
Добірку новин про відзначення дня народження 
Тараса Шевченка підготувала аґенція Укрінформ.

КИЇВ
У столиці 9 березня відзначили 207-у річницю 

від дня народження Тараса Шевченка. Зранку кия-
ни поклали квіти до пам’ятника Кобзареві у парку 
Т. Шевченка. 

У Музеї книги і друкарства України відбулася 
презентація видання „Слідчо-наглядові справи 
Тараса Шевченка (1847-1859). Факсиміле“ у двох 
книгах. Це перша повна академічна публікація 
шевченківських документів такого типу. 

14 березня у Музеї театрального, музичного та 
кіномистецтва України відбувся концерт „Тарас 
Шевченко і українська пісня“. Центральна бібліо-
тека ім. Т. Шевченка для дітей м. Києва провела 
щорічний проєкт „Іду з дитинства до Тараса“. Діти  
деклямували вірші  Т. Шевченка.

*  *  *
Посольство США в Україні у 207-ий день наро-

дження Т. Шевченка нагадало про його зв’язки зі 
США та дружбу з афроамериканським актором 
Айорою Олдріджем. Про це розповів заступник 
радника з питань освіти та культури Скот Вітмор. 

У світі та Україні вшанували ШевченкаХто додасть  
„тринадцятий пункт“?
Олег К. РОМАНЧУК 
спеціяльно для Свободи

3-4 березня у форматі вебінару відбувся 
дводенний 12-й щорічний американсько-
український діялог з питань безпеки (12th 
Annual US-Ukraine Security Dialogue) під назвою 
„Розкриття підходу нової адміністрації до най-
більш актуальних питань безпеки в Україні“.  

Через тиждень, 10 березня, відбувся Київ-
ський Безпековий форум – головний міжна-
родний форум України з проблем війни і миру, 
української та ґлобальної безпеки.

На ньому був ухвалений документ під 
назвою „12 пунктів стратегічного партнер-
ства між Сполученими Штатами та Україною“.

Під час його презентації голова форуму, 
прем’єр-міністр України 2014-2016 років 
Арсеній Яценюк заявив, що безпека світу – це 
членство України в НАТО.

„У 2008 році нам чітко сказали, що двері 
НАТО – відкриті. Залишилося, щоб Україна уві-
йшла в ці двері, і нова американська адміні-
страція за свою каденцію зробила все можли-
ве для того, щоб Україна підписала план дій 
щодо членства в Альянсі“, – сказав А. Яценюк.

Поміркуймо, пригадаймо. Насправді у квітні 
2008 року в Букарешті Україні було відмовле-
но у наданні Пляну дій щодо набуття членства 
(Membership Action Plan, MAP) в Північноатлан-
тич ному альянсі. 

Анґела Меркель навіть заявила, що Україна 
не має бути в НАТО, оскільки цю ідею не під-
тримує більшість українського суспільства. До 
речі, європейська спільнота досі не прийняла 
в своє дружнє лоно Туреччину, яка є членом 
НАТО.

А. Яценюк, очевидно,  забув як Президент 
Росії Дмитро Медведєв офіційно подякував 
Федеральній службі безпеки Російської 
Федерації та іншим спецслужбам за бльоку-
вання процесу вступу України та Грузії до 
НАТО: „У низці сусідніх держав зберігалася 
нестабільна соціяльно-політична обстановка. 
Не припинялися спроби розширення НАТО, в 
тому числі і за рахунок так званого прискоре-
ного вступу до альянсу Грузії та України. Все 
це, зрозуміло, вимагало чіткої і злагодженої 
роботи всіх спеціяльних силових структур, 
правоохоронних органів і вельми високого 
рівня координації їхньої діяльности. Повинен 
відразу сказати, що Федеральна служба безпе-
ки в цілому успішно виконала поставлені 
перед нею завдання. При проведенні окремих 
операцій співробітники служби виявили 
справжню мужність і героїзм. Сьогодні наша 
держава і суспільство чекають від усіх нас 
нових і значущих результатів“.

Багатолітня історія зі вступом України до 
НАТО мені чимось нагадує одну з оповідок 
про знаменитого Ходжу Насреддіна, який 

Звернення Президента України 
12 березня оприлюднено звернення Президента 

України Володимира Зеленського щодо останніх 
рішень РНБО.

Шановні громадяни України! Дорогий народе!
Вчора під моїм головуванням відбулося засідан-

ня Ради національної безпеки і оборони України. 
За останній місяць – четверте, і можу запевнити – 
не останнє.

Найперше хочу подякувати всім присутнім учо-
ра членам РНБО за важливу роботу, активну пози-
цію та готовність захищати державні інтереси 
України.

Не секрет, що останні рішення РНБО викликали 
значний резонанс. Схвалення у суспільстві та, зро-
зуміло, обурення тих, хто знаходить у рішеннях 
РНБО свої прізвища та свій бізнес. Сьогодні я 
підіб’ю попередні підсумки, розставлю крапки над 
„і“ та простою мовою поясню вам – нашим грома-
дянам України, що саме відбувається.

Коротко я описав би цей процес трьома слова-
ми: Україна дає здачі. Здачі всім, хто довгі роки 
завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, 
відсутністю законності, порядку та найголовнішо-
го – справедливості. Справедливості, яка довгі 
роки для звичайних людей була навіть не дефіци-
том. А чимось міфічним, ніби з леґенд про цвіт 
папороті. Поки ми з вами вірили, що справедли-
вість є, і безуспішно намагались її знайти, дехто 
привласнював собі державні ресурси, надра, стра-
тегічні підприємства, трубопроводи і навіть, як 
виявилося, – Конституційний суд України. Одним 

словом – усе, що „погано лежить“.
Відновлення справедливості в Україні було 

однією з моїх ключових обіцянок. Кажуть, обіця-
ного чекають три роки. Ми почали трішки раніше.

Передусім ми присікли спроби розколоти 
Україну пропаґандою та дезінформацією. 2 люто-
го 2021 року було забльоковано діяльність осіб, 
які вважали нормою вести бізнес на тимчасово 
окупованих територіях України та фінансувати 
дезінформаційні батальйони, що атакували укра-
їнців залпами брехні та маніпуляцій.
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Видає Український Народний Союз

(Закінчення на стор. 10)

Дівчата з Черкащини принесли квіти до могили 
Тараса Шевченка в Каневі. (Фото: Олександр 
Костирко)

Президент України Володимир Зеленський. 
(Фото: Офіційне інтернет-представництво 
Прези дента України)

(Закінчення на стор. 4)

(Закінчення на стор. 2)
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 � „Слуга народу“ має політичну раду

КИЇВ. – З’їзд партії „Слуга народу“ 13 березня під-
тримав створення в структурі партії політичної 
ради. Давид Арахамія став головою політради, 
чотирма заступниками стали Руслан Стефанчук, 
Євгенія Кравчук, Андрій Моловіловець та Вадим 
Галайчук. Секретарем політради партії обрали 
Анатолія Остапенка. Членами політради стали 
Віцепрем’єр, Міністер цифрової трансформації 
Михайло Федоров, Віцепрем’єр з питань евро-
пейської та евроатлантичної інтеґрації Ольга 
Стефанішина, Мініс тер юстиції Денис Малюська, 
Міністер культури та інформаційної політики 
Олександр Ткаченко. Загалом до політради 
мають увійти 73 члени.  (Радіо Свобода)

 � Виявили сумнівні виплати

КИЇВ. – Міністерство фінансів України переві-
рило близько 455 млрд. грн. державних виплат, 
здійснених у 2020 році і надало близько 2,5 млн. 
рекомендацій щодо додаткової перевірки, пові-
домило відомство 12 березня. Найбільше вияв-
лено невідповідностей під час перевірки субси-
дій. Вони становили 70 відс. від загальної кількос-
ти рекомендацій щодо проведення додаткової 
перевірки правомірности виплат. Здійснювана 
Мінфіном верифікація дозволила органам, що 
здійснюють державні виплати, припинити непра-
вомірні виплати, а також сприяла упередженню 
безпідставного нарахування таких виплат у май-
бутніх періодах. (Радіо Свобода)

 � СБУ обшукує заправки „Glusсo“

КИЇВ. – 11 березня Служба безпеки України 
викрила низку серйозних злочинів під час про-
дажу неякісних нафтопродуктів у країні. Сума 
ухилення від сплати податків, за даними СБУ, ста-
новить 240 млн. грн. Кримінальне провадження 
відкрили відразу за декількома статтями: леґалі-
зація чи відмивання майна, одержаного злочин-
ним шляхом, ухилення від сплати податків, зло-
вживання владою або службовим становищем, 
незаконне виготовлення підакцизних товарів. 
Проведено понад 140 обшуків у 13 офісних при-
міщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 
автах. Йдеться про мережу заправних станцій 
„Glusco“. Компанія тісно пов’язана з оточенням 
політика Віктора Медведчука. (ВВС) 

 � Стан фінансів перевершив очікування 

КИЇВ. – Міжнародне рейтинґове аґентство „S&P 
Global Ratings“ 13 березня  підтвердило оцінки 
України зі стабільною проґнозою, визнавши, що 
державні фінанси України перевершили очіку-
вання експертів у 2020 році. Достатність резервів 
України покращилася, забезпечуючи захист від 
можливих несприятливих зовнішніх подій, вклю-
чаючи наступною затримкою з виплатою пільго-
вих кредитів“.  (Укрінформ)

 � Викрили схему вимагання грошей 

КИЇВ. – Державне бюро розслідувань викри-
ло системну корупційну схему службових осіб 
Акціонерного товариства „Державна продоволь-
чо-зернова корпорація України“, засновником 
якого є держава в особі Кабінету Мініст рів, щодо 
вимагання грошей за призначення на посади. У 
ході досудового розслідування задокументова-
но факт вимагання керівником одного з депар-
таментів корпорації неправомірної вигоди від 
директора однієї з філій Товариства за забезпе-
чення подальшого перебування його на посаді 
директора філії. 12 березня затримано цього 
керівника під час отримання неправомірної 
вигоди в сумі 35 тис. дол. (Укрінформ)

 � Українські моряки повернуться 

БУКАРЕШТ. – 11 березня біля берегів Румунії зато-
нуло судно „Volgo Balt“ із 13 українцями на борту. 
10 моряків врятовані, двоє загинули, тривають 
пошуки однієї людини. 12 березня врятовані 
українські моряки прибули до порту Констанци 
в Румунії. Стан українських моряків - задовіль-
ний, і їх повернення на батьківщину можливе 
на наступному тижні. Всі моряки забезпечені 
одягом та належним харчуванням. Рятувальники 
шукають тіло загиблого капітана і першого поміч-
ника капітана. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ СБУ шукає ознаки державної зради

Ухвалено cтратегію деокупації Донбасу і Криму

Укрінформ

КИЇВ. – Рада національної безпеки 
і оборони (РНБО) України 11 березня 
доручила Службі безпеки України 
(СБУ) вивчити обставини голосуван-
ня народних депутатів шостого 
скликання за „Харківські угоди“ та у 
разі підтвердження ознак державної 
зради порушити проти них кримі-
нальні справи за ст. 111 Криміналь-
ного кодексу України.

СБУ 12 березня розпочала досудо-
ве розслідування щодо обставин під-
писання та ратифікації Верховною 
Радою 2010 року угоди щодо перебу-
вання Чорноморської фльоти Росій-
ської Федерації на території України.

Угода між Україною і Російською 
Федерацією, підписана 21 квітня 
2010 року в Харкові тодішніми президентами 
України Віктором Януковичем та Росії Дмитром 
Медведєвим, передбачала продовження терміну 
перебування Чорноморської фльоти Російської 
Феде рації у Севастополі з 2017 до 2042 року з авто-
матичним продовженням на п’ять років, якщо будь-

яка сторона не висловить заперечення, та встанов-
лювало орендну плату за перебування там фльоти.

Співробітники Головного слідчого управління 
СБУ 16 березня провели обшуки в адміністратив-
них будівлях органів влади, які були залучені до 

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) 
України ухвалила „Стратегію деокупації та реінте-
ґрації тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополь“.

Про це повідомив Секретар РНБО України 
Олексій Данілов на брифінґу по завершенні засі-
дання РНБО України у четвер, 11 березня.

За його словами, робота над документом трива-
ла понад рік із залученням представників бага-

тьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськота-
тарського народу.

„Це – перший фундаментальний документ з 
часів окупації Кримського півострову Російською 
Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який 
спосіб ми будемо рухатися у питаннях деокупації 
Криму“, – заявив Секретар РНБО України.

Звісно, всім цікаво – чому це не було зроблено 
попереднім керівництвом країни за всі роки війни? 
Мабуть, питання риторичне. Можливо, вони діяли 
за логікою „мухи – окремо, цукерки – окремо“.

Далі. 19 лютого було забльоковано активи, май-
но, анульовано ліцензії та дозволи підприємств, 
пов’язаних з паном Медведчуком.

Також було доручено повернути у державну 
власність нафтопровід „Прикарпатзахідтранс“. І, не 
менш важливо, – з’ясувати, за яких обставин у 2015 
році, в епоху гетьманства всім відомо кого, у при-
ватній власності опинився державний нафтопро-
від довжиною майже півтори тисячі кілометрів.

Також справедливу й законну реакцію з боку 
України мають отримати й ті, хто вважав, що не у 
держави, а в приватних руках може опинитися 
контрольний пакет акцій над стратегічними обо-
ронними підприємствами України, зокрема 
„Мотор Січ“, а також можуть привласнюватися 
землі та надра, які належать народу України.

Як взагалі це сталося? Знову ж таки – риторичне 
питання. Але відповіді на них знайдуть правоохо-
ронні органи разом з Державною службою геоло-
гії та надр. Громадяни мають знати, в який спосіб 
та на яких умовах низкою осіб в Україні були отри-
мані ті чи інші ресурси.

Тим, хто зробив це законно, боятися нічого. Та 
для того, щоб встановити це, буде проведено мак-
симально детальний авдит, результати якого 
будуть представлені суспільству. Впевнений, що ці 
відповіді мають бути не риторичними, а конкрет-
ними, вичерпними та арґументованими – як для 
громадян, так і для можливих майбутніх судових 
справ.

Щодо санкцій Сполучених Штатів Америки сто-
совно колишніх власників ПриватБанку. Ми під-
тримуємо це рішення та працюємо над тим, щоб 
повернути в Україну кошти. Щоб повернути в 
Україну справедливість. Її головний принцип поля-
гає в тому, що ми чітко бачимо різницю між понят-

тями „великий бізнес“ та „олігархічний клас“.
А от прізвища тут не мають жодної різниці: 

Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, 
Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне 
– ти готовий працювати законно та прозоро чи 
хочеш і надалі створювати монополії, контролю-
вати ЗМІ, впливати на депутатів та інших держав-
них службовців?

Перше – підтримується. Друге – закінчується.
Крім того, вчора ми нарешті зробили те, що 

мало б з’явитися ще у 2014 році. Затверджено дер-
жавну Стратегію деокупації та реінтеґрації Криму 
та Севастополя. Тим, хто на щось розраховував, 
можу сказати: забудьте про те, що Україна забуде 
про Крим.

Водночас, коли ми говоримо про деокупацію, 
логічно також розібратися: хто і як створив умови 
для окупації? І мова не лише про 2014 рік, але й 
про ухвалення так званих Харківських угод.

Все це – далеко не повний перелік кроків, вжи-
тих державою останнім часом. І далеко не оста-
точний список заходів, що будуть вжиті державою 
в недалекому майбутньому. Підкреслю – вжиті 
нашою державою, за нашим рішенням, згідно з 
нашим обов’язком, а не тому, що хтось нам подзво-
нив. Для захисту інтересів України мені достатньо 
двох речей. Перша – 25 січня 1978 року. День, коли 
я народився в цій країні, на нашій українській зем-
лі. Друга – 20 травня 2019 року, коли я присягнув 
боронити нашу Україну всіма своїми діями. 
Додаткових мотивацій, зокрема від наших партне-
рів, я не потребую. Підтримки – так. І за неї ми 
завжди будемо вдячні.

Але в першу чергу ми самі маємо себе захищати, 
замість нас цього ніхто не зробить. І Україна може 
самостійно приймати рішення, щоб себе захисти-
ти та відновити справедливість.

Може. Хоче. Й буде. А тим, хто досі в цьому сум-
нівається… До наступних засідань Ради національ-
ної безпеки і оборони.

Слава Україні!

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України

(Закінчення зі стор. 1)

Звернення Президента...

Президенти Росії Дмитро Медведєв (зліва) та Віктор Януко-
вич підписують в Харкові угоду 21 квітня 2020 року.

(Закінчення на стор. 11)

(Закінчення на стор. 13)



3СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 19 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУNo. 12

 � 21 жінка засуджена довічно

КИЇВ. – Станом на початок березня 2021 року 
в установах Державної кримінально-виконав-
чої служби утримується 2,458 жінок, з яких 
1,475 засуджені до позбавлення волі, 21 засу-
джена до довічного позбавлення волі та 960 
ув’язнені, повідомила 9 березня пресслужба 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. Багато жінок, які утримуються в караль-
них установах,  є малозабезпеченими, одиноки-
ми матерями, жертвами домашнього насильства 
та жорстокого поводження, з наркотичною або 
алькогольною залежністю, яким під час відбу-
вання покарання не забезпечено проведення 
реабілітації та надання лікування, з метою їх 
подальшого повернення в суспільство. У 90 відс. 
установ, в яких утримуються жінки, не забезпе-
чено проведення повних профілактично-медич-
них оглядів, зокрема проведення обстежень 
лікарями психіятром, гінекологом та ендокри-
нологом. (Укрінформ)

 � Вимагають заборони партії Шарія

КИЇВ. – 11 березня Міністерство юстиції зверну-
лося в Окружний адміністративний суд Києва 
щодо заборони діяльности політичної партії 
Анатолія Шарія. В суді вже підтвердили, що від-
крили відповідне провадження. Засідання у цій 
справі призначене на 6 квітня. На переконання 
слідчих, А. Шарій здійснював протиправну діяль-
ність на шкоду національній безпеці України в 
інформаційній сфері. Є підстави вважати, що він 
діяв на замовлення іноземних структур, з 2012 
року він, ймовірно, допомагав Росії у проведенні 
спеціяльних інформаційних операцій. Партія 
Шарія брала участь у парляментських виборах 
в 2019 році та набрала понад 2 відс. голосів. 
Вона претендувала на державне фінансування, 
проте парлямент ухвалив спеціяльний закон, 
щоб цього не сталось.  (ВВС)

 � Про архіви можна читати 

КИЇВ. – 12 березня в столиці презентували 
онлайн-доступ до цифрових копій повного 
зібрання науково-практичного журналу „Архіви 
України“. Голова Державної архівної служби 
України Анатолій Хромов вважає, що цифровіза-
ція часопису „Архіви України“ значно полегшить 
профільну наукову й освітню діяльність.  Архів 
має величезний пласт актуальної інформації, 
різноманітні концепції, мрії, погляди, ідеї архівіс-
тів різних часів України щодо розвитку архівної 
справи. Головна редакторка журналу „Архіви 
України“ Марина Палієнко переконана, що циф-
ровізація профільного часопису дасть значний 
поштовх розвитку архівної галузі.  (Укрінформ)

 � Фільм отримав американську премію

КИЇВ. – Стрічка „Земля блакитна, ніби апельсин“ 
режисерки та сценаристки Ірини Цілик отри-
мала американську премію „Cinema Eye Honors 
2021“  у категорії „Spotlight Award“. Про це пові-
домило 11 березня Державне аґентство з питань 
кіно. Фільм  розповідає про сім’ю, яка живе в 
„червоній зоні“ Донбасу. Долаючи щоденні 
травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна 
Ганна сама виховує чотирьох дітей. Попри всі 
труднощі, ця родина є дуже дружньою і життє-
радісною. Матір і діти мають багато захоплень, 
грають на різних музичних інструментах і навіть 
знімають самотужки фільми про своє життя під 
час війни. Фільмування проходило у 2017-2019 
роках у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому 
Донецької области та в Києві. (Укрінформ)

 � Ректор брав хабаря

ЧЕРКАСИ. – Тимчасово виконуючого обов’язки 
ректора одного з університетів в Черкаській 
області 12 березня викрито на одержанні хаба-
ря через оборудку із землею. Оперативники 
спецслужби встановили, що ректор за неправо-
мірну вигоду „ґарантував“ директорові аґрар-
ної компанії передати у користування 15 гек-
тарів  землі на території міста без відповідних 
дозвільних документів. За попередніми даними 
досудового розслідування, чиновник плянував 
реґулярно отримувати „данину“ від комерсанта. 
Посадовця затримали у робочому кабінеті під 
час одержання всієї суми хабаря.  (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬНагороджені жінки у мистецтві

Коронавірус: рівень госпіталізації високий у 10 реґіонах

Мін‘юст подало апеляцію

КИЇВ. – В Україні 
в т р е т є  в і д з н ач и л и 
досягнення жінок, які 
працюють у мистецтві. 
Ї м  в ру ч и л и  п р е м і ї 
„ W o m e n  i n  A r t s “. 
Організаторами премії 
є Український інститут, 
засновником якого є 
Міністерство закордон-
них справ,  та  ООН 
Жінки в Україні. 

Переможницями ста-
ли: у номінації „Жінки у 
візуальному мистецтві“ 
–  А ліна К лейтман, 
художниця з Харкова,  у 
номінації „Музика“ – 
Оксана Линів, перша 
жінка на посаді голов-
ного дириґента в опері 
та філармонійному 
оркестрі міста Ґрац, 
засновниця фестивалю „LvivMozArt“, головна 
дириґентка Молодіжної симфонічної оркестри 
України, у номінації „Жінки в театрі“ – Тамара 
Трунова, головна режисерка Київського академіч-
ного театру драми і комедії на лівому березі 
Дніпра, у номінації „Кіно“ – Ірина Цілик, україн-
ська кінорежисерка, письменниця, авторка пое-
тичних і прозових творів, лавреатка американ-
ського кінофестивалю „Sundance“ за найкращу 
режисерську роботу в категорії світового доку-
ментального кіно за стрічку „Земля блакитна, 
ніби апельсин“, у номінації „Жінки в літературі“ – 

Софія Андрухович, українська письменниця, пере-
кладачка й публіцистка, донька письменника 
Юрія Андруховича, у номінації „Жінки в культур-
ному менеджменті“ – Юлія Федів, перша виконав-
ча директорка державного Українського культур-
ного фонду, в номінації „Жінки в культурній жур-
налістиці“ – Віра Балдинюк, українська письмен-
ниця, літературознавиця, арткритик та головна 
редакторка журналу „Korydor“. 

Особливу відзнаку вручили Валерії Бурлаковій 
– журналістці,  командирці мінометного розрахун-
ку, авторці книги „Життя P.S.“.  

ВВС

Зараження коронавірусом станом на 17 берез-
ня: у світі захворіли 121,390,384 особи, померла 
2,684,451 особа, одужали 97,878,946 осіб; в Україні 
захворіли 1,489,023  особи, померли 28,986  осіб, 
одужали 1,237,676 осіб; у США захворіли 
30,231,550 осіб, померли 549,367 осіб, одужали 
22,358,469 осіб.

*  *  *
Міністерство охорони здоров’я України 17 

березня оновило розподіл на карантинні зони. До 
помаранчевої зони епіднебезпеки віднесено 17 
реґіонів. У червоній зоні перебувають чотири 
області – Житомирська, Івано-Франківська, 
Закарпатська, Чернівецька. У помаранчевій зоні 
17 реґіонів – м.Київ, Вінницька, Волинська, 
Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 
Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська та Чернігівська області. Показник госпі-
талізацій хворих на COVID-19 перевищено у 10 
реґіонах – у Києві, Вінницькій, Житомирській, 

Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, 
Миколаївській, Одеській Хмельницькій та 
Чернівецькій областях. При визначеному показни-
ку рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, 
у Києві цей показник станом на 15 березня скла-
дає 90,3. Найвищий показник госпіталізацій у 
Вінницькій – 136,5 на 100 тис. населення та Івано-
Франківській – 133,1 областях.

*  *  *
Міська рада Львова 17 березня запровадила 

посилений карантин, який діятиме з 19 до 28 
березня: школярів відправляють на канікули, 
закривають кафе, ресторани, ринки та театри. Про 
це повідомив міський голова Львова Андрій 
Садовий. З 22 до 28 березня школярів молодших 
кляс відправляють на вакації, а учні 5-11 кляс про-
довжують навчатися в дистанційному режимі. 
Дитячі садки працюватимуть без змін. Ресторани і 
кафе  зможуть працювати лише на виніс та достав-
ку. 

Укрінформ

12 березня Міністерство юстиції подало апеля-
ційну скаргу до Шостого апеляційного адміністра-
тивного суду у справі про визнання протиправ-
ною та нечинною постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.05.2019 № 437 „Питання україн-
ського правопису“.

28 січня цього року Окружний адмінсуд Києва 
задовольнив відповідний позов, обґрунтовуючи 
рішення тим, що Кабмін при прийнятті постанови 
діяв поза межами власних повноважень, встанов-
лених Конституцією та законами України.

„Представляючи інтереси Уряду, ми вважаємо 
незаконним відповідне рішення ОАСК та почали 
процедуру його оскарження в апеляційній інстан-
ції. На підставі норм Закону „Про Кабінет Міністрів 
України“, Уряд наділений повноваженнями щодо 
забезпечення проведення державної політики у 
сфері розвитку та функціонування державної 

мови у всіх галузях, а також повноваженнями 
щодо спрямування та координації роботи мініс-
терств та інших центральних органів виконавчої 
влади у вказаній сфері. Тож, при прийнятті поста-
нови щодо правопису, Кабмін мав повноваження 
щодо схвалення його нової редакції“, – розповіла 
заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць.

Крім того, за її словами, позивачі у цій справі не 
навели жодних доказів того, що цією постановою 
Уряду були порушені їхні власні права, свободи та 
інтереси.

28 січня стало відомо, що ОАСК скасував нову 
редакцію правопису.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів 
оскаржить рішення ОАСК, що скасував постанову 
уряду, якою було схвалено нову редакцію „Україн-
ського правопису“.  (Офіційний вебсайт Мін’юсту 
України)

Лавреатки премії „Women in Arts“.  (Фото: BBC)
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 � ЕС вагається щодо вакцини

АМСТЕРДАМ. – Досі в країнах Европейського 
Союзу лише 11 доз вакцин проти коронавірусу 
щеплено на кожних 100 осіб. Для порівняння: у 
США - це 32 дози, у Британії - 38. Через рідкісні 
випадки згущення крови в осіб, які отримали 
вакцину, Франція, Німечина та Італія 15 березня 
оголосили, що вони приєднуються до десятка 
інших европейських країн, які тимчасово стри-
мали використання вакцини, виробленої бри-
тансько-шведською фармацевтичною компані-
єю „AstraZeneca”. Але 16 березня Прем’єр Італії 
Маріо Драґгі та Президент Франції Еманюель 
Макрон вказали на попередній позитивний звіт 
Европейської Аґенції охорони здоров’я (EMA) в 
Амстердамі і, мабуть, відновлять щеплення цією 
вакцини. („The Economist”, „Reuters”)

 � Канада вживає вакцину „AstraZeneca”

МОНРЕАЛЬ. – Уряд Канади не буде відмовля-
тися від масового щеплення вакциною компа-
нії „AstraZeneca”, оскільки не бачить ризиків у 
застосуванні препарату. Про це сказав Прем’єр 
Канади Джастін Трюдо репортерам в Монреалі 
15 березня. На його думку, „найкращою вакци-
ною є та, яку ви можете найшвидше отримати”. 
Він повідомив, що його мати  72-річна Марґарет 
Трюдо була щеплена проти коронавірусу. Дж. 
Трюдо наголосив, що й сам охоче вакцинуєть-
ся, але не випереджатиме свою чергу. Прем’єр 
додав, що канадські фахівці ретельно стежать 
за тим, що відбувається з конкретною партією 
вакцини, яку використовують в Европі. За його 
словами, жодна доза вакцини „AstraZeneca”, яка 
використовується в Канаді, не надійшла з тієї ж 
партії. У Всесвітній організації охорони здоров’я 
заявили про відсутність смертей внаслідок 
щеплень цією вакциною, а також зв’язку між пре-
паратом і згущенням крови. („Українська правда”)

 � Схвалено „Плян порятунку Америки”

ВАШІНҐТОН. – Президент США Джо Байден 
11 березня підписав пакет допомоги амери-
канській економіці обсягом у 1.9 трлн. дол. 
Підписуючи документ в Овальному кабінеті, він 
назвав його „історичним” і таким, що допоможе 
простим американцям відновитися після спри-
чиненої коронавірусом кризи. Остаточне схва-
лення Конґресом пакету економічних заходів 
стало перемогою Дж. Байдена, який заявив, що 
допомога вкрай необхідна мільйонам американ-
ських сімей і підприємств, які сильно постраж-
дали від пандемії коронавірусу. Голосування  у 
Палаті представників  відбулося через чотири 
дні після  схвалення законопроєкту в Сенаті. 
Республіканці обох палат виступили проти 
законопроєкту одноголосно, заявивши, що він 
передбачає витрати на занадто багато програм, 
не пов’язаних із пандемією. Джо Байден під час 
своєї кампанії минулого року пообіцяв вжити 
негайних заходів для зупинення  пандемії  й 
подолання економічних наслідків, які вона спри-
чинила. Закон, зокрема,  передбачає  виділення 
фондів для продовження випуску вакцин і прямі 
одноразові виплати в розмірі 1,400 дол. для 90 
відс. населення США, що заробляє менше, ніж 75 
тис. дол. на рік. (Радіо Свобода)

 � Доставлять Азії 1 млрд. доз вакцин

ВАШІНҐТОН. – На своїй першій вершинній 
зустрічі, яка відбулася віртуально 12 берез-
ня, США і їхні три найближчі індо-тихоокеан-
ські союзники – Австралія, Індія та Японія – 
зобов’язалися доставити до 1 млрд. доз вак-
цини проти коронаворусу в Азію до кінця 
2022 року. Ціллю зустрічі було збалянсувати 
зростаючий вплив Китаю в реґіоні. Дорадник 
Президента США в справах національної без-
пеки Джек Салівен сказав репортерам, що 
„всі чотири провідники обговорили виклик, 
який ставить Китай, і виразно вказали, що не 
мають жодних ілюзій про Китай”. Всі чотири 
країни почали тісніше співпрацювати від 2004 
року, коли спільно зареаґували на потужний 
землетрус в Індійському океані та цунамі. 
Адміністрація Дональда Трампа підсилила цей 
союз, щоб протиставитися Китаєві. („Reuters”)

АМЕРИКА І СВІТ

Він зазначив, що поет і актор познайомилися у 
Петербурзі, куди Айра приїхав з гастролями у 
1858 році.

„У 2014 році випускниця програми ім. 
Фулбрайта Вірляна Ткач за підтримки Посольства 
США в Україні поставила виставу „Темна ніч, Ясні 
зорі“ про знайомство поета з Айрою Олдріджем“, – 
сказав С. Вітмор.

Посольство США в Україні через Фонд послів зі 
збереження культурної спадщини допомогло 
повернути до України зі США багато листів, доку-
ментів, малюнків Т. Шевченка, а також рукопис-
ний „Кобзар“. 

НЮ-ЙОРК
13 березня Наукове Товариство ім. Шевченка в 

США, Українська Вільна Академія Наук та 
Український Науковий Інститут Гарвардського 
Університету провели наукову конференцію 
„Тарас Шевченко в спогадах“. Промовляли  Гри-
горій Грабович, Станіслав Росовецький, Михайло 
Назаренко,  Олександр Боронь,  Олесь Федорук, 
Альберт Кіпа.

БЕРЛІН
Українська громада з нагоди 207-ої річниці з дня 

народження Тараса Шевченка вшанувала пам’ять 
про великого Кобзаря й відвідала Шевченкову вер-
бу. Голова Центральної спілки українців Німеччини 
Людмила Млош нагадала історію висадження 
Шевченківської верби у Берліні. У 1961 році до 
100-річчя перепоховання поета в Каневі українські 
письменники привезли з Казахстану й урочисто 
висадили в Стрийському парку Львова пагінець 
верби Шевченка, що була ним особисто посаджена 
й вирощена на землі Мангишлаку. 

У 2014 році у центральній частині німецької 
столиці на березі річки Шпрее з нагоди відзначен-
ня 200-річчя від дня народження Т. Шевченка у 
рамках акції „Тарасова верба“, започаткованої 
Українською Всесвітньою Координаційною Радою, 
був висаджений пагінець-нащадок Шевченкової 
верби. На жаль, у 2016 році вандали вирвали з 
корінням молодий пагінець верби та зламали 
металеву огорожу, що мала захищати деревце. 
Згодом на тому ж місці була висаджена нова верба, 
біля якої вже щороку проходить церемонія вшану-
вання пам’яті Т. Шевченка.

РИГА
Біля пам’ятника Тарасові Шевченку, прикраше-

ного прапорами України та Латвії, відбулась уро-
чиста церемонія з нагоди 207-річчя від дня наро-
дження поета. Також урочисті заходи відбулися у 
Литві, Польщі, Вірменії, Північній Македонії, Китаї 
та Узбекистані. А в італійському місті Флоренція 
відкрили пам’ятник Шевченкові.

АКТАУ, Казахстан

11 березня  Посол України Петро Врублевський 
спільно з українською громадою поклав квіти до 
пам’ятника Тарасові Шевченку, на якому Кобзаря 
зобразили саме в тому віці, в якому він відбував 
тут заслання. На казахській землі поет провів 10 
років. Ці роки були найважчими в його біографії, 
але водночас і дуже плідними. 

БІШКЕК
У Киргизстані Посол України Валерій Жовтенко 

з нагоди 207-річчя з дня народження Тараса 
Шевченка зустрівся з активом Українського това-
риства „Берегиня“. Відбувся показ прозірок та 
відео, присвячених творчості Кобзаря. 

КОПЕНГАҐЕН
У столиці Данії 13 березня працівники україн-

ського посольства на чолі з Послом Михайлом 
Видойником з нагоди вшанування Тараса 
Шевченка взяли участь у церемонії покладання 
квітів до пам’ятника у Копенгаґені.

Погруддя українського поета виготовили та 
встановили за ініціятиви Посольства України та 
безпосередньої підтримки Дансько-українського 
товариства. Його урочисте відкриття відбулося у 
2010 році. Автор монументу – скульптор Сергій 
Богуславський. Місце для встановлення пам’ят-
ника вибрали в мальовничому парку, який нага-
дує дніпровські береги поблизу Канева, а невели-
ке озеро поблизу в мініятюрі символізує Дніпро.

ПРАГА
Посол України в Чехії Євген Перебийніс 11 

березня поклав квіти до пам’ятника Т. Шевченку 
та пам’ятної дошки першому нецензурованому 
виданню „Кобзаря“ у Празі, а громадська організа-
ція  „Українська ініціятива в Чеській Республіці“ 
підготувала відеофільм до 207-ої річниці з дня 
народження поета. 

Меморіяльна дошка встановлена на будинку 
друкарні, де в 1876 році зусиллями подружжя 

(Продовження зі стор. 1)

У світі та Україні...

Вшанування пам’яті Тараса Шевченка біля Шев-
чен кової верби. (Фото: Посольство України у ФРН)

Українці Латвії біля пам’ятника Тарасові Шев-
чен ку. (Фото: Посольство України в Латвії)

Українська громада Актау біля пам’ятника Тара-
сові Шевченку. (Фото: Посольство України в Рес-
пуб ліці Казахстан)

Дипломати України вшанували Тараса Шевченка. 
(Фото: Посольство України в Киргизькій Респуб-
ліці)

Дипломати біля пам’ятника Тарасові Шевченку. 
(Фото: Посольства України в Королівстві Данія)

(Закінчення на стор. 5)
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Софії та Олександра Русових, 
Федора Вовка та видатного чесько-
го політика і журналіста Едварда 
Ґреґра було вперше надруковано 
нецензуроване видання „Кобзаря“. 

Пам’ятник Т. Шевченку було вста-
новлено у 2009 році з участю Пре-
зидента України Віктора Ющенка.
ФЛОРЕНЦІЯ

В італійському місті 9 березня 
відкрили пам’ятник Т. Шевченку, 
повідомив Київський міський голо-
ва Віталій Кличко: „Я вдячний 
нашим італійським друзям і осо-
бисто меру Флоренції  Даріо 
Нарделлі за те, що ми втілили цей 
проєкт, над яким разом працювали 
кілька років“. Монумент встановле-
но в центрі міста, неподалік всес-
вітньовідомого флорентійського 
катедрального собору Santa Maria del Fiore. Автор 
пам‘ятника – відомий скульптор Олег Пінчук. 
Пам’ятник є подарунком Флоренції від Києва. 
Кілька років тому в Києві на Володи мирській гірці 
встановили пам’ятник видатному італійському 
поету Данте Аліґ’єрі, який народився у Флоренції.

 � Колишня президент Болівії перед судом

ЛЯ-ПАЗ. – Колишня Президент Болівії Дженін 
Анєз була заарештована 13 березня. Також 
затримано кількох її міністрів. Прокуратора 
каже, що вона з міністрами в 2019 році прове-
ла переворот проти тодішнього Президента 
Ево Моралеса. Е. Моралес очолював Болівію 
впродовж 14 років, довше від всіх інших голів 
латиноамериканських держав. Його доля була 
вирішена в листопаді 2019 року після того, як 
збройні сили і поліція закликали його до від-
ставки. Він втік до Мексики, де засудив голову 
опозиції сенатора Дж. Анєз, котра стала тим-
часовим президентом після того, як вона стала 
головою Сенату. Тепер Дж. Анєз каже, що вона 
є жертвою політичної помсти з рук Е. Моралеса 
та його Соціялістичної партії, яка здобула пере-
могу на президентських виборах у жовтні 2020 
року. Це дозволило йому повернутися до Болівії, 
а його колеґа Люїз Арсе став президентом. 
Суддя в Ля-Пазі видав наказ 14 березня тримати 
Дж. Анєз під запобіжним арештом на чотири 
місяці. Е. Моралес підтримав ці арешти. США та 
Европейський Союз закликали, щоб суд відбувся 
без політичного втручання.  Конференція болі-
війських єпископів так само закликала негай-
но звільнити заарештованих. 53-літня Дж. Анєз 
назвала звинувачення проти неї „політичним 
переслідуванням” і ствердила, що вона стала 
на місце Е. Моралеса згідно з конституцією. 
Міністер юстиції Іван Ліма заявив на держав-
ному телебаченні, що він вимагатиме 30 років 
ув’язнення для Дж. Анєз. Десятки тисяч демон-
странтів вийшли на вулиці країни 15 березня, 
вимагаючи її звільнення. („BBC”, „Reuters”)

 � В Москві затримано 200 осіб

МОСКВА. – Поліція затримала близько 200 осіб, 
котрі були на зібранні незалежних та опозиційних 
політиків у Москві 13 березня. Серед затриманих 
були колишній посадник Єкатеринбурґу Євген 
Ройзман і міська радна Москви Юлія Ґаляміна. 
Ілля Яшин, один із затриманих політиків, написав 
на Фейсбук: „Ніхто не обіцяв нам свободи на 
срібній тарелі. Росія буде вільною”. („Reuters”)

 � Батьки хочуть відкриття шкіл

ПРІНСТОН, Ню-Джерзі. – Відома компанія опи-
тувань „Ґелап” оприлюднила 11 березня висліди 
свого опитування щодо думок американців 
про те, чи треба відкривати школи для учнів від 
садочка до 12-ої кляси. Через рік після вибуху 
пандемії третина учнів у США не може повер-
нутися до школи. Переважна більшість батьків 
(79 відс.) хочуть повернення учнів до шкіл. Вони 
вказують, що цей рік пошкодив академічному 
поступові їхніх дітей та відбився на їхньому 
психологічному здоров’ї й соціяльному розви-
тку. Найбільше прихильників повернення до 
шкіл є серед працюючих батьків (82 відс.), що 
проживають на північному сході США (90 відс.), і 
республіканців (94 відс.). Серед демократів при-
хильників є 62 відс., а серед незалежних – 80 
відс. („www.gallup.com”)

 � Папа призначив жінку на високу посаду

ВАТИКАН. – Кардинал Маріо Ґреч, Генеральний 
секретар Синоду єпископів, коментуючи при-
значення 8 лютого французької сестри Наталі 
Бекар на секретаря з правом голосу, першої 
жінки на цій посаді, зауважив, що це допомагає 
„конкретним способом нагадати про те, що на 
синодальній дорозі особливе місце має голос 
Божого люду, тож фундаментальне значення 
має пошук способів для сприяння ефективній 
участи всіх охрещених”. Кардинал нагадав, що 
під час останніх синодальних зібрань у Ватикані 
підкреслювалася необхідність замислилися 
над місцем і завданням жінок у Церкві. Папа 
Франциск також неодноразово наголошував 
про те, що слід якомога більше залучати жінок 
до процесів прийняття рішень. Останніми рока-
ми зросла кількість жінок, що брали участь у 
синодах як фахівці та спостерігачі. („Релігійно-
Інформаційна Служба України”)

АМЕРИКА І СВІТ

10 березня у столичному парку Чаоян з нагоди 
відзначення 207-ої річниці з дня народження 
Т. Шевченка відбулося покладання квітів до 
пам’ятника поетові. Великому синові україн-
ського народу вклонилися працівники посоль-
ства, представники української громади в 
Пекіні  та колектив музейного комплексу 
„Цзіньтай“.  (Фото: Посольство України в 
КНР)

Пам’ятник Тарасові Шевченку 
в Празі. (Фото: Посольство 
України у Чеській Республіці)

Даріо Нарделлі (зліва) і Віта лій 
Кличко на відкритті пам’ят ника 
у Флоренції. (Фото: kyivcity.gov.ua)

Прийшли на могилу поета
Олександр Вівчарик

КАНІВ. – У місті відбулося вшанування пам’яті 
Тараса Шевченка з нагоди 207-их роковин з дня 
його народження і 160-их роковин від дня його 
смерти. 10 березня квіти до могили поета поклали 
голова Черкаської обласної державної адміністра-
ції Олександр Скічко і перший заступник голови 
обласної ради Роман Сущенко. Вшанували вони й 
Олексу Гірника, який 1978 року спалив себе біля 
могили Т. Шевченка на знак протесту проти росій-
щення України.

О. Скічко сказав: „Шевченка знає увесь світ. Він 
– гордість України. Він – гордість Черкащини. Ми 
дуже довгий час жили словами Шевченка про 
боротьбу і поневолення. Зараз хочеться, щоб все-
редині нас відгукувалися інші його рядки: про 
любов до рідної землі, про перемогу, про те, щоб 
будувати й створювати. Ми розвиватимемо Канів 
як Шевченківську столицю. Це наша сила, це наша 
ідентифікація“.

Р. Сущенко організував поїздку до Канева деле-
ґації ветеранів-державників, Союзу українок, 
пред ставників батальйону „Черкаські павучки”, 
дітей з театру-студії Анни Куриленко. Вони взяли 
участь у вшануванні пам’яті Т. Шевченка, читали 
його вірші у програмі „Відкритий мікрофон”. Читав 
вірш і Р. Сущенко, а однією з наймолодших учас-
ниць була чотирирічна Зоряна Вівчарик, яка напе-
редодні стала лавреаткою конкурсу читців, який 
до 150-річчя Лесі Українки провела Чер каська цен-
тральна міська бібліотека ім. Лесі Українки. У 
Каневі Зорянка прочитала вірш „Зоре моя вечір-
няя”. 

Після того як Митрополит Черкаський і Чиги рин-

ський Іоан з Православної Церкви України відпра-
вив поминальну службу, виступила очільниця 
Шевченківського національного заповідника 
Вален тина Коваленко. До слова попросилися пред-
ставники організації фармерів Золотонісь кого райо-
ну, які  закликали владу скасувати дозвіл на торгів-
лю землею сільськогосподарського призначення.

Порадувала гостей виставка картин художниці з 
Дніпра  Віолети Монсевич „Краса природня“, робо-
ти якої є в приватних колекціях  України, США, 
Ізраїлю, Німеччини, Угорщини, Італії, Еспанії, 
Китаю, Румунії, Колумбії, Еквадору.  Вона провела 
також майстер-клясу студентам Канівського коле-
джу культури.

Відбулася Всеукраїнська мовно-літературна 
учнівська онлайн-конференція „Феномен Тараса 
Шевченка в контексті сучасної доби”. 

(Закінчення зі стор. 4)

У світі та Україні...

10 березня українська громада у Польщі вшанува-
ла 207-му річницю з дня народження Т. Шевченка 
покладанням квітів до його меморіялів у Варшаві, 
Білому Борі,  – йдеться в повідомленні. (Фото: 
Посольство України в Республіці Польща)

ВАРШАВА

ПЕКІН

Квіти покладає Роман Сущенко. (Фото: Олек-
сандр Вівчарик)
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Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Символічна 
могила з хрестом у пам’ять Тараса 
Шевченка була насипана в тодішньо-
му Єлисаветграді з ініціятиви викла-
дача Єлисаветградського кавалерій-
ського училища Миколи Федоров-
ського. Він організував Ремісничо-
грамотне училище, перший на той 
час приватний безплатний навчаль-
ний заклад для дітей з народу.  Сам 
М.  Федоровський викладав у ньому 
садівництво й шовківництво, постій-
но підтримував його фінансово. 
Деяку частину коштів вдавалося 
зібрати під час численних концертів, 
спектаклів, продажу виробів учнів 
училища. 

При училищі організовано хор, де 
співали не лише учні, а всі бажаючі. 
Якийсь час ним керувала   сестра 
Івана Карпенка-Карого, майбутня 
зірка української сцени Марія Садов-
ська-Барілотті, тут співали її брати 
Микола Садовський та Панас Сакса-
ганський, племінник Т. Шевченка 
Йосип (син Варфоломія Шевченка), 
курсант Єлисаветградського кавале-
рійського училища. Він, до речі, був 
закоханий у Марію, і вона відповіда-
ла йому взаємністю. Через прикру  
випадковість цей шлюб не відбувся. 
Пізніше Марія вийшла заміж за іта-
лійця Барілотті, що принесло їй бага-
то прикрощів і нещасть. Можливо, 
все це й стало причиною її ранньої 
смерти, фактично на сцені.     

Коли Т.  Шевченко уклав для дітей 
„Букварь Южнорусскій“ і випустив 
його у Петербурзі окремою книж-
кою, то  кілька книг надіслав до 
Єлисаветграда, щоб їх використову-

вали для навчання у недільних шко-
лах, які створювалися у ті часи в 
Україні для освіти дітей бідняків.  У 
місті було відкрито дві такі школи з 
ініціятиви і при допомозі Миколи  
Новицького, колеґи М. Федоровсь ко-
го по викладанню у кавалерійському 
училищі. 

Учні училища, недільних шкіл  та 
учасники хору і аматорського гуртка 
брали безпосередню участь і у наси-
панні символічної могили до 10-річ-
чя смерти Т. Шевченка.  Вона вважа-
ється першим в Україні пам’ятником 
Кобзареві і, обсаджена деревами та 
квітами, простояла поблизу тодіш-
нього приміщення училища (нині 
Будинок дитячої технічної творчос-
ти) до кінця 1950-их років.

КИЇВ. – 60 років тому сталася Куре-
нів ська трагедія – одна з найбільших 
техногенних катастроф того часу. 13 
березня 1961 року селевий потік із 
Бабиного Яру крізь прорвану дамбу 
затопив Куренівку й призвів до чис-
ленних жертв.

Передумови трагедії складалися 
впродовж десятиліття. На початку 
1950-их років київська влада ухвали-
ла рішення про ліквідацію Бабиного 
Яру, де під час війни нацистами були 
розстріляні сотні тисяч людей – 
переважно місцевих євреїв, ромів, 
радянських військовополонених.

Поряд були Петровські цегляні 
заво ди, які всі відходи власного 
виробництва – змішану з водою зем-
ляну породу у вигляді пульпи по тру-
бах відводили прямісінько у відлоги 
яру. Загальна площа намиву станови-
ла близько одного квадратного кіло-

метра, а шар намиву сягав 30 метрів.
Намив здійснювався на висотах до 

60 метрів над рівнем Куренівки – 
великого промислового і житлового 
району Києва. Замість бетонної дам-
би спорудили земляну. 

13 березня дамбу прорвало – веле-
тенський вал (початкова висота 
складала близько 14 метрів) зі швид-
кістю 3-5 метрів за секунду ринув 
донизу, зносячи житлові будинки, 
промислові будівлі, транспорт, дере-
ва. За 10 хвилин пульпа досягла 
Куренівки і за пів години залила пло-
щу у 30 гектарів. Під товщею пульпи, 
що на очах застигала, перетворюю-
чись на камінь, опинився увесь 
район – від Куренівського парку до 
Подільського узвозу. Все відбувалося 
надзвичайно швидко і люди прак-

Люди України платять партіям
У 2020 році, відповідно до Закону України „Про політичні партії в 

Україні“ право на отримання державного фінансування  отримали 
п’ять політичних партій. 5 травня 2020 року партіям надано понад 70,8 
млн. грн.  на фінансування їхньої діяльности за другий квартал 2020 
року. Державне фінансування отримали „Слуга народу“ – 35,14 млн 
грн; „Опозиційна платформа – За життя” – 10,63 млн. грн; „Евро пейська 
солідарність” – 10,14 млн грн; „Голос“ – 8,29 млн. грн; Всеукраїн ське 
об’єднання „Батьківщина“ – 6,67 млн. грн. Політичні партії „Голос“ та 
„Европейська солідарність“ одержали додатково по 3,54 млн. грн за 
дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу. 

Важко уявити, що держава утримує партії Віктора Медведчука 
і Вади ма Рабіновича та інших відверто антиукраїнських політиків.  
Гроші держави, її бюджет утворюються зі сплати податків. Тобто, на 
утримання Рабиновича і Медведчука з дружиною Оксаною Марченко  
дають гроші прості люди, які самі ледве зводять кінці з кінцями. 

Україна має багатопартійну систему.  На 1 січня 2020 року в Україні 
було офіційно зареєстровано 349 політичних партій. На виборах до 
Верховної Ради у 2019 році брали участь 22 політичних партій, п’ять 
з яких стали парляментськими.

А що таке політична партія?  Це громадська організація, яка прагне 
досягти мети, загальної для її членів шляхом отримання і здійснення 
політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною вла-
дою в державі або участь у ній через своїх представників в органах 
державної влади та місцевого самоврядування. Отже, метою партій 
українських олігархів є повне володарювання в Україні для дальшо-
го необмеженого збагачення своїх зверхників. Закон про державне 
утримання таких партій приймала Верховна Рада, в якій не бракува-
ло їхніх представників. Рука руку миє... 

У демократичному світі політичні партії спонзорують заможні 
члени партії, а також особи та організації, які поділяють з ними свої 
політичні погляди і які отримують ті чи інші вигоди від їхньої діяль-
ности. Чи Україна, її мешканці, насправді мають поділяти політичні 
погляди Медведчука, Рабиновича чи Бойка і чекати від них вірного 
служіння державі? 

У більшості держав світу забороняється фінансування політичних 
партій і політичних громадських організацій з-за кордону, статутами 
яких передбачено безпосередню участь у виборах в країні. У Великій 
Британії було запропоновано (але не затверджено) фінансувати полі-
тичні партії з бюджету держави. 

Законом України передбачено адміністративну та кримінальну 
відповідальність за порушення встановленого порядку або строків 
подання звітів політичних партій, подання завідомо недостовірних 
відомостей у звітах, порушення порядку надання або отримання 
внесків, порядку надання або отримання державного фінансування 
статутної діяльности політичних партій. 

І що? Державне фінансування зупиняє  Національне аґентство з 
питань запобігання корупції у разі неподання політичною партією 
звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового харак-
теру у встановлений строк; подання партією звіту про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру з грубим порушенням 
встановлених вимог, недостовірні відомості про майно політичної 
партії чи надмірні витрати політичної партії.

1 березня цього року Національне аґентство з питань запобігання 
корупції за численні порушення зупинило державне фінансування 
партії „Слуга народу“, ще ряду політичних партій, зокрема  „Рух нових 
сил Михайла Саакашвілі“, „Свобода“, Конґрес українських націона-
лістів. Виявлено ознаки кримінальних правопорушень. Відповідні 
матеріяли аґентство направило до Національної поліції.

Так, партія „Голос“ сплатила за оренду офісів кількох територіяль-
них організацій за рахунок державного фінансування,  „Батьківщина“ 
Юлії Тимошенко мала порушення у фінансовому звіті партії.

Коли українські платники податків, коли населення України дають 
гроші на утримання політичних партій, то принаймні мають право 
чекати чесного використання такого фінансування.  Або відмовити 
партіям у фінансовому утриманні. Нехай збирають членські внески 
зі своїх членів. Чи у олігархів теж є труднощі з готівкою?
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Перший пам’ятник Шевченкові  
в Єлисаветграді

60 років тому сталася 
Куренівськa трагедія

Символічна могила з хрестом в 
пам’ять Тараса Шевченка в Єлиса-
вет граді.

(Закінчення на стор. 11)
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Закордонні українці мають служити Україні

Раз добром нагріте серцеСФУЖО запрошує до збірки коштів

Указом Президента України Воло-
димира Зеленського від 4 березня 
затверджено рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони від 26 
лютого 2021 року „Про невідкладні 
заходи щодо протидії загрозам націо-
нальній безпеці у сфері громадян-
ства“.

В рамках цього рішення плянуєть-
ся розпочати міждержавний діялог 
щодо укладення двосторонніх угод із 
заінтересованими державами (оче-
видно крім таких, які визнані Вер-
ховною Радою України державою-
аґресором або державою-окупантом) 
відносно можливостей запроваджен-
ня множинного громадянства, що є 
вповні зрозуміло.

Однак, у цьому рішенні передбача-
ється заборона  громадянам України, 
які також мають громадянство іншої 
держави, претендувати на виконан-
ня функцій держави або місцевого 
самоврядування в Україні.

Тут потрібно зробити важливий 
виняток для української діяспори, 
яка проживає в інших країнах, але є 

передусім українською, а не тільки 
чужоземною.

Слід також врахувати при вреґу-
люванні питань щодо множинного 
громадянства значний внесок і допо-
могу української діяспори у держав-
ному будівництві України та раніше 
оголошену Президентом України В. 
Зеленським державну програму 
„Повертайся і залишайся“ з метою 
стимулювати повернення з-за кордо-
ну українців та активне включення 
їх у подальший розвиток української 
держави.

За оцінками Світового банку, укра-
їнцями, які живуть за межами Украї-
ни, перераховано до фінансової сис-
теми України від 2015 до 2020 року 
понад 74 млрд. дол. Для порівняння 
за тих самих шість років Міжнарод-
ний валютний фонд надав Україні 
кредитів на 12 млрд. дол.  Лише у 
критичному 2020 році – році панде-
мії коронавірусу, від українців з-за 
кордону до фінансової системи Украї-
ни було перераховано майже 14 млрд. 
дол. За той самий час  Міжна родний 

валютний фонд надав Україні креди-
тів на 2,1 млрд. дол. 

Окрім цього, українська діяспора, 
на чолі зі Світовим Конґресом Укра-
їн ців, допомагала українському 
народу в Україні, співпрацюючи з 
нашими церквами, владними струк-
турами України та держав свого про-
живання і громадянським суспіль-
ством, зосереджуючи свої зусилля на 
зміцненні міжнародної коаліції на 
підтримку України в захисті її тери-
торіяльної цілісности від аґресії 
Російської  Федерації  супроти 
України; протидії російській дезін-
формації та поширення правдивої 
інформації про Україну; наданні 
Україні економічної, технічної і гума-
нітарної допомоги для подолання 
наслідків російської військової аґре-
сії; підтримці евроінтеґраційних 
прагнень України, включно з підпи-
санням, ратифікацією та виконан-
ням Угоди про асоціяцію між ЕС і 
Україною та запровадженням для 
України безвізового режиму до Шен-
ґенської зони;  наданні Томосу про 

автокефалію Право славної Церкви 
України; визнанні Голодомору гено-
цидом українського народу  та спо-
стереженні за чесністю та справед-
ливістю президентських і парля-
ментських виборів в Україні.

Враховуючи вищезазначене, влад-
ні структури України повинні ввести 
законодавчі норми, які б дозволяли 
особам із української діяспори, без 
відмови від чужоземного громадян-
ства держав, з якими Україна підтри-
мує дружні дипломатичні стосунки 
набувати чи зберігати українське 
громадянство і з таким множинним 
громадянством вступати при умові 
постійнoго проживання в  Україні, на 
державну службу України (окрім  
військових установ і відомств з наці-
ональної безпеки) та обиратися до 
Верховної Ради України і органів міс-
цевого самоврядування в Україні та 
на дипломатичну службу України.

Евген Чолій
президент громадської організації 

„Україна-2050“

Сім років на нашій землі йде війна з нашим 
віковічним жорстоким ворогом. Дорогою ціною 
платить Україна за свій вибір – Незалежність, 
Европа, НАТО. Ширшають цвинтарі, більшає мате-
рів і вдів у чорному, сиріт, молодих скалічених 
хлопців. Не обійшла біда і нашу сім’ю. У грудні 
позаминулого року на міні підірвався наш онук і 
син Андрій Млинарський. Він з першого року 
війни пішов добровольцем захищати Україну, в 
районі бойових дій був понад чотири роки.

Лікування і протезування вимагають значних 
витрат. І тут на допомогу прийшли люди з чуй-
ною душею. Благодійна допомога значною мірою 
розв’язала фінансові проблеми, принесла відчут-
тя, що ми не наодинці з бідою, бо кожне розділене 
горе – то вже півгоря. Відгукнулися знайомі і 
незнайомі нам люди. Зблизька і здалеку.

Особливо ми вдячні громадянам нашої друж-
ньої Америки, держави, яка допомагає нам у про-
тистоянні з московщиною. На звернення про 
допомогу в лікуванні та протезуванні Андрія 
Млинарського – бійця-добровольця, офіцера, 
волонтера, яке було оприлюднене в газетах „Сво-
бода“, „Nova газета“, відгукнулись багато людей. 
Нам, на жаль, невідомі їхні імена, нема можливос-
ти подякувати їм персонально. Знаємо лиш орга-
нізаторів цієї добродійної акції. Це - найперше 
редакції названих газет, президенти Дослідної 
фундації  ім. Олега Ольжича у США Михайло 
Герець (колишній президент) з дружиною Аллою, 
Роман Гелетканич (нинішній президент), о. Ігор 
Махлай та житель штату Маcачусетс  Володимир 
Кривий.

Прийміть, дорогі наші благодійники, найщирі-
шу вдячність за допомогу, яку Ви надали. 
Особлива подяка від Андрія, учасника бойових 
дій. Це таких людей мав на увазі наш український 
пророк Тарас Шевченко, коли сказав: „Раз добром 
нагріте серце - вік не прохолоне“. За Ваше здоров’я 
відслужено Молебень у Хрестовоздвиженській 
церкві, Катедральному Свято-Троїцькому соборі, 
церкві Юрія Переможця в Луцьку.

З щирою повагою і вдячністю,
Андрій Бондарчук, 

почесний громадянин Волині, дід Андрія 
Млинарського

Лариса та Едуард Млинарські, 
батьки Андрія 

Луцьк

Березень – місяць збірки коштів для здійснення 
поточних програм Світової Федерації Українських 
Жіночих Організацій (СФУЖО). Запрошуємо усіх 
небайдужих долучитись та підтримати нашу 
діяльність.

СФУЖО – це унікальна надбудова з представни-
цтвом в ООН, високий авторитет та ступінь дові-
ри, а також  мережа організацій у 28 країнах світу. 
За 72 роки існування СФУЖО стала потужною 
силою, яка консолідує українське жіноцтво в світі, 
відстоює гідність та права жінок, зберігає україн-
ську ідентичність через мову, культуру, традиції, 
поширює правдиву українську історію, всебічно 
підтримує Україну.

Лише за один рік, у партнерстві з Міжнародним 
інститутом освіти, культури і зв’язків з діяспорою, 
ми успішно здійснили  проєкт „Леся – Українка. І 
ми – українці“ до 150-ліття від дня народження 
визначної української поетеси; провели ХХХІІ 
Літературний конкурс ім. Марусі Бек „Що можу я, 
українка третього тисячоліття?“, заснували сти-

пендію імені Анни Кісіль на вивчення української 
мови.

А нещодавно ми започаткували новий 
Міжнародний медія-проєкт „З Україною в душі“, 
який має на меті знайомити громадськість з відо-
мими українками та активістками жіночого руху 
через створення відеосюжетів про їхню діяль-
ність.

Зробіть пожертву на СФУЖО, і ви підтримаєте 
голос українки у світі:  https://www.youtube.com/
watch?v=otT_P1R-3ew

Просимо виписувати чек на: World Federation of 
Ukrainian Womеn’s Organizations та надсилати на 
адресу: World Federation of Ukrainian Womеn’s 
Organizations, 145 Evan’s Ave., Suite 203, Toronto, ON 
M8Z 5X8. Електронно: через PayPal, вказавши 
електронну пошту: wfuwo.office@gmail.com 

Щиро дякуємо! Сильні вірою, багаті досвідом, 
надхненні Україною – йдемо в майбутнє. 

СФУЖО

З РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

Членкині Світової Федерації Українських Жіночих Організацій. (Фото: СФУЖО)

Газета української діяспори

нас на Фейсбук:
facebook.com/ 
SVOBODA.news/

ВПОДОБАЙТЕ 
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Розкопки у Батурині 2019 року

НОВІ ВИДАННЯ

Володимир Мезенцев

Зенон Когут, Володимир Мезенцев, Юрій 
Ситий. „Розкопки у Батурині 2019 року. Кахлі 
гетьманської столиці XVII-початку XVIII ст.“. 
Торонто. Видавництво „Гомін України“, 2020. 36 
стор.70 кольорових ілюстрацій, ґлянсований папір. 

Вченим та широкому колу читачів, усім шану-
вальникам української старовини пропонується 
дев’ятий буклет із серії науково-популярних бага-
тоілюстрованих щорічних видань 2011-2020 
років, присвячених історико-археологічним дослі-
дженням Батурина. Це місто Чернігівщини було 
однією зі столиць козацько-гетьманської держави 
зі славною і трагічною долею.

З 2001 року українсько-канадський проєкт 
вивчення історії та культури Батурина козацької 
доби спонзорують Канадський Інститут Українсь-
ких Студій (КІУС) Альбертського університету, 
Понтифікальний інститут середньовічних студій 
Торонтського університету та Дослідний інститут 
„Україніка“ у Торонті. Колишній директор КІУС, 
видатний історик гетьманської держави проф. 
Зенон Когут є засновником і академічним дорад-
ником цього проєкту. Д-р Володимир Мезенцев 
(КІУС) є його виконавчим директором. Археолог 
Юрій Ситий (Національний університет „Чернігів-
ський колеґіум“) керує археологічною експедицію 
при своєму університеті, що кожного літа прово-
дить розкопки у Батурині від 1995 року. Фонд 
катедр українознавства у Ню-Йорку підтримує 
історико-археологічні студії цього міста щорічни-
ми субсидіями.

У світлі останніх досліджень  автори буклету 
розглянули заснування Батурина як фортеці на 
кордоні Чернігівського князівства Київської Руси 

в ХІ ст., його історію і матеріяльну культуру за 
польського панування у Лівобережній Україні, 
національно-визвольної війни українського наро-
ду та динамічного розвитку міста від 1669 року як 
столиці козацької держави, особливо за блискучо-
го правління гетьмана Івана Мазепи (1687-1709). 
Описано його повстання у союзі зі Швецією за 
самостійну козацьку Україну, непідвладну Москві, 
та нищівне розорення гетьманської столиці 
Батурина російським військом у 1708 році. 

Детально висвітлено результати розкопок 2018-
2020 років залишків інтриґуючого цегляного під-
земного ходу на маєтку І. Мазепи, резиденції його 
найближчого помічника, генерального писаря 
Пилипа Орлика та хати заможного козака на око-
лицях міста, які спалили нападники. Надруковано 
комп’ютерні графічні реконструкції та фото ліп-
них муляжів-реплік знайдених побитих і обгорі-
лих керамічних кахлів, що облицьовували огрі-
вальні печі Мазепиного палацу, мешкань старши-
ни та козака кінця XVII-початку XVIII ст. Графічно 
відтворено майстерні рослинні орнаменти та уні-
кальні дизайни гербів Мазепи і Орлика на 
полив’яних різнобарвних та теракотових кахлях, 
виявлених на оселі останнього, а також частини 
фасадів двох зруйнованих кахляних печей, оздо-
блених геральдичними емблемами гетьмана і 
генерального писаря. Ці кахлі з декору покоїв 
козацької еліти Мазепиної столиці вважаються 
цінними творами керамічного й геральдичного 
мистецтва українського барокко.

У другій половині XVIII ст. гетьман Кирило Роз-
умовський відбудував і заселив спустошений 
Батурин. Однак виробництво пічних кахлів з 
рельєф ними зображеннями за стилем українського 
барокко ніколи не відродилось у місті після його 
тотального розгрому царським військом у 1708 
році. 

Детальну академічну україномовну статтю В. 
Мезенцева про геральдичні кахлі, знайдені на 
Орликовій господі в Батурині, розміщено на веб-
сайті „Ім’я Івана Мазепи“ (http://www.mazepa.
name/baturynski-kahli-z-herbamy-mazepy-y-orlyka-
prodovzhennya-doslidzhen/). Короткі звіти про 
щорічні розкопки Батурина 2001-2020 років 
англійською мовою є в онлайн у Canadio-Byzantina, 
nos. 13-32 (https://uottawa.scholarsportal.info/
ottawa/index.php/cb/issue/archive).

Публікацію буклету фінансували Фундація 
„Будучність“ (голова ради директорів Роман 
Медик, виконавча директорка Лада Козак) та 
Дослідний інститут „Україніка“ (президент Орест 
Стеців, виконавчий директор Ліґи українців 
Канади). Цю та раніші брошури батуринської серії 
можна придбати у канцелярії Крайової управи 
Ліґи українців Канади в Торонті за 10 дол. кожний 
(тел.: 416-516-8223, email: luc@lucorg.com) та у 
Видавництві КІУС  в Едмонтоні (тел.: 780-492-
2973, email: cius@ualberta.ca; https://ciuspress.com/
product-category/archaeology/). На вебсайті 
Видавництва КІУС ці буклети можна замовити 
онлайн.

Прийдешнього літа дослідники Батурина в 
Україні й Канаді плянують провести там подальші 
розкопки. Однак невідомо, чи цього року буде 

спроможною Українська держава під час пандемії 
та карантину фундувати археологічні досліди міс-
та. Незалежно від несприятливих обставин в 
Україні, щедрі пожертви від українців США і 
Канади дотепер забезпечували стабільне продо-
вження Батуринського археологічного проєкту. 
Його учасники звертаються до українських орга-
нізацій, фундацій, компаній, громад і доброчинців 
у Північній Америці з проханням надалі підтриму-
вати археологічні, історичні й архітектурно-мис-
тецькі студії Мазепиної столиці та публікацію 
їхніх напрацювань. Американських громадян лас-
каво просимо надіслати Ваші чеки з пожертвами 
на адресу: Ukrainian Studies Fund, P.O. Box 285, 
North Billerica, MA 01862, USA. Просимо виписати 
Ваші чеки на Ukrainian Studies Fund (memo: Baturyn 
Project).

Мешканцям Канади пропонуємо надіслати 
пожертви на адресу: Orest Steciw, M.A., President, 
Ucrainica Research Institute, 9 Plastics Ave., Toronto, 
ON, Canada M8Z 4B6. Будь ласка, випишіть Ваші 
чеки на  Ucrainica Research Institute (memo: Baturyn 
Project). Ці українські установи надішлють амери-
канським і канадським громадянам відповідні 
офіційні посвідки для звільнення внесків від опо-
даткування. Всім жертводавцям буде висловлено 
подяку в пов’язаних з проєктом публікаціях та 
публічних доповідях.

Додаткову інформацію про Батуринський про-
єкт можна отримати від д-р В. Мезенцева у Торон-
то в Канаді (тел.: 416-766-1408, email: v.
mezentsev@utoronto.ca). Науковці щиро дякують 
українцям Північної Америки за щедру багаторіч-
ну підтримку історико-археологічних досліджень 
столиці козацької України. З Вашою допомогою 
ми збережемо й продовжимо цей проєкт у скрут-
них умовах і викликах світової епідемії.

Буклет про розкопки Батурина 2019 року. Фраґ-
мент кахляної полив’яної печі з гербом гетьма-
на Івана Мазепи. Гіпотетичні реконструкції і 
комп’ютерна графіка кахлів Сергія Дмитрієнка 
(2020). 

Обгоріла керамічна поліхромна ґлязурована пічна кахля з рельєфною геральдичною 
емблемою генерального писаря Пилипа Орлика. Реконструкція, комп’ютерні фото-
колаж і графіка Сергія Дмитрієнка (2018).

Учні й вчителі військового ліцею Глухова Сумської области, учасники 
розкопок Батурина 2019-2020 років.   

Фраґмент фасаду огрівальної печі резиденції 
Орлика, обличкованої теракотовими кахлями з 
рельєфними рослинними орнаментами та різно-
барвною полив’яною кахлею з його гербом у цен-
трі. Гіпотетична реконструкція Володимира 
Мезенцева та Сергія Дмитрієнка, комп’ютерна 
графіка С. Дмитрієнка  (2020). 
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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

пообіцяв емірові упродовж двадцяти 
років навчити осла говорити. Логіка 
легендарного мудреця і хитруна – 
більш ніж переконлива: за два деся-
тиліття або віслюк здохне, або емір 
помре... 

У чаті „12th Annual US-Ukraine 
Security Dialogue“ я поставив питання 
щодо перспектив отримання Украї-
ною статусу основного союзника 
США поза НАТО (major non-NATO 
ally). На нього відразу ж зреаґував 
Вільям (Бил) Тейлор, відзначивши 
актуальність теми. Наголосив, що все 
залежить від американського уряду.

Під час дискусії  на Київському 
Безпековому форумі  В. Тейлор зая-
вив: „Ми можемо надати Україні ста-
тус основного, не натівського союз-
ника. Нам для цього не потрібна зго-
да інших країн. Україна мусить про 
це попросити і США можуть надати 
такий статус“ (https://www.youtube.
com/watch?v=-lO4QovvvB0).

На цьому ж форумі Іванна Клим-
пуш-Цинцадзе – народний депутат 
України, Голова Комітету Верховної 
Ради з питань інтеґрації України до 
Европейського Союзу (попередня 
посада – віце-прем’єр-міністер 
України з питань европейської та 
євроатлантичної інтеґрації України) 
також звернула увагу на цю пробле-
му: „Я хотіла б додати, що якщо пре-
зидент Зеленський на себе візьме ці 
12 пунктів, які ми сьогодні будемо 
проголошувати після дискусії, після 
обговорення,  він також може, захоче 
додати 13-й пункт до цього порядку 
денного, до цієї дискусії. Тринад-
цятий пункт, мабуть, не дуже добре 

звучить для багатьох, але тим не 
менш це – ідея того, щоби Україна 
отримала статус основного партнера 
США за межами НАТО. Це також було 
б добре мати на порядку денному 
стосунків між США та Україною“.

До презентованого на Київському 
форумі документу 13-й пункт не був 
доданий. 

„Сполучені Штати та Україна 
мають співпрацювати для просуван-
ня інтеґрації України до НАТО і досяг-
нення кінцевої мети Києва – член-
ства в НАТО. США повинні твердо 
дотримуватися політики „відкритих 
дверей“ НАТО і надавати Києву пора-
ди, яким чином найкраще підготува-
тися до членства, запевненого ліде-
рами НАТО на саміті в Букарешті в 
2008 році. Україна повинна взяти на 
себе зобов’язання провести необхід-
ні реформи та здійснити практичні 
кроки, які приведуть її військові та 
інші структури безпеки та оборони у 
відповідність до стандартів і норм 
НАТО. Членство України в НАТО зміц-
нить Північноатлантичний альянс, 
сприятиме історичному об’єднанню 
Европи і створить передумови для 
трансформації відносин з Росією“. 
Саме так зформульований 9-й пункт 
цього документу.

Андрій Піонтковський, відомий 
російський політолог, публіцист, 
який через переслідування спец-
службами Путіна був змушений 
покинути Росію і зараз мешкає в 
США, у своїх виступах майже два 
роки лобіює для України статус осно-
вного союзника США поза НАТО, 
арґументовано пояснюючи значно 
швидший шлях набуття Україною 
тісніших відносин з військовим істе-
блішментом США, ніж очікуючи всту-
пу до НАТО. 

Запровадження статусу основно-
го союзника в двосторонніх відно-
синах зі США визначає пріоритет-
ність розвитку стосунків: участь у 
спільних оборонних ініціятивах, 
постачанні озброєння, проведення 
спільних досліджень військового 
характеру, зокрема участи в косміч-
них проєктах і ряді обмежених 
контртерористичних заходів.

Отримання статусу основного 
союзника поставило б Україну на 
ступінь вище середньої клясифікації 
країн, що не входять до НАТО, і дода-
ло б додаткового імпульсу оборонно-
му, енерґетичному та науковому 
потенціялові України.

Слід зауважити, що наявність ста-
тусу основного союзника не визнача-
ється входженням країни у ті чи інші 
військові бльоки.

Курс України на повноправне 
членство в НАТО закріплений у 
Конституції. Швидке отримання 
Пляну дій щодо членства в Альянсі – 
мета, зафіксована у  нещодавно при-
йнятій Стратегії національної безпе-
ки України.

Разом з тим шанси вступу України 
до НАТО в близькій перспективі 
доволі примарні: досі не надано 
Пляну дій щодо членства в Альянсі; 
серед його учасників далеко не всі 
дружелюбно налаштовані до Украї-
ни. Тим часом реальна військова 
допомога потрібна вже зараз. Від 
Володимира Путіна можна чекати 
чого завгодно. Висловлена нещодав-
но Володимиром Зеленським думка 
про можливість зустрічі віч-на-віч, 
без свідків, з кремлівським аґресо-
ром (якщо в найближчому майбут-
ньому не відбудеться діялогу в меж-
ах „нормандського“ формату) може 
призвести (в разі реалізації такої 
зустрічі) до непередбачуваних 
наслідків. Для українського прези-
дента це означає політичну смерть. 
Про капітуляцію України думати не 
хочеться…

Ухвалений на Київському форумі 
документ запов нює своєрідну прога-
лину у відносинах між офіційним 
Києвом і Вашинґтоном. Так, у друго-
му пункті звернення зазначено: 
„Сполучені Штати та Україна повинні 
діяти разом задля відновлення суве-
ренітету та територіяльної ціліснос-
ти Украї ни, а також стримування 
подальшої аґресії Росії. Це передба-
чає розширення нашого стратегічно-
го партнерства та оборонного спів-
робітництва і пошук Сполученими 
Штатами нових можливостей задля 
збільшення оборонної допомоги з 
метою посилення здатности України 
стримувати наступ Росії. Це означає 
продовження надання летальної 
оборонної допомоги та посилення 
Військово-Морських Сил. Інші сфери 
можливої військової співпраці вклю-
чають розвиток сил спеціяльних опе-
рацій, протиповітряної та прибереж-
ної оборони“.

„Дванадцять пунктів стратегічно-
го партнерства Сполучених Штатів 
Америки та України“ з американ-
ського боку підписали Френсіс 
Фукуя ма, екс-заступник Гене раль-

ного секретаря НАТО Алексан дер 
Вершбов, колишні посли Сполучених 
Штатів в Україні Джон Гербст, Марія 
Йованович, Стівен Пайфер, Роман 
Попадюк, В. Тейлор, а також члени 
Конґресу Сполучених Штатів, висо-
копоставлені дипломати та відомі 
експерти.

Серед українських підписантів 
звернення – голова Київського Без-
пекового Форуму і Прем’єр-міністр 
України у 2014-2016 роках А. Яце-
нюк, заступниця Голови Вер ховної 
Ради України Олена Кондратюк, спів-
голова Львівського Безпекового 
Форуму і  заст упниця Голови 
Верховної Ради України у 2014-2019 
роках Оксана Сироїд, колишні секре-
тарі РНБО України Володимир 
Горбулін, Олександр Турчинов та 
Андрій Парубій, голова Комітету 
Верховної Ради України з питань 
інтеґрації України до ЕС І. Климпуш-
Цинцадзе, громадські діячі Йосиф 
Зісельс і Мирослав Маринович, 
дипломати Володимир Огризко, 
Данило Лубківсь кий, Валерій Чалий, 
Костянтин Єлісєєв, Володимир 
Василенко, Юрій Щербак, Олег Шам-
шур, Олек сандр Моцик, Володимир 
Хандогій, Роман Без смерт ний, а 
також народні депутати з фракцій 
„Слуга народу“,  „Європейська 
Солідарність“, „Голос“ і „Батьківщина“.

Колектив підписантів, як бачимо, 
вельми поважний. Можливо, йому 
слід нагадати, що, йдучи назустріч 
інтересам США, Україна відмовилася 
від третього у світі за потужністю 
ядерного арсеналу та приєдналася 
до Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї як без’ядерна держава. 
Тим часом як держава-засновник 
ООН, Україна могла б вимагати вза-
мін членства в НАТО та постійного 
членства в Раді Безпеки ООН з пра-
вом вето. Та історичний безпековий 
шанс було змарновано.

10 січня 1994 року, після дворічних 
переговорів між США, Росією і Украї-
ною, президент Бил Клін тон оголо-
сив, що домовленість досягнута. 
Україна погодилася знищити всю 
ядерну зброю на своїй території в 
обмін на те, що Росія поважатиме її 
суверенітет і територіяльну ціліс-
ність. 

Та не сталось, як гадалось. Україн-
ські політики забули про застере-
ження Лесі Українки: „Вкраїна бачи-
ла не раз, як тії закоханці під вечір 
забували все, про що співали вран-
ці...“

Тож, на нашу думку, нині, під час 
гібридної війни з Росією, українсько-
му президентові як Верховно му 
Головнокомандувачу варто було б 
звернутись до США з проханням 
надати Україні статус основного 
союзника. 

(Закінчення зі стор. 1)

Хто додасть...

МИХАЙЛО КОЗЮПА
Ліцензований Продавець
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Страхування Життя
CHRISTINE BRODYN

Licensed Life Insurance Agent  
Ukrainian National Assn., Inc.
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тично не встигали рятуватися. 
Епіцентром трагедії стали Кири

лів ська вулиця (на той час вулиця 
Фрунзе) і трамвайне депо, яке було 

знищене разом з більшістю праців
ників (загинуло 52 людини).

Офіційна влада замовчувала про 
наслідки Куренівської трагедії, число 
загиблих так і не було назване. За 
неофіційними даними під час траге
дії загинуло близько 1,500 осіб. 

Радянська влада не тільки прихо
вувала й применшувала маштаби та 
наслідки аварії, але й забороняла зга
дувати про її жертв. Лише в роки 
незалежности було належним чином 
вшановано їхню пам’ять – встановле
но декілька меморіяльних знаків та 
пам’ятник.

Від імені Президента Володимира 
Зеленського у 60ті роковини 
Куренівської трагедії на знак пам’яті 
про загиблих киян було встановлено 
кошик квітів до пам’ятного хреста на 
вул. Олени Теліги у столиці. 

До 60их роковин Куренівської 
трагедії у столичному Мемо ріяль
ному центрі Голокосту „Бабин Яр“ 
відкрили нову інсталяцію „Погл яд у 
минуле“. У монумент вмонтовані 
монокуляри, які показують кадри 
про будівництво у Бабиному Яру та 
наслідки Куренівської катастрофи. 
(Укрінформ)

Кадри про наслідки Куренівської катастрофи.

Пам’ятний хрест на вшанування 
пам’яті жертв Куренівської ката-
строфи. (Фото: Укрінформ)

Мапа-схема Куренівської катастро-
фи.

(Закінчення зі стор. 6)

60 років тому...

О. Данілов зазначив, що 16 травня 
2008 року РНБО України ухвалила 
рішення, яке було введене у дію 
Указом Президента України 20 трав
ня 2008 року № 463,  і  яким 
Кабінетові Міністрів України було 
доручено у двомісячний термін під
готувати та забезпечити внесення 
законопроєкту щодо припинення з 
2017 року дії міжнародних договорів 
про тимчасове перебування на тери
торії України Чорноморської фльоти 
Російської Федерації.

„Цей законопроєкт з невідомих 
нам причин не був розроблений. Ми 
вважаємо, що це була перша цеглина, 
з якої почалося руйнування всієї сис
теми нашої безпеки. Це призвело до 
того, що у 2010 році з’явилися так 
звані Харківські угоди, які у безпре
цедентно короткий проміжок часу – 

через чотири дні після підписання, 
були ратифіковані депутатами 
Верховної Ради“, – сказав він.

„Ланцюжок зради почався не в 
2014му році, а в 2010му, – заявив О. 
Данілов. – Без підтримки народних 
депутатів, які своїм голосуванням 
ратифікували „Харківські угоди“, 
фактично відчинивши двері військо
вому вторгненню, не могли б відбу
тися спроба анексії Криму та тимча
сова окупація окремих районів 
Донецької і Луганської областей“.

За подібні дії, наголосив він, має 
настати не тільки політична, а й кри
мінальна відповідальність. „Є окреме 
доручення Службі безпеки України 
з’ясувати, в який спосіб ці 236 депута
тів голосували з цього питання, і якщо 
СБУ вважатиме за необхідне, вона має 
порушити вона має порушити прова
дження за 111ю статтею Кримі наль
ного кодексу „Державна зрада“ щодо 
відповідних осіб“, – заявив О. Данілов. 
(Офіційний вебсайт РНБО України)

(Закінчення зі стор. 2)

Ухвалено cтратегію...

НОВІ ВИДАННЯ

Книжка про революціюВийшла книжка про ДНР у складі України 

Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ.  – Третя книга 
„Проти окупантів білих і червоних“  
серії „Роки боротьби на Єлисавет
чині“, в якій йдеться про події 1920 
року, презентована 22 лютого у 
Кропивницькому. В перших двох 
книгах були проаналізовані події  
1918 і 1919 років. Загалом серія при
свячена 100річчю Української рево
люції 19171921 років. 

Авторупорядник історик Юрій 
Митрофаненко  розповів, що по 
території нашого краю проходив 
обоз Першого зимового походу, 
назвав населені пункти, місцевих 
учасників походу, його вплив на міс
цеве населення. На той час тут пану
вали антибільшовицькі настрої. 
Автори  Ю. Митрофаненко та Віктор 
Сергеєв детальніше  описують його 
особливості саме 1920 року на 
Олександрійщині та Крилівщині 
(нині Світловодський район).

Цікавим для сучасного читача буде 
також розділ про радянський кон
центраційний табір в Єлисавет граді 

19201921 років, який підготував 
краєзнавець Володимир Босько. 
Інший автор, Роман Базака, проана
лізував, як усі ці події висвітлюва
лись у тодішній місцевій пресі. 

У книзі також йдеться про перебу
вання на території краю хорової 
капелі Кирила Стеценка, про що сво
го часу писав Павло Тичина. У Ново
миргороді є меморіяльна дошка, яка 
нагадує про ті  події. 

 Висвітлено у книзі  музичне жит
тя міста, ставлення влади до мист
ців, яке можна назвати моральним 
терором.

„В основу мого розділу „Музичні 
мистці під пильним оком ЧК: на межі 
життя і смерті“ увійшли архівні мате
ріали: мандати на конфіскацію, зая
ви власників, анкети тотальної 
контролі, публікації преси з пересто
рогами потрапити за непокору на 
суд Ревтрибуналу“, – розповіда 
автор ка розділу музикознавець 
Марина Долгих. Вона також сказала:

„Видання вийшло об’ємне, промо
висте й трагічне. Це не повинно 
повторитися!“ 

Журналіст Юрій Луканов видав 
вже другу цього року книжку, до якої 
ввійшли оповідання під загальною 
назвою „Знайти убивцю Фільова“ і 
роман „Репортер Волковський“. 
Оповідання змальовують вигадану 
ситуацію, коли так звана Донецька 
народна республіка увійшла до скла
ду України на правах автономії. Дехто 
з колишніх бойовиків зумів прихова
ти свої злочини, стати „шанованою 
людиною“, хтось із них навіть в депу
тати Верховної Ради пробився. 

„Репортер Волковський“ – роман 

про карколомні пригоди журналіста 
на війні, який великою мірою пере
дає особистий досвід автора, який 
висвітлював Майдан, анексію Криму, 
війну на сході України. 

Передмову до цього видання напи
сав доктор політології, професор 
КиєвоМогилянської академії, автор 
книги „Війна Путіна проти України“ 
Тарас Кузьо. 

Нове видання можна замовити, 
написавши автору на електронну 
пошту: vonakul@gmail.com

Весною цього року Юрій Луканов 
видав збірник політичних 
епіграм „Янелох“, два роки 
тому Центр інформації про 
права людини видав доку
ментальну книжку Луканова 
„Пресувальна машина: як 
Росія знищувала свободу 
слова в Криму“. Автор відо
мий рядом документальних 
книжок і документальних 
фільмів. 

Українська правда

Під час презентації – співавтори книги (зліва): Марина Долгих, Роман 
Базака, Віктор Сергеєв, Юрій Митрофаненко, видавець Тамара Самиляк. 
(Фото: ФБ)
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Осередок СУМ допоміг сиротинцю

Жалобні збори в „Самопомочі“

КЛІВЛЕНД. – Осередок Спілки 
української молоді (СУМ) організу-
вав благодійний обід із метою збору 
коштів для сиротинця в Івано-
Франківську.

Допомога була потрібна для будів-
ництва Дому милосердя для дітей-

сиріт, який почали зводити о. Іван 
Жук і релігійна громада церкви Св. 
Миколая ще 2017 року. Всі отримані 
гроші були передані за призначен-
ням й о. І. Жук і релігійна громада 
висловили свою сердечну вдячність. 
(Укрінформ)

Дарія Рекуча

НЮ-ЙОРК. – 10 лютого в Українсь-
кій католицькій церкві св. Юра була 
відслужена Панахида по членкині 
„Самопомочі“ св. п. Надії Савчук. 
Після Служби Божої членкині управи 
сеньйорів „Самопомочі“ зібралися, 
щоб пом’янути Н. Савчук добрим 
словом. Голова товариства „Самопо-
міч“ Наталя Дума проголосила п’яти-
хвилинну мовчанку в пам’ять покій-
ної. Потім вона висловила жаль з 
приводу відходу Н. Савчук, яка бага-
то років була активною членкинею 
Союзу українок Америки, почесною 
членкинею 83-го відділу, відвідувала 
всі події, часто бувала у суботній 
школі, у „Світличці“, яка існує трива-
лий час при „Самопомочі“.  Н. Савчук 
дуже допомагала у господарюванні й 
усі брали з неї приклад. 

ЖИТТЯ  ГРОМАДИ

Благодійний обід в Клівленді. (Фото: CУM Global)

Вистава про жінок у житті Шевченка 

Фестиваль української сучасної музики„Цвітіння: природа і мистецтво“

Ася Горська

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. – 7 березня за 
під тримки Управи Українського 
куль турного центру міста з нагоди 
вшану вання пам’яті Тараса Шевченка 
відбулася вистава першого україн-
ського театру „Гармонія“ – „Музи 
великого генія“. Повідомив Україн-
ський культурний центр: „Шляхом 

театральної постановки, з викорис-
танням відеоматеріялу, музики та 
хореографії танцювального колекти-
ву „Червона Калина“ ви дізнаєтесь 
про п’ять найбільш значущих жінок 
в житті Тараса Шевченка, про їхні 
стосунки, про їхнє бачення Шевченка 
та пройдені разом з ним найскладні-
ші події життя великого поета“.

НЮ-ЙОРК. – 10 березня провели 
вже другий Фестиваль української 
сучасної музики, що відкриває мож-
ливості для громади та розвитку 
української культури у США.

Цьогорічний фестиваль, який 
через поширення COVID-19 організу-
вали в онлайн-форматі, тривав три 
дні. Оскільки 2021 року Україна від-
значає 30-ту річницю незалежности, 
організатори намагалися використа-
ти цю важливу дату як один з лей-
тмотивів заходу.

„Ми намагалися об’єднати україн-
ських композиторів різних поколінь, 
почути ці голоси через ґенерації. Для 
мене як для музикознавиці бачити 
цю безперервність в історії україн-
ської музики, спільні риси у техніці і 
в 1960-их і у 2010-их роках просто 

неймовірно“, – розповіла директорка 
Фестивалю сучасної української 
музики Лія Бетстоун.

Виступи музикантів були записані 
та підготовленні до трансляції зазда-
легідь.

Марина Приходько, директорка з 
маркетинґу розповіла:  „Ми пропону-
вали партнерство з різними україн-
ськими організаціями за кордоном. 
Не тільки у США, не тільки в Канаді 
навіть, а й у Великій Британії, в 
Австралії та різних країнах, тому в 
нас цього року авдиторія дуже різно-
манітна“.

Валерія Шолохова, українська віо-
лончелістка вже 20 років мешкає у 
Ню-Йорку: „У Ню-Йорку не так бага-

НЮ-ЙОРК. –  Український Музей 
пропонує виставку „Цвітіння: приро-
да і мистецтво“, базовану на добірці 
із власних фондів образотворчого та 
народного мистецтв, кураторами 
якої є професор-емерит Сміт– коле-
джу в Нортгемптоні, Масачусетс, 
Ярослав Лешко, і куратор народного 
мистецтва музею Любов Волинець. 
Виставка досліджує вплив квітково-
го мотиву на традиції розвитку укра-
їнського фолкльору та на творчість 
видатних українських мистців. 
Експозиція представляє понад 50 
робіт 21 мистця, а також понад 60  
артефактів народного мистецтва, 
котрі наголошують квіткові мотиви. 

Виставка відкриється для публіки 
віртуально зі спеціяльно підготовле-
ним безкоштовним онлайн заходом 
20  березня. Глядачі, котрі підклю-
чаться о 7-ій год. вечора на музейній 
сторінці фейсбуку або YouTube кана-
лі, будуть мати нагоду приєднатися 
до кураторської екскурсії ґалеріями і 
також послухати чудове виконання 
фортепіянного дуету подружжя 
Шелестів.

На виставці показано твори  Олек-
си Новаківського, Василя Григорови-
ча Кричевського. Серед ключових 
мистців, творчий доробок котрих 
розвинувся головно за кордоном є 
видатний графік Яків Гніздовський, 
Олекса Грищенко, котрий оселився у 
Франції, Михайло Мороз, Любослав 
Гуцалюк, Ніна Климовська та Арка-
дія Оленська-Петришин.

З народного мистецтва є килими, 
жіночі строї, жіночі та чоловічі виши-
вані сорочки, ткані обгортки, виши-
вані та ткані рушники, головно з 
центральних реґіонів України, а 
також писанки й гуцульська керамі-
ка. 

Виставку супроводить ілюстрова-
ний каталог із вступною статтею 
запрошеного куратора, який можна 
придбати в музейній крамничці 
(29.95 дол., www.ukrainianmuseum.
org/shop).

Оскільки музей надалі закритий, 
дата закриття виставки ще невизна-
чена. Адреса музею:  The Ukrainian 
Museum,

222 East 6th Street (between Second 
Avenue and The Bowery), New York, 
NY 10003.

Український музей

Учасники вистави в Лос-Анджелесі. (Фото: Український культурний центр) 

Василь Кричевський. „Троянди у вазі“. 
1947

Ніна Климовська. „Ірис“. 1985 Св. п. Надія Савчук

(Закінчення на стор. 13)
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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

то українських заходів, тож мені було 
дуже приємно чути, що щось нове 
починається. Я дуже пишаюся, що 
могла грати на цьому фестивалі. 
Україна – це чудова країна і в неї 
дуже багато потенціялу. І я дуже 
пишаюся, як вона формує свою іден-
тичність, і це дуже важливо для мене 
персонально“.

Білоруський клярнетист Глєб 

Канасєвіч, який вже вдруге брав 
участь у фестивалі, каже, що для аме-
риканської авдиторії також захід має 
потужну освітню складову: „Я враже-
ний тим, як різні українці об’єднують 
зусилля заради ствердження іден-
тичности“.

За словами Дори Хом’як, прези-
дентки громадської організації 
„Разом“, яка і заснувала фестиваль, 
одна з амбітних цілей проєкту – 
вивести українську музику на новий 
світовий рівень. І даний фестиваль є 
кроком до цього. (Голос Америки)

(Закінчення зі стор. 12)

Фестиваль...

Фестиваль української сучасної музики в Ню-Йорку. (Фото: Голос Америки)

підготовки та ратифікації так званих 
Харківських угод.

Слідчі дії проводились для вста-
новлення обставин, які підлягають 
документуванню в кримінальному 
провадженні. Серед іншого, обшуки 
проводилися у Верховній Раді Украї-
ни, зокрема її комітетах, Головному 
науково-експертному управлінні ВР, 
у РНБО України, Міністерстві закор-
донних справ України, Кабінеті 
Міністрів України спільно з Держав-
ним бюро розслідувань.

Під час обшуків виявлено доку-
менти, які свідчать про те, що тодіш-
нє керівництво держави, до підпи-
сання та прийняття вказаних доку-
ментів, усвідомлювало їх наслідки. 
Зокрема щодо збільшення кількости 
особового складу військових фор-
мувань та спеціяльних служб Росій-
ської Федера ції, які в подальшому 
брали участь в анексії Криму та 
завдання шкоди економічним інтер-
есам.

СБУ проводить відповідні слідчі та 
процесуальні дії, дотримуючись усіх 
вимог чинного законодавства, за 
процесуальним керівництвом Офісу 
Генерального прокурора.

(Закінчення зі стор. 2)

СБУ шукає...

НАШ АРХІВ:
www.svoboda-news.com
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Світлій пам’яті Юрія Бачі
Олександер Гаврош

Звістка про смерть Юрія Бачі не 
тільки воскресила мої давні вражен-
ня від тривалого спілкування у 
затиш ному пряшівському мешканні, 
але й змусила задуматися про долю 
колись найміцніше організованої 
української діяспори з-поміж усіх 
европейських країн.

Юрій Бача був одним з відомих 
облич української громади в Сло-
ваччині. Народився на Пряшівщині, 
де й провів майже все своє 88-річне 
життя. Десяте дитя в селянській 
родині, він рано проявив неабиякі 
здібності. З молодих років здобув 
визнання і помітне місце в культур-
ному житті місцевої української гро-
мади. А кількарічне навчання в Укра-
їні та захист дисертації в Київському 
університеті додали молодому літе-
ратурознавцеві розкрилля і впевне-
ности.

Завдяки гарячому темпераментові 
він вирізнявся в місцевій українській 
публіцистиці гострим пером і кри-
тичністю.

Тож не дивно, що саме він опинив-
ся в першій хвилі репресованих після 
придушення „Празької весни“ 1968 
року та подальшої „соціялістичної 
нормалізації“. Спочатку критичного 
доцента виключено з комуністичних 
лав Чехословаччини та усунуто з 
викладацької праці, а через декілька 
років й засуджено за передане на 
Захід дослідження Івана Дзюби 
„Інтернаціоналізм чи русифікація?“, 

яку одчайдушний літературознавець 
перевіз через кордон, прямуючи з 
Ужгорода від свого кума, тоді вже 
теж упослідженого радянською вла-
дою письменника Івана Чендея.

Дзюбин трактат був опублікова-
ний у вільному світі, що викликало 
ланцюгову реакцію в Україні, де його 
змусили прочитати всіх ідеологічних 
комісарів, аби бути озброєними про-
ти „українських буржуазних націона-
лістів“. Хоч-не-хоч, влада сама спопу-
ляризувала полемічний виступ І. 
Дзюби, що спирався на ленінські 
цитати, а значить проблему русифі-
кації не вдалося цілком замовчати. І 
в цьому роля Юрія Бачі цілком кон-
кретна, як і розплата за неї. Бо дове-
лося дослідникові літературного 
процесу Закарпаття і Пряшівщини 
відсидіти рік за ґратами, а два деся-
тилітття бути приреченим на повне 
мовчання і забуття, аж поки не впала 
комуністична „імперія зла“ та її вірні 
сателіти в Східній Европі.

З кінця 1980-их років Юрій Бача 
активно включився в життя україн-
ської громади Словаччини, ставши 
одним з найяскравіших публіцистів. 
Його полум’яне слово завжди спо-
внене болем та тривогою за стан 
української меншини, який щораз 
погіршується. Можливо, в його 
виступах забагато критичности не 
тільки до опонентів, але така пози-
ція принаймні відверта і щира. Ю. 
Бача завжди воював з відкритим 
забралом, як останній романтик у 
добу гібридних воєн. Це стало вия-

вом його неспокійної вдачі, критич-
ного мислення і бажання досягти 
недосяжної досконалости. А критич-
ність, як відомо, мало кому подоба-
ється. Тож Юрій Бача навіть після 
падіння Берлінського муру залишав-
ся „білою вороною“. Зрештою, цим 
він був і цікавий. Без його злободен-
ности тутешня публіцистика здава-
лася би занадто прісною.

На щастя, доля виявилася при-
хильною до нього в останній третині 
життя. Він отримав звання професо-
ра Пряшівського університету, від 
якого колись був брутально відлуче-
ний, надрукував свої головні праці, в 
тому числі об’ємні вибрані твори у 
двох томах. (Третій том, на жаль, 
залишився лише в електронному 
вигляді).

Поруч з іменами академіка Миколи 
Мушинки, історика Івана Ваната, 
письменників Івана Яцканина та 
Степана Гостиняка, дослідників Оле-
ни Рудловчак та Мирослава Сополи-
ги, журналістів Павла Богдана та 
Мирослава Ілюка, хормейстра Левка 
Довговича, Юрій Бача був на пере-
дньому краю українських інтелекту-
алів Словаччини, тримаючи оборону 
проти навального тиску українофо-
бів різних мастей, особливо з середо-
вища неорусинів, що вирізняються 
найбільшою аґресивністю.

На превеликий жаль, Україна, яка 
сама переживає непрості часи ста-
новлення держави та відкритої аґре-
сії, замало приділяє уваги цій уні-
кальній діяспорі, яка проживає на 
своїх споконвічних карпатських 
теренах. Інтелектуальний набуток 
тутешньої української громади вра-
жає. Коли Закарпаття було придавле-
не комуністичним пресом, саме 
Пряшівщина як частина єдиного 
українського простору за Карпатами 
виконувала необхідну дослідницьку 
роботу. І в числі найзатятіших був 
саме Юрій Бача.

Україна, навіть Закарпаття, не про-
читало і не осмислило, як належить, 
нашу спадщину з Прящівщини. Це 
ще тільки належить нам зробити і з 
вдячністю вклонитися пряшівцям за 
зроблене.

Смерть Юрія Бачі ще раз знаменує 
поступовий відхід цілого покоління 
інтелектуалів, які досі були гідними 
представниками української менши-
ни. Патріярхові тутешнього україн-
ства Миколі Мушинці 20 лютого 
виповнилося 85 років, голові Спілки 
українських письменників Словач-
чині Івану Яцканину торік виповни-
лося 70. Хто ж прийде після них та 
їхнього кола?

За переписом 2011 року, на Сло-

ваччині мешкало понад 7‚000 україн-
ців. На жаль, на трьох переписах 
поспіль спостерігається тенденція до 
зменшення, що в принципі є типо-
вим явищем для більшости меншин 
в епоху ґльобалізації. Але нема лиха 
без добра. За останні роки наших 
громадян у цій невеликій країні сут-
тєво побільшало. Сюди приїжджають 
з України на роботу чи у бізнесових 
справах. Багато хто оселяється наза-
вжди. Особливо зросла кількість 
україн ських студентів, які безко-
штовно навчаються у словацьких 
університетах. Тож кількість україн-
ців у Словаччині нині визначається у 
кілька десятків тисяч. Лише у фей-
сбуці на сторінці „Українці у Словач-
чині“ зареєстровано 16 тис. учасни-
ків.

І головне завдання нині полягає в 
тому, як з’єднати стару, прадідівську 
діяспору з новітньою, економічною? 
Бо розмежування полягає не тільки 
в різних умовах формування, відмін-
ній ментальності та мовних особли-
востях, але й у віковому поділі. 
Збереження українства у Словаччині 
без залучення молодої ґенерації 
переселенців навряд чи можливе у 
далекій перспективі. І саме над цим 
слід працювати як Союзу русинів-
українців Словаччини, так і держав-
ним органам та громадським органі-
заціям України, які опікуються куль-
турними міждержавними зв’язками.

Майбутнє в українців Словаччини 
є. Про що свідчить запляновані укра-
їнські греко-католицькі богослужін-
ня в храмах Братислави та Кошиць, 
чого зроду не було.

Головне, аби нові діяспорники 
мали бодай частку того національно-
го почуття та обов’язку за долю сво-
го народу, яке носив у своєму палко-
му серці незабутній Юрій Бача.

Ужгород

ПОСТАТІ   

Св. п. Юрій Бача

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
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Шановні читачі!  Жалібні повідомлення з приводу відходу своїх 
близьких і друзів просимо висилати на електронну адресу відділу 

оголошень „Свободи“:  advertising@ukrweekly.com

KULINSKI MEMORIALS
809 SOUTH MAIN STREET • MANVILLE, NJ 08835

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

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

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

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

1152 Route 10 West, Suite N, Randolph, NJ 07869
862-219-5344

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

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

NEW YORK , N. Y.  10009

(212) 674-2568

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

У четверту річницю смерти
24 березня 2017 року в Мадриді, Еспанія

св. п. 
Анатолія Богдановича

коханого чоловіка Антонії,
люблячого батька Стефана, Наталки, Романа та Тетяни,

згадаймо його у своїх думках і молитвах.

За Вами також дуже сумують онуки,
брати, сестра, племінники, племінниці та свекрухи.

Вічная пам’ять!

СВІТОВА ЛІҐА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ В’ЯЗНІВ

З великим болем повідомляємо своїх членів 
та українську громаду, що 22 лютого 2021 р., 

на 97-му році життя, відійшов у вічність 
довголітній голова СЛУПВ

св. п. інж. БОГДАН КАЧОР
Покійний ще молодим юнаком включився в боротьбу, що вела ОУН 

проти більшовицького та нацистського окупантів. Улітку 1943 р., під 
час таємного перевезення підпільної літератури, був заарештова-
ний ґестапом і ув’язений в тюрмах Бродів, Золочева та Львова. На 
початку жовтня 1943 р. разом з іншими в’язнями був етапований до 
пекельного нацистського концентраційного табору в Авшвіці, а 18 
січня 1945 р., у зв’язку з наближенням фронту, був з нечисленними 
вцілілими переведений до концтаборів Мавтгавзен та Ебензе в Ав-
стрії. Тут 6 травня 1945 р., саме на український Великдень, врешті 
вийшов на волю, коли табір був звільнений американською армією. 
Нелюдські умови концтабірної каторги з постійним недоїданням і ви-
снажливими роботами причинилися до того, що на час звільнення 
двадцятирічний юнак важив всього 39 кілограм.

Протягом усіх років свого проживання на еміґрації покійний брав 
активну участь у діяльності українських організацій, часто на про-
відних постах: Товариство “Просвіта”, СУМ, кооператива “Фортуна” та 
Український Інформативно-Видавничий Інститут – в час проживан-
ня в Арґентині, а на американському терені – ООЧСУ, СУМ, Фундація 
УВУ, УККА, Самопоміч і в інших організаціях й установах. 

Від 1998 року покійний очолював Світову Ліґу Українських Полі-
тичних В’язнів, докладаючи великих зусиль для поширення інформа-
цій про ув’язнених нацистами українських націоналістів та увічнення 
їхньої пам’яті і поборенні фальшивих обвинувачень проти українців.  
Останньою його мрією було відкриття постійної української експози-
ції на території меморіяльного комплексу Авшвіцького концтабору.

Опечаленій родині складаємо найглибші співчуття. 
Вічна Йому пам’ять!

Народився 2 січня 1925 року в с. Завидочичі, Городецького (тепер 
Львівського) району, Львівської области. Закінчив народну школу та 
навчався у Городецькій ґімназії. Член Юнацтва ОУН. Перейшов вій-
ськовий вишкіл. Чотовий сотні „Леви“, куреня „Леви“ ВО-2 „Буг“ (1944). 
Охороняв Великий збір УГВР (07.1944). Переведений до теренової 
сітки ОУН. Зв’язківець референтури пропаґанди Проводу ОУН. Охо-
роняв делеґата від Проводу ОУН Дмитра Маївського („Тараса“) і шефа 
ГВШ УПА Дмитра Грицая („Перебейноса“) під час їхнього переходу на 
Лемківщину (осінь 1945). Відповідальний за кур’єрську лінію, якою 
пересилали підпільну пошту між Західною Німеччиною і Україною. 
Після скасування цієї кур’єрської лінії утримував зв’язок між Лемків-
щиною і Перемищиною. У складі групи вояків перейшов до амери-
канської зони окупації Німеччини (1947). Еміґрував до Канади (1948). 
Член ОКВ УПА США і Канади, голова станиці у Торонто, заступник го-
лови на Канаду ГУ ОКВ УПА, голова ОКВ УПА (2009-01, 2010). Голова 
контрольної комісії Видавничого комітету „Літопис УПА“ (1997-2016), 
голова Ліквідаційної комісії „Літопису УПА“ (2018). Відмовився від по-
сади голови ОКВ УПА США і Канади. Ст. вістун УПА (1.07.1949). Про-
живав у Торонто, 12 березня 2021 року відійшов на вічний спочинок.

Вічная пам’ять!

Управа БГФ „Літопис УПА“  ім. В. Макара
Товариство УПА в США

Видавництво „Літопис УПА“
ділиться сумною вісткою, що 12 березня 
2021 року відійшов на вічний спочинок 

багатолітній член видавництва, воїн УПА

св. п. ОСИП ЖИГАР
(„Богдан“, „Пімста“, „Помста“)
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