажованість‚ щоб здійснювати полі-
тичний тиск на незалежні громадські політично-економічні інститути. 

Тоді ж закордонні об’єднання інвесторів остерегли українських 
виссокопосадовців‚ що тотальна недовіра до судової влади є найбіль-
шою перешкодою для інвестицій.

Цим також пояснюється нехіть Міжнародного валютного фонду до 
виділення Україні обіцяних  траншів. МВФ більше не хоче мати до діла 
з державою‚ в якій відсутнє правосуддя.

Але чи ми й нині можемо бути певні‚ що ця запізніла заява   В. 
Зеленського про реформу судів набуде практичного втілення? Чи не 
спонукана вона недавніми масовими протестами в Києві та багатох 
інших українських містах у зв’язку з неправедною‚ політично моти-
вованою  розправою над українським діячем зі зросійщеної Одеси‚ 
активним учасником Революції Гідности Сергієм Стерненком? 27 люто-
го у пртестній акції під Офісом президента В. Зеленського взяли участь 
щонаймене 10 тис. осіб. Сергія засуджено на сім років тюремного 
ув’язнання‚ і громадянське суспільство сприймає цей вирок‚ як помсту 
найактивнішим майданівцям. А суть справи така. У 2018 році на Сергія 
напали двоє бандитів-україноненависників. Захищаючись‚ він вдартив 
одного‚ й той помер. Другий негайно втік з місця події і з України.

Після масової акції київські активісти остерегли президента В. 
Зеленського‚ що протести будуть безперервними – аж до часу звіль-
нення С. Стерненка та „усіх інших політв’язнів“. 

То чи не задля заскоєння суспільства тепер В. Зеленський з такою 
рішушістю в голосі заговорив про реформування судової системи? 
Хоч питання наріло давним давно‚ і справа С. Стерненка – це лише 
одна з сотень подібних справ. В Европейському суді з прав людини 
на даний час  подано від  громадян України 8‚850 позовів стосовно 
грубих порушень в українських судах. 

Отож завдання дуже серйозне і дуже тяжке. Чи дасть собі з ним 
ради президент В. Зеленський?
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Сторінка перепису про родину Якима Бойка.

(Закінчення на стор. 12)
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З РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

Заборона стріляти – злочин
Українські військовослужбові на 

східньому фронті гинуть через забо-
рону міністра та інших чиновників 
стріляти в бік окупантів. Все, що 
нижче написано, формулюю в якості 
офіцера запасу Військово-морських 
сил України та юриста, котрий пра-
цював на лінії зіткнення в 2018-2019 
роках. Тобто, пишу про те, що знаю.

Конституція України має вищу 
юридичну силу в порівнянні з „мін-
ськими домовленостями“, підписани-
ми особами без законних повнова-
жень, законами, постановами, прези-
дентськими указами чи наказами 
військових командирів. У відповід-
ності до ст. 60 ніхто не зобов’язаний 
виконувати злочинні накази.

Наказ не стріляти в окупантів 
(тобто, заохочувати власною безді-
яльністю осіб, що зазіхають на тери-
торіяльну цілісність та недоторка-
ність України,  вбивають українців) 
також однозначно свідчить про 

пасивну участь у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, описаного ст. 
110 Кримінального кодексу України. 

Ті,  хто видає злочинні накази не 
стріляти в бік аґресора, як і особи, що 
виконують вказівки згаданих зрад-
ників, порушують військову присягу. 
А де в присязі присутні слова 
„зобов’язуюсь не стріляти по окупан-
там у відповідь на їхню стрілянину, 
вбивства моїх товаришів (щоб не 
провокувати їх чи спостерігачів від 
ОБСЕ, щоб не позбавляти власну 
родину частини моєї платні через 
штрафи командування)“?

Українські посадовці, що продуку-
ють накази, розпорядження на 
кшталт „просто припинити стріля-
ти“, в майбутньому обов’язково 
нестимуть кримінальну відповідаль-
ність.

Ян Чарнецький, 
Миколаїв

Сучасна жінка як музичний твір
Жіночність – внутрішній стан, а 

не тріюмф косметики і дизайну. 
Ідеальна жінка володіє маґнетиз-
мом, світиться  зсередини. Жіноча 
натура складається із землі і води, 
а душа – із вогню і повітря. Стра-
тегія життя: перетворення землі і 
води в вогонь і повітря, і, через 
метаморфози, навпаки.

Сучасна жінка, як музичний твір: 
вона може бути симфонією, піснею 
чи вуличної частівкою. В ідеалі 
вона – біблійна Пісня пісень. Як 
леґендарна Сара, яка народила 
царя Ізраїлю на 90-му році життя! І 
в 90 розцвіла, як в 25! 

 Цар Соломон присвятив краси-
вій зірці свого  гарему  надзвичай-
но еротичну пісню в Біблії. Жінка – 
це глибинна таємниця мистецтва і 
науки.  Дві  тисячі  років тому  
Демосфен пояснював древнім гре-
кам: „Гетер ми тримаємо заради 
насолоди, наложниць – для повсяк-
денного задоволення потреб нашо-
го тіла, дружин –  щоб народжувати 
законних дітей і мати вірну береги-
ню дому“. А в наш час, для економії 
наших грошей, українські  жінки 
змушені бути і гетерами, і налож-
ницями, і дружинами – три в одній. 
Та ще, при цьому,  треба зберігати 
вірність минулим зрадам, коли схи-
лялись до спокуси.

У світових фінансах починається 
епоха матріярхату. Джанет Єлен в 
свої 74 роки стала першою жінкою, 

яка очолила Міністерство фінансів 
США. Як  кажуть американці: без 
грошей не можна бути леді. Гроші 
роздягають одних жінок і одягають 
інших.  Чарівність і талант, краса і 
цнотливість  можуть стати старто-
вим капіталом в 2021 році. Як 
запевняв грецький мільярдер Она-
сіс: „Якби не було жінок, всі гроші 
світу нічого б не значили“. 

Майбутнє, як завжди, народжу-
ють жінки, а запліднюють чолові-
ки. У двигуні проґресу все більше 
жіночих сил. Ясновидці стверджу-
ють, що бачать весь ланцюжок 
народження людини, починаючи 
від сонячних променів, фотонних 
туманів, згустків енерґії,  молюсків, 
риб, рептилій і далі на хвилях  ево-
люції.  

На жаль, у світі немає „чистих“ 
жінок. Людина – це унікальна про-
порція двох хмарних вогнів: жіно-
чого і чоловічого. Якщо чоловік – 
це хмара в штанях, то жінка –  шта-
ни для цієї хмари. Суть фемінізму: 
„Звільнення жінок – це вивільнен-
ня жіночої частки в чоловікові і 
чоловічої – в жінці“. Так стверджу-
вала Коріта Кент (1918-1986), аме-
риканська художниця, колишня 
черниця. Висновок: Всі жінки одна-
кові – кожна неповторна!

Михайло Арошенко, 
редактор журналу „Горілка +“, 

Дніпро

Правда має свою силу, її не треба 
захищати, але треба засвідчити“.

Відтак розпочалось обговорення 
науковців про форми й методи 
репресивної політики радянської 
влади та її спецслужб, спрямованої 
на ліквідацію УГКЦ, закономірності 
й особливості застосування цієї 
політики у різних реґіонах та краї-
нах. 

Директор Інстит ут у історі ї 
Церкви, проректор УКУ говорив про 
історичні прецеденти у підготовці 
„Львів ського собору“ 1946 року:

„Правда, яка визволяє – це части-
на нашої мети, яку ставимо перед 
собою. Ми говоримо і вивчаємо 
минуле, щоб звільнитися і відкрива-
ти нові  перспективи.  Богдан 
Коцюрків у своїй монографії „УГКЦ і 
Радянський Союз“ висунув тезу, що у 
політиці нищення УГКЦ був не лише 
аспект атеїстичної логіки, а й імпер-
ської. Ті, хто сьогодні обороняє пра-
ва Церкви, повинні також спиратися 
на історичний досвід тієї глибокої 
вірности до своєї Церкви тих, які не 
піддалися на провокації радянської 
влади. Цю вірність ми бачимо під час 
Львівського „собору“.  

Заступник директора Інституту 
історії Церкви УКУ Роман Скакун: 
„Коли влітку 1944 року Галичина 
вдруге опинилася під радянською 
окупацією, перед владою постало 
питання – що робити з Греко-
Католицькою Церквою в умовах 
кардинально нової релігійної полі-
тики, яка почала формуватися 1943 
року. Довгий час влада вичікувала і 
приглядалась, оцінюючи ступінь 
лояльности Греко-Католицької 
Церкви до радянської дійсности. 

Тоді до Львова прибула аґентура, 
що працювала по львівських греко-
католицьких колах у другій полови-
ні 1944-першій половині 1945 років. 
Вона реґулярно інформувала органи 
безпеки про ставлення церковного 
керівництва до нової влади, погляди 
Митрополита Шептицького, їхні 
лояльні чи антирадянські вислов-
лювання, настрої, очікування тощо.

Загострили стосунки з радян-
ською владою дані про тісну 
пов’язаність греко-католицьких свя-
щеників з підпіллям ОУН і УПА. 
Аґентура доносила, що в приватних 
розмовах Мит рополит і решта духо-
венства співчувають підпіллю і спо-
діваються на перелом в ході війни. 
Відтоді в документах починають 
звучати нотки про зрадницьку і 
фашистську діяльність Церкви“. 

Доцентка Інституту історії Церкви 
УКУ Світлана Гуркіна: „Львів був 
центром Львівської Архиєпархії та 
осідком Митрополита Галицького і 

Кам’янець-Подільського. Тому тут 
зосереджувалося найбільше греко-
католицького єпархіального духо-
венства, яке було задіяне у парохі-
яльному служінні, різних душпас-
тирствах, церковній адміністрації 
(церковному суді, вихованні дітей, 
молоді, освіті семінаристів та крило-
сі).

Патріярх Йосиф Сліпий за п’ять 
місяців свого архиєрейського слу-
жіння доклав чимало зусиль для 
налагодження церковного життя, 
особливо в межах Львова. Він також 
продовжив традиції, які були в роки 
Другої світової війни – щочетверго-
вих зустрічей з духовенством, завдя-
ки яким міг забезпечити добру 
комунікацію між львівськими свя-
щениками. Ця традиція продовжила 
жити навіть після того, коли почали-
ся репресії проти духовенства.

Після арешту Глави УГКЦ Йосифа 
Сліпого і ще кількох священиків у 
Львівської капітули був обов’язок 
тимчасово обрати вікарія. 16 квітня 
отець-прелат Олександр Коваль сь-
кий скликав таке засідання. Вікарієм 
став настоятель архикатедри св. 
Юра о. Омелян Горчинський, але він 
зовсім не мав часу на виконання сво-
їх обов’язків. У КГБ про це швидко 
довідалися і його арештували. Така 
блискавична реакція була тому, що 
органи влади розчищали шлях на 
новосвяченого єпископа Макарія 
(Оксіюка)“.

Промовляли директор Інституту 
історії Церкви в Івано-Франківській 
академії Івана Золотоустого Руслан 
Делятинський, дослідниця періоду 
підпілля УГКЦ Катерина Будз, зас-
тупник декана історичного факуль-
тету Київського національного уні-
верситету ім. Т. Шевченка Тарас 
Пшеничний, науковий співробітник 
Інституту історії Церкви УКУ Воло-
димир  Мороз, незалежний дослід-
ник з Румунії Сільвіу Сана (Орадя), 
професор богословського факульте-
ту Пряшівського університету 
(Словаччина) Ярослав Цораніч, про-
ректор Київської духовної академії 
УПЦ Володимир Бурега, професор 
відділу новітньої історії Ґданського 
університету (Польща) Ігор Галагіда, 
провідний науковий співробітник 
Інституту прикладних проблем 
механіки і математики ім. Я. Підстри-
гача Олег Петрук, науковий співро-
бітник Інституту історії Церкви УКУ 
о. Тарас Бублик, завідувачка катедри 
історії Києво-Могилянської академії  
Наталія Шліхта, синкел у справах 
мирян Тернопільсько-Зборівської 
архи єпархії УГКЦ о. Іван-Андрій 
Говера, доцент катедри історії 
України Прикарпатського націо-
нального університет у ім.  В. 
Стефаника Олег Єгрешій.

Відділ інформації УКУ

(Закінчення зі стор. 1)

Міжнародна...

Проголошено Літературно-науковий конкурс Фундації УВУ
НЮ-ЙОРК. – Фундація Українського 

Вільного Університету (ФУВУ) оголо-
шує Літературно-науковий конкурс 
видань у 2020 році. Лавреати кон-
курсу будуть нагороджені грошови-
ми преміями від Фонду, створеного 
31 грудня 1997 року родинами 
Стефана і Емілії Воляників та 
Теодора і Софії Швабінських з Огайо 
в США, а також з додаткових фондів, 
дарованих самою Фундацією.  

Конкурс проводиться щороку.
Просимо висилати свої твори, які 

вперше з’явилися друком у 2020 році 
(не перевидання), до 30 червня 2021 
року на адресу бюра ФУВУ: Ukrainian 
Free University Foundation, 136 Second 
Avenue, New York, NY 10003.

Метою є відзначити найкращі нау-
кові праці з українознавчою темати-
кою та літературні твори різних жан-
рів, написані українською або англій-

ською мовами, що були опубліковані 
книжковим форматом в Україні чи в 
діяспорі у році перед роком прове-
дення конкурсу. Не допускаються 
праці  чи збірники, де більшість ста-
новлять передруковані матеріяли, і 
праці, до яких були причетні члени 
управи ФУВУ або члени жюрі. 
Розглядаються тільки надруковані 
праці, надіслані  авторами. До кон-
курсу приймаються також маґістер-

ські праці та докторські   дисертації   
випускників УВУ, які очікують публі-
кації.

Жюрі визначить лавреатів і вони 
будуть повідомлені та нагороджені 
на громадському зібранні в Україні, 
якщо буде можливим до кінця 2021 
року. 

За Фундацію УВУ
Аскольд Лозинський, голова

Стефан Слуцький, секретар
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Діана Мотрук

ЛЬВІВ. – Навчання, практичні навич-
ки і суспільна користь – три кити освіт-
нього підходу Service Learning. 
Український Католицький Універ-
ситет (УКУ) впровадив таку методику 
за зразком провідних університетів 
світу в рамках стратегії 2025 року 
„Університет, який служить“. 

Студенти та викладачі Школи жур-
налістики та комунікацій УКУ остан-
ніх пів року активно розпочали 
застосовувати підхід суспільно орієн-
тованого навчання на практиці, інте-
ґруючи його одразу в кілька проєк-
тів, пов’язаних з комунікаціями. 
Директор школи  та заступник дека-
на факультету суспільних наук о. 
Андрій Шестак разом із докторантом 
богослов’я Святославом Титуляком 
організував навчальну Школу хрис-
тиянського аніматора, в якій взяли 
участь 29 осіб із Рима, Турина, Ґенуї, 
Неаполя, Флоренції, Пізи та інших 
куточків Італії. Головною ідеєю про-
єкту було навчання майбутніх моло-
дих катехитів для служіння своїм 
спільнотам. Саме в такий спосіб сту-
денти можуть застосувати теорію на 

практиці, допомагаючи різним гро-
мадам та спільнотам. 

Втілювати практику служіння сту-
денти розпочали через розробку 
комунікаційної та PR-стратегії для 
готелю „Патріарший дім“ у Львові. У 
період карантину готель почав пра-
цювати з соціяльною метою, при-
ймаючи медичних працівників Льво-
ва на обсервацію. Студенти виріши-
ли долучитись до справи і запропо-
нували свою фахову підтримку. Так 
вони розробили комунікаційну стра-
тегію, яку готель використовувати-
ме впродовж наступних років.

Закріплювати практичні навички з 
користю для громади студенти про-
довжили й під час навчальної дисци-
пліни „Соціологічні дослідження“. 
Вони провели онлайн-соціяльне опи-
тування серед молоді Львова. Темою 
дослідження стала поведінка людей 
віком 16-35 років у період пандемії. 

Також нещодавно студенти у співп-
раці з журналом „Український тиж-
день“ видали друкований спецви-
пуск про відповідальність молоді. У 
цьому виданні вони підняли соціяль-
ні питання серед своїх однолітків і 
дали поштовх для роздумів та пере-

осмислення щонайменше 5-тисяч-
ний авдиторії. Оскільки випуск роз-
повсюджувався по мережі книгарень 
„Є“ безкоштовно, то автори-початків-
ці оголосили про збір коштів на сти-
пендію майбутньому студентові чи 
студентці Школи журналістики УКУ. 

Одним із останніх проєктів студен-
тів Школи журналістики та комуні-
кацій стало часткове залучення до 
розробки комунікаційної стратегії 
для молитовної ініціятиви „Вервиця 
єднає“ від УГКЦ. Також студенти взя-

ли участь у створенні пропозицій 
щодо майбутніх молитовних проєк-
тів. 

Бюро інформації УГКЦ успішно 
запустило проєкт „Вервиця єднає“ в 
мережу Facebook, де щоденно тран-
слюється молитва з різних парафій 
світу. 22 січня відбулося 100-е пряме 
включення. За цей час у молитві вда-
лося об’єднати учасників із 16 країн 
світу, щодня до молитви на вервиці 
приєднують понад 15 тис. осіб.

ЛЬВІВ. – Український Католицький 
Університет (УКУ) розробив профіль 
випускника, який включає сім крите-
ріїв: людяність, здатність приймати 
етичні рішення, фаховість та підпри-
ємливе мислення, громадянська 
активність, ґльобальна залученість, 
відповідальність і підзвітність, жит-
тєстійкість і адаптивність. Профіль 
став підсумком роботи та обгово-
рень з викладачами, студентами, 
керівниками програм і потенційни-
ми роботодавцями  та отримав схва-
лення ректорату і Сенату УКУ. 

За словами Президента УКУ Вла-
дики Бориса Ґудзяка, цей профіль є 
результатом тривалої і глибокої 
духовної застанови, яка випливає з 
місії УКУ, його конкретного історич-
ного досвіду і тверезої оцінки реаль-
них викликів, які стоять перед сус-
пільством у ХХІ ст., зокрема перед 
молодими людьми. 

У профілі випускника врахували 
також те, як УКУ може розвивати 
вищезгадані якості. Вони формують-
ся через кілька напрямків: світогляд, 

досвід, знання, навички та характер. 
До кожного із цих пунктів поданий 
детальний опис про те, як він прояв-
ляється в дії. 

Сенаторка УКУ Наталія Попович 
переконана, що розробка профілю є 
важливим дороговказом для форму-
вання нових поколінь студентів і 
випускників УКУ: „Мені дуже імпо-
нує, що університет у створенні про-
філю випускника сповідує той самий 
стратегічний і далекоглядний підхід, 
який відрізняє його від усіх інших. 
УКУ задається запитанням: чого 
хочемо досягнути у перспективі ряду 
років, і тоді плянує свій шлях до цієї 
точки річними стратегіями“.

Софія Опацька, проректорка з нау-
ково-педагогічної роботи УКУ, декан-
засновниця Львівської бізнес-школи 
наголошує, що при розробці профілю 
робоча група, сенатори і представни-
ки ректорату врахували ґльобаль-
ний контекст: „Ми проаналізували 
виклики сьогодення, щоб подивити-

Оксана Палій

ЛЬВІВ. – Софія Опацька – прорек-
торка з науково-педагогічної роботи 
Українського Католицького Універ-
ситету (УКУ), декан-засновниця 
Львів ської бізнес-школи, авторка 
низки публікацій на сторінках „Еко-
но мічної правди“, а також перекладу 
книги Іцхака Адізеса „Ідеаль ний керів-
ник. Чому ви не можете ним стати, і 
що робити з цього приводу?“.

Пропонуємо розповідь С. Опацької 
про лідерство, засади успішної кому-
нікації зі студентами. 

„Щодо лідерства, то для мене є прі-
оритетом не те, над яким проєктом 
чи завданням я працюю, а з якою 
командою. І коли я приходжу в 
команду, на будь-яку позицію, то 
мені важливо, хто мій лідер, керів-
ник. Важливо, щоб я взорувалася на 
нього чи неї, щоб він чи вона були 
прикладом певних цінностей, які 
стають і твоїми цінностями, аби ліде-
ри вели за собою. Відповідно, для 
людей, які працюють у моїй команді, 
також намагаюся бути добрим при-
кладом. 

Щодо комунікації зі студентами, то 
студенти насправді дуже розумні, 
багато вміють і знають. Моє завдан-
ня як викладачки – модерувати про-
цес, скерувати їх у той чи інший 
напрямок. Однак під час карантину 
ми всі зіткнулися з низкою викликів, 
зокрема як будувати комунікацію в 
онлайні. Адже так важливо мати зво-
ротній зв’язок від студентів, відчува-
ти емоційну реакцію авдиторії на те, 
що я розповідаю. Під час дистанцій-
ного навчання зберегти цю атмосфе-
ру живого спілкування  цілковито не 
вдається. 

У моїй викладацькій практиці з 
переходом у гібридний (змішаний) 
формат стався цікавий випадок. Я 

читаю вибірковий курс про підпри-
ємливе мислення, який можуть оби-
рати студенти різних факультетів, 
тож в авдиторії представлені різні 
спеціялісти. І десь на середині курсу 
я усвідомила, що не знаю як вигля-
дає половина моїх студентів (бо час-
тина з них включені онлайн, а части-
на сидять в масках), тож якби мені 
довелося зустріти їх у коридорі, то я 
б не знала, що вона чи він вчаться на 
моєму курсі. Окрім того, я пережива-
ла, що не відчуваю емоційного 
зв’язку зі своїми студентами. Однак, 
коли наприкінці курсу вони письмо-
во поділилися власними управлін-
ськими висновками про навчання, я 
побачила, що навіть дистанційно 
комунікацію вдалося все-таки вибу-
дувати, вона є ефективною і цінною 
для студентів. Тож вирішила, що курс 
має ще багато потенціялу до покра-
щення на наступний рік. 

Підсумовуючи тему лідерства, 
ефективної комунікації зі студента-

Студенти та викладачі Школи журналістики та комунікацій. (Фото: УКУ)

УКУ може служити майбутньому

Визначено профіль випускника УКУ Розповідь про лідерство

НОВИНИ  УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Свято випускників Українського Католицького  Університету. (Фото: УКУ) Софія Опацька

(Закінчення на стор. 13) (Закінчення на стор. 12)
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НОВИНИ  УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛЬВІВ. – У 2016 році благодійний 
фонд „Повір у себе“, заснований 
Віктором та Іриною Іванчиками, 
започаткував в Українському 
Католицькому Університеті (УКУ) 
конкурс наукових проєктів для під-
тримки наукової діяльности викла-
дачів. Того ж року відбувся конкурс 
серед викладачів та академічних 
співробітників УКУ на проведення 
індивідуальних, інституційних чи 
колективних досліджень, спрямова-
них на суспільно актуальні академіч-
ні та практичні професійні теми.

На конкурс було подано 13 науко-
вих проєктів, які охопили історію, 
богослов’я, суспільні науки, філосо-
фію, технології, бізнес-освіту, світ-
ську і релігійну педагогіку, психоло-
гію. Конкурсна комісія обрала сім 
найкращих проєктів, що отримали 
одноразові ґранти.

Серед переможців був Володимир 
Хіцяк, академічний менеджер про-
грами з управління технологіями 
(MSc in Technology Management) 
Львівської бізнес-школи УКУ. Тема 
його дослідження – „Технології май-
бутнього та етичні виклики. Дослі-
дження потенційних етичних про-
блем, які можуть бути спричинені 
новими технологіями“. З ним мала 
розмову Діана Мотрук.

— Ви є експертом філософії, 
богослов’я, маркетинґу, захисту 
даних, також працювали у пресі. Як 
змогли поєднати так багато сфер?

— Я виріс у релігійній сім’ї, яка 
мала тісні контакти з підпільною 
церквою УГКЦ, але не можу сказати, 
що коли-небудь особливо розглядав 
релігійну кар’єру. Я мріяв бути ліка-
рем, але, з огляду на проблеми з 
корупцією, мені не вийшло вступити 
до медичного університету.

— Повертаючись до конкурсу 
наукових проєктів, хочу запитати, 
чому вирішили взяти участь і що 
він вам дав?

— Це був час, коли ми тільки поча-
ли проєкт „Етика і технології“. Тоді я 
навчався на програмі з управління 
технологіями у Львівській бізнес-
школі УКУ, де часто піднімали питан-
ня етики у використанні нових тех-
нологій. Наприклад, ми говоримо 
про штучний інтелект, віртуальну 
реальність, і одразу хтось з авдиторії 
починав розпитувати викладача про 
вплив технології, її використання 
тощо. Колеґи у Львівській бізнес-
школі запропонувати зробити 
дослідницький проєкт.  Взяти участь 
у конкурсі мені порадила проректор-
ка з педагогічної роботи УКУ, декан-
засновниця Львівської бізнес-школи 
Софія Опацька.

Під час здійснення проєкту ми 
намагалися бути гнучкими, адже час-
то одні цілі і формати переростають 
в інші. Річ у тім, що такого досвіду в 
проведенні дослідження ніхто в 
Україні не мав. Тому на початку ми 
провели аналізу етичних проблем, 

спричинених сучасними технологія-
ми. Це було близько 20-ти інтерв’ю з 
лідерами технологічних компаній та 
провідними експертами. Рухаючись 
далі, ми зрозуміли, що є запит на 
навчальні програми. Відповідно, ми 
почали їх опрацьовувати та розро-
бляти відповідні продукти. Таким 
проєктом була літня філософська 
школа „Нові технології, соціяльні 
медія і майбутнє демократії“, прове-
дена спільно з філософським факуль-
тетом УКУ. Далі ми отримали пропо-
зицію від керівників програми 
„Етика-політика-економіка“ УКУ роз-
робити факультативний курс „Етика 
і технології“. Я його розробив і вже 
третій рік викладаю.

Сучасні технології — це інстру-
мент, ідея об’єднання людини і маши-
ни (робота, андроїда) в єдину сут-
ність, де людина збагатиться можли-
востями машини, натомість машина 
отримає людські риси. Влас не, у цьо-
му сенсі технології перетворюються 
на ціль. Однак, коли вони є інстру-
ментом, то ми не можемо оцінювати 
„хороші вони чи погані“, бо все зале-
жить від того з якою метою їх вико-
ристовуємо.

Важливо розуміти, що майбутнє не 
є суцільно технологічним. Чимало 
дослідників говорять про те, що люд-
ськість буде „товаром“ майбутнього, 
якщо так можна висловитися. Власне 
тому власники технологічних гіган-
тів намагаються своїх дітей вихову-
вати без надмірного впливу техноло-

гій. Треба розуміти, що не спроста це 
відбувається. Досвід людської особи 
нікуди не зникне, і здатність реф-
лексувати, будувати стосунки, розу-
міти історичний досвід, стане ваго-
мою перевагою. Тому нам краще ста-
вати людьми, що використовують 
технології і здійснюють власну 
місію, ніж просто машиною в люд-
ській подобі.

Якщо розібратися, то весь розви-
ток технологій спрямований на 
обмеження чи знищення страждань 
людини. Прихильники „технологіч-
ного“ розв’язання цієї проблеми 
покладаються на майбутню здат-
ність штучного інтелекту (або так 
званого „суперінтелекту“) проаналі-
зувати всі можливі дані і зв’язки між 
ними, і в такий спосіб запропонува-
ти екзистенційні відповіді.

Технології майбутнього і людство

Володимир Хіцяк

УНСоюз оголошУє приділ
стипендій та нагород

для студентів на 2021-2022 навчальний рік

Ukrainian National Association, Inc.
2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054 
800-253-9862 ext. 3035

Кандидати на стипендії або нагороди мусять:

l  Бути активними членами УНСоюзу щонайменше два роки  
до 1-го червня 2021 року;
l  під час останніх двох років, мати полісу мінімальної вартості 
$5,000 (не включає поліс Термінового страхування);
l   Бути прийнятими на студії до університету в СшА або в 
Канаді.

Аплікація на стипендію або нагороду від УНСоюзу мусить бути 
вислана до 1-го червня 2021 року.

за точними інформаціями телефонуйте до головної Канцелярії 
УНСоюзу або відвідайте сторінку “Наші Пільги” на інтернетній 
мережі УНСоюзу:

www.UNAInc.org



No. 11СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 12 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ10

Фундація дякує за підтримку!

Подяка Фундації від Миколи Жулинського

„Просвіта“ на Луганщині діє

Приходи та витрати Фундації  
ім. Івана Багряного в 2020 роціВід часу появи попередньої сторін-

ки Фундації ім. Івана Багряного при-
слали пожертви на різні потреби в 
Україні та діяспорі такі банки та осо-
би:

25,000 дол. – зі спадщини Галини 
Воскобійник, колишнього голови 
Фундації, яка померла, з продажі її 
посілости; 5,000 дол. – Віра і Богдан 
Боднаруки для Товариства Україн-
ської Мови (ТУМ); 1,000дол. – Ніна 
Сакун (з них 750 дол. на видання 
спогадів Миколи Руденка, 150 дол. 
для Фундації та 100 дол. для журна-
лу „Бористен“); по 2,000дол. – 
Фундація „Самопоміч“ Української 
Федеральної Спілки „Самопоміч“ в 
Чикаґо (з них по 1,000 дол. для ТУМ 
та журналу „Бористен“), Василь 
Стан (з них більша сума Фундації та 
решта – для журналів та газет Украї-
ни) та Фундація „Спадщина“ банку 
„Певність“ в Чикаґо для ТУМ;  800 
дол. – Галина Свічковська (з них по 
400 дол. для потреб Фундації та для 
журналу „Березіль“);  по 500 дол. – 
Валентина Лімонченко для журна-
лу „Березіль“ та Ореста  Фединяк для 
журналу „Бористен“; 300 дол. – 
Тамара Ошарчук на гуманітарну 
допомогу Україні; 268 дол. – Віктор 
Рудь (з них 148 дол. на пачку харчів 
для вояків, 100 дол. на пресовий 
фонд „Бористен“ та 20 дол. – перед-
плата журналу „Бористен“ особі в 

Україні); по 250 дол. – Леонід Якоб
чук на видання журналу „Бористен“ 
та Олександер Полець (з них 100 
дол. для Фундації, 90 дол. для журна-
лу „Бористен“ та на три передплати 
журналу особам в Україні), 225 дол. – 
Валентина Чудовська для потреб 
„Бористену“ та Бюлетеня „Наша 
Церква“;  150 дол. – Володимир 
Дмит рюк на допомогу захисникам 
України від російських терористів;  
по 100 дол. – Роман Воронка на 
потреби Фундації, Ольга і Василь 
Карпенки (з них по 50 дол. для сиріт 
та вояків), Аскольд Лозинський для 
журналу „Березіль“, на видання спо-
минів Миколи Руденка прислали 
Оксана Огар, Оксана Павлик, 
Лариса Діяк та Олена Кульчицька–
Папіж в пам’ять Андрія Папіжа; 60 
дол. – Валентина і Василь Пан чи
шини для Січеславського сиротин-
ця;  по 50дол. – Атанас Кобрин на 
видання книги „Ув’язнені чорно-
бривці“, Олександер Власенко для 
сиріт, Софія і Андрій Смик для 
потреб Фундації, Олена Свириденко 
на ліки для вояків та Євген Безус на 
видання книги; 25 дол. – Віктор 
Бабанський на потреби Фундації. 

Управа Фундації щиро дякує всім 
жертводавцям й прохає і далі підтри-
мувати Фундацію своїми пожертва-
ми.

Мені вкрай прикро, що я своєчасно 
не подякував за присудження мені 
премії ім. Івана Багряного – письмен-
ника великого таланту, гордого і 
принципового борця за незалеж-
ність України, полум’яного публіцис-
та, який вірив у неминуче звільнен-
ня від більшовицького гніту та від-
родження своєї Батьківщини.

Мені приємно згадати, що в дале-
ких 1970-их роках, коли я вперше 
відвідав у США свого батька, який за 
покликом І. Багряного вирішив не 
вертатись до СРСР, прочитав за бать-
ківською порадою наявну у його 
скромній бібліотеці віршовану сати-
ричну повість ,,Антон Біда – герой 
труда”. Згодом у Філядельфії в бага-
тющій бібліотеці проф. Мирослава 
Лабуньки я відшукав роман ,,Тигро-
лови” і буквально за одну ніч ,,про-
ковтнув” цей твір. Неймовірне вра-
ження справив на мене роман, захо-
пив своєю пристрасною енерґійніс-
тю авторського самовираження і 
величним злетом нескореної україн-
ської людини до висот свободи. 
Звісно, я тоді прочитав і блискучий 
політичний памфлет ,,Чому я не хочу 
вертатись до СРСР?”, романи ,,Сад 
Гетсиманський”, ,,Людина біжить над 

прірвою”, інші його твори – поетичні 
збірки, комедію-сатиру ,,Генерал”.

Повторюю, творчість І. Багряного 
справила на мене велике емоційне 
враження, а головне своїм рішучим і 
художньо довершеним розвінчуван-
ням тоталітарної системи СРСР. Я 
гордий з того, що ініціював прове-
дення першого в Україні, тоді ще 
радянській, літературного вечора, 
присвяченого І. Багряному, в примі-
щенні Київської консерваторії, що 
активно обстоював, як член Шевчен-
ківського комітету, відзначення І. 
Багряного Державною премією Укра-
їни ім. Тараса Шевченка. Символічно, 
що цей видатний письменник, книги 
якого були перекладені багатьма 
мовами світу, став першим лавреа-
том Шевченківської премії з-поміж 
української діяспори.

Мені приємно і я щиро вдячний 
Фундації ім. І. Багряного за честь 
бути одним із лавреатів цієї пре-
стижної премії, першим лавреатом 
якої був Іван Дзюба, а за 2020 рік — 
славетна Ліна Костенко.

Із щирою вдячністю і глибокою 
повагою

 Микола Жулинський, 
Київ

Прийміть наші щирі привітання і 
щиру подяку за визнання нашої 
скромної просвітницької діяльности 
на благо рідної України та відзначен-
ня мене високою нагородою Фундації 
ім. Івана Багряного. Вона надихає на 
активнішу працю і подвижництво. Та 
й сам процес вручення нагород у 
Дніпрі, як і спілкування з відзначени-
ми номінантами, посприяв піднесен-
ню нашої активности. Безумовно, 
труднощі та складнощі завжди були і 
будуть. Але цього року вони особливі. 
На Луганщині вигоріло понад 20,000 
гектарів лісів, згоріло 1,500 будівель, 
згоріло 37 сіл, безробіття, бездоріж-
жя, висока смертність. І все це – у 
сільській місцевості. До того ж, вирує 
пандемія. Лікарні – переповнені. 
Недуга забрала й кількох наших про-
відників та активістів – як на непід-
контрольній нам Луганщині, так і на 
контрольованій частині та на 
Київщині. Перехворіла і моя родина, а 
дружина досі ніяк не видужає. 
Лікування надзвичайно дороге.

У шпиталі ось уже понад два місяці 
перебуває і голова Всеукраїнського 
товариства  „Просвіта“ Павло 
Мовчан. Він переніс складну опера-
цію (видалили тромб), але на постій-
ному зв’язку з просвітянами. Є труд-
нощі, перш за все фінансові, з видан-
ням нашої газети „Слово Просвіти“. 
Нині вона виходить під орудою Л. 
Голоти, яка дещо стабілізувала ситу-
ацію.

Думається, що наступного року 
ситуація дещо покращиться, бо роби-
мо для цього все можливе. Хоча й 
цей рік (у зв’язку з загальною ситуа-
цією в Україні) буде для нас важким. 
До того ж слід підготуватися до від-

значення 30-річчя Незалежности, 
чергового з’їзду „Просвіти“ та VII 
Всесвітнього форуму українців.

Складними були у нас і вибори до 
місцевих органів влади. Депутатом 
Полтавської обласної ради обрали 
тільки М.  Кульчинського.  На 
Луганщині в кожному районі в серед-
ньому по три депутати обрано від 
„Европейської солідарності“. На жаль, 
стосовно переселенських організа-
цій – там нам не вдалося провести 
своїх кандидатів.

Але працюємо... Видали 10-те 
видан ня книги „З історії Луганського 
козацтва“ Ігоря Саєнка. Готуємо і про-
ведемо заходи, присвячені пам’яті 
жертв Голодоморів в Україні, до 
100-річчя від дня народження видат-
ного луганця Миколи Руденка. Прове-
ли роботу і буде створене Вижгород-
ська міська „Просвіта“, підтримуємо 
морально, матеріяльно і дописами 
газету „Слово Просвіти“, проводимо 
акції для підтримки наших хлопців у 
фронтовій зоні. Нарешті й мого сина 
призвано до лав Національної ґвардії, 
і служить він у Львові.

Уважно слідкували за президент-
ськими виборами у США. Раді, що 
вони все ж таки проведені демокра-
тично. Сподіваємося, що й надалі 
американська демократія сприятиме 
зміцненню демократичних тенден-
цій в Україні та нашої Незалежности 
й Державности.

Зичимо вам міцного здоров’я і 
творчої наснаги!

Нехай Господь і надалі оберігає Вас 
та надихає на нові праведні звершен-
ня!

Володимир Семистяга, 
Луганська область

У 2020 році Фундації прислали 
66,365 дол.: дві Фундації банків 
„Самопоміч“ та „Спадщина“ банку 
„Певність“ в Чикаґо та спадщина 
колишнього голови Фундації ім. І. 
Багряного Галини Воскобійник та 50 
осіб на різні потреби в Україні та в 
діяспорі.

Прізвища жертводавців та банків 
та суми їхніх пожертв та на які цілі ті 
пожертви давались Фундація пода-
вала та сторінці Фундації в газеті 
„Свобода“ та в Бюлетені Фундації.

З каси Фундації в 2020 році видано 
65,480 дол. на видання різних книг, 
на допомогу воякам, що на сході 
України чинять опір російським 
терористам, на лікування поранених 
вояків в Україні та тим, що лікуються 
в США, на харчі родинам поранених 
вояків, сиротам, видавництвам, жур-
налам „Універсум“ у Львові, „Борис-
тен“ у місті Дніпро, „Березіль“ у Києві 
та газетам „Світ-інфо“ в Чернігові, 
газеті для дітей і дорослих „Журав-
лик“ у Харкові.

Найбільшу суму – 18,500 дол. – 
вислано в місто Дніпро, представни-
кові Фундації і редакторові журналу 
„Бористен“ та Бюлетеня „Наша 

Церква“ Фіделеві Сухоносові для пот-
реб воякам, на лікування поранених 
та на харчі їхнім родинам, сиротам та 
на конкурс творчої молоді.

16,000 дол. дано Товариству Укра-
їн ської Молоді ім. Тараса Шевченка, 
яке очолює Віра Боднарук і яке допо-
магає обласним „Просві там“ України 
у виданні книг для дітей та в розви-
тку незалежної і демократичної 
України, щоб молодь та її батьки 
розмовляли мовою українською, а 
не мовою Путіна. На видання книг, 
приготованих Сергієм Козаком, 
О л е к с а н д р о м  Ш у г а є м ,  В і р о ю 
Соловйовою, головою видавництва 
„Кліо“ та іншими особами,  Фундація 
дала 15,000 дол.  Лізі Українських 
Меценатів, членом якої є Фундація 
ім. І. Багряного і котра кожного року 
влаштовує конкурси української 
мови, наша Фундація дала в 2020 
році 4 тис. дол.

Менші суми висилали в 2020 році 
Острозькій та Києво– Могилянській 
академіям, Українському Вільному 
Університетові, УВАН, Фундації 
US-Ukrаіnе, Українському Націо-
нальному Музеєві в Чикаґо та іншим 
українським установам США.

Дописи і листи до Фундації ім. Івана Багряного,  
членські внески і пожертви просимо посилати на адресу: 

Bahriany Foundation 
19669 Villa Rosa Loop, Fort Myers, FL 33967

Сторінку редаґує Олексій Коновал

Вісті Фундації ім. Івана Багряного 
Березень 2021 року, ч. 232
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була, вочевидь, досить замож-
ною, адже господар міг собі 
дозволити мати служників. У 
цьому документі записані всі 
родини, що мешкали в Кирилівці, 
і лише кілька з них тримали у 
своєму господарстві слуг і служа-
нок. 

До речі, в інвентарі села Кири-
лівки, окрім родини Івана Шев-
ченка, записані ще родини 
Онистрата й Іська Шевченків. Не 
виключено, що всі вони могли 
бути родичами. 

У Моринцях на Звениго-
родщині мешкали дід Тараса по 
материнській лінії Яким Бойко 
та баба Параска. У цьому доку-
менті (під номером 109) записа-
но родину матері поета: голова 
Яким Бойко, дружина Параска до 60 
років, син Павло, дочки-підлітки 
Дарія та Катерина (мати майбутньо-
го поета).

Порівнюючи інвентарні книги 
володінь „Действительного тайного 
советника Василия Васильевича 
Энгельгардта“ за 1793 та 1796 роки, 
побачили, що в родині Якима Бойка 
народилася ще одна дівчинка.  

Крім того, в інвентарі 1796 року 

описано деякі сільські господарські 
будівлі – корчму, комору, льох, шпих-
лір (приміщення для зберігання 
борошна) тощо.

Отже, пошуки нових архівних 
матеріялів з історії родини поета і 
художника Тараса Шевченка трива-
ють. Адже представники родини 
поета сьогодні живуть не лише в 
Україні, а родинне дерево Шевченків 
та Бойків розгалужене по всьому 
світу. 

Відкрийте для себе найкращий спосіб 
насолоджуватися життям в 

Miriam Apartments 
Clifton, New Jersey

Серед прекрасного заміського довкілля, у своїй квартирі з доданими послу-
гами – однокімнатній чи з одною спальнею, почувайте себе конфіденційно 
і незалежно. Оселя «Miriam Apartments», розташована на 13-акровій площі 
«Daughters of Miriam Center/The Gallen Institute», доступна для осіб похило-
го віку старших 62 років та/або немічних. Самостійне проживання в апар-
таментах – це лише один з аспектів безперервної допомоги, що надається 
в «Daughters of Miriam Center». Що б не було вашої потребою – незалежне 
проживання, реабілітація або кваліфікований медичний догляд – «Daughters 
of Miriam Center» пропонує все це в одному місці. Вступний внесок не по-
трібен.

Мешканцям квартир надаються: 

• Консультації з питань здоров’я 
• Соціяльні послуги 
• Прибирання кімнат
• Кошерна вечеря*

• Активне дозвілля
• Цілодобова охорона
• Пастирські поради
• Допомога у транспортуванні

«Daughters of Miriam Center/The Gallen Institute» не дискримінують осіб з огляду 
на расу, колір шкіри, релігію, стать, інвалідність, сімейний стан чи національне по-
ходження. Кваліфіковані особи повинні мати право на федеральні субсидії через 
програму HUD, розділ 8.

* Кошерна вечеря є обов’язковою і за додатковою платою.

Miriam Apartments at 
Daughters of Miriam Center/The Gallen Institute, 

135 Hazel Street, Clifton, NJ 07011.

Щоб відвідати нас або отримати аплікацію, 
просимо телефонувати: 973- 253-5310.

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

Сторінка справи про суперечку між 
поміщиками Браницькими і полковником 
Енгельгардтом.

(Закінчення зі стор. 6)

Нове про родину...

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
Округи Ню Інґленд

повідомляє, що 

Річні Загальні „Zoom“ Збори
відбудуться

в суботу, 27 березня 2021 року, о 2-ій год. по пол.
Участь у зборах просимо зголосити до 26-го березня 
до Мирона Колінського, myron.kolinsky@yahoo.com

У нарадах зобов’язані взяти участь члени управи 
окружного комітету, конвенційні делеґати, 
та по два делеґати від наступних відділів:

59, 67, 206, 238, 241, 253, 254, 277, 387, 414

Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо. 

У нарадах візьмуть участь:
Юрій Симчик – Головний Секретар УНСоюзу

Слава Горбатий – Радна УНСоюзу

За управу Округи:
Мирон Колінський, Голова округи
Христина Мельник, Заступник голови
Богдан Добощак, Секретар
Слава Горбатий, Касир

ми, треба розуміти, що робота у сфе-
рі освіти насправді – не для всіх. Маю 
на увазі, що ти не відразу бачиш 
результати своєї праці, а радше у 
довгостроковій або середньостроко-
вій перспективі. Причому комуніка-
ція не обмежується лише авдиторі-
єю, де ти прочитала лекцію. В УКУ 
ми намагаємося творити певне інте-
лектуальне середовище з етичними, 
духовними цінностями. А результати 
цієї роботи видно щонайшвидше за 
кілька років: хтось з випускників від-
крив свій бізнес, і ти думаєш: „О, як 
класно“, хтось став депутатом 

Верховної Ради, і впроваджує зміни в 
країні, хтось створив громадську 
організацію, яка допомагає бідним, 
хтось поїхав вчитися за кордон на 
маґістерську програму. В кожного 
складається по-різному, але ти 
бачиш, що твоя праця не даремна, 
вона приносить свої плоди, і, як 
результат, відбуваються позитивні 
зміни в суспільстві, але це стається 
не миттєво. Спілкування зі студента-
ми навіть після закінчення навчання 
нікуди не зникає, просто якість цієї 
комунікації стає іншою. Так чи інак-
ше, процес і результати роботи при-
носять задоволення, радість відкрит-
тів, а також мотивацію для подаль-
шої праці.

(Закінчення зі стор. 8)

Розповідь...

У номінації „Музичне мистецтво“ 
— Олек сандра Андрусик (дирек-
торка аґенції), Євген Шималь ський 
(співзасновник аґенції), Катерина 
Сула (виконавча продюсерка), 

музич не аґентство „УХО“ – цикл 
„Архітектура голосу“.

У номінації „Театральне мисте-
цтво“ – Олександр Бегма (компози-
тор), вистава „Verba“ за мотивами 
драми-феєрії Лесі Українки „Лісова 
пісня“ Національного академічного 
драматичного театру ім. Івана 
Франка. (Укрінформ)

(Закінчення зі стор. 1)

Оголосили лавреатів...

фронтової інфраструктури.
Цим такі ґвинтівки відрізняються 

від звичайних снайперських.
На Донбасі з початку війни зі скла-

дів витягували старі протитанкові 
однозарядні рушниці зразка 1941 
року системи Дегтярьова й проти-
танкові самозарядні рушниці зразка 
1941 року системи Симонова. Раніше 
їх можна було зустріти переважно у 
фільмах про Другу світову війну, 
однак на початку війни на Донбасі 
вони почали з’являтися на укріпле-
них позиціях з обох боків, наприклад, 
на тому ж Донецькому летовищі. 

Але старі радянські рушниці 
мають дуже низьку точність. Їхній 
контур ствола надто тонкий і влучи-
ти у ціль на відстані далі, ніж 500 
метрів, було важко.

Прийнята ж на озброєння нова 
ґвинтівка „Alligator“ в цьому пляні, за 
словами військових, і потужніша, і 
влучніша.

Ґвинтівка „Snipex Alligator“ – роз-
робка харківських зброярів. З 2014 
року вони займаються виробни-
цтвом крупнокаліберної стрілецької 
зброї. Всі деталі, включно зі стволом, 
за їхніми словами, – українські.

Калібр – 14,5х114 мілімерів. Такі 
набої використовують у крупнокалі-
берних кулеметах, що стоять на бро-
нетранспортерах. Це робить „Алі-
ґатор“ досить потужним вогневим 
засобом.

Максимальна дальність польоту 
кулі – до 7 кілометрів, на відстані 1,5 
кілометра куля пробиває 10–міліме-
трову броньову плиту.

„Аліґатор“ – не однозарядний, а 
має магазин на п’ять набоїв, що під-
вищує скорострільність.

(Закінчення зі стор. 5)

Нова зброя...

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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ся, як на них відповідаємо. Робоча 
група взяла до уваги аналітичні зві-
ти різних міжнародних організацій 
щодо компетенцій які будуть затре-
бувані на ринку праці у майбутньо-
му“. 

Заступник проректора з навчання, 
викладання та міжнародної діяль-
ності, викладач програми „Етика-
п о л і т и к а - е ко н о м і к а“  Д м и т р о 
Шеренговський розповідає, що фор-
мування студента відбувається не 
лише під час навчання на основній 

програмі, а йдеться також про духо-
вну формацію, міжнародний компо-
нент: „Нашим завданням було поди-
витися і подумати, кого б ми хотіли 
випускати? Для цього ми розробили 
профіль, де визначили пріоритетні 
якості. До уваги взяли критерії з кон-
цепції інтеґрального людського роз-
витку та  християнського виховання. 
Також ми спробували оцінити, за 
методикою різних міжнародних 
аґенцій, які ж виклики чекають на 
наших випускників. На перетині цих 
складових ми виокремили якості, 
якими мав би володіти випускник 
УКУ“.

Відділ інформації УКУ

(Закінчення зі стор. 8)

Визначено профіль...

ГУР МО, носія надважливих держав-
них секретів, позбавили державної 
охорони.

Ще б пак, 31 березня 2017 року в 
Маріуполі підірвали автомобіль, в 
якому перебував заступник началь-
ника відділу контррозвідки управ-
ління СБУ Донецької области пол-
ковник Олександр Хараберюш. Того 
ж року, 27 червня, був учинений 
замах на командира спецназу ГУР – 
полковника Максима Шаповала. Від 
потужного вибуху він загинув на міс-
ці...

Безумовно,  жодна держава світі не 
застрахована від появи шпигуна у 
вищих ешелонах влади. Але в такій 
дражливій ситуації як скандал з „ваґ-
нерівцями“ надто оптимістично очі-
кувати, що Білий Дім наважиться 
надати Україні статус основного 
союзника США поза НАТО (major non-
NATO ally).

В інтерв’ю програмі Axios для 
каналу HBO В.Зеленський загадав 
про перспективи членства в Північ-
ноатлантичному альянсі: „Ми вдячні 
за все. Але якщо ми, українці, і Украї-
на хоче бути рівноправним членом 
альянсу, рівноправним членом 
НАТО… Це одне з найважливіших 
питань безпеки – тієї самої безпеки, 
про яку говорить президент Байден. 
У такому разі в мене є дуже просте 
питання: пане президенте, чому ми 
досі не в НАТО?“

В. Зеленському навряд чи було 
доречно ставити Джо Байденові таке 
питання, не давши раду зі скандалом 
з провалу спецоперації розвідки. 
Адже завдано відчутного політично-
го ляпаса репутації та авторитету 
української держави.

Непрофесійні дії української влади 
(надто коли йдеться про захист 
секретів держави) не можуть не 
породжувати на Заходу поважні сум-
ніви стосовно надійности та перед-
бачуваности українського керівни-
цтва як партнерів. 

Страусина позиція української вла-
ди, тотальне замовчування/запере-
чення вкрай підозрілої історії лише 
посилює недовіру в суспільстваі до 
високопосадовців.

Найвище державне керівництво 
України зіткнулося з кризовою ситу-
ацією, описаною в багатьох підруч-
никах зі зв’язків з громадськістю і 
книжках, присвячених методам 
управління. Подія сталася, система 
зруйнована, інформаційне висвітлен-
ня ситуації почало розвиватися неза-
лежно від бажання Офісу президента 
і ґаранта Конституції замовчати про-
вал спецоперації. Через свій непро-

фесіоналізм українська влада почала 
панікувати, робити помилки.

У кризовій ситуації передусім тре-
ба бути чесним і відкритим. Але 
замість того, щоб визнати реально 
існуючу проблему і розробити відпо-
відну стратегію, влада не знайшла 
нічого ліпшого, ніж заперечувати 
очевидні речі та іґнорувати опри-
люднені документи. Вже розсекрече-
ні. Заперечувати очевидне – погано, 
не заперечувати – ще гірше. Дово-
диться обирати те, що погано, але не 
гірше поганого. У висліді був вибра-
ний помилковий алгоритм поведін-
ки: влада взялася переконувати сус-
пільство і світ, що спецоперація не 
проводилась, а отже й не було витоку 
конфіденційної інформації. 

В інформаційному потоці держав-
ного рівня найцікавішими, найцінні-
шими, ключовими  є заперечення, 
спростування. Це - абетка кожної 
поважаючої себе розвідувальної 
служби. Тому політичні аналітики, 
розвідники дуже пильно стежать за 
тим, хто саме і що саме заперечує, 
відтак намагаються зрозуміти при-
чину такої поведінки. 

Саме на цьому й акцентує керівник 
Bellingcat Х.Грозєв: „Для нас завжди 
виклик, коли держава щось запере-
чує. Ми завжди намагаємося відреа-
гувати на таке. Зазвичай держава, 
яка все заперечує, – це Росія. І ось 
вперше відбулося так, що факт, який 
здавався очевидним, заперечує 
Україна“.

27 серпня минулого року в етері 
ток-шов „Право на владу“ на телека-
налі „1+1“ ексгенпрокурор Юрій 
Луценко розповів про маштабну спе-
цоперацію українських спецслужб, 
яку почали проводити ще 2018 року і 
яка могла мати величезний успіх у 
протистоянні з Росією. 

4 вересня 2020 року, інформаційну 
бомбу підірвав народний депутат від 
„ Е в р о п е й с ь ко ї  с о л і д а р н о с т и “ 
Володимир Ар’єв. Він заявив, що в 
його розпорядженні є повний пакет 
документів щодо всіх „ваґнерівців“, 
задокументованих українськими 
спецслужбами. Це, зокрема, протоко-
ли розшифрувань розмов вербуваль-
ника з „ваґнерівцями“, підписані 
старшим слідчим СБУ, підозри, які 
подавались до суду й підписані від-
повідальною особою Офісу генераль-
ного прокурора.

На думку депутата, все це „дово-
дить цинічну брехню влади, яка 
намагалася приховати факт прове-
дення цієї операції, яка насправді є 
унікальною й показує, наскільки 
якісно українські спецслужби навчи-
лися працювати в бойових умовах з 
2014 року“. В.Ар’єв зажадав негайно-
го створення Тимчасової слідчої 
комісії. Не вдалося. Навіть після того, 

як він оприлюднив частину „ваґне-
рівських“ документів. 

У державах сталої демократії існує 
система нагля ду за роботою спеці-
яльних служб. Так, у США в 1994 році 
був ухвалений закон „Про розвіду-
вальні служби“, у складі парляменту 
створений Комі тет у справах розвід-
ки та безпеки США, здійснюється 
безперервний моніторинґ роботи 
спецслужб з боку Конґресу та його 
профільних комітетів. Існує Комісія у 
справах спеціяльних служб Сейму 
Республіки Польща. Нічого подібного 
в Україні досі немає.

10 вересня у приміщенні інформа-
ційної аґенції „Інтерфакс-Україна“ в 
Києві відбулася прес-конф ренція 
„Загрози національній безпеці 
України“, яку провели Юрій Луценко і 
Олександр Турчинов. Присутні мали 
можливість довідатись про ймовірні 
подробиці спецоперації, брутально 
проваленої на фінальному етапі вна-
слідок зливу цілком таємної цілком 
інформації з владних кабінетів. 

12 вересня 2020 року генпроку-
рорка Ірина Венедиктова повідоми-
ла, что в Державному бюро розсліду-
вання відкрито справу за фактом 
можливої спецоперації…

Виконуючий обов’язки директора 
ДБР Олексій Сухачов на засіданні 
Верховної Ради 3 березня 2021 року 
запевнив присутніх, що справу про 
зрив спецоперації щодо „ваґнерівців“ 
активно розслідують, проводяться 
допити, в тому числі глави Офісу пре-
зидента А. Єрмака. 

Минулого року електронна пети-
ція з вимогою створення парлямент-
ської тимчасової слідчої комісії (ТСК) 
з розслідування справи „вагнерівців“ 
13 вересня набрала на сайті Верхов-
ної Ради необхідні для розгляду 25 
тисяч голосів. 16 вересня народний 
депутат Роман Костенко від фракції 
„Голос“ зареєстрував у парляменті 
проєкт постанови про створення 
ТСК.

Однак „слуги народу“ вирішили за 
ліпше прислухатися до „арґументів“ 
народного депутата Нестора Шуфри-
ча: „Цієї слідчої комісії у Верховній 

Раді України не буде, тому що не було 
доповіді, не було спецоперації, це - 
абсурд. З точки зору парляментсько-
го контролю ми можемо перевіряти 
тільки ту інформацію, яка нам вигля-
дає достовірною“...  

5 березня ц.р. В.Ар’єв з трибуни 
Верховної Ради закликав негайно 
створити парляментську Тим часову 
слідчу комісію з розслідування зриву 
спецоперації по затриманню „ваґне-
рівців“. Він наголосив, що Офісу пре-
зидента Зеленського не вийде зро-
бити вигляд, ніби нічого не було. 
„Спочатку в Офісі Президента запере-
чували, що була взагалі така спецо-
перація. Потім злилися. І всі, хто 
говорив про злив спецоперації „ваґ-
нерівців“, ходили на допити в ДБР, де 
їх питали, де вони цю інформацію 
отримали“, – нагадав В.Ар’єв. – Зараз 
ми переходимо до етапу торгу, коли 
заступник Єрмака говорить про те, 
що „можливо, це попередній Прези-
дент злив цю спецоперацію“. Таким 
чином вони визнають, що спецопера-
ція щодо „ваґнерівців“ принаймні 
існувала. Хоча не можуть навіть 
додуматися до того, що лише чинний 
президент може мати доступ до 
деталей спецоперації на фінальному 
етапі“. 

Чи підштовхне Володимира Зелен-
ського фільм-розслідування Belling-
cat до усвідомлення  конечої потреби 
ухвалення давно назрілих кадрових 
рішень для зміцнення національної 
безпеки і для нього самого? Чи зро-
зуміє український президент важли-
вість функцій розвідувальних служб 
і як треба з ними співпрацювати?

Чи, можливо, в  Офісі президента 
плянують спеціяльною ухвалою 
РНБОУ заборонити художній фільм 
про про зрив операції з „ваґнерівця-
ми“, який за інформацією П. Поро-
шенка збирається знімати всесвіт-
ньо відома компанія Netflix? 

Дарма. Переглянувши кінострічку, 
глядачі і в США, і в інших країнах сві-
ту так чи інакше матимуть змогу 
зрозуміти, як саме президент Зеле н-
ський вирішує питання національної 
безпеки України.

(Закінчення зі стор. 4)

Український „Ваґнерґейт“

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
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ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

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

МИХАЙЛО КОЗЮПА
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
MICHAEL KOZIUPA
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

973-723-4387
mkoziupa@outlook.com

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
CHRISTINE BRODYN

Licensed Life Insurance Agent  
Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347
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KULINSKI MEMORIALS
809 SOUTH MAIN STREET • MANVILLE, NJ 08835

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

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

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

Син покійних вже д-ра Петра й Анізії Мірчуків, Ярема народився 
13 січня 1948 року в Мюнхені, Німеччина. Виростав і виховувався у 
місті Філядельфія, куди переїхав з родиною в 1952 році. Здобув на-
укові ступені маґістра з історії та бібліотекарства на університетах Ля 
Саль і Дрексел. Працював учителем, бібліотекарем і програмістом 
для банків і консультативних фірм. Належав до молодечої організації 
СУМ, був членом управи Осередку СУМ у Філядельфії та довголітнім 
інструктором на сумівських спортових таборах. Був учителем історії 
України у філядельфійській Нашій Українській Школі. Любив і вправ-
ляв різні види спорту, був прекрасним змагуном відбиванки, тенісу, 
настільного тенісу та вищої кляси шахіст. Робив дослідження для 
створення баз статистичних даних гравців копаного м’яча, на які по-
кликаються дослідники спорту і за що покійний отримав признання 
в Бібліотеці Конґресу.

Похоронні відправи відбулися в Балтиморі 2 березня та 4 березня 
у Філядельфії в Українській католицькій церкві Христа Царя і на Укра-
їнському цвинтарі св. Марії у Факс Чейсі.

Вічна Йому пам’ять!

брати - о. митрофорний протопресвітер Роман Мірчук
  д-р Ігор Мірчук
ближча і дальша родина в США, Канаді та в Україні.

Пожертви в пам’ять Покійного можна складати на: 
United Ukrainian American Relief Committee, 
1206 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111.

Ділимося сумною вісткою, 
що в четвер, 25 лютого 2021 року, 

несподівано відійшов у Божу вічність 
наш найдорожчий Брат і близький 
Друг для багатьох його приятелів,

св. п.

мґр. Ярема Юрій 
МІРЧУК

Товариство Української Мови ім. Шевченка-США
ділиться сумною вісткою з членами та громадою,

що 26 лютого 2021 року відійшла у вічність

св. п. Стефанія Шандра
активна, довголітня членка Товариства Української Мови 
(ТУМ) та Союзу Українок Америки в Чікаґо і на Фльориді.

Св. п. Стефанія довгі роки була скарбником 84-го Відділу СУА 
в Чікаґо і брала активну участь у культурному житті української 
громади. З рамени Товариства Української Мови та 84-го Відділу 
СУА брала активну участь в організуванні літературних вечорів в 
Українському Інституті Модерного Мистецтва в Чікаґо та фінансо-
во підтримувала висилку в Україну книжок друкованих в діяспо-
рі, стипендії для дітей з незаможних родин, друкування дитячої 
літератури, поміч колишнім політв’язням та поміч пораненим на 
Донбасі українським воїнам.

Відійшла у вічність шляхетна людина, яка любила свою Батьків-
щину і її народ!

Вічна Їй пам’ять!
За управу ТУМ,
проф. Віра Боднарук, голова

народжений 28 липня 1934 року 
в с. Поромів, Володимир Волинський, Україна.

Панахида відбулася 10 лютого в Українській церкві Покрови Пре-
святої Богородиці в Рочестері, Ню-Йорк, а похорон – 15 лютого на 
цвинтарі св. Андрія Первозваного у Савт Бавнд Бруку, Ню-Джерзі.

Володимир Пилишенко (Мірко) під час війни жив у Німеччині. У 
1950 році переїхав до Рочестеру, США. Здобув вищу освіту в Рочес-
терському технологічному інституті (RIT). Протягом 36 років викла-
дав мистецтво у SUNY Brockport та інших університетах Рочестеру. 
Мистець, педагог, правозахисник, активіст та громадський діяч, Мір-
ко віддано служив українській громаді Рочестеру. Він брав активну 
участь у церкві св. Покрови. Багато років був директором бібліоте-
ки та членом Ради директорів в Українській Федеральній Кредито-
вій Спілці Рочестеру. Його колекції українських книжок зберігаются 
в Рочестерському Університеті та в центральній бібліотеці в Дніпрі, 
Україна. Він був членом Пласту впродовж 75 років, працював у Ро-
честерській Пластовій Станиці, де доклав багато зусиль для розвитку, 
добра і дії Станиці та в загальному для добра Пласту. Він був визна-
чним членом 10-го Куреня Уладу Пластунів Сеньйорів „Чорноморці’’, 
ч. 92 (псевдо „Гарпун’’). Одним з його визначних успіхів у Пласті є його 
праця у розбудові та діяльності Морського пластування. „Гарпун“ 
був знаний і поважаний у Пласті як ілюстратор пластової тематики. 
Його ілюстрації можна часто знайти у пластових виданнях. Він був її 
творцем і протягом 20 років директором Української колекції-архіву 
майже 100-літньої історії української громади в Рочестері. Ця збірка 
під назвою „Українська Рочестерська колекція’’ надана для загально-
го вжитку в Університеті Рочестер.  

У смутку залишаются:
дружина  - Ірма Топпер Пилишенко
доньки  - Орися Пилишенко з чоловіком Андрієм Веббер, 
      Катя Колцьо з чоловіком Богданом Колцьо  
внуки  - Настя Веббер, Зенон і Аксель Колцьо
родини  - Інґе Шайт, перша жінка Слава Вітковицька-Пилишенко
ближча і дальша родина у США, Канаді й Україні.

Замість квітів, пожертви приймаются на: 
Розвиток Пласту на сході і півдні України. Чеки виписані на Plast 

Conference Inc., в пам’ять Мірка Пилишенка, ЧМ, просимо висила-
ти на адресу Bohdan Sawycky, 297 Clarksville Rd., West Windsor, NJ 
08550-1413. 

Також на “Ukrainian Rochester Collection”, In memory of Wolodymyr 
Pylyshenko. Чеки вислати до Betsy Henner, University of Rochester, 
Office of Gift and Donor Records, 300 East River Road, Box 270032, 
Rochester, NY 14627.

All donations will be tax deductible and a Тhank-you letter with tax 
donation receipt will be mailed.

Вічна Йому пам’ять!

У глибокому смутку повідомляємо, 
що 8 лютого 2021 року 

відійшов у Божу вічність 
св.п. 

Володимир (Мірко) 
ПИЛИШЕНКО
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