
ВАТИКАН. – 25 березня відбулася авдієнція 
Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з 
Папою Франциском. Під час зустрічі обговорюва-
лися питання гуманітарної допомоги та розвиток 
двостороннього співробітництва, зокрема співп-
раця з дитячою педіятричною лікарнею „Немовля 
Ісус“ („Ospedale Pediatrico Bambino Gesu“).

Прем’єр-міністер подякував Папі Францискові 
за важливий внесок у забезпечення стабільности 
в Европейському реґіоні, а також за зусилля 
Святого Престолу щодо припинення війни та 
повернення миру в Україні.

„Ваша місія як захисника справедливости є 
вкрай важливою у доленосний для України 
період. Вірю, що Ваш моральний та духовний 
авторитет зможе відіграти вагому ролю та допо-
може повернути мир в Україну“, – зазначив Д. 
Шми галь.

Він також подякував Папі  за гуманітарну ініція-
тиву „Папа для України“ на суму 16 млн. евро, в 
межах якої понад 900 тис. українців отримали 
гуманітарну допомогу.

Під час авдієнції сторони обговорили ситуацію у 
світі із пандемією COVID-19, зокрема відзначили 
важливість вакцинації у протидії поширенню хво-
роби, а також співпрацю між Міністерством охоро-
ни здоров’я та дитячою педіятричною лікарнею 
„Немовля Ісус“.

Дитяча лікарня „Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesu“, яка є власністю Святого Престолу, один із 
найбільших і найсучасніших педіятричних науко-
во-дослідницьких медичних закладів у Европі. 

Прем’єр-міністер України зустрівся з Папою Франциском

СБУ розслідує причетність
організації Медведчука

до окупації Криму

Судді КСУ звільнені

КИЇВ. – Служба безпеки України 
проводить слідчі дії щодо членів гро-
мадської організації „Україн ський 
вибір“, лідером якої є народний депу-
тат від ОПЗЖ Віктор Мед ведчук. У 
керівництва і представників цієї 
організації було проведено 20 обшу-
ків. Слідчі дії відбувались у понад 10 
реґіонах країни. Вилучену доказову 
базу додано до матеріялів справи. У 
ході досудового розслідування пере-
віряється їхнє сприяння проведен-
ню у березні 2014 року незаконних 
так званих референдуму і виборів в 
АР Крим та у місті Севас то поль.

Досудове слідство вже встанови-
ло, що члени організації „Всеукраїн-
ський громадський рух „Українсь-
кий вибір“ підозрюються у сприян ні 
у 2014 році проведенню незакон них 
так званих референдуму і виборів у 
тимчасово окупованих АР Крим та 
Севастополі. Вони стали членами 
так званих виборчих комісій і діль-
ниць, брали участь у діяльності 

КИЇВ. – Президент України  В.  Зеленський 
27 березня скасував укази колишнього пре-
зидента Віктора Януковича про призначен-
ня Олександра Тупицького та Олександра 
Касмініна суддями Конституційного суду 
України (КСУ) з метою ґарантування додер-
жання Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина, забезпечення дер-
жавної незалежности і національної безпе-
ки, керуючись національними інтересами 
України. Судді О. Тупицький і О. Касмінін 
втратили всі свої повноваження, а також 
право на довічне забезпечення.

Про це 27 березня заявив представник 
Прези дента в КСУ Федір Веніславський: 
„Від сьогодні ці двоє суддів КСУ втратили 
статус судді, тобто вони вже не мають вза-
галі ніяких повноважень, вони є звичайни-
ми громадянами України. А Конституція 
України ґарантує для кожного, хто вважає, 
що його права порушені незаконними 
рішеннями, діями або бездіяльністю орга-
нів влади, діяти в судовому порядку. На сьо-
годні судом першої інстанції у справах щодо 
оскарження указів Президента є Верховний 
суд. Якщо хтось хоче оскаржити на предмет 
конституційности, суб’єкт також може звер-
нутися до КСУ“.
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Прем’єр-міністер України Денис Шмигаль під час 
зустрічі з Папою Римським Франциском. (Фото: 
VatikanNews.va)

Святкували 10-ліття інтронізації глави УГКЦ Святослава
Марта Осадца

КИЇВ. – Українська Греко-Като лицька 
Церква (УГКЦ) відзначила 10-ту річницю 
інтронізації Вер ховного архиєпископа 
Києво-Галицького, Митрополита Київсь-
кого, предстоятеля УГКЦ Свято слава. 28 
березня у Патріяршому Соборі Воскресіння 
Христового відбулася Архиєрейська Літурґія 
з цієї нагоди.

Літурґію очолив Блаженніший Святослав 
за участи 14 єпископів і митрополитів і 17 
священиків. Тисячі вірян молилися онлайн 
завдяки трансляції „Живого телебачення“.

Вітально-подячну проповідь виголосив 
Єпископ-помічник Київської архиєпархії 
Йосиф Мілян. Наприкінці Літурґії Владика 
Святослав подякував єпископам з усього сві-
ту, духовенству та вірянам, котрі разом 
молилися онлайн цього дня. Особливо подя-
кував владикам, котрі взяли участь в уро-
чистій Літурґії. 

Він розповів, що отримав сотні привітань з усього 
світу через різні засоби зв’язку, і скористався можли-
вістю живої трансляції, щоб висловити слова вдячнос-
ти всім, хто згадав про нього у своїх молитвах і скеру-
вав привітання на його адресу.

„Я знаю також, що мої батьки зараз дивляться тран-
сляцію. Дякую за те, що вони мене супроводжують на 
цій ниві. Дякую за те, що маю кому сказати „мамо“ і 

„тату“, – сказав Блаженніший Святослав.
Митрополит Івано-Франківський Володимир 

Війтишин привітав і подякував Главі Церкви за слу-
жіння. Блаженніший Святослав поділився баченням 
нової візії УГКЦ  під час прямого етеру „Разом у май-
бутнє“.

Цього дня, увечорі, Блаженніший Святослав прова-
див „Ісусову молитву“, разом з семінаристами Київської 
Трьохсвятительської духовної семінарії  на „Живому 
телебаченні“.

Монтаж: Марта Осадца
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 � Президент присвоїв почесні найменування

КИЇВ. – 26 березня Президент України Воло ди
мир Зеленський підписав укази про присво
єння почесних найменувань формуванням 
Національної ґвардії України. 50му полку 
Нацгвардії присвоєне почесне найменування 
імені полковника Семена Височана. Почесне 
найменування „Павлоградський“ присвоєне 
4му полку Національної ґвардії. Навчальний 
центр Національної ґвардії України отримав 
почесне найменування ім. Василя Вишиваного. 
Сім років тому була створена Національна 
ґвардія України, яка об’єднала у своїх лавах 
військових, правоохоронців та добровольців
патріотів. (Офіційне інтернет-представництво 
Президента України)

 � Каратимуть за брехню про мінування

КИЇВ. – 25 березня Президент України Володи
мир Зеленський підписав Закон „Про внесення 
змін до ст. 259 Кримінального кодексу України 
щодо посилення відповідальности за завідомо 
неправдиве повідомлення про загрозу без
пеці громадян, який Верховна Рада ухвалила 
2 березня 2021 року. За даними Національної 
поліції України, за 2019 рік слідчі розпочали 
досудове розслідування близько 2 тис. кримі
нальних правопорушень, передбачених ст. 259 
Кримінального кодексу України, що вдвічі біль
ше, ніж у 2018 році. А з січня до березня 2020 
року розпочато 213 кримінальних проваджень 
за вказаною статтею. При цьому нерідко одно
часно повідомляється про мінування десятків 
об’єктів. Закон запроваджує кримінальну від
повідальність за завідомо неправдиве пові
домлення про підготовку вибуху, підпалу або 
інших дій, які загрожують загибеллю людей 
чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідо
мо неправдиве повідомлення стосується кри
тично важливих об’єктів інфраструктури або 
будівель і споруд, що забезпечують діяльність 
органів державної влади, або закладів охорони 
здоров’я, або закладів освіти. Таке діяння кара
ється позбавленням волі на строк від чотирьох 
до восьми років. (Офіційне інтернет-представ-
ництво Президента України)

 � Засудили за зраду і тероризм 

КИЇВ. – Із 2014 року Служба безпеки України 
(СБУ) скерувала до суду 1,960 кримінальних 
проваджень щодо державної зради та теро
ризму відносно 2,151 особи. У СБУ додали, що з 
2014 року спецслужба розслідувала 16,643 про
вадження щодо державної зради та тероризму. 
У межах цих справ повідомили про підозру 
3,484 особам. Упродовж 2020 року суди ухвали
ли 192 звинувачувальних вироки людям, яких 
СБУ затримала за посягання на територіяльну 
цілісність і недоторканість країни, а також за 
терористичну діяльність. (Радіо Свобода)

 � На Закарпатті викрили паліїв трави

УЖГОРОД. – На Закарпатті активісти з ініціятив
ної молодіжної групи „Свалявщина“ 25 березня 
з допомогою квадрокоптера зафіксували пер
ших паліїв сухої трави, зняли їх на відео та пере
дали їхні дані поліції. Це був перший виліт на 
дроні з метою патрулювання території. Викрили 
трьох дорослих чоловіків, які палили траву. 
Ініціятивна група продовжуватиме патрулюван
ня місцевости в Свалявській та Неліпинській 
громадах. Вони мають намір патрулювати тери
торію щодня. В організації є 25 молодих людей, 
восьмеро із них мають сертифікати пілотів 
дронів, які отримали на навчаннях у рамках 
екологічного проєкту. Проводитимуть також 
спільні патрулювання із представниками ДСНС 
та лісівників. 24 березня на Закарпатті спалах
нула маштабна пожежа в селищі Теребля через 
підпал поблизу сухостою. Постраждали кіль
ка житлових будівель. Ще тиждень до цього 
на Закарпатті через підпал сухої рослинности 
горіла Долина нарцисів на Хустщині. Державна 
служба з надзвичайних ситуацій повідомляє 
про понад відкритих 30 пожеж у різних реґіо
нах України, пов’язаних із підпалами сухої трави 
та сухостою. Про це йдеться в повідомленні 
служби 28 березня. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Коли триває війна
Ян Чарнецький

На восьмому році війни з Росією, котра окупува-
ла Кримську область та третину Донбасу, вбила 14 
тисяч громадян України, завдала матеріяльних 
збитків жертвам аґресії в розмірі не менше 30  
млрд. евро, українська держава мала б вжити 
виправдані всім цивілізованим світом заходи. 

У випадку війни це ліквідація дипломатичних 
стосунків з країною-окупантом; припинення тран-
спортного сполучення між Україною та Росією; 
націоналізація будь-якого майна – власности 
російських громадян та РФ на території, контро-
льованій урядом України: звільнення з роботи усіх 
українських громадян, які володіють другим 
російським громадянством або мають близьких 
рідних (згідно деклярацій) – громадян РФ; змен-
шення товарообігу між аґресором та жертвою до 
нуля; заборона українцям працювати на території 
Росії; закриття всіх засобів масової інформації, що 
зареєстровані в Україні, але працюють на РФ тощо.

У Президента Петра Порошенка було п’ять 
років, щоб зробити бодай щось з вищенаведеного 
переліку заходів. Результату немає. Кандидат в 
президенти України Володимир Зеленський  
стверджував, що війна не закінчується через те, 
що команда П. Порошенка „заробляє на війні“. 
Презумпція невинуватости не скасовує закони 
формальної логіки та здорового глузду – хто ж 
тепер протягом двох років заробляє на війні? В. 
Зеленський, як і його попередник, погоджується 
на російські умови ведення „гібридної“ війни. 
Коли одні канали закривають (за антиукраїнську 
пропаґанду), а інші за аналогічну діяльність не 
чіпають, коли членів власної команди навіть за 
„зраду Батьківщини“ забороняють звільняти з 
посад, коли українські спортовці, мистці безпро-
блемно заробляють гроші в РФ під час війни, нор-
мальна людина не може повірити, що президент 
та його оточення плянують колись звільнити оку-
повану територію України. 

Чомусь українських громадян, обтяжених свіжи-
ми санкціями, ніхто не намагався притягнути до 
кримінальної відповідальности, хоча вони діють 
проти України публічно, цинічно та зухвало. 

Замість реальної боротьби представники влади 
намагаються вчергове заговорити проблему – в 
безплідних дискусіях про майбутній закон „Про 
коляборацію“.

Під коляборацією цивілізований світ розуміє 
співпрацю з ворогом, котрий воює з державою, 
громадянином котрої є коляборант. Різновиди 
колябораціонізму: військовий (допомога аґресоро-
ві зі зброєю в руках, співпраця з ворожими армією, 
поліцією, спецслужбами); економічний (робота на 
підприємствах ворожої держави, сплата податків в 
державний та місцеві бюджети окупанта, включно 
з комунальними платежами за нерухоме майно в 
окупованому Криму); культурний (співробітни-
цтво з країною-аґресором та росіянами в духовній 
царині); адміністративний (співпраця з окупацій-
ними органами влади у владній, самоврядній, 
освітній, медичній, комунальній сферах життя).

Одне видавництво з Росії запропонувало мені 
контракт (співучасть в перекладі польської книж-
ки російською мовою). Маючи багатий досвід 
роботи з українськими громадянами під час війни, 
російські видавці та виробники перекладів попу-
лярних західних фільмів вважають, що мені краще 
діяти під псевдонімом, як роблять  сотні україн-
ських представників інтелектуальної „еліти“. 
Контракт якісний: авансовий платіж, авторські та 
суміжні права, нерозголошення, реальні строки, 
санкції тощо – всі розділи чітко зформульовані. 
Робота – виключно дистанційна, доляри можуть 
надходити на мій рахунок в будь-якому україн-
ському банку. Для бізнесу – війни не існує.

Виправдання власним діям шукати не треба. 
Про родини, які треба годувати, розповідають 400 
тис. заробітчан – українських громадян, що під час 
війни постійно працюють на території РФ. Знайти 
в Миколаєві гідну роботу, коли тобі вже виповни-
лось 60 років, –  з галузі фантастики. Якщо ти, звіс-
но, не колишній комуніст, реґіонал, досвідчений в 
корупційних схемах державний службовець.

Сучасна влада в Україні залишає фахівцям 
малий вибір: або міґрувати в Европу, або патріо-
тично помирати від голоду вдома, або співпрацю-
вати з аґресором. 

Миколаїв

ГЕОПОЛІТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА

Чи місце Росії в ООН?
Олег К. РОМАНЧУК 
“Спеціяльно для Свободи”

26 березня, напередодні сьомої річниці ухвален-
ня Генеральною Асамблеєю ООН резолюції 
„Територіяльна цілісність України“, 47 держав-чле-
нів ООН заявили, що Росія – аґресор, а не посеред-
ник конфлікту на Донбасі.  У цьому документі, 
який Міністерство закордонних справ України 
розмістило на своєму сайті, зокрема, сказано:  

„Попри чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, 
Російська Федерація не зупинила свою тимчасову 
окупацію Криму. Навпаки, вона продовжує зухвалі 
порушення та зловживання в галузі прав людини, 
а також нарощування військового потенціалу на 
півострові.

Дії Росії викликали занепокоєння в усьому світі, 
вони суперечать міжнародному праву, включно зі 
Статутом ООН, а також йдуть врозріз з Гельсінк-
ським заключним актом, міжнародним гуманітар-
ним правом і правом у галузі прав людини. 
Намагання Росії узаконити спробу анексії Криму 
не є і не будуть визнані”.

Крім того, підписанти рішуче засудили продо-
вження дестабілізації ситуації в Україні Росією, 
особливо дії РФ на Донбасі, які свідчать про її 
нехтування Мінськими домовленостями. 

Дипломатично відмовчався Китай та сателіти 
Росії  – Сербія, Білорусь і середньоазійські режими. 
Чомусь змовчав Ізраїль. Зрештою, те, що лише 47 
зі 193 держав-членів ООН визнали РФ аґресором, 
засвідчує катастрофічний провал зовнішньої полі-
тики України.

Прикметно, що саме 26 березня в результаті 
обстрі лу позиції ЗСУ на Донбасі загинули четверо 
українських військових, а двоє отримали поранен-
ня.  Не випадково МЗС України 13 лютого ц. р. 
оприлюднило коментар у зв’язку із заявами МЗС 
Російської Федерації щодо конфлікту на Донбасі: 
„Майже сім років тому Російська Федерація розпо-
чала неоголошену війну проти України. <...> З 
території Російської Федерації велися невпинні 
артилерійські і ракетні обстріли позицій україн-
ських прикордонників та Збройних Сил. Російські 
військові підрозділи разом з важкою технікою й 
іншими засобами здійснювали військове втор-
гнення і брали безпосередню участь у бойових 
діях на території України. Немало російських вій-
ськовослужбовців було взято в полон у ході цих 
бойових дій. Російська військова присутність на 
окупованій частині Донбасу триває донині....“.

Звернімо увагу на таке. 25 березня Володимир 
Зеленський своїм Указом схвалив Стратегію воєн-
ної безпеки, яка передбачає, що Росія може втор-
гнутись на територію України. Документ визначає 
РФ як воєнного противника Української держави. 

Цитуємо: „На національному рівні Російська 
Федерація залишається воєнним противником 
України, який здійснює збройну аґресію проти 
України, тимчасово окупував територію Автоном-
ної Республіки Крим та міста Севастополь, терито-
рії у Донецькій та Луганській областях, системно 
застосовує воєнні, політичні, економічні, інформа-
ційно-психологічні, космічні, кібер- та інші засоби, 

(Закінчення на стор. 10)
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 � Викрили схему наживи на залізниці

УЖГОРОД. –  СБУ викрила схему наживи керів
ників структурних підрозділів Ужгородської 
дирекції залізничних перевезень на заліз
ничному транзиті з Росії, що завдала державі 
збитків на суму понад 5 млн грн. Посадовці 
організували незаконний механізм одержання 
грошей від представників експедиторських 
компаній, які супроводжували переправлення 
продукції з Росії до однієї з країн Евросоюзу. 
Учасники схеми отримували від експедиторів 
кошти за послуги щодо простою рухомого скла
ду на залізничній станції та не обліковували 
їх у встановленому порядку. СБУ також задо
кументувала фіктивне виконання ремонтних 
робіт для „Укрзалізниці“ на мільйони гривень. 
(Укрінформ)

 � Збитки від нелеґальних АЗС

КИЇВ. – Україна щорічно втрачає мільяр
ди гривень через нелеґальні автозаправні 
станції (АЗС).  Про це 27 березня повідомив 
Міністер розвитку громад та територій Олексій 
Чернишов під час зустрічі з керівництвом 
„Нафтогазової асоціяції України“ та з представ
никами мереж автозаправних станцій. Має бути 
припинена діяльність усіх нелеґальних АЗС. 
Триває робота з виявлення незаконного обігу 
пального. Всі автозаправні станції в Україні про
йдуть перевірку. У кожній з областей нині пра
цюють міжвідомчі групи, робота яких спрямова
на на припинення нелеґального обігу пального. 
(Укрінформ)

 � Визначили автомобіль року 

КИЇВ. – 24 березня в „Regent Hill“ відбулася 
онлайнцеремонія нагородження переможців 
акції „Автомобіль року в Україні 2021“. Акція 
діє 20 років. Увесь цей час вона залишається 
вірною своїй місії: об’єднувати лідерів автомо
більного ринку та виховувати в людях усвідом
лений вибір купівлі якісних авто. Цього року в 
акції взяли участь 44 моделі автомобілів, з яких 
25 боролись за перемогу в головних номіна
ціях – легковий автомобіль 2021 та Кросовер/
SUV 2021. Експертне жюрі протестувало всі 
10 автофіналістів і визначилося у головних, 
додаткових і спеціяльній номінаціях. Загальне 
охоплення акції – понад 12 млн. користувачів. 
Переможцями головних номінацій стали „Skoda 
Octavia“ та „Peugeot 2008“. (Укрінформ)

 � Семенченко перебуває у лікарні 

КИЇВ. – 24 березня Служба безпеки України 
повідомила, що викрила та припинила діяль
ність воєнізованого збройного формування, 
так званої приватної військової компанії, а 
можливими організаторами назвала Семена 
Семенченка та Євгена Шевченка. За даними 
СБУ, до складу компанії входило понад 150 
осіб, а контролю та координацію діяльности 
злочинної організації здійснювали 15 україн
ців. Колишнього народного депутата Семена 
Семенченка госпіталізували через погіршення 
самопочуття і до нього не пускають захисників. 
У справі про незаконне створення приватної 
військової компанії 26 березня суд заарештував 
на 2 місяці колишнього командира доброволь
чого батальйону „Донбас“ С. Семенченка без 
альтернативи застави. (Українська правда)

 � Художня ґалерія хочу купити двері

КИЇВ. – Громадська організація „Речовий 
доказ“, яка займається вивченням сучасних 
артоб’єктів, інших творів мистецтва, 28 берез
ня запропонувала Офісу Президента вику
пити у нього двері, які розмалювали учасни
ки акції на підтримку засудженого активіста 
Сергія Стерненка. У зверненні, зокрема, зазна
чається, що „такі двері в зазначеному вигляді 
мають художню цінність, а відтак їх реставрація 
буде фактично знищенням такого артоб’єкту“. 
(Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬТОЧКА ЗОРУ

Від Будапешта до Букарешта – дорога в нікуди
Аскольд С. Лозинський

У грудні 1994 року Україна з третім за величи-
ною ядерним арсеналом у світі погодилася від-
мовитися від нього і приєднатися до довгого 
списку країн, що приєдналися до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї. Звичайно, 
коли Україна підписала відповідний Будапешт-
ський меморандум, вона вважала, що, відкинув-
ши свій ядерний арсенал, вона буде захищена від 
нападу з боку всіх інших країн-підписантів. 
Українців раніше багато разів обманювали, але 
ми не вчимося на минулих помилках. Чи лежить 
цього разу провина за наївність Президента 
Леоніда Кучми чи підтексту Президента Била 
Клінтона – незрозуміло. У будь-якому випадку 
Будапештський меморандум у ретроспективі не 
дав Україні нічого відчутного з точки зору безпе-
ки, незалежно від будапештського тлумачення. 
Звичайно, це було б досить дорого для України 
зберегти будь-який ядерний арсенал, а США в 
усіх засобах до існування стримували б допомогу, 
але спектр ядерного потенціялу, можливо, при-
наймні б захищав суверенітет і територіяльну 
цілісність України. 

14 років по тому, у квітні 2008 року, сподіван-
ня України на ще одну нагоду в оборонній без-
пеці знову згасли. США пообіцяли на букарешт-
ському саміті НАТО надати Україні Плян дій 
щодо членства в НАТО, який був відхилений 
зусиллями Франції та Німеччини. Це не було 
незвичайним з огляду на віковий роман Франції 
та Німеччини з Росією та її залежність від росій-
ського газу. Німеччина і Франція, можливо, були 
б приєдналися, коли б Рональд Рейґан був пре-
зидентом США.  Однак, президент Джордж Буш 
був менш наполегливим і не дуже переконли-
вим. Історія рясніє американськими обіцянками 
і відсутністю їх виконання. Цього разу Україна 

втратила тільки від зусиль у реформуванні своєї 
військової готовности відповідно до вимог 
НАТО. Через два роки настав час Віктора 
Януковича, коли українських військових скоро-
тили до приблизно 6,000 осіб, відкривши двері 
для вторгнення Росії. 

Зараз, 13 років після Букарешта і після значно-
го нарощування озброєнь, а також спільних 
навчань з НАТО при президентах Петрові Поро-
шенку і Володимирові Зеленському, Україна 
шукає нових спонзорів для пляну до НАТО. 
Можливо, Велика Британія допоможе за клопо-
танням Бориса Джонсона.  Як це піде далі – загад-
ка.  Президент Джо Байден висловив певну під-
тримку, але навіть не звернувся досі до України.  

Українські військові у своєму нинішньому ста-
ні пропонують НАТО значно більше, ніж майже 
усі країни-члени НАТО. Чи потребує Україна вели-
ких реформ, яка протягом семи років відбивала 
російську аґресію і, не будучи членом  НАТО, про-
тягом останніх 30 років брала участь не тільки у 
маневрах, але й у конфліктах ? А якщо судити про 
військову спроможність України за американ-
ськими стандартами? Тільки США з усіх демокра-
тичних країн-членів НАТО мають більшу військо-
ву присутність, ніж Україна. 

Відверто кажучи, це вибір політики між уми-
ротворенням і стримуванням. Це дві дуже різні 
стратегії. Більшість західних лідерів, включаючи 
американців, наполягають на умиротвореннях. 
Якщо США визнають, що стримування є єдиним 
варіянтом, то НАТО на кордоні з Росією, очевид-
но, є найкращою стратегією. Україна як член 
НАТО – найгірший кошмар Володимира Путіна. 
Це його не потішить, але це буде стримувати 
його. Президент Джо Байден і Державний секре-
тар Тоні Блінкен повинні бути рішучими, тверди-
ми і переконливими з Б. Джонсоном на їхньому 
боці. Німеччина і Франція підуть за нею.

Представили Стратегію публічної дипломатії

Відкриють нові консульства України

Досліджують організацію виборів

КИЇВ. – Міністерство закордонних справ вперше 
в історії України розробило і затвердило 
Комунікаційну стратегію та Стратегію публічної 
дипломатії. Обидва документи затверджені 24 
березня. Вперше в єдиному документі системати-
зовано що, кому, коли і як Україна говорить про 
себе у світі: ключові вістки, авдиторії, формати та 
канали комунікацій. Тепер зміцнення репутації 

України в світі буде не точковим, а системним, 
послідовним та цілісним. 

Стратегія встановлює чіткі та вимірювані цілі 
та завдання на 2021-2025 роки та визначає сім 
ключових напрямів публічної дипломатії. Крім 
того, визначено п’ять принципів публічної дипло-
матії. 

Урядовий портал

БУКАРЕШТ. – У румунському місті Сиґету-
Мармацієй заплянували відкрити консульство 
України. Тимчасовий повірений у справах України 
в Румунії Паун Роговей 26 березня під час робочої 
візити до повіту Марамуреш обговорив з прима-
рем міста Сиґету В. Молдованом питання, 
пов’язані з відкриттям консульської установи 

України. П. Роговей також зустрівся з керівни-
цтвом українського ліцею ім. Тараса Шевченка та 
поклав квіти до пам’ятника українському поетві.  

Україна цього року відкриє Генеральне консуль-
ство у Г’юстоні (Тексас, США), повідомив Посол 
України у США Володимир Єльченко.  

Укрінформ

КИЇВ. – В Івано-Франківській та Донецькій 
областях представники Спеціяльної моніторинґо-
вої місії Міжнародної неурядової організації 
„Координаційний ресурсний центр“ (КРЦ) у співп-
раці з представником Урядового уповноваженого 
та місцевими громадськими активістами переві-
ряють дотримання виборчих прав громадян 
України, зокрема щодо доступности для осіб з 
інвалідністю й інших маломобільних груп насе-
лення до приміщень виборчих дільниць.

У Донецькій області міжнародні спостерігачі 
КРЦ побачили стихійну зовнішню рекляму та аґі-
тацію від Андрія Аксьонова (політична партія 

„Порядок“), Валентини Рибіни (політична партія 
Шарія) та Надії Масло (політична партія 
„Опозиційний бльок“). Крім цього, міжнародні спо-
стерігачі від КРЦ зафіксували політичну рекляму 
чужинською мовою без перекладу обов’язковою 
українською мовою, що може суперечити 
Конституції України та законам України.

Міжнародна місія КРЦ зі спостереження за вибо-
рами в Україні проходить у межах проєкту „КРЦ – 
корпус спостерігачів на виборах“, спостерігачі якої 
здійснювали у 2020 та здійснюють у 2021 році 
спостереження за всіма виборами в Україні. 

Міжнародна місія КРЦ
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 � Канада запровадила нові санкції

ОТАВА. – Міністер закордонних справ Канади 
Марк Ґарнов оголосив 29 березня запрова
дження нових санкцій проти російських грома
дян та компаній, причетних до окупації Росією 
Криму. „Протягом семи послідовних років Росія 
систематично іґнорувала заклики міжнародної 
спільноти припинити порушення суверенітету, 
територіяльної цілісности України та міжнарод
ного права. Народ України заслуговує на краще 
майбутнє, яке вони можуть збудувати само
стійно, без втручання Росії. Саме тому сьогодні 
ми діємо і при потребі готові вжити подальших 
заходів з нашими союзниками та партнерами”, 
– йдеться в заяві міністра. Нові санкції співвід
носяться з діями Евросоюзу та Великобританії, 
і були оголошені в координації з Австралією. 
(„Голос Америки”)

 � Европі не пощастило з вакциною

БРЮСЕЛЬ. – У травні 2020 року др Монсеф Слао
ві був призначений Президентом Дональдом 
Трампом очолювати операцію „Warp Speed” для 
розроблення вакцини проти коронавірусу. Він 
був на цій посаді до 12 січня. На запит газети 
„Ню Йорк Таймс” 20 березня, він пояснив, чому 
розвиток вакцини був багато успішнішим у 
США, ніж в Европі. Головною причиною було те, 
що адміністрація Д. Трампа виділила 10 млрд. 
дол. на розвиток вакцини в середині травня. 
Европейська комісія виділила лише 3.2 млрд. 
дол. в середині червня. США також посприя
ли фармацевтичним компаніям у доступі до 
потрібної сировини. М. Слаові розповів, що від 
грудня 2020 року країни Европейського Союзу 
запитують, як США змогли так швидко добитися 
успіху. Приблизно 20 тис. европейців вмирає 
щотижня від коронавірусу. М. Слаові вказав, що 
від самого початку США не боялися ризикувати, 
щоб прискорити розвиток вакцини. („The New 
York Times”)

 � Портленд засуджує анархістів

ПОРТЛЕНД, Ореґон. – Громадські провідники 
та міські урядовці зійшлися разом 15 берез
ня, щоб вимагати припинення насилля, кримі
нального нищення та залякування „анархіста
ми”. Впродовж дев’яти місяців демонстранти 
вимагають поліційних реформ та закінчення 
расизму. Але є малі групи, за словами поліції – 
„самоназвана анархістична лівиця”, які надалі 
нищать підприємства, погрожують мешканцям 
та атакують поліцію. Під час президентської 
кампанії минулого липня, тодішній кандидат 
Джо Байден звинуватив правоохоронні органи, 
що вони „розпалюють пожежі розподілу”, а кам
панія Президента Дональда Трампа заявила, що 
Джо Байден „є на боці злочинців”. Департамент 
юстиції вже виділив понад 1.5 млн. дол. для від
новлення федерального судового будинку від 
ушкоджень, заподіяних заворушниками. Міська 
поліція видала понад 8 млн. дол., реаґуючи на 
безчинства, що чинилися впродовж 120 днів 
поспіль. („Associated Press”)

 � Угорський єпископ проти об’єднання греко-католиків

ВАТИКАН. – Папа Франциск прийняв главу 
ГрекоКатолицької Церкви в Угорщині Архи
єпископаМитрополита Гайдудорозького Фюле
пa Кочішa, на особистій авдієнції у Ватикані 
27 лютого. Як повідомляє Ф. Кочіш, він пріо
ритетно „попросив Святішого Отця поговори
ти про ситуацію ГрекоКатолицької Церкви на 
Закарпатті”. Його дуже стурбував „сильний укра
їнський вплив” в Мукачівській Єпархії, і його 
передусім цікавило донести до Папи тему недо
пущення єдности грекокатоликів Закарпаття з 
вірними в Україні. Раніше цього року ініціятив
на група вірних Мукачівської Єпархії висловили 
прагнення єдности з УГКЦ офіційним листом 
до Блаженнішого Святослава, який відповів 
18 лютого, що приймає це „з великою увагою і 
вдячністю”, і передає копію до „Апостольської 
столиці, до компетенції якої належить вирішен
ня цієї справи”. („Релігійно-інформаційна служба 
України”)

АМЕРИКА І СВІТ Працівники консуляту Росії крали велосипеди

Коронавірус: в Україні триває вакцинація

Здоров’я Навального погіршується, лікарі помирають 

СТРАСБУРҐ, Франція. – Співробітник  консуль-
ства Росії організував злочинну групу, яка крала і 
перепродавала велосипеди. Мова йде про крадіж-
ку близько 300 велосипедів загальною вартістю 
до 100 тис. евро.

Співробітника консульства Росії у Страсбурзі, 
громадянина Росії, підозрюють у перепродажу 
крадених велосипедів.

40-річний громадянин Росії продавав крадені 
велосипеди через сайт дрібних оголошень 
Leboncoin. 

Розслідування злочину почалось на початку 
лютого 2021 року, після того, як вкрали велосипед 
колишнього заступника мера Страсбурґа Алена 

Фонтанеля. Майже одразу А. Фонтанель знайшов 
свій велосипед серед оголошень на Leboncoin, де 
його продавали за півціни. Продавець виявився 
водієм російського дипломата.

А. Фонтанель повідомив про автора оголошен-
ня поліції, крадія затримали, але потім невдовзі 
відпустили. Коли співробітники поліції знову захо-
тіли з ним поспілкуватися, у консульстві відпові-
ли, що чоловік поїхав до Росії через проблеми зі 
здоров’ям.

Зараз росіянина оголосили у розшук, а у кон-
сульстві відмовились коментувати справу з мірку-
вань захисту персональних даних.

Европейська правда

Зараження коронавірусом cтаном на 31 берез-
ня: у світі захворіла 128,941,131 особа, померли 
2,818,832 особи, одужали 104,034,805 осіб; у США  
захворіли 31,097,570 осіб, померли 564,138 осіб,  
одужали 23,586,796 осіб; в Україні захворіли 
1,674,168 осіб, померли 32,825 осіб, одужала 
1,313,481 особа. 

*  *  *
У зв’язку зі зростанням захворюваности та 

смертности від коронавірусу, Київ з 5 квітня  
запроваджує більш суворі обмеження. Про це 
повідомив 31 березня Київський міський голова 
Віталій Кличко. «Останніми днями у столиці 
більше тисячі хворих щодоби. По 35-40 хворих 
помирають щодня. Понад 700 людей кожної доби 
госпіталізують. Це і з підтвердженим коронавіру-

сом, і з підозрою на нього, і з пневмоніями. І ось 
тільки останню годину отримую інформацію з 
лікарень – які черги зі швидких стоять, що при-
везли хворих. Інформація по транспорту – що він 
переповнений, і люди не чують закликів берег-
тися. Тобто, тенденції до поліпшення ситуації в 
нас зараз немає. А от до погіршення і колапсу 
медицини є», - наголосив В. Кличко. Він зазна-
чив, що керівники установ, підприємств, закла-
дів мають відправити співробітників на дистан-
ційну роботу. Або, кому можливо, надати відпуст-
ки. Заклади громадського харчування зможуть 
працювати тільки на виніс чи доставку. Продук-
тові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня. Всі 

Укрінформ, Радіо Свобода

Адвокат Ольга Михайлова, 
яка відвідала російського опо-
зиціонера Олексія Навального у 
виправній колонії №2 в Покрові 
Владимирської області, 25 
березня повідомила, що стан 
здоров’я політика „украй небла-
гополучний“. „Він відчуває силь-
ний біль у спині, у правій нозі. 
Гомілка у нього відмовляє, нога 
недієздатна, тобто одна нога у 
нього практично не діє, він не 
може присісти на неї. Права 
нога в жахливому стані насп-
равді“, – розповіла О. Михай-
лова.

У наданні належної медичної 
допомоги йому відмовлено. У своїй заяві О. 
Навальний вказує, что він поставлений на облік 
як схильний до втечі, і співробітник колонії будить 
його щогодини, тобто вісім разів за ніч. Політик 
нагадує, що засудженим ґарантований „безперерв-
ний восьмигодинний сон“, і вимагає припинити 
застосування „незаконних тортурних заходів“.

Дружина Юлія Навальна вимагає негайно звіль-
нити свого чоловіка через погіршення стану його 
здоров’я. За її словами, зараз над ним відбувається 
розправа.

Понад 150 російських діячів культури і громад-
ських діячів підписали звернення до влади з про-
ханням створити для О. Навального нормальні 
умови в колонії.

Тим часом 29 березня помер іще один медик із 
лікарні, де після отруєння лежав О. Навальний: 
завідувач відділення травматології та ортопедії 
омської лікарні швидкої допомоги Рустам Агішев 
помер у віці 63 років, офіційна причина смерті – 
інсульт.

За останній час це – вже не перша смерть у 
керівному складі омської лікарні. На початку 
лютого у віці 55 років помер заступник головного 
лікаря клініки Сергій Максимишин, офіційна при-

чина його смерті – серцевий напад.
Раніше ще один заступник головного лікаря, 

Анатолій Калініченко, звільнився з лікарні. Під час 
перебування О. Навального в омській лікарні А. 
Калініченко відповідав за надання медичної допо-
моги політику, спілкування з лікарями з Німеччи-
ни і, в перший день госпіталізації опозиціонера, за 
зв’язок з пресою. Потім обов’язок спілкуватися з 
журналістами поклав на себе головний лікар зак-
ладу, член „Єдиної Росії“ Олександр Мураховський. 
Саме він протягом двох діб не дозволяв перевезти 
опозиціонера на лікування до Берліна.

Европейський суд з прав людини вимагає звіль-
нити О. Навального у зв’язку з загрозою його жит-
тю і здоров’ю. Канада запровадила санкції проти 
дев’ятьох високопосадовців Росії, відповідальних 
за порушення прав людини у країні.

Це – складова зосереджених дипломатичних 
зусиль із тиску на високопоставлених осіб в адмі-
ністрації Росії, залучених до спроби вбивства О. 
Навального, його переслідування та утисків росій-
ських громадян, які виступали проти суворого й 
іноді насильницького ставлення до нього. Все 
майно підсанкційних осіб на території Канади 
заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до 
країни.

Олексій Навальний у виправній колонії.

(Закінчення на стор. 5)
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 � Церква не схвалює одностатеві союзи
ВАТИКАН. – Конґреґація доктрини віри дала неґа
тивну відповідь 15 березня щодо можливости 
благословення парам, зформованим з осіб тієї 
самої статі, зазначивши, що тут не йдеться про 
несправедливу дискримінацію. Конґреґація від
повіла на отримане прохання про роз’яснення 
сумнівів щодо цієї теми. Таким чином, священикам 
забороняється благословляли гомосексуальні 
пари, які просять про своєрідне релігійне визна
ння свого союзу. Папа був поінформований та 
надав свою згоду на оприлюднення відповіді. 
У тексті є розрізнення між особами та союзами. 
Неґативна відповідь щодо благословення союзу 
не включає судження щодо окремих осіб, яких 
слід приймати „з пошаною, співчуттям та делікат
ністю”, уникаючи „будьякого сліду несправедли
вої дискримінаці”, як стверджено в документах 
Церкви. („Релігійно-інформаційна служба України”)

 � Байден вшанував полеглих ветеранів
ВАШІНҐТОН. – Президент Джо Байден разом з 
дружиною Джил вшанували пам’ять полеглих 
ветеранів В’єтнамської війни 29 березня, в 
Національний день пам’яті цих вояків. Цього 
дня припадала 48ма річниця виведення остан
ніх бойових частин США з В’єтнаму. Подружжя 
Байденів відвідало Меморіял в’єтнамським вете
ранам, де на довгих ґранітних чорних стінах 
викарбувані імена понад 58 тис. американців, які 
полягли в цій війні. („Associated Press”)

 � Трубопровід залежить від будівничих
ВАШІНҐТОН. – Державний секретар США Енто ні 
Блінкен заявив 28 березня в інтерв’ю для телеаґен
ції „CNN”, що докінчення трубопроводу „Північний 
потік2” кінецькінцем залежить від будівничих. 
Чотирма днями раніше він сказав, що санкції 
США проти трубопроводу з Росії до Німеччини є 
реальною можливістю. Цей проєкт відбирає від 
Києва доходи від транзиту газу і підриває боротьбу 
України проти російської аґресії. („Reuters”)

 � У пошуках справедливости
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Під час расових заворушень у 
Філядельфії в травні, червні та жовтні 2020 року 
понад 1,150 підприємств були пошкоджені або 
пограбовані. Головний прокурор Лері Креснер 
запропонув нову програму „відновленого право
суддя”, яка розпочалася при кінці березня і в якій 
правопорушники, їхні жертви та місцева громада 
спільно вирішують, як знайти розв’язання поза 
звичайними шляхами кримінального правосуд
дя. Понад 500 осіб, заарештованих під час заво
рушень, зможуть взяти участь в цій програмі. До 
програми не допускають осіб, які вчинили насил
ля, злочини з застосуванням зброї та злочини 
проти поліції. Підприємці, які понесли фінансові 
втрати, є обурені цією пропозицією. Вони кажуть, 
що злочинці, які скоїли злочини, тепер не будуть 
покарані, хоч вони свідомо нищили та грабували 
підприємства. („The Philadelphia Inquirer”)

 � Полегшено правила на громадянство
БЕРЛІН. – Німецький уряд погодився 24 березня 
на законопроєкт для надання громадянства дея
ким нащадкам жертв нацизму, яким в минулому 
відмовлено у проханнях на громадянство. „Це не 
лише виправлення речей, це є перепрошення з 
глибоким соромом”, – сказав Міністер внутріш
ніх справ Горст Зегофер. У 2019 році Австрія 
подібно змінила свої закони громадянства, щоб 
дозволити нащадкам тих, хто втік від нацизму, 
стати громадянами. Перед тим тільки ті особи, які 
пережили Голокост, могли отримати австрійське 
громадянство. („The Guardian”)

 � Радять вживати невтральні слова
МАНЧЕСТЕР – Манчестерський університет 
оприлюднив 10 березня рекомендації, де закли
кає співробітників використовувати гендерно
невтральні терміни замість слів, що вказують на 
стать людини. Замість слів „батько” і „мати” про
понують використовувати слова „один з батьків” 
або „опікун”, а замість „чоловік” і „дружина” – „парт
нер”. Депутат британського парляменту Джонатан 
Ґаліс, що представляє Консервативну партію, 
назвав такі поради прикладом політкоректности, 
доведеної до абсурду. Рекомендації підготував 
відділ університету, який опікується гендерною та 
расовою рівністю. Такі відділи існують у багатьох 
провідних західних навчальних закладах. (Бі-Бі-Сі)

АМЕРИКА І СВІТ

Головний ревізор брав хабаря

Суддя Тупицький розбагатів в Україні

Президент Володимир Зеленський скасував ука-
зи Віктора Януковича про призначення суддів 
Конституційного суду Олександра Тупицького та 
Олександра Касмініна за результатами авдиту 
указів В.Януковича, проведеного на виконання 
рішення РНБО.

О. Тупицький народився 1963 року в селі Білозір’я 
біля Черкас, був фрезерувальником на радіоприлад-
ному заводі Сміли та Черкаському заводі „Стром-
машина“, закінчив Харківський юридичний інсти-
тут,  працював в  Донецьку, призначений суддею 
Конституційного суду за квотою Президента 
України Януковича. 

Нижче вміщено розповідь про те, як суддя розба-
гатів на своїй посаді. Також О. Тупицький зареє-
стрований у будинку в котеджному містечку 
„Коник“, що на острові Жуків, поруч з Конча-Заспою. 

В будинку, окрім самого О. Тупицького, відповідно 
до електронної деклярації, прописалася також 
його дружина та діти. 

Орієнтовна вартість будинку такої площі тут 
може становити близько 1 млн. дол. 

Олександр Чорновалов,  
Радіо Свобода

Родина колишнього голови Конституційного 
суду Олександра Тупицького володіє кількома 
об’єктами елітного майна, серед якого, окрім маєт-
ку в Криму, чотирикімнатна квартира у оселі 

„Новопечерські липки“ в столиці та великий має-
ток з басейном під Києвом. Цими об’єктами неру-
хомого майна користується сам О. Тупицький, але 
вони записані на матір та тещу судді. Про це пові-
домляють журналісти програми „Схеми“ (проєкт 
Радіо Свобода та телеканалу „UA:Перший“).

Після того, як у травні 2013 року О. Тупицький 
був переведений до Києва та призначений суддею 
Конституційного суду, у вересні того ж року його 
родина придбала чотирикімнатну квартиру пло-
щею 216,5 квадратних метра у житловому комп-
лексі „Новопечерські липки“ в Києві, а згодом 
докупила там ще два машиномісця. На 2013 рік 
квартира такою площею вартувала понад 600 тис. 
дол.

Майно записали на матір судді Галину Тупицьку. 
Їй було 73 роки, і вона була вже на пенсії. Окрім 
того, у судді є маєток з басейном під Києвом у 
Василькові. Будинок площею 211 квадратних 
метра та земельні ділянки загальною площею 
понад 23 сотки були придбані у серпні 2018 року 
та оформлені на тещу О. Тупицького – Ларису 
Колпаченко, яка тривалий час працювала в аптеці 
у Донецьку.  

Раніше журналісти програми „Схеми“ повідоми-
ли, що О. Тупицький у 2018 році став власником 
земельної ділянки в селищі Кореїз Автономної 
Республіки Крим, оформивши договір купівлі-про-
дажу за російським законодавством, але не сказав 
про це у своїй деклярації про майно та доходи. 

Майно колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького. (Фото: „Схеми“)

КИЇВ. – Головного ревізора-інспектора Голов-
ного управління Державної податкової служби 
(ДБР) у Київській області затримали 26 березня 
під час одержання хабаря. 

Оперативники ДБР встановили, що податківець 
погрожував керівникові підприємства скласти акт 
ревізії з максимальними сумами штрафних санк-

цій. За їх зменшення посадовець хотів отримати 
понад 400 тис. грн.  Стаття передбачає позбавлен-
ня волі строком до 10 років з конфіскацією майна. 

Правоохоронці перевіряють причетність інших 
осіб до цього злочину, в тому числі з керівної лан-
ки податкової служби у Київській області. 
(Укрінформ)

обмеження  діятимуть, як мінімум, до 16 квітня. 
Ситуація в столичних лікарнях вкрай складна. 
Місто продовжує розгортати додаткові ліжка. 
Лікарі і медсестри по дві доби не виходять з від-
ділень. 

*  *  *
На понад 230 тис. вакцинованих від COVID-19 

людей лише у 732 були виявлені побічні реакції.  

Про це 31 березня сказав Міністер охорони 
здоров’я Максим Степанов. Він уточнив, що зага-
лом в Україні вакциновано 231,566 осіб. Вакцина-
цію здійснюють 168 мобільних бриґад і 771 пункт 
щеплення. Проводиться вакцинація тих громадян, 
яких мають щепити від COVID-19 на першому та 
другому етапі: медпрацівників ковід-лікарень, 
мобільних бриґад, що здійснюють щеплення, вій-
ськових в зоні проведення ООС, сімейних лікарів, 
соціяльних працівників, літніх людей віком від 80 
років.

Укрінформ

(Закінчення зі стор. 4)

Коронавірус...
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Насолоджуймося Великодньою радістю!
Великоднє пастирське послання 

українських католицьких єрархів у 
США до священиків, єромонахів та 
братів, сестер монахинь, семінарис-
тів та дорогих вірних

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Від раннього ранку чуваймо і, 
замість мира, пісню принесім Вла-
диці, і Христа побачимо правди Сон-
це, що всім життя освітлює.

(Пасхальна утреня, пісня 5)

Христос є сповненням Пасхи. Він 
здійснив остаточний перехід від 
смерті до життя. Він відкриває та 
запрошує нас до подорожі, яка веде 
до нового життя із Ним Воскреслим. 
Темрява Великої П’ятниці, дня Хрис-
тових Страстей остаточно розвіялася 
через велике світло і радість Хрис-
тового воскресіння.

У цей час Великого Посту ми відчу-
ваємо темряву, адже всі живемо в 
тіні темряви пандемії COVID-19. Ми 
боремося з тривалою пандемією, яка 
вплинула на кожного з нас – на наші 
сім’ї, громади, Церкву, державу та 
цілий світ. Цей досвід допомагає нам 
глибше зрозуміти Божу любов, пере-
жити темряву смерті Христа, яка є 
спасительною та життєдайною. 
Однак, смерть Христа – це не оста-
точна подія, якою все завершилося!

Адже ми радісно співаємо Великод-
нього ранку: „Христос воскрес із 
мертвих, смертю смерть переміг”. 
Смерть долається життям; ми живе-
мо з Воскреслим Христом! Відтепер 
пасхальна радість освітлює наше 
життя. Воскреслий Христос просвіт-
лює життя всіх. Цей зміст Христового 
Воскресіння, ця велика радість 
завжди була, і сьогодні є централь-
ною темою християнства. Вели-
коднього ранку ми святкуємо те, що 
Христос переміг гріх, зло і смерть. 
Прощення, надія та нове життя є 
навіть в епіцентрі самих страждань і 
відчаю.

З настанням темряви пандемії нам 
легше збагнути, чому ми самі боїмо-
ся страху та непевности. Ми боїмося 
страждань. Ми боїмося втратити 
контролю над ситуацією. Ми боїмося 
того, чого не розуміємо. Жінки та 
учні цього раннього Пасхального 
ранку також перeживали страх.

Ця радість Воскресіння починаєть-
ся з особистої зустрічі з Воскреслим 
Христом. Що ж висушило сльози 
Марії Магдалини та принесло їй 
Великодню радість? Нічого іншого, а 
лише зустріч із воскреслим Христом, 
зустріч із Воскреслим Спасителем! 
Більше цього, Ісус з’являється Марії, 
але вона не впізнає Його. Коли Ісус 
кличе її по імені – Маріє – вона повер-
тається на цей заклик. І в цю мить, 
дивлячись на Нього, її світ змінюєть-
ся. Перед нею стоїть вже не садівник, 
а воскреслий Христос, живий і віль-
ний від тенет смерті. Тут вже немає 

місця для гробу, витесаного з мерт-
вого каміння, але живий Спаситель, 
який кличе її вийти з темряви на 
дивовижне світло. Зустрівши воск-
реслого Ісуса, Марія Магдалина вико-
нує Господній наказ донести до учнів 
Добру новину про воскресіння.

Воскреслий Христос бажає, щоб ми 
радісно пережили зустріч з Ним, 
живучи для Нього, а не для себе, та 
позбувалися гріхів, які тримають нас 
у полоні еґоцентризму, та відкрива-
ли для себе жертвенну Христову 
любов. Незалежно від того, що відбу-
ватиметься у нашому житті, ми змо-
жемо духовно радіти Божою любов’ю 
та жити згідно Божої волі виявляючи 
жертвенну любов.  

Великоднє Євангеліє є не просто 
розповідь про нове життя, але про 
життя, яке приходить до нас. Це не 
лише розповідь про Христа, який 
воскрес із мертвих, але про Воск-
реслого, який нас зустрічає і кличе 
всіх особисто по імені. Великдень – 
це зустріч, це заклик: піди і розкажи, 
що ти бачив і чув. Христос живий, та, 
більше цього, Він розшукує нас і кли-
че по імені. Якими б не були наші 
сумніви та наші страхи, якими б не 
були наші невдачі та зради, якими б 
не були рани, які ми намагаємось 
приховати, сьогодні настав новий 
день. Ми всі повинні стати свідками 
Воскресіння Хрис тового. Ми покли-
кані вносити цей промінчик світла 
Воскресіння у різні людські ситуації: 
як щасливі, щоб зробити їх ще кра-
щими, так і в скорботні, щоб дарува-
ти їм спокій і надію. Насолоджуймося 
Великод ньою ранковою радістю і 
випромінюймо її в нашому житті. 
Нехай Христове Милосердя світить у 
нашому житті та в усіх наших вчин-
ках!

Ми усі єднаємося у спільній молит-
ві за те, щоб наш Воскреслий і Живий 
Господь обдарував своїм миром та 
благодаттю всіх вас, ваших рідних, 
близьких, усіх наших братів і сестер 
розсіяних по всьому світу!

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Борис,  
Архиєпископ Філядельфійський,  

Митрополит Української 
Католицької Церкви у США

Павло,  
Єпископ Стемфордської єпархії

Венедикт,  
Єпископ Чиказької єпархії св. 

Миколая

Богдан (автор),  
Єпископ Пармської єпархії св. 

Йосафата

Андрій,  
Єпископ-помічник 
Філядельфійський

Великдень 2021

Християнська єдність як виклик
Цього року календар розділив Великоднє свято у православних, като-

ликів та протестантів майже на місяць. У багатьох наших читачів відра-
зу постали запитання: чому так сталося? Дехто починає з’ясовувати, хто 
якої віри, яка конфесія правильна.  Треба відразу сказати, що право-
славні, католики та протестанти – усі християни. Усі – віри християн-
ської. Віра в усіх одна – в спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. 
Один Бог, одне Святе Писання. 

Причини поділу віруючих полягають у політиці, ми про це поговори-
мо. А спершу про календар.

В епоху Римського панування Гай Юлій Цезар з допомогою відомого 
александрійського астронома Созигена впровадив новітній календар-
ний відлік, який отримав з тих пір назву юліянського літочислення. 
Саме цей календар увійшов в основу історії християнської культури.

Юліянський календар виявився недостатньо точним і давав помилку 
на 1 день за 128 років. Католицька церква була переконана в необхід-
ності календарної реформи, яка сталася у 1582 році за Папи Григорія 
XIII. Календар став іменуватися григоріянським.

Перша Церква Христова була єдиною, але не монолітною, і це позна-
чилося у наступні часи.  Католицтво стало найпоширенішим із напрямів 
християнства. Головою Католицької церкви є Папа Римський, який очо-
лює Святий Престол і державу-місто Ватикан у Римі. На сході поширило-
ся право слав’я, що складається з ряду єдиних у теології автокефальних 
церков, що перебувають між собою у євхаристійному спілкуванні.

У ХVІ ст. від католицтва відокремилося протестантство, яке зазнало 
подальшого внутрішнього поділу (адвентисти, євангельські хрисияни, 
баптисти, методисти та інші). Також до Риму приєдналася Українська 
Греко-Католицька Церква (УГКЦ) східнього обряду. Найчастіше причи-
ни поділу були політичні, добре відомі історикам. Так, поява УГКЦ була 
викликана експанією Московської церкви на українські землі. У 1946 
році Москва взагалі ліквідувала УГКЦ, яка перейшла у підпілля.

Деякі релігійні течії, які вийшли з протестантства, визначають себе 
як християнські — мормони, муністи, свідки Єгови, але не визнаються 
за такі конфесіями християнського світу через розбіжність у розумінні 
основоположних християнських доктрин.

Наявність різних християнських конфесій не означає їх принципового 
поділу. Всі конфесії – сумісні й причастні з Єдиним Богом.  Християнська 
єдність – це виклик для світу, вони покликані відіграти ключову ролю 
у примиренні реґіонів, країн і народів. Можливість і необхідність хрис-
тиянської єдности визначаються тринітарним богослов’ям. А це озна-
чає, що тут не обійтися без особливого досвіду Духа Святого, в якому 
тільки й можлива християнська єдність. Це означає, що відносини між 
конфесіями будуть визначати не суперечки про традиції, а реальний і 
сучасний досвід сопричастя в Дусі. Якщо Дух Божий сприймається як 
широкий, відкритий життєвий простір творіння, тоді стає зрозумілою 
льокалізація досвіду Бога: люди живуть в Дусі Божому і сприймають 
Бога просторово як широчінь.

Але у наш час тема міжцерковних відносин стала для України життє-
во важливою, навіть болючою. 

До російсько-української війни була надія, що Україна знайшла 
свою модель міжконфесійних відносин. Але війна показала нестабіль-
ність, кон’юнктурність цих відносин. Українська Православна Церква 
Московського патріярхату демонстративно виділяє і протиставляє себе 
християнському світові.  Православне питання стало питанням націо-
нальної безпеки. Не все добре і в православному світі України. Один 
з його недавніх провідників зайняв войовничу позицію, яка веде до 
розколу і може служити на користь Москви.

На жаль, християнська спільнота, що покликана бути моделлю для 
майбутнього, тепер відображає всі протиріччя суспільства. І українська 
ситуація підтверджує це сумне спостереження. 

Християнська єдність мала стати християнським викликом для 
світу. Але сьогодні це виклик самому ж християнству. Християни пови-
нні поглянути на себе і на своє розуміння майбутнього з Богом очима 
християн з інших культур, прислухатися до них, щоб переконатися, що 
голос нашої власної культури не заглушив голос Ісуса Христа, єдиного 
слова Божого. 

Лише єдність Церкви надає їй особливого характеру, творчости і 
сили бути Церквою національною. Доки московське православ’я буде 
протиставляти себе всьому і всім, нічого доброго очікувати не дово-
диться. Але це справедливо і щодо українського християнства в усіх 
його конфесіях.
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Росія повинна припинити вбивстваСКУ щиро вітає 
всіх українців

УПЦ США годувала голодних киян

25 та 26 березня 2021 року провід-
ники Евросоюзу  провели віртуальну 
зустріч для обговорення відповідних 
дій щодо пандемії COVID-19, Єдиного 
ринку, промислової політики, цифро-
вих трансформацій та економіки, 
ситуації у Східньому Середземномор’ї 
та відносин з Росією.

Як і раніше, перед цим важливим 
засіданням Европейської Ради мали 
місце стримані закулісні переговори, 
які допускали, що час вже відмови-
тись від існуючого безкомпромісно-
го принципу поваги територіяльної 
цілісности незалежних держав в 
обмін на залучення зухвалої Росії до 
обговорення інших питань, що при-
хильники такого залучення наївно 
вважають це взаємовигідним.

Така по суті хибна дипломатія була 
б стратегічним промахом із серйоз-
ними неґативними наслідками, як на 
реґіональному, так і на ґльобальному 
рівнях.

Відколи Росія розпочала свою вій-
ськову аґресію проти України в 2014 
році, за винятком дуже суперечливих 
коливань позиції Німеччини щодо 
питання „Північного потоку-2“, ЕС і 
НАТО зберігають непохитну позицію 
підтримки України в захисті її тери-
торіяльної цілісности, вводять санк-
ції проти Росії за грубе порушення 
нею цього основного права всіх неза-
лежних держав та шукають розв’яз-
ки, щоб реально зупинити насиль-

ницьку військову аґресію Росії проти 
України, включаючи укладення кіль-
кох угод про припинення вогню, які 
були грубо порушені Росією відразу 
після їх підписання.

Складні дипломатичні зусилля, 
необхідні для підтримки цієї широ-
кої коаліції в умовах сильного тиску 
та дезінформації з боку Росії, справді 
були похвальними, а результати – 
варті цих зусиль.

Російські експансіоністські амбіції 
та відверті спроби збити Україну з 
демократичного та проевропейсько-
го курсу були зірвані. Це допомогло 
посилити безпеку, як в ЕС, так і ґльо-
бальну безпеку.

Російський демократичний рух 
кидає виклик пануванню 22-річного 
авторитарного режиму Володимира 
Путіна, тим самим змушуючи його 
вжити репресивних заходів, щоб 
стримати „загрозу“ демократії.

Незважаючи на ці позитивні досяг-
нення, ґльобальна загроза зі сторони 
Росії залишається реальною.

Російські збройні сили досі не 
виве дено з Криму та сходу України; 
Росію визнано дестабілізуючою 
силою, яка втручається у вибори кра-
їн-членів НАТО; російська військова 
авіяція продовжує вчиняти порушен-
ня повітряного простору; Росія 
визна на країною, що розробляє 
допін ґові програми, спонзоровані 
державою; Росія вдається до кібера-

так для дестабілізації іноземних еко-
номік; Росія застосувала хемічну 
зброю на европейській землі, щоб 
змусити замовкнути своїх противни-
ків. 

Це однозначно не дії держави, що 
кається та прагне повернутися до 
світового співтовариства.

З огляду на безкарність, з якою 
Росія продовжує діяти, будь-яке 
поширення Европейським Союзом 
політики залучення Росії, окрім як до 
питання пандемії COVID-19, могло б 
надіслати Росії найгірший із можли-
вих сиґналів – якщо ви зачекаєте 
достатньо довго, якими б грубими не 
були ваші порушення, ви врешті-
решт знайдете свій шлях назад до 
складу цивілізованих країн, практич-
но без наслідків. Саме на таке полі-
тичне послаблення чекають росій-
ські апологети та прихильники Росії 
в ЕС.

Ставки занадто високі, будь-яке 
вагання – недопустиме. Лідери ЕС 
повинні надіслати однозначний сиґ-
нал про те, що основні принципи, які 
об’єднують держави-члени ЕС, є 
недискусійними, і що Росія повинна 
припинити вбивства та вивести свої 
збройні сили з України, забезпечую-
чи тим самим мир і стабільність у цій 
стратегічно важливій частині світу.

Евген Чолій,
президент Громадської організації 

„Україна-2050“

Шановні друзі! 
У ці святкові дні, Світовий Конґрес 

Українців щиро вітає всіх українців і 
друзів України в усьому світі зі світ-
лим святом Воскресіння Христового.

Єднаймося в молитві за здоров’я й 
безпеку наших близьких та за спра-
ведливий мир та добробут в Україні. 
Згадаймо в молитві відважних захис-
ників Батьківщини на передовій, 
духовенство, громадських провідни-
ків та добровольців, державно служ-
бовців та особливо медиків, які від-
дано стоять на захисті нашого 
здоров’я під час пандемії.

У часи нових викликів Світовий 
Конґрес Українців єднає наші світові 
громади в допомозі тим, хто цього 
потребує, продовжує підтримувати 
Україну та надалі розбудовує міжна-
родну підтримку українського наро-
ду в боротьбі з російською аґресією.

Незабаром – тридцята річниця від-
новлення незалежности України. 
Пам’ятаймо, де б ми не жили, пишає-
мося, що ми – один український 
народ, який продовжує підтримува-
ти один одного. Світовий Конґрес 
Українців бажає Вам і Вашим близь-
ким радісного та світлого Великодня!

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Павло Ґрод, президент СКУ
Торонто

23 березня Консисторія Української Православної Церкви США надіслала до 
„Свободи“ вміщене нижче повідомлення про допомогу потребуючим киянам.

Подорожуючи до Києва, Правля-
чий Ієрарх Західної Єпархії Україн-
ської Православної Церкви США 
Архиєпископ Даниїл  разом з протоі-
єреєм Тарасом Науменком з Собору 
св. Володимира у Філядельфії, Пен-
сильванія, з благословення Митро-
полита Української Право славної 
Церкви США та діяспори Антонія, 
долучилися до благодійної програми 
„Благодійна їдальня“ Православної 
Церкви України з благословення 
Митрополита Епіфанія – Предстоя-
теля Православної Церкви України.

Незважаючи на те, що на календа-
рі вже весна, дні все ще були прохо-
лодними, а температура вночі опуска-
лася значно нижче нуля. Саме у цю 
холодну темну ніч проїхав білий авто-

З РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

Пресфонд „Свободи“ за лютий 2021 року
10 Brenycz Ewhen  Whitehouse Sta, NJ 
 Czuchta Petro & Rozalia  Bristol, CT 
 Fedyk Miroslaw  Fairport, NY 
 Golia Z  Beacon, NY 
 Krywulych Myroslaw  Amsterdam, NY 
 Slysh Roman  Raleigh, NC 
 Trotsenko Zoya  La Mesa, CA
5  Oryshchyn Borys & Luba  Lakewood, CO

Total for  February 2021:  $840

Щиро дякуємо всім жертводавцям 
за підтримку пресфонду „Свободи“ 

 FEBRUARY  2021
$ NAME LOCATION
100  Voyevidka Martha & Ihor  Leeds, MA 
 Yasinsky Tatiana  Silver Spring, MD
50  Mykytiuk O  Scarborough, ON 
 Procyk Anna  New York, NY 
 Remeniuk Leon & Vera  Kenosha, WI 
 Schwejko Lena  Fullerton, CA
30  Melnyk Luba  Elmhurst, NY
25  Babiuk Myron  Webster, NY 
 Bohonowych Roman  Kerhonkson, NY 
 Kobryn Atanas  North Port, FL 

 Mosijczuk Askold  Columbia, MD 
 Wowchuk Wasyl  Hawthorn Woods, IL
20  Baltarowich Oksana  Huntingdon Vy, PA 
 Bekersky Lesia  Whitesboro, NY 
 Bubniak Oksana  Monroe, NY 
 Gnoj Olga  Holliswood, NY 
 Jemetz Irena  Warners, NY 
 Koropey Nina Johnston, RI 
 Korytowsk Walter  Sterling Heights, MI 
 Kuropas Bohdan & Lydia  Hickory, NC 
 Wolowczuk Walter  Orland Park, IL
15  Giffler Lydia  Arlington, VA 
 Torielli Marta  Colonia, NJ

бус, наповнений їжею та надією. В цен-
трі Києва, столиці України, все підготу-
вали для того, щоб нагодувати всіх 
потребуючих – фізично та духовно.

З допомогою Івана Мичка, диякона 

Івана Ціко, Романа Холодова, Віталія 
Фернаті та диякона Андрія Сидора  
Архиєпископ Даниїл та о. Тарас 

Архиєпископ Даниїл під час молитви з киянами.

Нагодували голодного киянина. (Закінчення на стор. 11)
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Діана Мотрук

ЛЬВІВ. – 6-7 лютого в Українському 
Католицькому Університеті (УКУ) 
відбулися випускні урочистості для 
маґістрів богослов’я, християнської 
педагогіки, історії, Школи журналіс-
тики та комунікацій, Школи права, 
Інституту лідерства і управління. 

6 лютого урочистості розпочалися 
із Літургії у храмі Святої Софії-
Премудрості Божої. Відтак вручення 
дипломів відбулось у Парковій авди-
торії Центру ім. Шептицького, куди 
студенти кожної навчальної програ-
ми заходили по черзі.

Почесним промовцем став Генадій 
Друзенко, український правник, кон-
ституціоналіст, публічний інтелекту-
ал та громадський активіст, актив-
ний учасник Революції Гідности, 

ветеран російсько-української війни. 
Він закликав випускників, аби вони 
не забували, що можливістю вчити-
ся, працювати, створювати сім’ї, 
будувати дім зобов’язані зокрема 
тим, хто віддав своє життя, здоров’я, 
поламав психіку, втратив сім’ї і дру-
зів на сході України. Він також закли-
кав випускників завжди залишатися 
відкритими до світу і Господа: „Будьте 
готовими до несподіваних поворотів 
своєї долі. Будьте готовими, до того, 
що Бог може втрутитись у ваше жит-
тя і, можливо, направити його туди, 
куди не чекали. Це не програш чи тра-
гедія, а готовність піти тим шляхом, 
який приготував Він нам“. 

Ректор УКУ о. Богдан Прах поба-
жав новоспеченим маґістрам бути 
сіллю землі, щоб, вийшовши з УКУ, 
вони давали приклад іншим.

Діана Мотрук

ЛЬВІВ. – В Українському Като-
лицькому Університеті (УКУ) в люто-
му цього року відновив роботу 
дослідницький Центр дослідження 
українсько-польсько-словацького 
пограниччя. Його метою є опікувати-
ся не лише історичними досліджен-
нями, а й співпрацювати з українця-
ми Закерзоння. 

Зараз команда Центру складається 
з трьох осіб: Віталія Ляски, Івана 
Спри ня та Юрія Пуківського, які біль-
ше шести років працюють разом у 
науково-дослідницькому історично-
му проєкті „Локальна історія“. На 
початках вони досліджували історію 
містечок, сіл Галичини, Волині і 
земель так званого Закерзоння. Між 
тим, вдалося записати багато відео-
інтерв’ю очевидців Другої світової 
війни, жертв нацистського та кому-
ністичного тоталітарних режимів зі 
Львівської, Івано-Франківської, 
Тернопільської областей. Дослідни-

кам також траплялися свідчення 
людей, які були депортовані з укра-
їнських етнічних земель.

Наприкінці 2018 року вийшов пер-
ший в Україні історичний науково-
популярний журнал „Локальна істо-
рія“, до якого ввійшли зібрані історії 
людей.

„Нам вдалося назбирали понад 5 
тис. свідчень з цілої України, біль-
шість  з Галичини. Серед того матері-
ялу є понад 200 свідчень переселен-
ців з території Закерзоння“, – каже Ю. 
Пуківський.

Розпочати спільну працю з УКУ 
дос лідники вирішили з огляду на те, 
що тривалий час університет у своїх 
дослідженнях йшов паралельно з 
ними.

„В УКУ також записували усні істо-
ричні свідчення. Свого часу велику 
ділянку опрацював о. ректор Богдан 
Прах. Він описав долі чи не всіх греко-
католицьких священиків Пере мись-
кої єпархії та Апостольської адміні-
страції Лемківщини. В цій темі для 

двох сторін важлива історія знизу – 
про простих людей і місця, на основі 
яких ми можемо далі вибудовувати 
макроісторію. Тому ми подумали, 
чому б не об’єднати зусилля?“, – роз-
повідає керівник центру В. Ляска.

Тема Закерзоння об’єднала трьох 
дослідників не лише через наукові 
інтереси, а й через бажання поширю-
вати її для широкого загалу та осо-
бисту родинну історію.

„Мій прадідусь був переселенцем з 
Холмщини. Територія, звідки похо-
дять мої предки – західня Сокаль-
щина, люди, які жили там, також 
були переселені у ході післявоєнних 
домовленостей між Польщею і 
Радянським Союзом. До 1951 року ці 
землі перебували в складі Польщі, 
звідки моя бабуся. Тому ця тема 
близька мені не лише як досліднику“, 
– ділиться Ю. Пуківський.

Вивчати певну віху в українській 
історії крізь призму особистих сторі-
нок людських доль – нелегко. Щоб 
охопити якомога ширший загал, 
дослідники працюють одразу в кіль-
кох напрямках: науковому, культур-
ному та комунікаційному. Кожна зі 
сфер по-своєму важлива, адже це 
допомагає не лише популяризувати 
тему, а й об’єднувати українців, які 
проживають в Польщі, Словаччині чи 
на півночі Румунії.

„Ми хочемо знайомити людей з 
культурою тих земель, де прожива-
ють зараз українці, їхнім багатим 
фолкльором та історіями, які намага-
ємось зберегти. За межами Батьків-
щини ці люди продовжують розвива-
ти свою культуру, мову, виховують 
дітей в українському дусі, всупереч 
обставинам. Саме тому ми докладає-
мо багато зусиль, щоб тема України 
поза Україною зазвучала по-новому і 
цей голос почули“, – додає керівник 
проєктів і програм центру І. Спринь.

Створення Центру є важливим 
кроком з огляду на сучасну державну 
політику України, переконаний В. 
Ляска: „На жаль, у дослідженнях ми 
дуже часто обмежуємось лише дер-
жавними кордонами, забуваючи про 
українців, які живуть у Словаччині, 
Румунії, Польщі, Парагваї, Арґентині. 
Зрештою, й для нас термін „діяспора“ 
часто асоціюється лише з Північною 
Америкою, бо ми не уявляємо укра-
їнців, які мешкають деінде. Тому 
вкрай важливо провадити мудру 
гуманітарну політику, аби зберегти 
ті рештки українськости, що опини-
лися поза межами держави. Тому 
завдання Центру УКУ до певної міри 
бути рятівним“.

На найближчий рік у Центрі дослі-
дження плянують створити цифрову 
мапу з усноісторичними свідчення-
ми, візуальними джерелами, які 
нагромадили дослідники за час пра-
ці у „Локальній історії“, студенти УКУ 
та Інститут історії Церкви УКУ.

Як плятформу для розміщення 
мапи буде створено окремий сайт. 
Дослідники плянують, що він скла-
датиметься з двох частин. В історич-
ній  будуть зібрані матеріяли про 
минуле, зокрема мапа, яка дозволить 
пізнати територію Закерзоння гео-
графічно і хронологічно. Другою час-
тиною, за задумом авторів, стане 
ресурсний центр для всіх людей, які 
мешкають поза межами України. Тут 
оновлюватиметься новинна стрічка 
й анонси подій. Таким чином, сайт 
розглядають як власний інформацій-
ний простір українців Польщі, а в 
перспективі й інших держав. Згодом 
до його наповнення залучать і самих 
читачів, завдяки комунікації і співп-
раці. Однак поки, на початковому 
етапі діяльности, основним завдан-
ням дослідників є створення ядра, 
довкола якого можливе розширення.

Випускники Українського Католицького Університету. (Фото: УКУ)

Відбулися випускні урочистості для маґістрів

Створили Центр Закерзоння

НОВИНИ  УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Дослідники Центру Закерзоння з ректором УКУ о. Богданом Прахом. 
(Фото: УКУ)

Щорічно клініка забезпечує лікуван-
ня понад 35 тис. пацієнтів з усього 
світу та є визнаним лідером за кіль-
кістю операцій і трансплантацій 
будь-якого рівня складности.

Також Прем’єр провів зустріч із Дер-
жавним секретарем Святого Прес  толу 

кардиналом П’єтро Паро ліном, під час 
якої був присутній Секретар з міждер-
жавних відносин Святого Престолу 
Архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер.

На завершення Прем’єр-міністер 
передав Папі Францискові запро-
шення Президента України Воло-
димира Зеленського здійснити візи-
ту до України з нагоди відзначення 
3 0 - о ї  р і ч н и ц і  Н е з а л е ж н о с т и . 
(VaticanNews.va)

(Закінчення зі стор. 1)

Прем’єр-міністер України... (Закінчення зі стор. 1)

СБУ розслідує...

незаконного збройного формування 
„Самооборона Криму“, протиправно 
переслідували проукраїнськи нала-
штованих активістів, захоплювали 
адміністративні будівлі органів вла-
ди України та здійснювали охорону 
незаконно створених виборчих діль-
ниць в АР Крим та у Севастополі під 
час проведення так званого рефе-

рендуму 16 березня 2014 року.
Вирішується питання щодо пові-

домлення учасникам про підозри за 
ст. 110 (посягання на територіяльну 
цілісність і недоторканність України) 
та ст. 111 (державна зрада) Кримі-
нального кодексу України. Раніше 
викритим представникам організації 
вже оголошено про підозри за цими 
статтями. Від 2014 року СБУ скерува-
ла до суду 1,960 кримінальних прова-
джень щодо державної зради та 
тероризму. (Укрінформ)
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LAW OFFICES OF 
ZENON B. MASNYJ, ESQ.___________________
In the East Village since 1983

Serious personal injury, real estate 
for personal and business use, 

representation of small and mid-
size businesses, divorce, wills and 

probate (New York matters only).

(By Appointment Only)

140 Second Avenue
New York, NY 10003

212-477-3002
zbmasnyj@verizon.net

If 212-477-3002 landline busy,
please call 201-247-2413

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

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

Пошукуємо особу до опіки 88літньої 
жінки з проживанням. Чудові умови 
в обширному кондомініюмі в West 
Bloomfi eld, Michaigan. Слід володіти 
Українською або Російською мовами. 
Звертатися до Раїси, 248-496-0410 
або rlmedvinsky@aol.com

що загрожують незалежності, дер-
жавному суверенітету і територіяль-
ній цілісності України.

Головним безпековим аспектом у 
воєнній сфері на національному рів-
ні залишається розв’язана Росій-
ською Федерацією гібридна війна 
проти України, яка ведеться у формі 
комбінації різноманітних дій щодо 
прихованого застосування реґуляр-
них військ (сил), незаконних зброй-
них формувань і терористичних 
організацій, використання пропаган-
ди, саботажу, терору, вчинення 
диверсій, навмисного завдавання 
шкоди громадянам, юридичним осо-
бам та об’єктам державної власності 
в Україні“.

17 березня у розлогому ексклю-
зивному ін терв’ю для ABC News Джо 
Байден ствердно відповів на запи-
тання журналіста Джорджа Стефано-
пулоса: „Ви знаєте Володимира 
Путіна. Чи думаєт е ви, що він убив-
ця?“ 

Чітко артикульована позиція аме-
риканського президента важлива не 
тільки політично. На думку міністра 
внутрішніх справ України Арсена 
Авакова, заява Джо Байдена може 
спричинити „холодну війну“ між 
західною цивілізацією і Російською 
імперією, як її бачить В. Путін. 19 
березня в етері телепрограми „Сво-
бо да слова Савіка Шустера“ очільник 
МВС наголосив: “Я думаю про те, щоб 
це не була „гаряча війна“ для України, 
і ми повинні бути до цього готові. 
Оскільки в цій своїй грі Путін може 
зробити для нас чергову авантюру, 
яка дорого коштуватиме. Ми пови-
нні бути готові, і ми будемо готові. 
Ми повинні думати, як не допустити, 
щоб ця „скажена собака“ прорвалася 
до нас в Україну“. 

Параноїдальна войовничість В. 
Путіна, який над усе прагне розши-
рити кордони сучасної Російської 
Федерації принаймні до меж колиш-
нього СССР, передусім полягає у 
стремлінні повернутися до старих 
„добрих часів“, коли „залізна завіса“ 
відділяла окуповані Москвією держа-
ви від Західної Европи. Водночас 
Кремль добре розуміє, що єдиний 

спосіб нагадати про свою колишню 
мілітарну велич, – це вдатися до 
залякування світу ядерною зброєю 
або вчинення новітніх провокацій на 
кшталт фінської Майніли чи поль-
ського Ґляйвіца. Нещодавно В.Путін 
цинічно заявив, що нам, мовляв, 
дуже заважають квазідержави, ство-
рені на уламках Совєтського Союзу. 
Тож маємо з цими квазідержавами 
щось робити...

Вести мову про дотримання Росією 
норм міжнародного права немає 
жодного сенсу. Вже у 90-х роках 
минулого століття РФ почала здій-
снювати аґресивну політику супроти 
колишніх республік СССР. Так, була 
окупована частина території Грузії, 
де Москва створила маріонеткові 
держави – Абхазію та Південну 
Осетію. 2014 року був анексований 
Крим і по суті окупована частина 
території України. Вже три десяти-
ліття над Республікою Молдова 
загрозливо тяжіє Придністров’я, 
яким опікується Кремль...

Постає логічне питання: які меха-
нізми слід застосовувати для захисту 
цінностей демократичного світу 
супроти непередбачуваного у своїх 
діях і вчинках наступника СССР? 
Можливо, є сенс припинити видачу 
віз громадянам РФ до країн Евро-
союзу, США, Канади та інших держав 
Заходу? Чи відлучити Кремль од 
Міжнародної системи грошових 
переказів SWIFT і накласти ембарґо 
на новітні технології?...

Якщо таких заходів виявиться 
недостатньо, і Москва не виведе свої 
війська з Криму, не припинить нада-
вати військову допомогу так званим 
“ЛНР” і “ДНР” й не сплатить Україні 
контрибуцію за завдані збитки, то 
Російська Федерація, як держава-
аґресор, має бути позбавлена не 
лише місця в Раді безпеки ООН, але й 
мандату члена ООН. 

Чи були в історії прецеденти пока-
рання країни-аґресора світовими 
державами? Були. 14 грудня 1939 
року СССР був виключений з Ліґи 
Націй, попередниці ООН. 

Саме того дня з ініціятиви Арґен-
тини до порядку денного на 20-ту 
сесію Асамблеї Ліґи Націй було вне-
сено питання про виключення 
Совєт сько го Союзу з цієї міжнарод-
ної організації. Приводом послужили 

протести міжнародної громадськості 
через масові бомбардування сталін-
ською авіяцією цивільних об’єктів 
Фінляндії, зокрема її столиці Гель-
сінкі. Представник Португалії Так 
Матта зачитав звіт і проєкт резолю-
ції, в основу якої було покладено 
„Положення про визначення аґресо-
ра“. Ознайомившись з ухваленою 
Асамблеєю резолюцією, Рада Ліґи 
Націй винесла постанову про виклю-
чення Совєтського Союзу з цієї між-
народної організації. 

Друга світова війна поховала Ліґу 
Націй. Рішен ням спеціяльно склика-
ної Асамблеї ця організація була лік-
відована 18 квітня 1946 року. Замість 
неї постала Організація Об’єднаних 
Націй. Серед її членів-засновників 
були СССР, УССР, БССР. 

У статуті цієї міжнародної органі-
зації від 26 червня 1945 року є три 
статті, котрі сьогодні привертають 
особливу увагу: 

„Стаття 4, п.1. Прийом у Члени 
Організації відкритий для всіх інших 
миролюбних держав...; 

Стаття 6. Член Організації, що сис-
тематично порушує принципи, 
встановлені в цьому Статуті, може 
бути виключений з Організації Гене-
ральною Асамблеєю за рекомендаці-
єю Ради Безпеки; 

Стаття 23, п.1. Рада Безпеки скла-
дається з 15-ти Членів Організації. 
<…> Генеральна Асамблея обирає 
десять інших Членів Організації як 
непостійних членів Ради Безпеки, 
приділяючи особливу та належну 
увагу насамперед ступеню участи 
Членів Організації в підтримці між-
народного миру й безпеки та у 
досягненні інших цілей Організації, а 
також справедливому географічному 
розподілу“. 

Щодо правочинности перебування 
Російської Федерації у складі ООН є 
чимало застережень. Юристи добре 
знають про сумнівну наявність між-
народно-правових підстав для член-
ства РФ у цій організації. Зокрема, 
Статут ООН не передбачає можли-
вості членства в цій міжнародній 
організації на підставі правонаступ-
ництва. Навіть з формального погля-
ду Російська Федерація відсутня у 
згаданому Статуті. У ньому досі 
представлений Союз Совєтських 
Соціялістичних Республік. 

Далі. Чи є Російська Федерація 
миролюбною державою? Чи порушує 
систематично принципи ООН? Чи 
бере участь у „підтримці міжнарод-
ного миру й безпеки та у досягненні 
інших цілей Організації, а також 
справедливому географічному роз-
поділу“? 

Питання риторичні. 
Опинившись у Раді Безпеки ООН, 

Російська Федерація отримала спеці-
яльне право голосування – „право 
вето“. Міжнародний парадокс: держа-

ва-аґресор, яка становить загрозу 
для миру та стабільності у світі, має 
опікуватись світовим порядком. 

Нагадаємо ще одну статтю Статуту 
Організації Об’єднаних Націй (Розділ 
VII, Стаття 51): „Даний Статут жод-
ним чином не зачіпає невід’ємного 
права на індивідуальну або колек-
тивну самооборону, якщо відбудеть-
ся збройний напад на Члена Органі-
зації, доти, поки Рада Безпеки не 
вдасться до заходів, необхідних для 
підтримки міжнародного миру й без-
пеки…“. 

Кілька промовистих фактів. 
25 вересня 2013 року президент 

Грузії Михайло Саакашвілі виступив 
із промовою на 68-й сесії Генеральної 
Асамблеї ООН. Він, зокрема, відзна-
чив таке: „На відміну від більшости 
держав, Російська Федерація не заці-
кавлена в тому, щоб навколо були 
стабільні держави. Постійний хаос і 
заворушення в сусідніх країнах – це 
те, чого прагне Кремль“. 

Міжнародний суд ООН визнав при-
йнятною скаргу у справі України 
проти РФ щодо порушення Росією 
Міжнародної конвенції про боротьбу 
з фінансуванням тероризму стосов-
но подій на Донбасі. 

У жовтні 2019 року Генсек ООН 
Антоніу Гутерріш представив допо-
відь, згідно з якою очолювана ним 
організація визнає порушення 
Росією Женевської конвенції, яка сві-
домо переселяє людей з материкової 
частини до українського Криму з 
метою змінити демографію окупова-
ного півострова, що є порушенням 
заборони, передбаченої ст. 51 
Женевської Конвенції No 4 „Про 
захист цивільного населення під час 
війни“ від 12 серпня 1949 року. 

Що чинить у відповідь президент 
РФ В. Путін? Він підписує закон „Про 
відкликання заяви, зробленої під час 
ратифікації Додаткового протоколу 
до Женевських конвенцій від 12 
серпня 1949 року, що стосується 
захисту жертв міжнародних зброй-
них конфліктів“. Відтепер це дозво-
ляє Росії в міжнародних судах фор-
мально уникнути кримінальної від-
повідальности так званих „зелених 
чоловічків“… 

Перелічено далеко не всі гріхи 
сучасної Росії. Одначе, міжнародна 
Феміда, на наш погляд, має юридичні 
підстави для порушення питання 
про виключення РФ зі складу ООН. 
Щоправда, зробити це буде непросто 
– країна-аґресор володіє правом вето 
на рішення Радбезу. Та попри юри-
дичну казуїстику і різноманітні полі-
тично-правові колізії, українським 
дипломатам треба ставити на поря-
док денний вже перезріле питання 
щодо правомірности перебування 
Росії в складі РБ ООН, а відтак у самій 
організації, яка давно потребує кар-
динальної реорганізації. 

(Закінчення зі стор. 2)

Чи місце Росії в ООН?

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.
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МИХАЙЛО КОЗЮПА
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
MICHAEL KOZIUPA
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

973-723-4387
mkoziupa@outlook.com
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Відбулися річні загальні збори ФУВУ
НЮ-ЙОРК. – 27 березня відбулися 

річні загальні збори членів Фундації 
Українського Вільного Університету 
(ФУВУ). Через пандемію коронавіру-
су цей захід відбувся повністю вірту-
ально. 

Зборами провадила президія у 
складі: Аскольд Лозинський – голова, 
Степан Слуцький – секретар. Збори 
обрали Номінаційну комісію у складі 
Богдан Гаргай, Леонід Руд ницький і 
Ольга Воляник. Учасники заслухали 
інформацію про діяльність Україн-
ського Вільного Університету (УВУ) 
від ректора Марії Пришляк та звіти 
голови фундації А. Лозинського, 
заступників голови Л. Рудницького 
та Івана Буртика, секретаря С. Слуць-
кого, скарбника Руслани Россі, членів 
управи Юрія Стецка та Андрія Шуля. 
За Контрольну комісію звітував її 
голова Б. Гаргай. 

Загалом, протягом останнього ака-
демічного року на УВУ відбувся 61 
курс для 260 студентів, які навча-
ються на Факультеті державних і 
економічних наук, на Факультеті 
філософії і на Факультеті україністи-
ки. Майже всі студенти приїжджають 
з України. Крім цього, в УВУ відбува-
лися різні наукові заходи, доповіді, 
авторські вечори, зустрічі, а також 
концерти і виставки. У цьому році 
УВУ відзначає 100 років і проводить 
відповідні ювілейні заходи. 

Фундація УВУ – це в основному 
джерело стипендій для бідніших сту-
дентів університету та оплати про-

фесорського складу. Для студентів з 
України головною атракцією УВУ є 
професорський склад із Заходу. 

Протягом минулого року фундація 
передала на підтримку УВУ близько 
130 тис. дол. 

Крім цього, ФУВУ влаштовує щоріч-
ний конкурс літературної та науко-
вої творчости та поодинокі імпрези. 

Слід зауважити, що фінансова діяль-
ність фундації практично ніколи не є 
дефіцитною, а її активи, крім нерухо-
мостей, складають приблизно 2 млн. 
дол. Попри пандемію, 2020 рік приніс 
надвишку в сумі понад 20 тис. дол. 

Свої благодійні обов’язки ФУВУ 
виконує завдяки жертовности укра-
їнської громади у США. На жаль, поки 
що намагання включити до жертвен-
ности Канаду були безуспішними. 

На зборах обрано керівні органи 
фундації на наступну каденцію в 
такому складі: А. Лозинський – голо-
ва; І. Буртик і М. Пришляк – заступ-
ники; С. Слуцький – секретар; Р. Россі 
– скарбник; О. Воляник, Ігор Нико-
люк, Андрій Ластовецький, Марко 
Гаталяк – члени. Л. Рудницького обра-
но почесним заступником голови.

До новообраної Контрольної комі-
сії увійшли Б. Гаргай – голова, Петро 
Палюх і Лада Кий – члени. Тростис-
тами обрано А. Лозинського, Петра 
Матіяшека, А. Шуля, Ярослава Обе-
ришина і Б. Гаргая.

Також схвалено бюджет Фундації 
УВУ на 2022 рік у сумі 173,500 дол. 

Фундація УВУ

ЖИТТЯ  ГРОМАДИ

Показали фільм про Андрея Шептицького

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – 25 березня розпо-
чався семестр весняних викладів 
Релігійного Товариства українців 
католиків „Свята Софія“ США та 
Осередку праці Наукового Това-
риства ім. Шевченка у Філядельфії у 
співпраці з Українською католиць-
кою парафією Благовіщення Пре-
святої Богородиці в Мелровз Парку, 
Пенсильванія. Інавґураційною поді-
єю став перший у США показ доку-
ментального фільму „Андрей Шеп-
тицький: актуальне“. До організації 
віртуального показу долучилася Ліґа 
українців католиків у США.

Кінострічка представляє діяль-
ність Митрополита Андрея Шеп-
тицького, започаткування і підтрим-
ку різних інституцій у першій поло-
вині ХХ ст., та актуальність даних 

установ у сьогоденні. Благодійність, 
пожертвування, збереження україн-
ської художньої спадщини та допо-
мога Пласту – це не єдині здобутки 
Митрополита Шептицького. Аби 
повністю описати все, що він зробив 
для України, автори кінострічки 
зібрали істориків, лікарів, художни-
ків та всіх дотичних до ідей А. 
Шептицького людей. Фільм має на 
меті показати, як введені Митро-
политом Андреєм ініціятиви діють у 
сучасному світі, і які висновки може-
мо робити для майбутнього духовно-
культурного розвитку Української 
держави. 

Кінострічка розпочалася з біогра-
фії самого Митрополита, а згодом 

На показі фільму „Андрей Шептицький: актуальне“ у Філядельфії. (Фото: 
„Свята Софія“)

також потурбувались про тих, хто 
обережно пробирався до автобуса, 
наближаючись до своєї маленької 
надії, шукаючи тепла та поживи, що 
підтримує життя.

Коли натовп людей зібрався нав-
коло Владики, він розпочав молитву. 
Всі схилили голови, чоловіки зняли 
шапки. Коли сортували та готували 
продукти харчування до роздачі, 
Архиєпископ Даниїл кілька хвилин 
годував душі оточуючих. Він дивився 
кожній людині в очі, тим самим 
вислов люючи свою турботу про 
їхній добробут. Невпевненість та 
вагання людей незабаром зникли, і 
люди зав’язали розмову, висловивши 
свою подяку, просячи молитов за 

дорогих їм людей та осипаючи його 
благословеннями.

Протягом наступних кількох годин 
вдалось нагодували понад 200 осіб. 
Деякі з вдячністю брали пакунок з 
яйцями, бутербродами та кашею, і 
відразу з’їдали все. Можна було поба-
чити наскільки голодними вони 
були. Інші, тихенько відійшовши, 
з’їдали частину й  ховали решту, щоб 
забрати додому і поділитися з доро-
гою їм людиною.

Потреба велика і Владика Даниїл 
мав змогу та честь допомогти цим 
людям від імені Митрополита Анто-
нія, духовенства та вірних УПЦ США, 
особливо членів та меценатів Україн-
ського православного товариства св. 
Андрія, які реґулярно сприяють бла-
годійним потребам людей похилого 
віку, інвалідів та недієздатних в 
Україні та в усьому світі.

(Закінчення зі стор. 7)

УПЦ США годувала...

Організатори надання допомоги у Києві.

(Закінчення на стор. 13)



No. 14СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 2 КВІТНЯ 2021 РОКУ12

Левко Хмельковський

„Укрпошта“ з 5 березня ввела в обіг серію пошто-
вих марок „Її величність – жінка“, випуск якої при-
свячений до Міжнародного жіночого дня. На мар-
ках зображені картини Тараса Шев ченка „Одаліска“ 
(1840 року) з фондів Національного музею Тараса 
Шев ченка та Андрія Чебикіна „Енерґія ІІ“. (1991 
року) з фондів Націо нального художнього музею 
України. На конверті до марки була ще одна робо-
та Т. Шевченка „Вірсавія“, намальована 1860 року. 
В Україні це – перші марки з зображенням оголе-
них жінок. 

У світі першою маркою з оголеною жінкою ста-
ла у 1930 році марка Іспанії „Маха оголена“ з кар-
тиною (1800) Франсіско де Ґойї. 

Жіноча краса, пронесена крізь віки і змальована 
найвидатнішими митцями, здатна зачарувати. 
Але виникла небезпека, що в Україні не зможуть 
змальовувати жіночу красу.

Георгій Ерман (BBC News Україна) 20 березня 
оприлюднив статтю „Скандали в Академії мис-
тецтв: як студентам заважають малювати оголені 
тіла“. Він пише: „Малювання людей з натури – клю-

чова складова в академічній освіті 
художників та скульпторів. Йдеться про 
Націо наль ну академію образотворчих 
мистецтв та архітектури, біля витоків 
якої стояли Василь та Федір Кричев ські, 
Михайло Бойчук, Георгій Нар бут. Її 
викладачами були Казимир Малевич та 
Тетяна Яблонська – ключові фіґури 
українського мистецтва ХХ ст.

Останній рік багатьох студентів пере-
творився на суцільні перешкоди – кіль-
ка місяців неможливо було малювати з 
натури. Офіційною причиною був 
карантин, але студенти розповіли BBC 
News Україна, що і поза ним їхня освіта вже кілька 
років перетворюється на тінь минулого. 
Малювання з натури стало настільки рідкісною 
подією, що, здається, незабаром його можна буде 
відзначати як святкові дні“.

Академія не надає натуру, студентам доводить-
ся приводити друзів та знайомих, але їх дуже мало. 
Їм самим треба платити, щоб люди позували. 
Студентам доводиться самим збирати гроші на 
обігрівачі, щоб людина могла перебувати оголе-

ною в надзвичайно холодних майстернях академії.
У майстернях самі студенти-художники сидять в 

куртках та рукавичках. 
Навчання у академії платне, то куди йде ця пла-

та? Окрім того, студентам обмежують час на пере-
бування в академії 19-ою год. вечора, вони не 
встигають виконувати зав дання і вимушені орен-
дувати приватні майстерні.

В академії лише два жіночих туалети, один з 

ПОДІЇ  В УКРАЇНІ

Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Рівно рік тому, 
в День добровольця, в місті було 
започатковано добру справу:  в кни-
гарні „Є“ будь-хто міг придбати кни-
гу для бібліотеки 3-го окремого пол-
ку спеціяльного призначення ім. 
князя Святослава Хороброго, таким 
чином  долучившись до ідеологічно-
го та інтелектуального озброєння 
наших захисників.  

„Таким способом  ми зібрали нема-
ло гарних сучасних і важливих книг, 
– поділився враженням директор з 
розвитку книгарні „Є“ Андрій 
Домаранський. – Цього року ми під-
німаємо цей проєкт на щабель вище, 
в координати: Сили спеціяльного 
призначення Збройних сил України 
– мережа книгарень „Є“.

14 березня відбулася всеукраїн-
ська презентація проєкту. Отож, буде 
створено спеціяльний фонд, який 
наповнюватимуть відвідувачі книга-
рень. Книги можна замовляти також 
інтернетом https://book-ye.com.
u a / . . . / k n y h y - s p e t s i a l n o h o -
pryznachennya/). Книгарні додавати-
муть видання також від себе і від-
правлятимуть у військові підрозділи.

Під час презентації проєкту „Книги 

спеціяльного призначення“, в якій 
взяв участь генерал-майор Ігор 
Гордійчук, йшлося про те, наскільки 
книга потрібна у польових умовах. І. 
Гордійчук сказав:

„Знання справжньої історії своєї 
країни має фундаментальне значен-
ня. Важливе також володіння психо-
логічними прийомами, не останню 
ролю грає і загальний інтелектуаль-
ний рівень бійців“.

Анатолій Ковальчук

На початку лютого близько 300 
киян і представників декількох гро-
мад лівобережної Київщини (борис-
пільці, переяславці, яготинці, бари-
шівці, березанці, вороньківці) взяли 
участь у вшануванні пам’яті героїв 
Трубежа, нащадків козаків Пере-
яславського полку, які 1919 року 
ціною багатьох десятків молодих 
життів затримали наступ москов-
сько-більшовицького війська на сто-
лицю України. Масові заходи з наго-
ди 102-ої річниці героїчного чину  
українських добровольців в бою з 
аґресором біля залізничного мосту 
через річку Трубіж відбулися в 
Борисполі, а також у Баришівці і 
Воронькові біля пам’ятних знаків на 
честь учасників бою на Трубежі. 

На початку лютого 1919 року біль-
шовики розпочали з Харкова й 
Донбасу наступ на Київ. Ворогові 
майже безперешкодно, пересуваю-
чись залізницею, вдалося наблизи-
тися на небезпечну відстань до 
Києва. Директорія звернулися по 
допомогу до населення лівобереж-
них місцевостей. На заклик відгукну-
лися понад 200 нащадків козаків 
Переяславського полку, зокрема 
його Вороньківської сотні.  До 
вороньківців приєдналося декілька 

десятків бориспільців і баришівців. У 
призначений час, незважаючи на 
мороз і снігові замети, український 
загін прибув до мосту через Трубіж. 
Зруйнувавши декілька десятків 
метрів залізничної колії на лівому 
березі річки, козаки зайняли оборо-
ну. На жаль, машиніст помітив небез-
пеку і за сотню метрів до мосту зупи-
нив бронепотяг.

Розпочався нерівний бій. Вороги 
почали гарматний обстріл україн-
ських позицій. Інші намагалися пола-
годити колію. Але тривалий час їм це 
не вдавалося. Українці прицільно 
стріляли в усіх, хто виходив з вагонів. 
Козаки тримали оборону майже дві 
доби, аж поки не скінчилися набої й 
не почала виходити з ладу зброя. 

Бій, що відбувся на Трубежі, мав не 
тільки стратегічне, але й політичне, 
дипломатичне та ідеологічне зна-
чення. Його результатом стало зат-
римання на дві доби наступу більшо-
виків на столицю України зі сходу. 
Директорія, організовано евакую-
вавши з Києва державні установи, 
ще майже два роки як законний уряд 
України, керувала  боротьбою проти 
московських загарбників. 

Героїчний чин захисників України 
проти московсько-більшовицьких 

Можна придбати книги  
для захисників України

Героїчний бій на річці Трубіж

(Закінчення на стор. 13)

Нова марка „Пошти України“

Натурниця в академії. (Фото: Андрій Бедров)
Головний корпус академії в будинку XIX ст., в де спочатку була Київська духов-
на семінарія, а з 1925 року художній інститут. (Фото: Дмитро Доценко)

Шевченко малював, а тепер не можна

(Закінчення на стор. 14)
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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

НАШ АРХІВ: www.svoboda-news.com

(Закінчення зі стор. 11)

Показали фільм...

розповіла про його громадську 
діяль ність. Ідею створення Україн-
ського Католицького Університету 
запропонував саме Андрей Шептиць-
кий. Також він матеріяльно та духо-
вно підтримував пластунів, україн-
ських художників та лікарів. Мит-
рополит був великим благодійником 
й поціновувачем українського мис-
тецтва та іконопису. Відтак скупову-
вав та колекціонував ікони та кар-
тини. Після нього залишився вели-
чезний спадок не лише різноманіт-
них експонатів, а й духовних наста-
нов. 

„Те, що зробив Митрополит Андрей 
для Української Церкви, для україн-
ського мистецтва і взагалі для укра-
їнської державности є надзвичайно 

важливим, великим і ґльобальним. 
Саме тому людина є віруючою чи ні, 
греко-католиком чи православним, 
повинна знати і дооцінювати вклад 
Митрополита Андрея в духовність та 
розвиток нашого народу в надзви-
чайно складний час. І загалом 
постать Митрополита Андрея є над-
звичайно важливою у нашій державі, 
а також, на моє переконання, одна з 
найбільших церковних постатей 
Вселенської Церкви у ХХ столітті“, – 
наголосив у відеозверненні до авди-
торії директор фундації „Андрей“ 
Михайло Перун, автор проєкту. 

Над стрічкою працювали компози-
тор  Олександр Козаренко, сценарист  
Святослав Козак. Фільм створений 
Благодійною організацією „Фундація 
– „Андрей“ до 155-ліття від дня наро-
дження Митрополита.  

Товариство „Свята Софія“ США

аґресорів на Трубежі відбувся через 
рік після іншої, широко відомої істо-
ричної події – бою студентської 
молоді проти московських загарбни-
ків біля станції Крути. Про подвиг 
київських студентів знає вся Україна. 
На жаль, про звитягу героїв бою на 
Трубежі відомо небагатьом нашим 
сучасникам. 

Через декілька днів після бою на 
Трубежі вороги майже на сім місяців 
окупували Київ і значну частину 
Лівобережжя. Більшість родичів 
загиблих захисників України само-
тужки поховали чоловіків, синів і 
братів. Уцілілі учасники бою після 
повернення до своїх сіл і містечок 
брали участь в боротьбі за волю 
Батьківщини у складі повстанських 

загонів.
В останні роки (завдяки вільному 

доступу до раніше закритих архівних 
документів) Валентина Стрілько – 
президент Міжнародного освітнього 
фонду ім. Ярослава Мудрого, автор 
багатьох книг з історії Бориспіль-
щини,  встановила прізвища понад 
150 вороньківців – учасників героїч-
ного чину на Трубежі. Вони опри-
люднені у книзі „Грона українських 
повстань. Антибільшовицький спро-
тив на Бориспільщині 1917-1932 
роках“. 

З нагоди 30-річчя Незалежности 
України влада, беручи приклад з 
патріотичної громадськости, пови-
нна невідкладно в повному обсязі 
виконати низку важливих норматив-
них документів, спрямованих на уві-
чнення пам’яті борців за волю 
України і спорудити пам’ятник геро-
ям Трубежа на місці бою.

(Закінчення зі стор. 12)

Героїчний бій...
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Померла Ярослава Галик
Софія Федина

25 березня, на 67-му році життя, 
від ускладнень після коронавірусної 
хвороби відійшла у вічність голова 
Світової федерації українських лем-
ківських об’єднань (СФУЛО) Ярос-
лава Галик. Вона народилася 6 серп-
ня 1953 року в селі Терновиця на 
Івано-Франківщині в родині депор-
тованих українців-лемків.

Закінчила Івано-Франківське 
медич не училище та Чернівецький 
державний університет, біологічний 
факультет. 

Працювала медичною сестрою 
Ворохтянського кістковотуберку-
льозного санаторію „Черем шина“, 
вчителем біології та хемії Кремінців-

ської восьмирічної школи, екскурсо-
водом Ворохтянського бюро подоро-
жей та екскурсій, лікарем-ляборан-
том, пізніше – директором пансіона-
ту при медичному реабілітаційному 
центрі „Кремінці“ МВС України. 
Перебувала у трудовій еміґрації в 
Росії (Тюмень, 1996) та Франції 
(Париж, 2000-2006).

Багато подорожувала країнами 
Европи й Близького Сходу. З 1971 
року жила і працювала на Гуцуль-
щині (Ворохта, Татарів, Яремче). 

У 2009 році вийшла її книга „Лем-
ківщина – край наших предків“. У 
2012 році побачила світ її книжка 
„Маленька українка у великому 
Пари жі“. У 2013 році вийшла з друку 
третя її книжка „Світло очей моїх“.Св. п. Ярослава Галик. (Фото:  Фейсбук)

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

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

Повідомляємо усіх його друзів і громаду, 
що відійшов у засвіти Старший вістун УПА  

св. п. Осип Жигар „Пімста“
2  січня 1925 – 12 березня 2021

Народився в українському селі Завидовичі Львівської області. Закін
чив народну школу та навчався у Городоцькій гімназії. Був членом 
юнацтва ОУН. В 1944 році зголосився добровольцем до УПА, перей
шов військовий вишкіл і став чотовим сотні „Леви“ ВО2 „Буг“. У 1947 
році прибув рейдом до Німеччини та еміґрував до Канади у 1948 
році. Був активним членом Об’єднання Колишніх Вояків УПА США 
і Канади, головою станиці у Торонто, заступником голови на Канаду 
Головної управи ОКВУПА (20092010), головою Контрольної комісії 
видавничого комітету „Літопис УПА“ (19972016).

Залишив у глибокому смутку:

сина Ореста з дружиною Марією,
сина Володимира з дружиною Синді,

внука Михайла з дружиною Касандрою,
внучку Катерину, 

правнука Оливера.

Поховали його на цвинтарі св. Володимира в Oakville, Canada. 
Замість квітів пропонуємо зробити внески до:

• Pomich Ukraini Fund (Toronto)
  2445 Bloor Street West
  Toronto, Ontario M65 1P7
  tor.ucss.info/pomichukrainifund.html

• UPA archives at The Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and
  Counter-Insurgency in Ukraine, Petro Jacyk Slavic and East European
  Resource Centre, University of Toronto, 130 St. George Street, Toronto,
  ON, M5S 1A5 Canada, Office of Gift Planning
  https://pjrc.library.utoronto.ca/content/monetarygifts

Нехай спочиває з Богом.

Вічна Йому пам’ять!

Повідомляємо усіх його колишніх друзів та громаду, 
що пішов у засвіти ще один із наших членів 

св. п. Теодор Москаль „Сян“
22 лютого 1922 – 4 січня 2021

Народився в українському селі Райське, повіт Лісько, Підкарпатсько
го воєводства, Лемківщина. В 1944 році зголосився добровольцем 
до УПА і служив у сотні „Ударник4“, куреня „Перемиський“ ТВ26 
„Лемко“ ВО6 „Сян“ як старший стрілецьвістун. У 1947 році прибув 
рейдом до Німеччини. Еміґрував до США в 1956 році. Був активним 
членом Об’єднання Колишніх Вояків УПА США і Канади, членом то
вариського суду управи станиці ОКВУПА у Філядельфії, членом 42
го Відділу УНСоюзу, парафіянином Української католицької церкви 
св. Миколая в Пассейку, НюДжерзі. Працював в Hoffman La Roche, 
Clifton, NJ, понад 30 років.

Залишив у глибокому смутку: 

дочку Маріту з чоловіком Михайлом Зарембою,
дочку Катерину Саум з чоловіком Ґілл,

сина Теодора з дружиною Фейтг,
шість внуків та тринадцять правнуків.

Похований на цвинтарі св. Андрія в Савт БавндБруку, НюДжерзі. За
мість квітів на могилу на згадку про Теодора Москаля пропонуємо 
зробити внески до:

• St. Nicholas Ukrainian Catholic Church
  60 Holdsworth Court
  Passaic, New Jersey 07055

• UPA archives at The Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and
  Counter-Insurgency in Ukraine, Petro Jacyk Slavic and East European
  Resource Centre, University of Toronto, 130 St. George Str., Toronto,
  ON, M5S 1A5 Canada, Office of Gift Planning
  https://pjrc.library.utoronto.ca/content/monetarygifts

Нехай спочиває з Богом.

Вічна Йому пам’ять!

яких два роки тому закрили на 
ремонт, а інший розташований у від-
даленій частині будинку. Дівчата 
вимушені ходити до чоловічого туа-
лету, або йти до жіночого туалету та 
вистояти чергу. Студенти з фарбами 
й вимушені мити руки багато разів, 
постійно пити гарячий чай, щоб 
зігрітися в холодному приміщенні. 

У липні 2020 року Київська міська 
прокуратура повідомила, що колиш-
ню головну бухгалтерку академії 
судитимуть за привласнення 1.6 
млн. грн. Триває судовий розгляд. 
Постраждалими є 22 студенти, 
зокрема, китайські громадяни, яким 
довелося витрачати час на відвіду-
вання допитів.

(Закінчення зі стор. 12)

Шевченко малював...
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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

Повідомляємо усіх друзів і громаду, що відійшла у засвіти

св. п. Катерина Лялюк „Грізна“
24 квітня 1924 – 13 лютого 2021

Народилася Катерина (Катруся) Когут в українському селі Радaва 
Ярославського повіту. Після закінчення народної школи в 194243 
роках працювала в дитсадках на тому терені. В 1942 році вступи
ла до юнацтва ОУН. Під псевдо „Наталька“, а пізніше „Грізна“, вклю
чилася в жіночу сітку ОУН. У 19441947 роках була інструктор
кою жіночого відділу Другого Oкругу ОУН, згодом медсестрою i 
зв’язковою та кур’єром між Першим та Другим округами ОУН і УПА. 
Навесні 1947 року виїхaла в західню Польщу з дорученням створити 
зв’язковий пункт. Тут нав’язала контакт, a пізніше також одружила
ся з підпільником Богданом Петригою („Крукoм“), який в 1954 році 
був арештований за діяльність в УПА. Після його смерті виїхала до 
США, де в 1979 році вийшла замiж за Івана Лялюка („Камінного“) в 
Рочестері, Н.Й. Була активною діячкою української громади – член
кою Об’єднання Колишніх Вояків УПА США і Канади, секретаркою ГУ 
ОКВУПА, членкою видавництва „Літопису УПА“. Після смерті чолові
ка в 2009 році переїхала до Торонто в Канаді.

Залишила у глибокому смутку 

сина Мирослава з дружиною Лесею 
сина Ярослава з дружиною Терезою, 

внуків Лесю і Миколу, 
брата Володимира з дружиною Стефанiєю, 

численних племінниць i племінників з родинами в Канаді і Польщі.

Замість квітів на згадку про Катерину Лялюк пропонуємо зробити 
внески до:

  UPA archives at The Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and
  Counter-Insurgency in Ukraine, Petro Jacyk Slavic and East European
  Resource Centre, University of Toronto, 130 St. George Str., Toronto,
  ON, M5S 1A5 Canada, Office of Gift Planning
  https://pjrc.library.utoronto.ca/content/monetarygifts

Нехай спочиває з Богом.
Вічна Йому пам’ять!

Він народився 14 листопада 1924 року в Лешневі, 
Бродського району, Львівської області у сім’ї Сте
пана Качора і Павліни Клепарчук. Після закінчення народної школи 
в рідному селі навчався в Бродах, де здобув середньоторговельну 
освіту.  Коли мав 14 років, став членом Юнацтва ОУН. На 18му році 
життя був ув’язнений німецькими ґестапівськими опричниками і 
перейшов страхітливі роки концентраційних таборів смерті аж до 
травня 1945 року, коли в’язнів звільнила американська армія. Впро
довж 19451948 років перебував в Західній Німеччині і здав матуру в 
українській середній торговельній школі в Авсбурзі та поступив на 
навчання в Українську вищу економічну школу, де отримав звання ін
женераекономіста. В 1948 році прибув до Арґентини, де вже давніше 
перед Другою світовою війною опинились його батько, брат і сестра.  
Тут далі продовжив науку на економічному факультеті Університету в 
Буенос Айресі, який успішно закінчив зі званням маґістра економіки.  
В Арґентині Богдан Качор одружився з Іванкою Вітошинською, з якою 
виховали двох дітей – Софію та Івана. В міжчасі був завжди активним 
в громадських і політичних ділянках, в багатьох українських громад
ських установах: Товаристві „Просвіта“, де був головою, УІВІ, який ви
давав журнал „Вільна Україна“, УЦР, Кооперативі „Фортуна“, СУМ та 
інших товариствах Українського Визвольного Фронту.  

В 1975 році переїхав з родиною до НюЙорку, де також посідав 
важливі становища в українських громадськополітичних установах, 
був головою відділу ООЧСУ в НюЙорку, секретарем Фундації УВУ та 
Комітету побудови пам’ятника воїнам ОУНУПАУГВР. Від 1998 до 2021 
року Богдан Качор очолював Світову ліґу українських політв’язнів 
(СЛУП). Вже з 1991 року майже щорічно виїздив в Україну, зустрічався 
з політичними і громадськими діячами, відбував конференції, відвіду
вав музеї, громадські установи, допомагав у фінансуванні споруджен
ня пам’ятників, церкви в місті Броди, ініціював і проводив збірки на 
допомогу у відновленні Собору Зарваницької Богородиці, на будову 
санаторія для ветеранів ОУНУПА в Моршині та на комп’ютерне об
ладнання Львівського національного університету ім. Івана Франка. 
Останній проєкт СЛУП здійснено 19 березня 2021 року, під час пан
демії, виданням в Україні книжки „Українські націоналісти в боротьбі 
проти нацизму“.

Вічна Йому пам’ять!
У смутку залишаються:

дружина   Іванка Качор
донька   Софія Качор
син   Іван Качор
внучка   Каміля Бобяк 
ближча і дальша родина в США, Арґентині й Україні.

Пожертви в пам’ять Покійного можна складати на:
• Holy Trinity Ukrainian Catholic Church
  211 Foordmore Road, Kerhonkson NY 12446
  and/or
• Ukrainian American Youth Association (https://cym.org)

З глибоким смутком повідомляємо, 
що 22 лютого 2021  року відійшов 

у Божу вічність наш дорогий 
Чоловік, Батько і Дідусь

св. п. 
Богдан Качор

Плем’я „Перші Стежі” з великим смутком 
повідомляє, що 10 січня 2021 р.Б.  

відійшла на Вічну Ватру

св. п. 
пластун сеньйор

Володимира Христина (Очка) 
ШИПАЙЛО

(13 серпня 1926 - 10 січня 2021)
Покійна Очка пластувала ще з дитинства на таборі в Остодорі, 

Україна. Була одна з співосновниць ІІ кур. УСП „Перші Стежі”, в праці 
якого була все активна, організуючи мистецькі виставки, табори та 
мандрівки. Працювала довгі роки як виховниця, звязкова і кошова 
в Станиці Пассейк.

Племя „Перші Стежі“ складає щирі співчуття синам, внукам, прав
нукові та всім друзям Очки.

Вічна Їй пам’ять!
„...тихо спи…без тривог.”

Пластове плем’я „Перші Стежі”
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