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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Що мав на увазі 
Джон Гербст?

Петро Часто

Варте уваги: жодна з публікацій позаукраїн-
ських авторів стосовно сучасної України, жоден з 
виступів офіційних осіб об’єднаної Европи з цієї 
ж тематики не спричинив такої бурхливої реак-
ції, як доповідь колишнього Посла США в Києві 
Джона Гербста на спеціяльній міжнародній кон-
ференції в українській столиці „Україна: визво-
лення від пострадянської спадщини“ (див. „Сво-
боду“ ч. 22, з 29 травня). 

Мова йшла про корупцію, і міркування та 
висновки Дж. Гербста звучали дуже близько до 
тієї сумної правди, котра вже не є невідомою для 
найактивнішої частини громадянського суспіль-
ства країни, – що корупція сягає найвищих еше-
лонів влади.

Дж. Гербст висловлювався коректно, не вда-
ючись до конкретних прізвищ. Наприклад, така 
ось його нібито безадресна фраза: „Я не буду 
називати зараз їхні імена, але у списку корупці-
онерів є навіть ті особи, які дуже гарно вміють 
говорити „мовою реформ“ з країнами Заходу, тим 
часом тримаючись за стару систему. Їм чудово 
вдається переходити з однієї партії в іншу, часом 
здійснювати маневри між декількома партіями – і 
так чи інакше залишатися недоторканою особою 
та процвітати. Вони навчилися успішно жити за 
старими, зручними для них правилами. І якщо їм 
зручно на посаді міністра, то уявіть їхні „зручнос-
ті“ на ще вищому рівні. Ці люди і є проблемою, і 
водночас вони керують вашою країною“.

Доповідь Дж. Гербста, судячи з багатьох від-
гуків в українських засобах масової інформа-
ції, сприйнялася як дуже істотна форма допомо-
ги Україні – допомоги правдою, чесністю, відвер-
тістю, тобто тими фундаментальними принципа-
ми моралі, котрі зробили Америку Америкою, і 
котрим стара Европа не надає належного значен-
ня у стосунках з Україною і її провідництвом.

Саме тому почуту з уст Посла Дж. Гербста кри-
тику українські журналісти і політологи стали на 
всі лади уточнювати і конкретизувати – заради 
повноти картини і, як то кажуть, для „крапки над 
і“. Наприлад, львівський „Експрес“, одна з пар-
тійно незаанґажованих українських газет, вжи-
ла навіть такий категоричний заголовок: „Аме-
риканський ультиматум Яценюкові і Порошенко-
ві“, з ще точнішим підзаголовком: „Авторитетний 
американський дипломат майже прямим текстом 
звинуватив українських Президента і Прем’єра в 
корупції“.

Нижче подаємо, за низкою українських засо-
бів масової інформації, декілька оцінок з уст тих 
авторів, котрі погоджуються з висновками та уза-
гальненнями Посла Дж. Гербста.

Експерт Центру політичних студій та аналіти-
ки Гліб Каневський: „Зверніть увагу, що Гербст 
говорить не про одну особу, а про множину, і 
при цьому вказує, що ці люди на ще вищому 
рівні, ніж міністри. А хто в нас вищий за міні-

(Закінчення на стор. 14)

УККА відзначив 75-ліття

Яро Бігун

ВАШІНҐТОН. — Український Конґресовий 
Комітет Америки (УККА) відзначив 75-ліття сво-
го існування 20 травня прийняттям в Сенатсько-
му Центрі Гостей в Капітолі США. Представни-
ки американського та українського урядів, вели-
ка кількість представників українських амери-
канських організацій і Української Католицької 
та Православної Церков зійшлися щоби відзна-
чити цю річницю.

Похвали й подяки висловлено для УККА за 
його позитивну працю від часу його заснуван-
ня в 1940 році для добра української громади, 
України та Сполучених Штатів. Одночасно, бага-
то уваги зосереджено промовцями, включно з 
п’ятьма членами Конґресу США, на темі що саме 
США й Захід роблять і повинні робити під час 
теперішньої кризи з Росією.

Конґресмен Бил Паскрел мол. з Ню-Джерзі 
промовляє під час прийняття у 75-річчя 
УККА в Сенатському Центрі Гостей.

Амбасадор Литви Зиґімантас Павіліоніс каже  
що Західні держави повинні допомогти Україні 
(Фото: Яро Бігун)

(Закінчення на стор. 15)

Яценюк у Вашінґтоні: Єдність всього вільного світу 
– найкраща відповідь будь-якому аґресорові

ВАШІНҐТОН. – „Україна захищає не лише 
себе – ми захищаємо Европу та міжнарод-
ний закон і порядок”, – наголосив Прем’єр-
міністeр України Арсеній Яценюк під час 
Ґльобального форуму Американського Єврей-
ського Kомітету в рамках робочої візити до 
Вашінґтону 8 червня.

Він підкреслив, що долі українського та 
єврейського народів мають багато спільно-
го: „Ми пережили дуже складні часи і поста-
ли перед невимовним злом. Мільйони євре-
їв були вбиті під час Голокосту тільки за їх 
прагнення вижити як нація, як люди й народ. 
Мільйони українців під час Голодомору були 
вбиті совєтами за те ж саме – за своє прагнен-
ня жити і процвітати як нація”.

А. Яценюк наголосив, що сьогодні Україна 
постала перед „величезними викликами”. Він 
підкреслив, що Росія незаконно анексувала 
Крим і розпочала переслідування кримських 
татар, їхніх прав та свобод: „Потім очолюва-
ні Росією терористи і російські війська вчини-
ли наступ на Донецьк і Луганськ. І Росія поча-
ла залякувати весь світ”.

Глава Уряду підкреслив, що Україна бореть-
ся з реґулярною російською армією: „Нам вда-Прем’єр-міністер Арсеній Яценюк промовляє 

під час Ґльобального форуму Американського 
Єврейського Kомітету. (Фото: Яро Бігун) (Закінчення на стор. 7)
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 ■ Ситуація в зоні АТО погіршується

КИЇВ. – „У зоні антитерористичної операції 
(АТО) на Донбасі зберігається тенденція до 
розширення бойових дій на раніше відносно 
спокійних ділянках лінії зіткнення“, – зазначив 
15 червня речник Адміністрації президента 
України з питань АТО Андрій Лисенко. На клю-
чових ділянках фронту обстріли українських 
позицій з важкого озброєння тривають безпе-
рервно, що призводить до убитих і поранених 
серед цивільних. Зокрема 14 червня бойові 
дії велися в Широкиному‚ на Донецькому на-
прямку вогонь по українських позиціях в ра-
йоні летовища не припинявся цілий день‚ біля 
селища Верхньоторецьке прикордонники від-
били ворожий напад, в Мар’їнському районі 
бойовики відкривали вогонь біля п’яти насе-
лених пунктів. („Інтерфакс-Україна“)

 ■ В Донецьку відбулося віче

ДОНЕЦЬК. – 15 червня напроти будівлі „уряду 
ДНР“ відбулося стихійне віче, на якому близь-
ко 500 осіб вимагали припинення бойових 
дій‚ зокрема обстрілів, які ведуть терористи 
з території мікрорайону „Жовтневий ринок“. 
Жителі звинувачують в обстрілах сепаратис-
тів, які своїми діями викликають у відповідь 
вогонь українського війська. Це було перше 
маштабне віче з антивоєнними вимогами. 
Присутні перекрили головну вулицю, зупини-
ли транспорт. До протестувальників вийшов 
ватажок бойовиків Олександер Захарченко 
– на милицях у супроводі автоматників. Він 
заявив, що війну зупинити не вдасться. Від-
повіддю йому були обурені вигуки з натовпу. 
О. Захарченко попросив „відпустити його“, по-
славшись на поранення. (УНІАН)

 ■ Ан-178 прибув до Парижу

ПАРИЖ. – На летовищі „Ле Бурже“ 15 червня по-
чався знаменитий авіосалон „Le Bourget-2015“, 
який триватиме до 21 червня. У комерційній 
виставці беруть участь понад 2‚260 компаній 
з 47 країн. Однією з головних новинок стала 
машина українського літакобудівного концер-
ну „Антонов“ – військово-транспортний літак 
Ан-178, створений на базі цивільного літака 
Ан-158. Також представлено проєкт легкого 
транспортного літака нового покоління Ан-
132‚ який перевозитиме 9 тонн вантажу. По-
треба ринку в літаках Ан-132 на найближчі 20 
років становить близько 900 одиниць, а в літа-
ках Ан-178 – 1‚100 одиниць. (УНІАН)

 ■ Напали на Консульство України

КИЇВ. – Міністерство закордонних справ Укра-
їни 13 червня висловило рішучий протест 
з приводу нападів на дипломатичні пред-
ставництва України в Росії. У Ростові-на-Дону 
близько 100 осіб 13 червня організовано про-
йшли містом і закидали будівлю Генераль-
ного консульства України в Ростові-на-Дону 
яйцями, камінням, помідорами і „зеленкою“ 
(аніліновим фарбником), розбили 17 вікон. 
„На щастя, нікого не було в будівлі“, – сказав 
журналістам Генеральний консул України в 
Ростові-на-Дону Віталій Москаленко. Консуль-
ство тимчасово закриють. У Москві увечорі 12 
червня невідомі люди під час святкування Дня 
Росії намагались напасти на Посольство Укра-
їни. Близько 100 молодих людей підійшли до 
будівлі Посольства, але саме під’їхали близько 
10 автобусів з бійцями загону особливого при-
значення. Нападники вибігли з боку поліції і 
почали кидати яйця у бік Посольства. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Донори здали 3 тонни крови

ДНІПРОПЕТРОВСЬК. – Донори Дніпропетров-
щини здали майже 3,000 літрів крови для бій-
ців з початку проведення антитерористичної 
операції. Завдяки цьому вдалося врятувати 
життя 500 військовослужбовців, доставлених 
до медичних закладів області. 15 червня з на-
годи Всесвітнього дня донора 10 активістів 
отримали відзнаки голови обласної адміні-
страції Валентина Резніченка‚ посвідчення 
та нагрудні знаки „Почесний донор України“. 
(УНІАН)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Борис Нємцов. „Путін. Війна“
(Продовження скорочених розділів книги Бoриса Нємцова „Путін. Війна“ в перекладі з російської 

мови . Початок в чч. 22-24)

Розділ 4. Російські військові 
на сході України

Після приєднання Криму до Росії, на сході Укра-
їни почалось збройне протистояння між україн-
ськими силовиками та сепаратистами, які вима-
гають входження Донецької і Луганської областей 
до РФ. (...) Починаючи з червня 2014 року Зброй-
ні сили України почали успішний наступ на позиції 
сепаратистів. Українцям удалось визволити біль-
шу частину міст Донбасу, оточити Краматорськ і 
Донецьк, повністю відрізавши його від Луганська. 
(...) Але 19-20 серпня на фронті стався перелом, 
український наступ захлинувся. Це сталося через 
прибуття з Росії масованого підкріплення, вклю-
чаючи воєнну техніку і частини реґулярної армії. В 
боях вздовж російсько-українського кордону зна-
чних втрат зазнали і українська, і російська армії. 

15 серпня 2014 року прем’єр-міністер самопрого-
лошеної ДНР Олександер Захарченко публічно зая-
вив, що вирішальну ролю в контрнаступі відігра-
ло підкріплення з Росії: „150 одиниць бойової тех-
ніки, з них 30 танків, решта – бойові машини піхо-
ти, бронетранспортери, а також 1,200 чоловік осо-
бового складу, яких чотири місяці навчали на тери-
торії Росії“. 

Вирішальну ролю підкріплення з Росії підтвер-
див в інтерв’ю газеті „Завтра“ і колишній міністер 
ДНР Ігор Гіркин (Стрєлков). Вирівнювання фрон-
ту і кидок на Маріюпіль, за його словами, були 
здійснені „відпускниками“ і окремими підрозділа-
ми ополчення, якими вони командували. „Відпус-
кники“, в термінології Гіркина, це кадрові російські 
військові, які прибули зі зброєю в руках на терито-
рію України, але формально перебували у відпуст-
ці. Версію про те, що російські солдати і офіцери 
воювали в Донбасі літом 2014 року, узявши „закон-
ні відпустки“, активно підтримував голова ДНР 
О. Захарченко на телеканалі „Росія-24“. Версія про 
„відпускників“ активно поширювалася також на 
Першому каналі російського телебачення.

Важливо зауважити, що військовим, які служать 
за контрактом у Збройних силах Росії, заборонено 
брати участь у бойових діях під час відпусток. Для 
отримання відпустки контрактник має вказати в 
звіті на ім’я командира точне місце проведення від-
пустки. Якщо відпустка має бути за кордоном, тре-
ба мати дозвіл Міністерства оборони, свого коман-
дування і погодження з Федеральною службою без-
пеки. 

Згодом Міністерство оборони РФ намагало-
ся спростувати присутність російських військо-
вих, включаючи „відпускників“, на території укра-
їнського конфлікту. Таку заяву зокрема зробив 19 
грудня 2014 року начальник 4-го управління Голов-
ного управління кадрів Міністерства оборони гене-
рал-майор Руслан Васильєв. Втім, зібрані свідчення 
доводять зворотне. 

 
Свідчення костромських 

 та івановських десантників

24 серпня 2014 року українські військові затри-
мали групу військових-контрактників 331-го пара-
шутно-десантного полку (Кострома), 98-ої пові-
тряно-десантної дивізії (Іваново) Збройних сил РФ. 
Російські десантники на бронетехніці спромогли-
ся просунутися на 20 кілометрів вглиб території 
України, після чого потрапили під обстріл в райо-
ні населеного пункту Зеркальне і були забльокова-
ні військом України. Були затримані 10 російських 
десантників: старший сержант Генералов Олек-
сій – заступник командира чоти‚ молодший сер-
жант Савостеєв Володимир – командир відділен-
ня‚ єфрейтор Митрофанов Артем – ґранатометник‚ 
рядові Романцев Іван, Горяшин Андрій‚ Мельчаков 
Іван‚ Почтоєв Єгор‚ Смирнов Сергій. Українська 
сторона оприлюднила відеозаписи, у яких затрима-
ні дають свідчення. 

Міністерство оборони РФ пояснило присутність 
російських десантників на українській території 
тим, що вони заблукали в ході навчань і випадково 
порушили кордон України. Цю версію спростував 
єфрейтор Романцев. Відповідаючи перед камерою 
на запитання дізнавача, він заявив, що його „рота 
не могла заблукати“. „Ми знали, що їдемо на Украї-
ну“, – також в ході допиту сказав Мельчаков.

Десантники пояснили, що на територію Укра-
їни вони прибули, щоб узяти участь у військо-

вих навчаннях. Але перед затриманням Мельча-
ков на своїй сторінці в соціяльній мережі „ВКон-
такті“ повідомив, що його „відправляють на війну“ 
і він „їде мочити Майдан“. (…) Також в ході допи-
ту російські десантники повідомили, що перед від-
правленням на територію України вони зафарбову-
вали номерні знаки бойових машин.

В книзі наведені свідчення контрактника 1-го 
мотострілецького батальйону 9-ої окремої мото-
стрілецької бриґади Петра Хохлова, чотирьох 
російських танкістів з 6-ої окремої танкової бри-
ґади‚ десантника Миколи Козлова з 31-ої окре-
мої десантно-штурмової бриґади, який на Донбасі 
втратив ногу, подано промову перед вояками 536-ої 
окремої берегової ракетно-артилерійської бриґади 
підполковника Вячеслава Оканєва про їхню участь 
у війні в Україні. Свідчення бурятського танкіста 
Доржі Батомункуєва і російського „добровольця“ 
Дмитра Сапожникова були вміщені у „Свободі“.

Після серпневого контрнаступу сепаратистів і 
частин російської армії в Мінську відбулися мир-
ні переговори з участю Президента України Петра 
Порошенка і Президента Росії Володимира Путі-
на. Сторонам вдалося домовитися про припинення 
вогню, що заморозило конфлікт на деякий час. Але 
в січні 2015 року російські війська знову розпочали 
активну участь у протистояннні з Україною і забез-
печили наступ сил сепаратистів на стратегічно 
важливий населений пункт Дебальцеве. Цього разу 
перед відправленням в зону бойових дій російські 
військові написали рапорти про звільнення з вій-
ська. 19 лютого газета „Комерсант“ навела свідчен-
ня чотирьох контрактників, які підтвердили, що 
командування ще на стадії бойової підготовки не 
приховувало наміру відправити їх воювати в Укра-
їну. Солдати написали заяви про звільнення, щоб 
на випадок їхнього затримання їх вважали добро-
вольцями, а не професійними військовими. Крім 
того, солдати заявили, що на відміну від літньої 
інтервенції російської армії, коли військові частини 
перетинали кордон підрозділами, цього разу вони 
переходили в Україну невеликими групами по дві-
три особи. 

Джерела Бориса Нємцова

На початку лютого 2015 року до Б. Нємцова 
звернулися громадяни, які представляли загиблих 
в Донбасі російських солдатів. Вони просили допо-
моги в тому, щоб отримати від Міноборони РФ 
виплати їхнім сім’ям. За їхніми словами, масо-
во російські солдати гинули на сході України у два 
періоди. Перша хвиля домовин пішла в Росію літом 
2014 року, коли українська армія пішла в наступ. 
Наступ було зупинено після прямого втручання 
російської армії. Особливо багато російських воя-
ків загинуло під Іловайськом. Тоді до Росії за най-
скромнішим підрахунками привезли не менше 150 
вбитих. Цю інформацію не удалося приховати, але 
родини полеглих самі протидіяли її поширенню, 
тому що їм виплатили по 3 млн. рублів і узяли під-
писки про нерозголошення таємниці. 

Друга хвиля домовин масово пішла в Росію в січ-
ні і лютому 2015 року. За нашою оцінкою, у цей час 
на сході України загинули не менше 70 військових. 
17 десантників прибули з міста Іванове (записка 
Нємцова про це є у авторів доповіді). Масова заги-
бель російських солдатів пов’язана з нарощуван-
ням конфлікту біля Дебальцевого. На відміну від 
минулого року тепер вояки перед відправленням 
в Донбас на вимогу керівництва офіційно звільня-
лися з війська. Таким чином намагалися прихова-
ти участь російської армії у боях, виставляючи вій-
ськових добровольцями. На словах воякам обіця-
ли, що у випадку поранення або загибелі родині 
виплатять такі ж гроші, як і влітку 2014 року. Але 
жодних компенсацій родичі загиблих не отримали. 
Офіційно звертатися про компенсацію не мало сен-
су, тому що загиблі були „добровольцями“. 

Родичі почали виявляти незадоволення і шукати 
правників, котрі захистили б їхні права. Вбивство 
Нємцова переконало їх, що публічно звертатися до 
влади небезпечно для життя. „Якщо Нємцова роз-
стріляли біля стін Кремля, то з нашими підзахис-
ними в Іваново можуть зробити що завгодно“, – 
заявив правник, який представляє інтереси родин 
загиблих десантників. 

(Далі буде)
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 ■ Україна прямує до Евро-2016

ЛЬВІВ. – 14 червня відбулися змагання шостої 
тури відбіркового турніру Чемпіонату Eвропи 
з футболу 2016 року, у яких збірна України зу-
стрічалася з командою Люксембурґу і вигра-
ла з рахунком 3:0. Українці набрали 12 точок 
у турнірній таблиці своєї групи і наздогнали 
команду Еспанії. Незважаючи на перемогу, 
українці залишаються на третьому місці у від-
бірковій групі, яку наразі очолює збірна Сло-
ваччини. На другому місці – збірна Еспанії. Ко-
манди, що посядуть перші два місця у групах, 
автоматично потрапляють на Евро-2016, який 
відбудеться у Франції. Наступну гру українці 
проведуть 5 вересня проти збірної Білорусі. 
(УНІАН)

 ■ Відкрився тиждень енерґетики

ВІННИЦЯ. – 15 червня за рішенням представ-
ництва Евросоюзу в Україні відбулось відкрит-
тя Европейського тижня сталої енерґетики. 
Керівник відділу програм „Енерґетика, тран-
спорт та навколишнє середовище“ Вальтер 
Треттон відзначив, що Вінниця є першим серед 
усіх міст України у впровадженні енерґоефек-
тивних технологій та заходів з енерґоефектив-
ности. Уже вп’яте тиждень сталої енерґетики 
проводить в Україні делеґація Европейського 
Союзу. У розвиток енерґетики в Україні Евро-
союз вже інвестував 40 млн. евро. Україна ви-
рішила використати їх на заміну газових кот-
лів та на термомодернізацію. (УНІАН)

 ■ Авіокомпанія має виплатити борг

КИЇВ. – Господарський суд Києва 15 червня за-
довольнив позов столичної прокуратури про 
стягнення з приватного акціонерного това-
риства „Міжнародні авіолінії України“ майже 
27 млн. грн. боргу зі сплати збору до Держав-
ного спеціялізованого фонду фінансування 
загальнодержавних витрат на авіяційну ді-
яльність. Авіокомпанія впродовж шести міся-
ців минулого року надавала послуги з пере-
везення пасажирів та вантажу, проте власних 
зобов’язань з перерахування обов’язкового 
збору до державного фонду не виконала. 
„Міжнародні авіолінії України“‚ „Інтеравіа“ й 
„Аероголдінґ“ підконтрольні співвласникові 
бізнес-групи „Приват“ Ігореві Коломойському. 
(„Укрінформ“)

 ■ Вшанували пам’ять Городецького

ВІННИЦЯ. – Меморіяльну дошку на честь та-
лановитого архітектора з світовим ім’ям Вла-
дислава Городецького встановлено 4 червня 
у його рідному селі Шолудьки на Вінниччині. 
Відкриття меморіяльної дошки на фасаді сіль-
ського Будинку культури присвячено 152-ій 
річниці з дня його народження. Текст написано 
українською і польською  мовами. Ініціятора-
ми  вшанування пам’яті стали активісти спіль-
ноти „Історія Вінниці“. Киянин Дмитро Мала-
ков подарував музеєві свою книгу „Архітектор 
Городецький. Архівні розвідки“. Останні роки 
життя В. Городецький провів у Персії. Загалом в 
Україні за проєктами В. Городецького зведено 
30 будівель. („Голос України“)

 ■ Утворили „Ліву опозицію“

КИЇВ. – 15 червня п’ять політичних партій, най-
відоміші серед яких – Комуністична та Проґре-
сивна соціялістична – та 13 громадських ор-
ганізацій заявили про об’єднання в рух „Ліва 
опозиція“. Серед своїх головних пріоритетів 
вони проголошують зупинення бойових дій 
на Донбасі та налагодження добросусідських 
взаємин з Росією, збереження невтрального 
статусу України. Співголовами нового полі-
тичного об’єднання стали Петро Симоненко, 
Наталія Вітренко, а також колишній директор 
Інституту національної пам’яті академік Вале-
рій Солдатенко з Компартії України. В установ-
чому маніфесті „Лівої опозиції“ події лютого 
2014 року названо „державним переворотом“, 
який призвів до втрати Україною економічної 
та політичної незалежности. Пресу на уста-
новчі збори не запрошували, повного списку 
учасників не оголосили. (Радіо „Свобода“) 

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Арсеній Яценюк у Washington Post:  
„Україна бореться на двох фронтах“

Прем’єр-міністер України, провідник „Народного фронту“ Арсеній Яценюк у ході візити до 
США написав коментар для газети „The Washington Post“ (публікація з’явилася 8 червня). 

Україна бореться на двох фронтах. Один роз-
горнутий на сході України, де тисячі росій-
ських військових беруть участь у збройній аґре-
сії проти України, в тому числі незаконній анек-
сії Криму. Менш наочною, але так само важли-
вою, є війна України проти радянського мину-
лого і спадку корупції та поганого управління, 
які гальмували наш поступ так багато років. Ці 
битви мають бути виграні разом, адже в осно-
ві своїй йдеться про одне – прагнення України 
побудувати заможне й демократичне майбутнє.

Російський президент Володимир Путін хоче 
нашої поразки, адже він знає, що демократич-
ні ідеї „заразливі“, і вільна Україна дасть йому 
небажаний приклад удома. Російське військо-
ве вторгнення – це намагання попередити змі-
ни, змусивши нас вибирати між безпекою та 
реформами.

Українці єдині у тому, що відкидають цей 
вибір. Ми знаємо, що єдиний шлях повернути 
собі контролю над нашим майбутнім – це ство-
рити сучасне Західне суспільство, що ґрунту-
ється на підзвітній владі, ринковій економіці та 
верховенстві права. Замість того, аби сповіль-
нити шлях ми йдемо вперед ще швидше.

Багато ключових реформ уже втілено. Ми 
забезпечили сувору бюджетну дисципліну і 
розпочали повномаштабну економічну дере-
ґуляцію, аби вирубати хащі бюрократії, яка 
душила підприємництво та давала можливос-
ті для корупції. Ми ліквідуємо вплив олігархів 
на економічне та суспільне життя. Ми передали 
фінансові повноваження місцевим громадам, 
які ближчі до наших громадян.

Наше складне рішення підвищити тарифи 
на газ закриє основний шлях корупції, підви-
щить ефективність, приведе до зростання обся-
гів власного видобутку та зменшить потребу в 
російському імпорті.

Ми ініціювали хвилю антикорупційних роз-
слідувань та арештів, в тому числі щодо вищих 
посадових осіб держави. Ми значно скоротили 

кількість держслужбовців. Податкова система 
спрощується, аби залучити інвестиції та знизи-
ти можливості для шахрайства. 

І це лише витяги з набагато більшої про-
грами. Відповідальність за ці реформи лежить 
тільки на Україні. Але нам необхідна підтримка 
наших партнерів, аби допомогти стабілізувати 
економіку і зупинити подальшу російську аґре-
сію, поки ми втілюємо реформи.

Ми вдячні за допомогу, яку вже отримали. 
Нам не вдалося б стабілізувати фінансове ста-
новище без програми Міжнародного валютно-
го фонду, про яку було домовлено в лютому. Ми 
потребуватимемо більше підтримки у рамках 
двосторонньої допомоги США, технічної допо-
моги, приватних інвестицій, а також провідни-
цтва США у міжнародних фінансових інститу-
ціях. Нам також потрібні міжнародні санкції 
щодо Росії, доки не будуть повністю виконані 
Мінські домовленості.

Ні в кого не має бути сумнівів, що стоїть на 
карті. Величезне досягнення єдиної та вільної 
Европи, яке позначило кінець холодної війни, 
опинилося під прямою загрозою наступально-
го російського авторитаризму та імперіялізму. 
В цій атаці Україна прийняла на себе основний 
удар. Але якщо нашу незалежність дозволять 
знищити, наслідки цього вийдуть за межі Укра-
їни. Це відкриє шлях до нових загроз і потря-
сінь, які будуть ще більш складні й за вирішен-
ня яких треба буде заплатити набагато вищу 
ціну. Буде підірвано саму демократичну ідею.

Разом ми можемо уникнути цього. Із нашою 
непохитною відданістю до реформ та підтрим-
кою наших партнерів ми можемо втілити праг-
нення нашої нації до свободи та процвітання. 
Демократія – це найбільш потужна ідея з будь-
коли створених, а найбільше тоді, коли демо-
кратичні нації стоять пліч-о-пліч. Це лекція 
провідників США минулого сторіччя. Це нади-
хає нас і сьогодні. 

(„Народний фронт“)

ПОГЛЯД ЗІ СТОРОНИ

Захід втомився від пасивности Києва
Микола Воробйов

28-29 травня в одному з готелів української 
столиці відбувся „Київський безпековий форум“, 
організований Фондом „Open Ukraine“ Арсенія 
Яценюка. Після зустрічі „Східнього партнерства“ 
у Ризі, форум у Києві став продовженням пошу-
ку шляхів для виходу України з тривалої кризи, а 
також участи Заходу в цьому процесі.

Традиційно на порядку денному були росій-
ська аґресія, реформи в Україні, надання фінан-
сової допомоги з боку Заходу, а також перспек-
тиви української евроінтеґрації. Ще рік тому, 
коли банди Стрєлкова-Гіркіна контролювали 
Слов’янськ і ряд інших міст, а Петра Порошенка 
тільки обрали на посаду президента, весь світ з 
надією дивився на можливі перспективи України 
та її нового уряду. Західні інвестори готові були 
максимально вкладати в нестабільну економіку, а 
по всьому світу звучали заклики до кращих екс-
пертів приїжджати і наводити порядок у молодій 
европейській державі. Через рік риторика Заходу 
істотно змінилася, і сьогодні терпіння Европей-
ського Союзу швидко вичерпується.

Головними проблемами України досі зали-
шаються корупція, відсутність повноцінних 
реформ, кумівство у владі і збережена олігархіч-
на система. При цьому, призначаючи на високі 
посади міжнародних спеців, владі навряд чи вда-
ється приховати реальні маштаби проблем, які 
криються за фасадом проведення реформ. Захід 
вже не натякає, а говорить прямим текстом, що 
інтерес (читайте – довіра) до України постій-
но падає, і в результаті може спричинити повер-
нення стосунків у формат до подій Евромайдану. 
За гучними обіцянками влади своїм виборцям і 
міжнародним партнерам мають стояти не просто 

слова, а реальні дії.
У нинішніх проблемах України влада може 

звинувачувати будь-кого: знахабнілих олігар-
хів, Кремль і ДНР, важку спадщину, недозрілий 
народ і т.д. Але разом з тим, саме по діях Прези-
дента Західні партнери будуть визначати загаль-
ну температуру в країні. Головним критерієм, 
зокрема для США, завжди була і залишається 
леґітимно обрана влада, якій народ довірив свої 
голоси в такий складний для країни період. Тому 
вся відповідальність за успіх або провал реформ 
буде лежати особисто на П. Порошенкові і його 
команді, про що вже прямим текстом заявляли 
учасники Форуму в Києві.

У своєму посланні Міністер закордонних 
справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 
наголосив на важливості дотримання Мінських 
домовленостей, досягнутих у лютому між Укра-
їною, Францією, Німеччиною і Росією. Німець-
кий політик був доволі критичний стосовно 
Кремля, нагадавши про анексію Криму, а також 
розв’язану Володимром Путіним війну на Дон-
басі. Ф.-В. Штайнмаєр закликав Київ провес-
ти вибори на окупованих територіях, а також 
поступово починати відбудовувати зруйнова-
ну війною інфраструктуру, згідно з Мінськими 
домовленостями. Німецький політик говорив 
про постійну підтримку України з боку Західніх 
партнерів і нагадав про надання Україні фінан-
сування через Міжнародних валютний фонд та 
інші европейські структури в розмірі 700 млн. 
евро тільки в цьому році.

Між тим, під час Форуму складно було не 
помітити тієї ментальної прірви, яка досі існує 
між Україною та її европейськими партнерами. 

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Президента ФІФА оберуть 16 грудня

ЦЮРІХ. — Вибори нового президента Міжна-
родної Федерації Футболу (ФІФА) запляновано 
на 16 грудня. Вони відбудуться на конгресі ор-
ганізації в Цюріху, повідомила ФІФА 10 червня. 
29 травня Сепа Блатера переобрано на п’ятий 
термін президентом ФІФА, а 2 червня він оголо-
сив, що залишає свій пост. За два дні до виборів 
низку високопосадовців ФІФА було заарешто-
вано в Швайцарії та США, звинувачуючи їх у ко-
рупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Раніше 
про своє бажання виставити кандидатуру на 
президента ФІФА заявляли французький екс-
футболіст Давід Жинола, принц Йорданії Алі 
бін Аль-Гусейн, колишній віце-президент ФІФА 
і екс-голова Корейської Футбольної Асоціяції 
південнокореєць Чон Монджун, а також колиш-
ній головний тренер московського Централь-
ного Спортивного Клюбу Армії бразиліець Зіко. 
(„Бі-Бі-Сі”)

 ■ Резиґнація науковця

ЛОНДОН. – Британський науковець Тим Гант був 
змушений зрезиґнувати зі своїх постів в Універ-
ситетському Коледжі Лондона та Европейській 
Дослідній Раді за нібито „жінкофобні” вислови. 
Про це він розказав британській пресі 14 черв-
ня. Проблеми для нього почалися на Світовій 
конференції наукових журналістів у Південній 
Кореї, коли він сказав, що бувають „проблеми 
з дівчатами”, які працюють в лябораторіях, бо 
вони плачуть, коли їх критикують. 72-літній на-
уковець заявив, що йому ніколи не дано нагоди 
вияснити свої слова. Кілька його колеґ-жінок 
стали в його обороні. Коледж і рада відмовили-
ся від коментарів. Т. Гант здобув престижну На-
городу Нобеля в ділянці фізіології/медицини в 
2001 році. („Асосієйтед Прес”)

 ■ Повінь і смерть в грузинському зоопарку

ТБІЛІСІ. – Сильна злива в столиці Грузії у ніч на 
неділю 14 червня перетворила потік на бурх-
ливу повінь, в якій загинуло майже 20 осіб, а ще 
п’ятеро вважаються зниклими. Наступний день 
був проголошеним днем жалоби за загиблими. 
Приблизно 40 родин втратило свої хати. Потоп 
також захопив міський зоопарк. Щойно після 
трьох днів знайдено мертвими сім левів, двох 
вовків, вісьмох тигрів і двох пантер. Одначе, 17 
червня повідомлено, що один тигр втік і убив 
людину недалеко однієї з площ міста. Загін полі-
ції пізніше застрілив цю тварину. Також загинуло 
12 з 14 ведмедів і дев’ять з 17 пінґвінів. Журна-
лісти повідомляють, що на волі можуть пере-
бувати ще кілька тварин, зокрема ведмідь та 
пантера. Мешканці Тбілісі побоюються, що хижі 
звірі тиняються пагорбами та узгір’ями міста. 
Жертвами стихії також стало кілька сотень без-
домних псів, які переховувалися в приватному 
притулку недалеко зоопарку. Грузинський уряд 
оцінив завдану стихією шкоду на близько 45 
млн. дол., заявив журналістам Віце-прем’єр і Мі-
ністер енерґетики Грузії Каха Каладзе. („Бі-Бі-Сі”)

 ■ Дональд Трамп кандидує на президента

НЮ-ЙОРК. – Американський багач-підпри-
ємець і зірка телевізійної програми Дональд 
Трамп проголосив свою кандидатуру на пре-
зидента. У своїй промові 16 червня він за-
явив, що „ми потребуємо когось, що дослівно 
візьме цю країну і зробить її великою знову”. 
69-літній Д. Трамп став 12-им оголошеним 
кандидатом з Республіканської партії; споді-
ваються що ще чотири особи зголосять свою 
кандидатуру. Його майно оцінюють в 9 трлн. 
дол. („Юнайтед Прес Інтернешинал”)

 ■ Трагедія в Каліфорнії

БЕРКЛІ, Каліфорнія. – У цьому студентському 
місті сталася трагедія 16 червня, коли зава-
лився балькон квартири на четвертому по-
версі. Якраз тоді група студентів-відвідувачів 
з Ірляндії святкували день народження одного 
з них. В результаті, 13 осіб впало з висоти 50 
стіп; шість загинуло, а семеро зазнало тяжко-
го поранення. Прем’єр-міністер Ірляндії Енда 
Кені висловив співчуття родинам потерпілих. 
(„Асосієйтед Прес”)

АМЕРИКА І СВІТ                     

Україна визнала окупацію Донбасу
Катерина Рещук

Міністерство закордонних справ України 
надіслало офіційного листа до Ради Европи, в 
якому повідомляє, що більше не може відпові-
дати за права людини на захопленому Донбасі 
та в анексованому Криму. Цим же листом кра-
їна офіційно заявила саме про окупацію Росією 
частини Донеччини. 

Таким чином, Київ переклав на Росію всю 
відповідальність за захист людей, які залиши-
лись у цих реґіонах.  Це стало наступним кро-
ком після ухвали Верховною Радою відповідно-
го закону.

Якщо коротко, то Україна повідомила Раду 
Европи, що „ми дуже хочемо, але фізично не 
можемо“ опікуватися цими людьми.

Вже понад рік триває неоголошена війна на 
сході. Питання запровадження воєнного ста-
ну гостро обговорюється на всіх рівнях, але до 
його фактичного проголошення справа так і не 
дійшла.

Зараз, поки війни нібито і немає, будь-який 
громадянин окупованої території може позива-
тися до Европейського суду щодо виплати пен-
сій, або через заборону перетину лінії розмежу-
вання на авто. Адже таким чином порушується 
його право  безперешкодно пересуватися всією 
територією України.

За словами політолога Антона Крутя, фак-
тично Україна не має воєнного стану, але низ-
кою точкових рішень влада створює його ана-
лог. „Це підстраховка української влади від 
майбутніх можливих гучних позовів у міжна-
родних судах“, – зазначає він.

З минулого року російська сторона тисне 
на Україну ескаляцією військових дій. Водно-
час Україна відповідає жорсткою контролею на 
пропускних пунктах і намірами максимально 

відгородитись від Донбасу. 
Заяви Президента Петра Порошенка про 

бльокаду захоплених територій і перекладання 
відповідальности за життя місцевого населен-
ня вкладається в один фактор – відрізати хво-
рий Донбас, щоб дати всьому „здоровому орга-
нізмові“ жити далі.

„Голосна заява України про неспроможність 
забезпечувати права людини на Донбасі і намі-
ри бльокади можуть бути ланками одного лан-
цюга. Але, перш за все, нам важливо застраху-
вати себе. Ми визнаємо вголос, що наша судо-
ва і юридична система там не працює“, – наго-
лосив А. Круть

Захоплення частини України вже є фактом 
порушення прав людини. Важливо розуміти, 
що люди в окупованому Донбасі не можуть за 
українськими законами купувати власність, 
отримувати українську освіту, тобто їхні права 
вже порушені. Україна фізично не може їх від-
новити.  Крім того, країна є підписантом бага-
тьох міжнародних актів, які не тільки вреґульо-
вують права людини, але і й встановлюють пев-
ні забов’язання.

Юрист Ганна Маляр в коментарі для „Експре-
со ТV“ наголосила, що ця заява свідчить „про 
щирість України”. „Ми кажемо, що знаємо, що 
відбувається на цих територіях, але нічого не 
можемо вдіяти. Цей факт – гарний тон міжна-
родних стосунків, який свідчить, що Україна 
цивілізована країна і вона відверто про це пові-
домляє“, – зазначила вона.

Відповідно, з боку України – це акт чесности 
та порядности перед европейськими партнера-
ми, який має стати ще одним позитивним кро-
ком у міжнародному іміджі, за який так бореть-
ся країна. 

(Еспресо ТV)

Президент України спілкувався з підприємцями
Вадим Шкляр

КИЇВ. – Президент України Петро Поро-
шенко 26 травня взяв участь у роботі форуму 
„Президент і бізнес: відвертий діялог“, який був 
організований Европейською бізнес-асоціяці-
єю та Американською торговельною палатою в 
Україні. 

П. Порошенко поінформував про практич-
ні кроки щодо реформ, які спрямовані на онов-
лення України згідно з Угодою про асоціяцію з 

Евросоюзом, зокрема у боротьбі з корупцією, 
судовій реформі. Президент також заявив про 
кадрові зміни у Митній службі, позитивно оці-
нив роботу Національного банку України щодо 
стабілізації ситуації у фінансовому секторі. 

Андрій Гундер, президент Американської 
торговельної палати в Україні зазначив: „Ми 
дуже цінуємо увагу Президента до проблем 
бізнесу. Покращення бізнес-клімату – прямий 
шлях до збереження та залучення іноземних 
інвестицій“.

НА ТЕМИ ДНЯ

Папа подарував Путінові символ миру 
Левко Хмельковський

Папа Франциск під час зустрічі з Президен-
том Росії Володимиром Путіним 11 червня пода-
рував йому медальйон „Ангел миру“. Обмін тра-
диційними подарунками між Папою Францис-
ком і В. Путіним викликав хвилю обурення в 
українському сеґменті інтернету. Медальйон 
„Ангел миру“ – традиційний подарунок Святі-
шого Отця главам держав – багато хто назвав 
медалею. Новину про це поширили українські 
інтернет-сайти і не тільки. 

Варто зазначити, що медальйон – це суве-
нір, подарунок на згадку. А медаля – це нагоро-
да. Папа подарував В. Путінові не медалю (іта-
лійською – medaglia), а медальйон (medaglione). 
Такий самий медальйон у свій час Папа дару-
вав Президентові Палестини Махмудові Аббасо-
ві, закликаючи його до миру. Медальйон „Ангел 
миру“ має символічне значення для України сьо-
годні. Понтифік закликав В. Путіна не зволікати 
й докласти „щирих та максимальних зусиль для 
осягнення миру в Україні“. Раніше такий медаль-
йон дарували у Ватикані Наполеонові, Гітлерові 
та іншим ворохобникам світового миру. 

В. Путін біль як на годину запізнився в Римі 
на авдієнцію до Папи Франциска. Зустріч була 
призначена на 5 год. пополудні, о 5:25 зустріча-
ти В. Путіна вийшов особистий секретар Папи 
Ґеорґ Ґенсвайн, проте російський президент при-

був лише 45 хвилин по тому. 
В. Путін не вперше запізнюється на авдієнцію 

з Папою Франциском. У листопаді 2013 року від-
булася їхня перша зустріч, перед якою понтифі-
ку довелося чекати президента Росії 50 хвилин. 
Через це час авдієнції В. Путіна скоротили удвічі.

Запізнення В. Путіна на подібні зустрічі вже 
стали звичаєм. У 2013 році уряд Південної Кореї 
висловив незадоволення запізненням В. Путі-
на на зустріч з президентом країни. У квітні 
2011 року В. Путін запізнився на пів години 
на прийняття до короля Швеції. У 2003 році 
В. Путін запізнився на 15 хвилин до Королеви 
Великобританії Єлизавети II. У жовтні 2014 року 
Канцлер Німеччини Анґела Меркель скасувала 
перемовини з В. Путіним через його запізнення. 
Зустріч відбулася пізніше.

В. Путін увійшов в історію як єдина особа, 
яка запізнювалася до Папи і Королеви Брита-
нії. Лише вихованість, якої бракує В. Путінові, 
не дозволила їм скасувати зустрічі. Але В. Путін 
запізнюється ажніяк не через перевантажен-
ня урядуванням чи власну неорганізованість. Ці 
запізнення мають показати світові його особис-
ту велич як правителя держави, на якого чека-
ють навіть королі та достойники Ватикану. Про-
те у людей з цього приводу складається переко-
нання, що В. Путін через відчуття меншовар-
тости хворіє на манію величі, на яку вже немає 
ліків. 
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 ■ Єгипетський суд затвердив вирок

КАЇР. – Єгипетський суд 16 червня затвердив 
вирок кари смерти колишньому Президентові 
Мохамедові Морсі. Головний суддя проголосив 
вирок щойно після консультації з Верховним 
муфтієм Єгипиту, який є найвищим релігійним 
авторитетом і до якого мусять звертатися у всіх 
судових справах коли є смертний вирок. Від 
коли М. Морсі був усунений військовим пере-
воротом у 2013 році, подібні вироки були про-
голошені судами для кількох сотень іслямістів. 
Рішення суду підлягає автоматичній переві-
рці найвищим апеляційним судом Єгипту. Суд 
також затвердив вирок кари смерти п’ятьом 
іншим провідним членам Мусульманського 
Братства. Всіх обвинувачиних проголошено 
винними у конспірації та намаганні вбити по-
ліцаїв під час масової втечі в’язнів з трьох єги-
петських в’язниць в 2011 році. Серед них був 
і М. Морсі, який відтак був обраний президен-
том при підтримці Мусульманського Братства 
в 2012 році. Тепер він вже відсиджує 20-річний 
термін ув’язнення за вбивства демонстрантів 
під час його каденції. Раніше 16 червня цей са-
мий суддя засудив М. Морсі на досмертну тюр-
му за конспірацію з чужими групами, включно 
з войовничою палестинською організацією 
Гамас. Цей вирок також підлягає апеляції. Його 
прихильники критикують рішення суду, на-
зиваючи це „цвяхом в домовину демократії в 
Єгипті”. („Асосієйтед Прес”)

 ■ Путін збільшує ядерний арсенал Росії

МОСКВА. – Президент Росії Володимир Путін 
заявив, що Росія ще в цьому році додасть до 
свого ядерного арсеналу понад 40 міжконти-
нентальних балістичних ракет. Його промова 
16 червня на виставці зброї недалеко Москви 
була виголошена один день після того як ро-
сійські урядовці осудили американські пляни 
розмістити танки і важку зброю в країнах НАТО 
поблизу Росії. Ракети типу „ІСБМ“ можуть летіти 
на віддаль принаймі 3,400 миль. Генеральний 
секретар НАТО Єнс Столтенберґ швидко заре-
аґував, назвавши слова В. Путіна „небезпечним 
брязканням зброєю” і кажучи, що такий крок 
є „дестабілізуючим і небезпечним”. Міністер 
Оборони Литви Йоазас Олекас сказав, що за-
пляноване розташування американської зброї 
в Східній Европі, включно з його країною, є 
основним кроком для забезпечення обороноз-
датности реґіону перед воєнною небезпекою 
Росії. „Ми не маємо жодної іншої можливости. 
Якщо би ми нічого не робили, ми би спрово-
кували Росію до аґресії, так як було в Україні”, 
– пояснив міністер. Військовий експерт Іван 
Коновалов, голова московського Центру для 
студій стратегічних напрямків, сказав що Ро-
сія тепер замінює перестарілі ракети „ІСБМ“, 
які були обслуговувані та збудовані спільно 
з Україною. Такої співпраці між країнами вже 
більше немає. („Ройтерс”)

 ■ ЦРУ розсекретило нові документи

ВАШІНҐТОН. – Центральне Розвідувальне 
Управління розсекретило серію внутрішніх 
документів, пов’язаних з нападом на Сполуче-
ні Штати Америки 11 вересня 2001 року, в ре-
зультаті якого були захоплені чотири цивільні 
літаки, зруйновані вежі-близнюки Світового 
Торговельного Центру в Ню-Йорку, завдано 
шкоди будівлі Пентагону і, в цілому, загинуло 
близько 3,000 людей. Нові розсекречені доку-
менти, як вказується на офіційній веб-сторінці 
ЦРУ, „відображають різні погляди”, сформовані 
приблизно 10 років тому всередині аґентства 
щодо ефективности його діяльности до тра-
гічних подій 2001 року. Один із розсекрече-
них документів представляє більш розширену 
версію доповіді від 2005 року генерального 
інспектора аґентства, в якому вказується, що 
ЦРУ не мало повноцінної стратегії або необхід-
ного числа „повітряних маршалів”. Це спеціяль-
ні співробітники, які супроводжують летунські 
ліі, які могли б не допустити, щоб захоплені те-
рористами аль-Кайди літаки були спрямовані 
на ню-йоркські хмародери і Пентагон. З тек-
стами документів можна ознайомитися на веб-
сторінці www.cia.gov/library. („Голос Америки”)

АМЕРИКА І СВІТ                       
ТОЧКА ЗОРУ

Ситуація на сході завершиться 
багатостороннім компромісом 

Сергій Федака

Першу річницю своєї влади Петро Порошенко 
відзначив великим телевізійним інтерв’ю. Найці-
кавішою і водночас найбільш інтриґуючою зая-
вою була фраза про те, що найгірше для України 
вже позаду. Щоправда, це було висловлено біль-
ше як надія, як щось найбільш імовірне, аніж як 
доконаний факт, і все ж було сказано. 

Що за цим стоїть? Чи це просто гарні слова до 
ювілейної дати, спроба заспокоїти усіх, зробити 
добру міну при поганій грі? Чи все-таки за такою 
впевненістю (хай і не абсолютною) стоїть щось 
реальне? 

Звісно, поінформованість президента значно 
вища, ніж в усіх експертів і політологів разом 
узятих. Їм час від часу зливають тільки якісь кра-
плі конфіденційних даних. Президент же володіє 
ними якщо не повністю, то дуже близько до того. 
Плюс засвідчений ним настрій підтверджується 
заявами ряду Західніх експертів про те, що стрі-
лянина на Сході повністю завершиться восени. 

Щоправда, події останніх днів, коли постій-
но відбуваються обстріли української сторони 
та вилазки диверсійно-розвідувальних груп, не 
надто це підтверджують. З іншого боку, активі-
зацію протистояння можна трактувати і як під-
твердження того, що за кулісами ведуться якісь 
переговори, тому активність терористів є додат-
ковим арґументом однієї зі сторін.

Чим мало б завершитися протистояння? Оче-
видно, автономізацією частини Донбасу і віднов-
ленням української контролі над східнім кордо-
ном. Останнє є головною передумовою миру на 
сході, тому за нього доведеться заплатити спо-
вна. Навряд чи автономна частина Донбасу буде 
життєздатною, то ж врешті-решт їй доведеться 
волею-неволею зближатися з Україною. Принай-
мні, такого   симбіозу як у Китаю з Гонґ-Конґом 
(„одна країна – дві системи“) там явно не вдасть-
ся досягти.

Звичайно, дуже багато найближчими місяця-
ми залежатиме від позиції Кремля. Чи можлива 
демократизація Росії? У недалекому майбутньому 
це має дуже малу вірогідність. Навіть після від-
ходу Володимира Путіна від влади там мало що 
зміниться. Адже вперше упродовж цілого століт-
тя за першою особою там стоїть досить широка 
соціяльна група, на яку вона опирається. Це група 
людей, які контролюють державний капіталізм, 
ключові галузі російської економіки (газовидобу-
ток, військово-промисловий комплекс, аерокос-
мічну сферу тощо). Вона злита у тісному конґльо-
мераті з банківською елітою і спецслужбами. В. 
Путін є тільки вершечком цього льдовика.

Такої соціяльної опори не було ні в Йосифа 
Сталіна, ні в інших генсеків, ні в Бориса Єльци-
на. Тому після відходу кожного з них режим від-

чутно змінювався. Зараз цього не буде, у ниніш-
ній Росії особистість провідника відграє значну 
ролю, але далеко не виняткову. Править все-таки 
ціла група, яка легко знайде заміну будь-якому 
вождеві.   

Через це надмірна концентрація громадської 
думки саме на особистості В. Путіна не надто 
виправдана. Звичайно, Дмитро Медведєв пово-
дився б у президентському кріслі дещо м’якше, 
але принципово це ситуації все одно би не зміни-
ло. Загальний курс лишався б тим самим.

Тому найімовірніше, що ситуація на україн-
ському сході завершиться не чіткою перемогою 
однієї зі сторін, а певним багатостороннім комп-
ромісом. Світ стоїть напередодні якогось ново-
го порядку, аналогічному тому, що називався 
Версальсько-Вашінґтонською системою, а потім 
– Ялтинсько-Потсдамською. 1975 року на змі-
ну останній прийшли Гельсінкські рішення про 
непорушність існуючих в Европі кордонів. Між 
рядками там ішлося про непорушність існуючої 
сфери розмежування інтересів між двома тодіш-
німи геополітичними таборами – кремлівським і 
Західнім. Відтоді ці принципи багато разів пору-
шувалися, хоча формально нібито діють і зараз. 

Нині світ стоїть перед новим маштабним 
розмежуванням впливу, яке зачепить і Сирію, 
Іран, увесь Близький Схід і ще багато чого. У 
цьому контексті, найімовірніше, вирішувати-
меться проблема українського сходу і ще біль-
шою мірою – Криму. Можливо, у Росії очіку-
ють на вибори нового американського президен-
та. Можливо, навпаки, скористаються шансом 
домовитися про щось ще за Барака Обами.

Навряд чи на сьогодні можливе повторення 
в Европі чогось на кшталт пакту Молотова-Ріб-
бентропа. Хочеться сподіватися, що Европа в 
цілому і кожна її держава зокрема (особливо така 
чисельно велика, як Україна ) є все-таки самодос-
татніми і повносправними величинами, а не роз-
мінними картами.

На цьому і може ґрунтуватися обережний 
оптимізм українського президента. Якщо в Укра-
їні встановиться реальний мир (навіть ціною 
будь-яких поступок, крім територіяльних), це 
запустить механізми, котрі у кінцевому підсумко-
ві призведуть до відновлення нашої територіяль-
ної цілісности. Усі політичні гравці це прекрас-
но розуміють, тому зараз, мабуть, обговорюєть-
ся ціна такого сценарія. З боку України при цьо-
му додатковим арґументом у відстоюванні своїх 
інтересів буде зміцнення збройних сил і особливо 
проведення внутрішніх реформ, більш прозора і 
чітка кадрова політика з боку тієї самої Банкової.

Сергій Федака – політолог, доктор історич-
них наук, професор Ужгородського національно-
го університету.

Любомир Гузар зустрівся з підприємцями 
КИЇВ. – На зустріч з Архиєпископом-емери-

том Української Греко-Католицької Церкви у 
дискусійному клюбі „Бізнес Credo“   Львівської 
бізнес-школи Українського Католицького Уні-
верситету прийшли 5 червня понад 200 підпри-
ємців. Говорили про спадщину Митрополита 
Андрея Шептицького і її значення для сучасних 
українців. Вів зустріч Андрій Гундер, президент 
Американської торговельної палати в Україні.

Л. Гузар сказав: „Митрополит Андрей Шеп-
тицький умів бути багатим. Він інвестував у 
людей, у культуру: засновував музеї, фундації… 
А скільки мистців, науковців Митрополит від-
правив на навчання за кордон! Гроші він вико-
ристовував для добра народу, розвитку культури, 
і це добрий приклад для сучасних підприємців“.

Цитуючи Арістотеля, Владика підсумував: 
„Гроші не роблять нас щасливими, вони просто 
заспокоюють наші нерви“. І порадив управлін-
цям хоча б раз на рік знайти тиждень, щоб забу-
ти про бізнес і побути наодинці з собою.  

Прес-служба УКУ 
Владика Любомир Гузар (зліва) і Андрій Гундер 
під час зустрічі з підприємцями. 
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Україну!

ІСТОРІЯ
Україна все ближча до НАТО

Під час травневої візити до Франції Президент України Петро 
Порошенко в інтерв’ю для паризького телеканалу „iTele“ зважив-
ся на таке беззастережне запевнення: „Питання про приєднання 
України до НАТО є фундаментальним, я проведу референдум, і 
це вирішить народ“. Проте водночас він, без жодного пояснення, 
додав, що такий референдум може відбутися лише через п’ять-
шість років. В якій мірі ці заяви віддзеркалюють реальну можли-
вість України стати членом оборонного Альянсу і в цей найкращий 
спосіб запевнити її національну безпеку і державний суверенітет?

Експертне середовище в Україні не побачило достатньої логіки 
в словах П. Порошенка. Бо якщо участь України в АТО належить до 
фундаментальних завдань, то що заважає здійснити його значно 
швидше – тим більше, що Україна тяжко терпить від неоімпер-
ської російської аґресії? У цих обставинах референдум, швидше 
за все, був би успішним вже невдовзі, а не через п’ять-шість років. 
По-друге, з вищезгаданої заяви Президента України можна зробити 
неправильний висновок, нібито загальнонародний референдум 
щодо вступу України в НАТО є обов’язковою умовою. Насправді – 
ні. Це – справа самої країни, котра в такий спосіб засвідчує, що її 
суспільство досягнуло консенсусу щодо членста в НАТО. 

Певна річ, консенсус потрібний, але у випадку України його 
запевнює саме життя. Якщо за шкідливого президентства Віктора 
Януковича ідею вступу України в НАТО підтримували тільки 17 
відс. громадян, то сьогодні, згідно з квітневими опитуваннями 
Соціологічної служби Центру Разумкова, за вступ України до НАТО 
висловилися майже 50 відс. респондентів. Відсоток українців, котрі 
проголосували б за вступ країни в оборонний Альянс, зростає з 
кожним місяцем, так що за рік-два потреба референдуму цілком 
відпаде. Тому можна погодитися з думкою, що проводити рефе-
рендум в найближчий час було б недоцільно, бо наразі ще годі 
уникнути незгод і розбрату на цьому ґрунті. Тим більше, що й НАТО 
сьогодні ще не виказує бажання відчинити перед Україною двері, 
допоки на її сході точится війна. Річ у тім, що Альянс діє за таким 
підставовим принципом: аґресія проти будь-якого члена НАТО вва-
жається аґресією проти всіх. Отже, входження воюючої України в 
НАТО автоматично означало б початок маштабної війни.

Однак, як неможливо поспішити з цим завданням, так не можна 
й відкладати його в довгу скриню. Тому час треба використати не 
для політичних заяв чи для дискусій з приводу НАТО, а для сис-
темної загальносуспільної інформаційної програми про сутність 
НАТО і про ті переваги, що їх принесе членство України в Альянсі. 
А водночас не менш важливим кроком, який практично наблизить 
Україну до НАТО, є запровадження стандартів Альянсу в діяльності 
Міністерства оборони і Збройних сил України, що само собою вели-
кою мірою підвищить обороноздатність країни.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
Fax (973) 644-9510 
E-mail adukr@optonline.net

Передплата Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
E-mail subscription@svoboda-news.com

„Золотий час“ поштової марки
Левко Хмельковський

Видавництво „Смолоскип“ наді-
слало до „Свободи“ примірник 
щойно виданої у Києві книжки Вале-
рія Чередниченка „Про філателію 
всім“. Ця книжка – для початкуючих 
колекціонерів, тому у ній викладено 
пояснення з історії філателії і прак-
тики колекціонування. Але є в книж-
ці розділ „Золотий час“, який не зали-
шить байдужими усіх філателістів, 
які стали збирати марки давно і розу-
міються у них. Насправді йдеться про 
трагічну історію української марки як 
символа молодої держави.

Варто пригадати, що перша неза-
лежна Україна передовсім подбала 
про власні марки‚ гроші‚ герб і гимн. 
До створення марок були залучені 
провідні художники. І ці марки – і 
шагівки, і віденський випуск – досі 
високо цінують філателісти. 

У 1991 році про марки нової дер-
жави дбали мало. Спершу листи не 
мали марок взагалі і на них клеїли 
різні саморобні наліпки як знак опла-
ти. Подекуди пробували надрукувати 
тризуб на марках СРСР. Лише у трав-
ні 1994 року в Москві виготовили 
наклад маленької стандартної мар-
ки „Чумаки“, а у жовтні того ж року – 
„Орачі“. Остання марка російського 
друку „Олександр Довженко“ вийшла 
23 березня 1996 року. Обстоюва-
ли випуск ориґінальних поштових 
марок філателісти. В. Чередниченко 
пише у книзі: „Та, на жаль, через іґно-
рування чиновниками пропозицій і 
побажань філателістів щодо стратегії 
розвитку вітчизняної марки, процес 
налагодження виробництва марок 
затягнувся, до того ж деякі марки 
того періоду були низького худож-
нього та поліграфічного рівня. Знадо-
билося близько 10 років, щоб налаго-
дити гідне нашої країни виробництво 
державних мініатюр-візиток“.

Отут я маю розповісти про Вален-
тину Худолій, яка була душею та іні-
ціяторкою „золотого часу“ марки 
України від створення видавництва 
„МаркаУкраїни“, яке вона очолила.

Я мав постійний контакт з В. Худо-
лій, листовний і телефонічний. Ми 
зустрілися з нею на Міжнародній 
філателістичній виставці у Вашінг-
тоні, де Україна була представле-
на однією з найцікавіших і найпо-
пулярніших експозицій, а В. Худо-
лій була при ній гостинною господи-
нею. Вона надсилала до „Свободи“ усі 
нові випуски марок, щоб ознайомити 
читачів з поштовими емісіями Укра-
їни, залучала читачів до вибору най-
кращої марки. Так тривало 10 років, 
доки не стало нових марок, перервав-
ся зв’язок. 

В. Чередниченко розповідає: „Очо-
люючи видавництво „Марка Украї-
ни“, вона з любов’ю до поштової мар-
ки створила працездатний дружний 
колектив. Добрі спогади про кон-
структивні взаємини та вимогливість 
замовника в особі В. Худолій зали-
шились у працівників поліграфічно-
го комбінату „Україна“ з виготовлен-
ня цінних паперів.

При бажанні будь-хто з колекці-
онерів без зволікань міг зустріти-
ся й відверто обговорити з В. Худо-
лій спільні проблеми. Коли ж поба-
читися з директором видавництва 
з об’єктивних причин не вдавало-
ся, майже всі питання так само мож-
на було розв’язати з її заступницею 
Антоніною Сірик.

Дирекція та мистці-автори най-
кращих художніх мініятюр щорічно 
отримували високі міжнародні від-

знаки за перші місця на міжнародних 
конкурсах.

Але у 2008 році кабінет генераль-
ного директора „Укрпошти“ зайня-
ла людина з хворобливими антидер-
жавними намірами щодо поштової 
марки та директора „Марки України“, 
то свою діяльність вона розпочала 
звільненням В. Худолій й ліквідацією 
дирекції. „Нова мітла“, не зважаючи 
на спротив громадськости після лік-
відації дирекції (замість неї створили, 
звільнивши добрих фахівців, так зва-
ний відділ філателії), вимітала папе-
рові й електронні архіви дирекції, а 
також міжнародні нагороди, отрима-
ні Україною за найкращі марки.

Запляновані перед цим і очіку-
вані в Україні й світі емісії на 2009 
рік почали з’являтися хаотично й з 
запізненнями. Аж поки врешті вза-
галі перестали виходити впродовж 
довгих місяців. Без марок розпочався 
й 2011 рік. Перша того року поштова 
марка з’явилася лише в середині квіт-
ня. Культура обслуговування філате-
лістів знизилася до небувалого рівня. 
Така діяльність призвела до подаль-
шого падіння престижу української 
поштової марки й зменшення кіль-
кости її колекціонерів“.

Надолужити прогаяне важко, але 
можна. Про це мріють шанувальники 
поштової марки України. 29 березня 
цього року в інтернеті з’явився лист: 

„Велика дружня родина працівни-
ків „Укрпошти“ вітає колеґу, чудово-
го фахівця, чуйну, розумну та щиру 
людину й просто гарну жінку, Вален-
тину Василівну Худолій зі славним 
ювілеєм. Самовіддано працюючи 
протягом багатьох років в пошто-
вій галузі, вона зарекомендувала себе 
сучасним спеціялістом, досвідченим 
керівником з кадрових питань. До 
сердечних поздоровлень приєдну-
ються члени Асоціяції філателістів 
України. Багаторічна плідна діяль-
ність Валентини Василівни на чолі 
Державного видавництва „Мар-
ка України“ сприяла популяризації 
української марки не тільки на дер-
жавному рівні, але й за межами Укра-
їни. Зичимо Вам здоров’я, мирного 
сьогодення, успіхів та перемог в усіх 
починаннях. Ваші вірні друзі та коле-
ґи“.

З вітання видно, що В. Худолій 
залишилася працювати у поштовій 
службі, відає кадрами київської місь-
кої пошти. Але у листі є ностальгіч-
ний спомин по той „золотий час“, 
коли вона служила Україні покра-
щенням її образу у світі з допомо-
гою поштової марки. Може наста-
не день, коли нова влада відродить 
видавництво і В. Худолій або її одно-
думці продовжать таку важливу для 
України справу? 

Валентина Худолій
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„Просвіта“ дбає про молодь 
В цей неспокійний, бурхли-

вий час, коли український народ 
бореться з сепаратистами та росій-
ськими загарбниками на півден-
ному сході України, провід „Про-
світи“ не забуває про підростаюче 
покоління та потребу його патріо-
тичного виховання. Діти і молодь 
мусять знати своє минуле, свою 
історію, не перекручену на вимо-
ги сусідів.

І тому „Просвіта“ в Харкові, яку 
очолює доктор фізико-математич-
них наук Анатолій Кіндратенко, 
видає дитячу газету „Журавлик“ 
від 1993 року та багато інших кни-
жок з української історії, літера-
тури, культури. Недавно в Харко-

ві вийшла книжка А. Кіндратенка 
„Спогади і роздуми про життя“‚ в 
якій він описав не тільки своє осо-
бисте життя, але події від віднов-
лення незалежности України в 1991 
році до нині. 

Полтавська „Просвіта“, яку очо-
лює Микола Кульчинський, народ-
ний депутат минулих скликань, 
теж видає книжки для молоді, спо-
нзорує фестивалі молоді в Полта-
ві „Мазепа-фест“, дбає про вста-
новлення пам’ятника гетьманові 
Іванові Мазепі в Полтаві, але місь-
ка рада не хоче виділити землю під 
пам’ятник.

Віра Боднарук,
Норт-Порт, Фльорида

50 тис. дол. для університету
Галина Левицька з Торонто пода-

рувала 50 тис. дол. на підтримку 
Національного університету „Ост-
розька академія“ та його студентів. 
Гроші будуть спрямовані на про-
єкти розвитку українознавчих сту-
дій, підтримку обдарованої сту-
дентської молоді, яка займається 
вивченням українознавчої темати-
ки, студентів з незаможних родин, 
студентів-сиріт, а також на під-
тримку проєкту створення ново-
го навчального корпусу, де будуть 
навчатися студенти-гуманітарії. 

Усе це сприятиме створенню й 

розвитку іноваційних проєктів, 
важливих для України в цілому. 

Студенти та викладачі універси-
тету висловлюють щиру вдячність 
Г. Левицькій за значну допомогу 
академії та підтримку її студентів. 
Ім’я добродійки назавжди вписа-
не в історію нашого університету і 
в пам’ять молодих людей, які отри-
мали допомогу. 

Едуард Балашов, 
керівник відділу 

міжнародного співробітництва
Острог, Рівненська область

Допоможіть провести табори 
70 років тому в одну організа-

цію зібралися люди, небайдужі до 
чужого болю, щоб утворити Злуче-
ний Український Американський 
Допомоговий Комітет (ЗУАДК), 
який тепер відгукнувся на прохання 
Посольства України у США поспри-
яти організації в Україні двотижне-
вих таборів на відпочинковій базі 
в селі Добринів, Івано-Франківська 
область, для 200 дітей-сиріт, батьки 
яких загинули на війні, а також для 
дітей-біженців з зони бойових дій.

Табори будуть відпочинково-
виховними. Перша група (80 дітей-
сиріт вояків з Національної ґвардії   
та поліції) відпочиватиме два тижні, 

починаючи з 5 червня. 
ЗУАДК відповідає за транспорт, 

утримання, психологічно-розван-
тажувальні заняття. На табори тре-
ба понад 24 тис. дол. Тож не будь-
те байдужими і допоможіть свої-
ми пожертвами, щоб спільно про-
вести табори для дітей, бать-
ки яких полягли за Україну. Наша 
адреса: UUARC, 1206 Cottman Ave., 
Philadelphia, PA 19111. Тел.: 215-728-
1630. Електронна пошта: uuarc@
verizon.net. Сторінка в інтернеті: 
uuarc.org.

Мотря Бойко-Вотерс‚
Філядельфія

Новоросія принесла рабство 
Наше місто – одне з перших, де 

відбулася презентація нової книги 
доктора історичних наук Федора 
Турченка „Новоросія. 1764-2014. 
Ювілей на крові“. Історик 27 трав-
ня зустрівся з студентами держав-
ного педагогічного університету 
ім. Володимира Винниченка, з гро-
мадськістю міста, дав розширені 
інтерв’ю місцевим телеканалам.

У книзі розкривається колоні-
яльна суть явища Новоросія, його 
надуманість та руйнівна роля 
для України. Через 10 років після 
заснування фортеці св. Єлизаве-
ти Російська імперія у наших кра-
ях почала розбудовувати Новоро-
сію. За задумом цариці Катерини 
ІІ Україна фактично мала зник-
нути. Край заселяли греки, серби, 
албанці, німці-меноніти. Фактич-
но у цьому котлі мав виникнути 
новий народ – новороси. 

Та, на щастя, і завдяки спроти-
ву українців (до речі, ця сторін-
ка нашого минулого досі недостат-
ньо досліджена), цього не сталося. 
Усі переписи населення, які прово-
дились у царській Росії і в СРСР, і 
вже у незалежній Україні‚ не зафік-

сували жодної людини, яка назва-
ла б себе новоросом. Та це не зава-
жало Росії використовувати цю 
ідею, будувати навколо неї власну 
аґресивну політику. 

І навіть уже за часів незалежнос-
ти у нашому краї постійно наса-
джувалося твердження, що наші 
степи – дике поле, куди Росія при-
несла розвиток і цивілізацію. Кни-
га Ф. Турченка розвіює цей міт: на 
час будівництва фортеці було вже 
близько 10 тис. козацьких зимів-
ників, у кожному з яких мешка-
ло від кількох до 100 людей, були 
розвинуті промисли, дороги, еко-
номічні зв’язки, торгові стосунки 
з Польщею, з Туреччиною. А голо-
вне – тут не було рабства. Саме 
його принесла Росія у наш край, 
загальмувавши цивілізаційний 
розвиток і перспективу. 

На жаль, досі чимало українців 
залишаються в полоні цих мітів. 
Аби розвіяти їх та щоб нові поко-
ління не піддавалися цій імпер-
ській отруті‚ служить нова книга 
історика.

Світлана Орел‚ 
Кіровоград

З далекого Всесвіту промінь
Я з цікавістю при нагоді читаю 

„Свободу“ і хочу внести частку 
моєї поезії для закордонних україн-
ців. Маю друковані видання‚ а одне 
з них – „Переволочна“ – здобуло 
міжнародну нагороду у „Мамаєвій 
слободі“ в Києві. Маю доробок кар-
тин. Працюю керівником гуртків 
образотворчого мистецтва у Кобе-
ляцькому районі на Полтавщині. 

З далекого Всесвіту промінь
Прийшов, не померк, не згубивсь.
У вирій курликнула осінь.
Весною твій двір оновивсь.
Ти поночі вийшов із хати.
Десь промінь в турботах забув.
А тут і не треба шукати,
Він сам тебе в зорях почув.
Скік-скок. Із Ковша і до двору.
Як яблуня рясно цвіте!
Рояться зірки видноколом
І яблуко кожна несе.
Їх Зоряний зайчик чіпляє –
По осені буде наряд.

Нектаром зірки надихає,
Щоб в небі узимку був лад.
Набігавшись садом медовим,
Попоравши квіти і сни,
Помчався, а часом ранковим,
Із хати провидишся ти.
Попереду роєм турботи,
Ще більше твій розум збирав.
Аж стислось в грудях до болю.
Аж Сонячний зайчик скакав!
Він Всесвіт без тебе не кинув,
Від втоми в зірки – не приліг.
Він Сонце привів, мов дитину,
Зігрітись любов’ю, щоб міг.
Він „зайчика“ взяв у долоні
Й світлицю душі освятив.
І сльози збігали по скроні.
Він Всесвіт у серці відкрив!
То може весною, чи літом,
А може, як зайде зима –
Душа твою сонячну квітку 
У серці відкриє сама.

Сергій Коломієць, 
Бутенки, Полтавська область

лося зупинити російське військо. 
Україна захищає не лише себе – ми 
захищаємо Европу та міжнарод-
ний закон і порядок. Тож йдеться 
не лише про український народ – 
йдеться про світ”.

Він нага дав,  що 1994 рок у 
Україна разом зі США, Велико-
британією та Росією підписали 
„сумнозвісний Будапештський 
меморанд ум”,  за яким Украї-
на відмовилася від одного з най-
більших у світі ядерних арсена-
лів в обмін на ґарантії територі-
яльної цілісности, незалежнос-
ти й суверенітету. Проте зараз, 
підкреслив він, Україна втрати-
ла частину своєї території: „Цей 
конкретний факт підриває ґльо-
бальні зусилля щодо програми 
нерозповсюдження ядерної зброї. 
Уявіть, що хтось в Ірані чи іншій 
країні може сказати: Ця країна 

позбавилася ядерної зброї і втра-
тила територію, тож які додатко-
ві ґарантії ми можемо отримати?”

„І з цього нам треба зробити 
серйозні висновки. Україна дуже 
важлива для програми нерозпо-
всюдження ядерної зброї і для 
миру та стабільности у всій Евро-
пі”, – наголосив він. „Ми пере-
конані, що повернемо контро-
лю над Донецьком, Луганськом і 
Кримом. І ми контролюватимемо 
нашу територію”, – сказав А. Яце-
нюк.

Він наголосив на важливості 
„єдности всіх членів ЕС та всього 
вільного світу”.

„Сьогодні  вільний світ  під 
загрозою. Це не лише війна між 
Росією та Україною. Це війна між 
минулим і майбутнім. Це війна 
між темрявою і світлом. Це війна 
між диктат у рою і  сво б одою. 
І щоб перемогти у цій війні ми 
маємо бути єдині”, – підкреслив 
він.

„Об’єднані – ми переможемо, 

роз’єднані – зазнаємо поразки”, – 
сказав Глава Уряду.

На переконання А. Яценюка, 
важлива єдність як країн Евро-
пейського Союзу, так і єдність 
США та ЕС: „Ваша єдність – це 
найкращий рецепт і найкраща 
відповідь будь-якому аґресорові 
і будь-якій аґресії. Єдина і сильна 
відповідь тим, хто хоче підірва-
ти світовий порядок, „намалюва-
ти” нові кордони після Другої сві-
тової війни, хто не поважає пра-
ва і свободи, не поважає демокра-
тію та не поважає наші нації. Це – 
наші вороги”.

Глава Уряду висловив вдячність 
Американському Єврейському 
Комітетові та особисто директо-
рові АЄК Дейвідові Гарісові за 
підтримку України та направ-
лення листа до до Білого Дому 
із закликом підтримати україн-
ський народ в боротьбі проти 
російської аґресії.

„Ми ніколи не здамося, ми 
будемо боротися і перемагати. 

Ми досягнемо успіху. Це наше 
майбутнє”, – сказав А. Яценюк.

Ґлобальний форум Американ-
ського Єврейського Kомітету – 
широка міжнародна плятформа, 
яка щороку збирає понад 2,000 
учасників із більш як 70 кра-
їн світу. До учасників форуму в 
різні роки зверталися Президен-
ти США Біл Клінтон та Джордж 
Буш, Мадлен Олбрайт,  Гіларі 
Клінтон, Джон Кері та інші світо-
ві провідники.

У ч а с н и к а м  ц ь о г о р і ч н о г о 
форму АЄК свої відеозвернен-
ня адресували Канцлер Німеч-
чини Анґела Меркель, Прем’єр-
мініс тeр  Японі ї  Сіндз о  Аб е , 
Прем’єр-міністeр Ізраїля Бенья-
м і н  Н е т а н ь я г у,  в и с т у п и л и 
колишній Міністер національної 
інфраструктури, енерґетики та 
водопостачання Ізраїлю Біньямін 
Бен-Елієзер та Міністер закор-
донних справ Болгарії  Даніел 
Мітов.

(„Народний фронт“)

(Закінчення зі стор. 1)

Яценюк у Вашінґтоні:..
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Фестиваль української культури повертається на Союзівку
П А Р С И П А Н І ,  Н ю - Д же р з і . 

– Кожного літа, протягом вже 
дев’яти років, Союзівка – Центр 
Української Спадщини, розташо-
ваний в Кергонксоні, Ню-Йорк, 
нагадує нам усім, що україн-
ський народ має багату культуру. 
Рідна мова, музика, танці та зви-
чаї об’єднують українців в один 
народ незалежно від того, де вони 
живуть. 

Благодійна організація „Україн-
ська Народна Фундація“ – органі-
затор фестивалю – запрошує всіх 
на дев’ятий Фестиваль Української 
культури на Союзівці‚ який від-
будеться 10-12 липня під гаслом 
„Солідарність з Україною“. Фес-
тиваль проводиться на підтрим-
ку єдности та миру в Україні та 
влаштовується під патронатом 
Посольства України в США. 

На триденному спектаклі музи-
ки, співу і танців будуть пред-
ставлені спеціяльні гості, артис-
ти з України та зі всіх кінців світу‚ 
зокрема „Дзідзьо“ – мегапопуляр-
ний поп-гурт зі Львова. Фан-клюб 
гурту в соціяльній мережі є най-
більшим в Україні і перевищує 200 
тис. прихильників, а тільки за рік 
кількість переглядів роликів гур-
ту на офіційному каналі „Дзідзьо“ 
в „YouTube“ перевищила 11 млн. На 
сьогодні у складі гурту троє музи-
кантів, що працюють у жанрі коме-
дійного антиґламурного попу.

Павло Табаков – молодий, бага-
то-талановитий переможець теле-
проєктів „Голос країни“ і „Шанс“ – 
зачарує слухачів своїм унікальнем 
стилем, якій комбінує джаз, блюз, 
естрадні та народні мотиви. 

„Фома“ (Сергій Фоменко) – 
супер-відомий співак-музикант 
і провідник гурту „Мандри“ – 
повертається вдруге на Союзівку. 

Оксана Білозір – поп-ікона укра-
їнської естрадної музики. Здавна 
діяспора захоплюється нею та її 
щирим співом. Народна артистка 
України енерґійно працює на полі-
тичних, гуманітарних та соціяль-
них нивах. 

Василь Попадюк – скрипаль-вір-
туоз, золота скрипка світу, яко-
го називають „українським Паґа-
ніні“, піяніст, засновник гур-
ту „PapaDuke“, з яким їздить сві-
том, граючи музику у стилях світо-
вої музики, латиноамериканської 
і циганської музики та джазу. Зда-
ється, він народжений зі скрипкою 
в руках і тризубом у серці. Його 
талант дивує світ. 

Танцювальний колектив з дале-
кої Австралії „Легенда“ під керів-
ництвом Заслу женої  артис т-
ки України Меланії Моравської-
Дечніч завітає з турою вперше до 
США. 

Понад 5‚000 гостей з багатьох 
сторін США та Канади очікуються 
на цей фестиваль, який став най-
більшим українським фестивалем 
в США.

На святі виступатиме також пре-
красний хор „Думка“ з Ню-Йорку, 
під керівництвом Василя Гречин-
ського у супроводі гурту „Черес“. 
Цей колектив – один з небагатьох 
українських творчих груп в діяс-
порі, які існують понад 60 років, а 
і з приходом нової хвилі іміґран-
тів переживають період піднесен-
ня. Фестиваль вітатиме Жіночий 
ансамбль бандуристів, під керівни-
цтвом Ірини Китастої-Кузьми.  

Українці завжди славилися свої-
ми голосами. Отож, в суботу, відо-
ма діяспорна співачка Оля Фриз та 
юна Аня Косачевич приєднаються 
до денної програми. 

Союзівка пишається виступами 
Школи танцю ім. Роми Прийми-
Богачевської під керівництвом Ані 
Богачевської-Лонкевич, дочки прі-
ми-балерини, яка була знаменитіс-
тю українського танцю. Ці аван-
совані студенти відточують свою 
майстерність протягом літа і пред-
ставляють фестивальній публіці 
прекрасно виконані танці і завер-
шують концерт гопаком-спекта-
клем. 

Багато інших виконавців будуть 
додані до фестивальної програми. 
Заохочуємо слідкувати за додатко-
вими відомостями. 

Ведучі на цьогорічному фести-
валі – „Фома“ з гурту „Мандри“ і 
Марта Чурилович – ведуча теле-
програми „Контакт“ з Торонто. 

Загальні відомості

Від вечора п’ятниці 10 липня 
до неділі 12 липня Союзівка змі-
ниться – музика та спів лунати-
муть горах‚ а танці, які характе-
ризують український народ, захо-
плюватимуть глядачів та молодих 
до участи у них. Харчовий май-
дан та станки української народ-
ної та художньої промисловости 
відкриваються щоранку в 10-ій 
годині. Унікальні предмети укра-
їнського мистецтва – вишиванки, 
писанки, різьба, тканини, керамі-
ка, біжутерія та сувеніри – заці-
кавлять гостей. Без сумніву, спо-
добається всім гостям широкий 
вибір традиційних страв і напо-
їв – вареники, голубці та багато 
іншого. 

Ме т а  ф е с т и в а л ю  п і д  г а с -
лом „Солідарність з Україною“ 
– об’єднати українців в США у 
підтримці України. Громадські 
та гуманітарні організації мати-
муть нагоду ознайомити публі-
ку з своєю діяльністю з наміром 
побільшити обізнаність про тяж-
ку ситуацію в Україні. 

В п’ятницю‚ 8-ій год. вечора, 
відбудеться благодійний Ґала-
коктейль-бенке т на підтрим-
ку поранених в боротьбі, спря-
мований на влашт ування реа-
білітаційного центру для про-
тезування. Цей проєкт прово-
диться разом з благодійної орга-
нізацією „International Alliance 
for Fraternal Assistance“ (IAFA), 
в и з на ною  од н іє ю  з  на й к р а -
щих благодійних організацій в 
категорії неурядових організа-
цій (NGO), які діють на Україні. 

Цей фонд влаштований на честь 
св .  п .  Маркіяна Паслав сько-
го, американця, бійця баталь-
йону „Донбас“, який загинув в 
бою за Україну. Минулого року 
цей благодійний фестивальний 
вечір приніс понад 40 тис. дол. у 
дотаціях для гуманітарного фон-
ду при Злученому Українському 
Американському Допомоговому 
Комітеті. 

Квиток на бенкет (200 дол. за 
особу) включає коктейль, бенкет, 

Український танцювальний ансамбль „Легенда“ з Австралії на тлі двох знакових пам’яток: моста в Сідней 
Гарбор та Оперного театру. (Фото: Юстин Чудяк)

Співак Павло Табаков, переможець 
„Україна має талант“. (Фото: 
pavlo-tabakov.com)

Поп-група „Дзідзьо“ з Львівської области. (Фото:  dzidzio.com)

Сергій (Фома) Фоменко зі знаме-
нитої української групи „Мандри“, 
який буде ведучим фестивалю. 
(Фото: openukraine.org)

Популярна співачка Оксана Білозір 
з України. (Фото: Facebook/Оксана 
Білозір)

(Закінчення на стор. 18)
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                          

Сумівці у Філядельфії допомагають українським воякам
Лев Іваськів

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Відділ Юнацтва 
„Київ” при Осередку Спілки Україн-
ської Молоді. УПА у Філядельфії про-
вів серію акцій на допопомогу укра-
їнським воякам, котрі воюють проти 
московської аґресії в східній Україні. 

Булава Відділу, під проводом 
булавної д-р Христини Долинюк-
Микитин та головної виховниці 
Ляриси Лужецької, поставила собі 
за ціль зібрати 2,000 дол. на закуп 
медичних аптечок першої допомоги 
(та навчання як користуватися ними) 
для 20 українських вояків.

Впродовж цього виховного року, 
сумівське юнацтво успішно зоргані-
зувало слідуючі чотири проєкти на 
цю ціль:

„Лімонада-барикада” — юна-
цтво зробило і продавало лімонаду 
у вересні і жовтні 2014 року на річ-
ному Здвизі (під час кінця тижня 
„Дня Праці”) на Оселі СУМ в Елен-

вілі, Ню-Йорк та на тижневих сумів-
ських сходинах, які відбуваються в 
Українському Освітньо-Культурно-
му Центрі (УОКЦ).

„Чоколяда-барикада” – юнацтво 
зробило і продавало горячу чоколя-
ду у грудні 2014 року під час тради-
ційної „Зустрічі св. Миколая”.

Продаж кави і печива – у березні, 
юнацтво збирало добровільні датки 
продаючи каву і солодке під час шев-
ченківського концерту в УОКЦентрі.

Продаж ручних робіт ) у трав-
ні, кожний сумівський рій створив 
щось (патріотичні значки, розма-
льовані рамки, вазонки, браслетки, і 
т.п.) для продажі в УОКЦентрі.

Відділ вже перевищив свою ориґі-
нальну мету, зібравши 2,600 дол. Цей 
успішний захід Спілки Українськї 
Молоді на допомогу Україні продо-
вжується. Зібрані фонди призначені 
на акцію „Захист Патріотів”, програ-
му спонзоровану Світовим конґре-
сом українців. Юнацтво СУМ з діяграмою для осягнення своєї мети.

Кредитівка допомагає школам українознавства
Ч И К А Ґ О .  –  З а к і н ч и в с я 

навчальний рік в українських 
школах міста, серед яких Шко-
ла українознавства „Рідна Шко-
ла” ім. Василя Стуса, „Рідна шко-
ла” ім. Митрополита Андрея Шеп-
тицького при Українській гре-
ко-католицькій парафії св. Йоси-
фа Обручника, школи при укра-
їнських православних катедрах 
св. Володимира в Чикаґо та св. 
Андрія Первозваного у Блумінґ-
дейлі, при осередку Спілки Укра-
їнської Молоді ім. Дмитра Вітов-
ського в Палатайні. 

Випускні вечори і церемонії 
закінчення навчального року від-
булися 30 травня‚ а у Школі ім. 
Митрополита Андрея Шептиць-
кого – 16 травня. Як завжди, було 
багато квітів, були сльози в очах 
та усмішки на обличчях – шко-
ли відпровадили своїх вихован-
ців, учнів кінцевих кляс, у дорос-
ле життя. Шкільну родину віта-

ла також кредитівка „Самопо-
міч”, яка вже протягом багатьох 
років співпрацює з школами укра-
їнознавства через дитячу програ-
му „Гурток юних ощадників”, що 
об’єднує дітей віком до 18 років 
і заохочує дітей та українську 
молодь вже з дитячих років вчи-
тися ощадливости.

Батьки, що відкривають дитячі 
та юнацькі рахунки, мають нагоду 
навчити своїх дітей заощаджува-
ти гроші з певною метою, а шко-
лярам є нагода виграти льотерій-
ні нагороди від „Самопомічі”, що 
розігруються між членами гурт-
ка у січні кожного року, а також 
допомогти своїй школі отрима-
ти грошову підтримку наприкін-
ці шкільного навчального року. 
Програма розповсюджується на 
всі школи українознавства, у міс-
цевостях, де є філії „Самопомочі”. 

Кредитівка „Самопоміч“
Учні Школи українознавства при осередку Спілки Української Молоді ім. 
Дмитра Вітовського в Палатайні. (Фото: Соломія Салдан)

Об’єднання зусиль УПЦ-США та СУА на допомогу Україні
БАВНД-БРУК, Ню-Джерзі. - 

18 травня, в Консисторії Цен-
тру Митрополії Української Пра-
вославної Церкви США, Єпис-
коп Даниїл зустрівся з Маріянною 
Заяць, головою Союзу Українок 
Америки (СУА).

На зустрічі були розглянуті 
спільні проєкти української грома-
ди в США та спроможність різних 
благодійних організацій допомог-
ти пораненим воякам та біженцям, 
які стали жертвами збройного кон-
флікту в Україні.

З благословення Митрополита 
Антонія, Єпископ Даниїл розпо-
вів голові СУА про благодійну пра-
цю УПЦ-США через роботу різних 
прицерковних організацій, пара-
фій, духовенства та вірних. Багато 
уваги було приділено розповіді про 
недавню подорож Єпископа Даниї-
ла до військового шпиталю у Льво-
ві, де сотні поранених вояків отри-
мали фінансову допомогу від УПЦ 
США.

Крім того,  обговорювалася 
також необхідність надання допо-
моги численним біженцям з Схід-

ньої України, які знайшли приту-
лок в столиці України та інших міс-
тах і селах по всій країні. Єпис-
коп Даниїл та М. Заяць обміня-

лися досвідом УПЦ-США та СУА 
у благодійній праці та вирішили 
об’єднати свої зусилля у допомозі 
тим, хто її потребує в Україні.

У присутності Митрополита 
Антонія, Предстоятеля УПЦ-США, 
М. Заяць, в імені СУА передала 
Єпископові Даниїлові, голові Кон-
систорії УПЦ-США, чек на суму 
10 тис. дол. щоб допомогти благо-
дійній просвітницькій праці Церк-
ви, забезпечуючи негайну допомо-
гу пораненим, біженцям та потре-
буючим в Україні.

У своїх словах подяки, Митро-
полит Антоній та Єпископ Дани-
їл підкреслили важливу ролю, яку 
відіграє СУА в житті української 
громади в Сполучених Штатах 
Америки, забезпечуючи необхід-
ною допомогою тих, хто її потре-
бує. УПЦ США та СУА працюють 
„в унісон“ вже протягом багатьох 
років, надаючи допомогу потре-
буючим в Україні, постраждалим 
від стихійних лих та надзвичай-
них ситуацій, таких як чорнобиль-
ська катастрофа; жертвуючи міль-
йони долярів для надання стипен-
дій в Україні та діяспорі; надаючи 
допомогу дітям-сиротам та жінкам 

Єпископ Даниїл (зліва), Маріянна Заяць, Митрополит Антоній.

(Закінчення на стор. 16)
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Endowment 
at Age 18*

2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054
General information – 800-253-9862
www.UkrainianNationalAssociation.org
facebook.com/UkrainianNationalAssociation

The Ukrainian National Association, Inc.

Endowment Endowment Endowment 
at Age 18*at Age 18*

PREPAYPREPAYPREPAYPREPAYPREPAYPREPAY and and and SAVESAVESAVE!!!
*  Not available in all states.

  Issued to persons between the ages of 0-10
  Minimum policy size is $5,000
  Premium payable until age 18
  No policy fee
  Full face amount paid at death or 
 on maturity date at age 18
  Life insurance plan and systematic 
 savings combined Annual premium for $5000 policy.

Age Male Female

  0 $205 $200
  2 $240 $235
  4 $285 $280
  6 $345 $340
  8 $435 $405
 10 $565 $560

For instant quotes call

888-538-2833

В музеї виступив фортепіянний дует
Богдан Марків

Н Ю - ЙО Р К .  –  3 0 
травня на відзначення 
10-ої річниці переїзду 
Українського Музею у 
власний будинок 113-
ий відділ Союзу укра-
їнок Америки (СУА) 
влаштував добродій-
ний концерт фортепі-
янного дуету Анни й 
Дмитра Шелестів.

Д и р е к т о р  м у з е ю 
Марія Шуст, вітаю-
чи пу блік у,  розпо-
віла про досягнен-
ня музею, задокумен-
товані у фільмі, який 
показували на екрані. 

Голова 113-го відді-
лу СУА Ілона Сочин-
с ь к а - Ш и п р и к е в и ч 
подякувала Олені Левицькій за 
влаштування концерту клясичної 
музики і представила виконавців 
– Анну й Дмитра Шелестів, визна-
них у світі солістів, які вперше 
завітали в українське середовище.     

У програму концерту увійшли 
твори українських композито-
рів Миколи Лисенка, Олексан-
дра Жука та Мирослава Скори-
ка, а також американця   Джор-
джа Ґершвіна, що вивів популярну 
американську музику на концер-
тову сцену. 

А. й Д. Шелести почали свою 
програму увертюрою до опе-
ри „Тарас Бульба” М. Лисен-
ка.   Бадьорим звуком та чітким 
ритмом музиканти вивели голо-
вну тему – пісню „За світ вста-
ли козаченьки”. Далі А. Шелест 

зіграла пісню М. Лисенка „Хлоп-
че-молодче, який ти ледащо” та   
„Українську рапсодію” О. Жука. 
Потім були „Три екстраваґантні 
танці” М. Скорика для двох фор-
тепіян.  Інтерпретація танців сто-
яла на рівні виконання самого 
автора.

Останніми точками були тво-
ри Дж. Ґершвіна „The Man I Love“ 
and „Embraceable You” у виконанні 
А. Шелест і „Блакитна рапсодія” 
– найбільш відомий твір, який 
виконують різні оркестри з фор-
тепіяном.

Дует А. і Д. Шелестів переконав, 
що вони володіють потрібними 
технічними засобами, мають бага-
то чуття до виконуваних творів. 
Публіка сердечно дякувала музи-
кантам гучними оплесками.  

Анна й Дмитро Шелести.
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Tennis Camp
June 21 - July 2nd       $935   
Kick off the summer with 12 days of intensive tennis
instruction and competitive play, for boys and girls ages
10-18. Attendance will be limited to 45 students. Room,
board, 24-hour supervision, expert lessons and loads of fun
are included. Under the direction of George Sawchak. 

Roma Pryma Bohachevsky
Ukrainian Dance Academy Workshop
June 28 - July 11th       $1325
A vigorous 2 week dance training for more intermediate
and advanced dancers ages 16 and up under the di-
rection of the Roma Pryma Bohachevsky Ukrainian
Dance Foundation, culminating with performances on
stage at our Cultural Festival Weekend.
Details at: syzokryli.com

Tabir Ptashat
Session 1 -  June 21 - June 27th
Session 2 -  June 28 - July 4th
Ukrainian PLAST Tabir for children ages 4-6
accompanied by their parents. To register
your child, and for prices, please use the
form available on Soyuzivka’s website.

Ukrainian Heritage
Day Camp
Session 1: 7/12 - 17th  
Session 2: 7/19 - 24th
$275 in-house or $350 off-premises
Price is per session

In this day camp, children ages 4-7 will
be exposed to Ukrainian heritage through
activities such as dance, song, crafts and
games. Children gain an expanded knowl-
edge of Ukrainian folk culture and lan-
guage as well as lasting friendships with
other children of Ukrainian heritage. Price
includes lunch and t-shirt, and unless
noted, is based on in-house occupancy of
parent/guardian.

Discover Your Heritage Camp
July 12th - July 18th       $650
Sleepover program filled with outdoor
crafts, hiking, swimming, organized sports
& games, bonfires, songs and much more
Cultural Heritage experiences. Room,
board, 24 hour supervision and a lifetime
of memories are   included!   Ages 8-15.

Tradition•Culture•Fun

Soyuzivka!@

Soyuzivka
Heritage Center

SUMMER
2015

CAMPS

Chornomorska Sitch
Sport School

July 19th - August 1st
46th annual sports camp run by the

Ukrainian Athletic-Educational As-
sociation “Chornomorska Sitch”,

for children ages 6-17. This camp
will focus on soccer, tennis, volley-
ball and swimming, and is perfect

for any sports enthusiast. Registra-
tion can be completed on the

Soyuzivka website.  Email requests
for additional info and questions:

sportsschool@chornomorskasitch.org

Roma Pryma Bohachevsky
Ukrainian Dance Camp
Session 1: July 26th - August 8th

Session 2: August 9th - August 22th
$1325 per session

Directed by Ania Bohachevsky-
Lonkevych (daughter of Roma

Pryma Bohachevsky), this camp is
for ages 8 -16, and offers expert 

instruction for beginning, intermedi-
ate and advanced students.

Room, board, 24-hour
supervision,

expert lessons
and loads of

fun are in-
cluded. Each

camp ends with
a grand recital.

Note: Atten-
dance limited to
60 students for
Session 1 and

100 students for
Session 2.

216 Foordmore Rd.
Kerhonkson, NY 12446
845-626-5641 • soyuzivka@aol.com
www.soyuzivka.com
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УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                                  

Австралійці вшанували полеглих за волю України
Марічка Галабурда-Чигрин

СІДНЕЙ. – 31 травня в день 
„Зелених свят“ на відзначення 
зіслання Святого Духа українська 
спільнота за традицією вшанувала 
пам’ять полеглих за волю України – 
всіх часів й найновіших, які згину-
ли внаслідок подій на Майдані й в 
теперішній війні на Донеччині. 

На святі були гості з України – 
воїн „Правого сектору“ Валерій 
Чоботар („Гатило“) і один з режи-
серів фільму „Добровольці Божої 
чоти“ Іван Ясній. В. Чоботар вже 
бував в Австралії чотири роки тому 
з „Рукопаш-бойовим гопаком“.

Вшанувaння позчалося Службою  
Божою, яку відслужив о. Олег Сте-
фанишин. Прекрасно співав цер-
ковний хор під дириґентурою Васи-
ля Опришка. Після Служби Божої 
поставлено перед церквою престіл 
і хрест, прибрані вишитим рушни-
ком. Обабіч стояли прапороносці 
з прапорами національним синьо-
жовтим, австралійським, УПА, 
Дивізії „Галичина“, ОУН, Спілки 
Української Молоді. Церемонією 
провадив Петро Кобрин.

Вінки квітів до престолу поклали 
діти Братської школи ім. св. Андрія 
Софійка і Стефка Мандзії та Андрій 
Наконечний, від Шкільної ради 
діти Мар’ян Римовський, Анаста-

сія Менко, Моніка Зафір, Вікторія 
Волицька, Арсеній Нечипір, Кате-
рина Богданова, вінок від ОУН 
несли Соломія Матіюк, Андрій 
Дума й Христина Матіюк, від СУМ 
– Лариса і Софія Тротнарі, Даніє-
ла Піскор, від громади Кабрамата – 
Григорій Глухан і Роман Дяків, від 
Пласту – Соломія і Ярослав Сиваки, 
від Союзу Українок – Оля Москвяк 
й Оксана Борець, від Ліґи Україн-
ських Католицьких Жінок – Ганна-
Яценко, Оля Ковас й Оля Чокула, 
від Об’єднання Українських громад 

(ОУГ) – Христина Бейлі-Сивенька 
й гості з України І. Ясній й В. Чобо-
тар.

Була відслужена панахида за 
упокій душ полеглих і запро-
шений до слова В.  Чоботар. 
Церемонія закінчилася сумними 
акордами „Вічная пам’ять“.

В залі Дому молоді зібралося 
понад 100 осіб, які прийшли поди-
витися на фільм „Добровольці 
Божої чоти“. Виконуючий обов’язки 
голови ОУГ Марко Шумський 
запросив до слова режисера І. Яснія, 

який закликав присутніх хвилиною 
мовчанки вшанувати пам’ять тих, 
хто впав в бою за волю України.

Документальний фільм Леоні-
да Кантера та І. Яснія знятий у 2015 
році про українських „кіборґів“, 
які боронили Донецькe летовище 
протягом   242 днів. І. Ясній додав, 
що кількох з вояків, яких глядачі 
побачили у фільмі‚ вже немає серед 
живих. 

Гості подякували за грошо-
ву допомогу на закуп медичного 
обладнання.

„Український хутір“ створили в Ізраїлі 
Світлана Глаз

ТЕЛЬ-АВІВ. – 29 травня в цен-
трі міста розчинив свої двері „Етно-
хутір“, який „збудувала“ доброволь-
ча організація „Ізраїльські друзі 
України“. Серед гостей були і укра-
їнці, і місцеві жителі, і представни-
ки громад Грузії, Білорусі і навіть 
товариства циган. На „хуторі“ пред-
ставили свої вироби народної укра-
їнської творчости дорослі і діти – 
вишиванки, вироби зі скла та глини, 
картини. 

Рушники і портрети на ярма-
рок-фестиваль привезла директор 
Музею вишиванки з Києва Тетяна 
Протчева, вироби зі скла, соломи та 
мушлі можна було купити у їх авто-
ра Софії Бовсунівської, українську 
символіку реклямували і гарно про-
давали Юлія Остапенко, Аліна Малі-
на. Вони і самі були прикрасою хуто-
ра: молоді в красивих сукнях, виши-
тих бісером. В Ізраїлі популярним 
стає вишиванням бісером і все, що 

пов’язане з Україною. 
Ізраїльська оперна співачка, укра-

їнка Світлана Бендикова не лише 
підготувала до виступу свого учня 
Йонатана Гуглєва, який співав укра-
їнські пісні на ярмарку, але і придба-
ла собі вишиванку бісером, а чоло-

вікові – співакові та композиторові 
Михайлові Бендикову – синьо-жовту 
краватку для майбутнього великого 
звітного концерту української пісні. 

Гостей пригощали варениками‚ 
пиріжками, напоями фірми „Обо-
лонь“. Представники грузинської 

громади відкрили свій „Грузинський 
шинок“, де були страви національ-
ної кухні. Цікавим був концерт ізра-
їльських дітей, які співали україн-
ські пісні.

Красуні мали можливість сфо-
тографуватися в чудових вінках з 
живих квітів, які зробила Марина 
Салахова. Вона приїхала в Ізраїль з 
Нижнєвартовська в Росії, активно 
співпрацює з добровольчою органі-
зацією. На запитання, чому допома-
гає Україні‚ відповіла: „Перш за все 
я люблю справедливість і свободу, 
а мої предки родом з Вінниці. Зараз 
вчуся української мови та пісні“. 

Діти мали розмальовані усміхне-
ні обличчя з українською символі-
кою. Громадська організація „Israeli 
Friends of Ukraine“ провела льоте-
рію, головним виграшем якої стала 
книга карикатур з автографом авто-
ра, відомого карикатуриста і рок-
співака Юрія Журавля. Не без при-
ємности зазначу, що книга дісталася 
авторці цих рядків. 

Центр Українсько-Канадських Наук Університету Манітоби пропонує вісім курсів
ВІНІПЕҐ, Манітоба. – Центр Українсько-

Канадських Студій (ЦУКС), який був заснова-
ний у 1981 році при Манітобському Універси-
теті, пропонує вісім курсів у 2015-2016 навчаль-
ному році. Курси походять від департаментів 
Історії, Української Мови, Політики, Релігії та 
Мистецтва. 

Два курси є річні (вартують шість кредитних 
годин та тривають протягом двох семестрів) та 
шість семестрових курсів (у першому або дру-
гому семестрі). Половина курсів викладають-
ся протягом дня, а чотири є вечірніми курсами. 

У цьому році департаменти пропонують різ-
номанітні курси. Департамент Історії: Вступ до 
Історії України (HIST 2600), Створення Сучас-
ної України (HIST 2610), Українці в Канаді 
(HIST 3910). Департамент Політичних Дослі-
джень: Політика, Уряд та Суспільство України 

(POLS 3720). Департамент Українського Мис-
тецтва: Українське Мистецтво у Канаді (UCHS 
3100). Департамент Релігії : Історія Східнього 
Християнства (RLGN 1350). ЦУКС співпрацює 
з Департментами Германістики та Славістики й 
пропонує студентам два курси: Вступ до Укра-
їнської Мови (UKRN 1310) та Поглиблений 
Рівень Української Мови (UKRN 3960). 

До складу співробітників входять: д-р Роберт 
Климаш, д-р Девіс Дейкок, д-р. Роман Єри-
нюк, проф. Олександер Шевченко та проф. Іри-
на Константюк. Всі вони викладали в Манітоб-
ському Університеті та ЦУКС протягом бага-
тьох років. 

Курси можуть бути використані для отри-
мання першої та другої спеціялізації у вивчен-
ні українсько-канадської спадщини та в інших 
департментах. Предмети можуть брати студен-

ти, які зацікавлені у тій чи іншій темі, або як 
додатковий кредитний курс для інших депар-
таментів та факультетів, а також курси можуть 
бути запропоновані як авдит (не для креди-
ту) для літніх людей та усіх інших, які бажають 
бути присутніми на лекціях. 

Студентам Манітобського Університету 
рекомендується записуватися на курси за влас-
ним вибором. Студенти Університету Вінніпеґ 
також можуть брати курси в рамках спеціяль-
ного домовлення між обидвома університета-
ми. 

Для дальшої інформації просимо зв’язатися з 
ЦУКСтудій по телефону 204-474-8905 або елек-
тронною поштою на адресу cucs@manitoba.ca. 
Бюро Центру знаходиться при Манітобському 
Університеті, при Колеґії св. Андрея, Кімната 
203, 29 Dysart Road, Winnipeg R3T 2N2.

Діти співали українські пісні. (Фото: Світлана Глаз)

Учасники церемонії в Сіднеї. (Фото: Марічка Галабурда-Чигрин)
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Колишній шпигун розповів про Володимира Путіна
Уродженець України, колишній офіцер Першого головного управління КҐБ СРСР, випускник Інсти-

туту зовнішньої розвідки ім. Андропова, а тепер американськиій аналітик Юрій Швець дав 
інтерв’ю київському інтернет-виданню „Гордон“ про Володимира Путіна, з яким вчився в інсти-
туті. Розповідь оприлюднена в Інтернеті. Ю. Швець був радянським розвідником у США під при-
криттям кореспондента Телеґрафної аґенції Радянського Союзу (ТАРС), але у 1990 році звільнився 
зі служби і еміґрував до США, де написав книгу „Вашінґтонська резидентура: моє життя шпигуна в 
Америці“. Уже 18 років він очолює американську компанію зі збору та оцінки комерційної інформації.

– Чи правда, що ви вчилися разом з Путіним?

– Ця інформація з’явилася 2001 року на сай-
ті Служби зовнішньої розвідки Росії. Там писа-
ли, що я зрадник, тому що розповідаю про КҐБ.

– Може це сталося, тому що ви чимало знає-
те про Путіна як розвідника?

– Путін ніколи не був розвідником.

– Але ж у його офіційній біографії сказано, що 
він був контррозвідником у Ленінграді, а потім 
– у Німецькій демократичній республіці (НДР)?

– Після інституту Путіна відправили в Управ-
ліня КҐБ у Ленінградській області. Це важли-
во знати, щоб зрозуміти, хто такий Путін. Осно-
вна маса працівників Першого головного управ-
ління КҐБ – це люди з середніми аналітични-
ми здібностями і такими ж психологічними 
характеристиками. Оскільки Путіна направили 
не у розвідку, а до територіяльного управління 
КҐБ, це свідчить, що його здібності були ниж-
чі середнього рівня. Під час навчання Путін жив 
на закритому об’єкті, за межами міста, дале-
ко у лісі, за високою огорожею. Він там був 24 
години на добу, сім днів на тиждень‚ майже 
рік. В Інституті ім. Андропова не лише навча-
ли, а й вивчали самих студентів, щоб визначи-
ти чи надаються вони для праці у розвідці чи ні? 
Путіна вивчили за рік так, як цього не зробила б 
жодна лябораторія світу.

– Усе ж Путіна направили потім до НДР, де 
він, як написано у біографії, „проходив службу в 
територіяльній розвідувальній точці під при-
криттям посади директора Будинку дружби 
СРСР-НДР“?

– КҐБ не мав в НДР своєї резидентури. НДР 
мала свою чудову аґентурну розвідку і голо-
вне було їй не заважати. Вони самі усе робили і 
доповідали в Москву. В НДР були лише офіційні 
представництва КҐБ в Берліні і Дрездені. Наві-
що? Тоді виїзд громадяниа СРСР за кордон був 
великою подією для нього. І КҐБ влаштовував 
для своїх працівників таке свято. Кожен повер-
тався додому з німецьким фотоапаратом і комп-
лектом посуду „Мадонна“. Обов’язком Путіна 
було підготувати галявину для вископоставле-
них товаришів з Москви, нагодувати, напоїти, 
придбати товари, знову приготувати галявину і 
завантажити підпилих у літак, щоб вони повер-
нулися до Москви. Оце й усі розвідувальна пра-
ця Путна в НДР. 

– Ви вважаєте, що здібності Путіна були ниж-
чі середнього рівня і він розвідкою не займався?

– Це не я вважаю, це є його біографією. 
Сам факт, що після навчання його поверну-
ли до Ленінґраду є однозначною діяґнозою. 
Його вивчали десятки викладачів та профе-
сійних інструкторів, кожен з яких потім писав 
на випускників відповідну характеристику. 
Я бачив такі характеристики – це аналітичне 
дослідження, глибоке за описом інтелектуаль-
них і психологічних властивостей випускника. 
А ви знаєте, як називали Путіна в КҐБ? Спер-
шу Окурок, потім – Бліда моль, тепер – Ботокс. 
Я спілкувався з людьми, які добре знали Путі-
на до його президентства. Вони зауважували, 
що попри посередні здібності, він вирізнявся 
ще великою закомплексованістю. Путіна бук-
вально нищив його малий зріст. Комплекс мен-
шовартости був у його постаті і в його обличчі. 
Таку людину не можна посилати розвідником за 
кордон, тому що на ньому написано: „Завербуй 
мене!“. Тому він і у КҐБ пішов, і джудо зайняв-
ся, щоб якось компенсувати комплекс меншо-
вартости. 

– Усе ж він вже майже 15 років править вели-

кою державою...

– Це давня російська традиція. Чому у 1953 
році Микиту Хрущова призначили першим 
секретарем Центрального комітету Компартії? 
Адже він був кльовном при Сталіні. Але при-
значили його як ляльку, за якої стояли впливо-
ві особи. Недалекого Брежнєва теж поставили 
тимчасово управляти, бо замість нього мав ста-
ти Олександер Шелепін. Але усе це затягнуло-
ся на 18 років. Так і з Путіним. Він мав на поса-
ді президента забезпечити безпеку і наживу 
тим, хто його поставив. Я спілкувався з Бори-
сом Березовським, який відіграв чималу ролю 
у наставленні Путіна президентом. Борис гово-
рив: „Дайте мені один телеканал і я зроблю сті-
лець наступним президентом Росії“. От так 
Путін і піднявся...

– Чи можливий тепер двірцевий переворот?

– Вповні. Адже у кремлівських еліт страждає 
бізнес. Їм не потрібен ні Крим, ні Донбас. Тепер 
головний конфлікт Росії – це конфлікт між праг-
ненням Путіна досидіти у кріслі до межі жит-
тя і потребами країни у нормальному розвитку. 
Якщо Путін досидить до кінця, Росія або розпа-
деться‚ або перетвориться на третьосортну дер-
жаву на зразок Північної Кореї чи Монголії.

– Чи може Путін натиснути ядерний ґудзик?

– Не може. Я професійно займався воєнно-
стратегічними проблемами в розпалі холод-
ної війни між СРСР і США, коли була реаль-
на небезпека ядерної війни. Що означає почати 
ядерну війну? Це означає завдати першого уда-
ру і знищити максимальну кількість ворожих 
ракет наземного базування, а коли у відповідь 
ворог пошле свої ракети – знищити їх своїми 
засобами протиракетної оборони. СРСР ніко-
ли не мав потенціялу для першого удару, не має 
його і Росія. Структура російських ракет така, 
що половина боєголовок, встановлених на раке-
тах „Сатана“, створених у Дніпропетровську‚ 
призначена для удару по площах, а не по цілях. 
Вони не здатні знищити американські ракети 
в шахтних установках. Буде ґарантований удар 
у відповідь, від якого не стане Росії. Крім того, 
на лет ракети дуже впливає стан атмосфери. 
Росія випробовує ракети на знаній їй території, 
а коли вони полетять через Північний полюс, 
то невідомо, де опиняться. Якщо Путін оста-
точно втратить тяму і захоче натиснути ядер-
ний ґудзик, то його швидко відправлять його ж 
товариші. Він слабко розуміється на цьому. 

У фільмі про Крим він хвалився, що коли в 
Чорне море увійшов корабель США, Росія роз-
горнула комплекс берегової оборони, відкри-
ла його для супутників і американці злякалися. 
Чомусь ніхто не пояснив Путінові, що цей комп-
лекс стріляє лише на 250 кілометрів, а крилаті 
ракети американського корабля – на 2,500 кіло-
метрів. Отже‚ в разі війни комплекси, які Путін 
понаставляв у Криму, будуть знищені з кора-
блів у Середземному морі, які не зайдуть у Чор-
не море. 

Також є психологічний момент. Чи ви думає-
те, що особа, яка на 10 днів зникає з поля зору, 
щоб зробити собі косметичне підтягування 
обличчя, здатна на ядерну війну? Адже манія 
Путіна у тому, щоб якнайдовше залишитися у 
кріслі президента. Чи ви звернули увагу на важ-
ливу деталь переговорів у Мінську? Коли Лука-
шенко розсаджував гостей, до нього підско-
чив Путін і ледь не вирвав у нього свій стілець. 
Висота стільця – важливий фактор зовнішньої 
політики Росії. Стілець має бути високим, щоб 
Путін не виглядав коротким. Але й не настіль-
ки високим, щоб ноги Путіна не висіли у пові-
трі. Такий стілець готують Путінові заздале-
гідь, а Лукашенко цього не знав і ледве не зірвав 
переговори, коли хотів той стілець запропону-
вати іншій особі.

Сучасне протистояння Вашінґтону і Москви 
нагадує взаємини між США і СРСР наприкінці 
1990-их років. У квітні 1985 року під прикрит-
тям кореспондента ТАРС я приїхав до Вашінґ-
тону, щоби дізнатися про підготування США 
до раптового ракетно-ядерного удару по СРСР. 
Мені вистачило трьох місяців, щоб збагнути, що 
такої загрози немає. Але усі шпигуни дружньо 
доповідали у Москву, що загроза зростає, щоб 
налякати провідників СРСР і посилити значен-
ня КҐБ і Міністерства оборони, отримати біль-
ше грошей, а також нагороди, звання. Якщо 
хтось не доповідав про загрозу, то його заби-
рали до Москви як недостатньо підготовлено-
го розвідника. Виникло дві реальности: країна 
занепадала, а уряд посилював озброєння. Тепер 
таке діється в Росії.

– Чи наважиться Путін наступати на Укра-
їну?

– Я не знаю деталей, але бачу дві серйозні 
речі. Зосередження російських військ на кордо-
ні з Україною вийшло за нормальні межі. Три-
мати таку кількість вояків без війни не мож-
на – починається розпад і вони перетворю-
ються на небезпечну для самої Росії банду. Але 
Росії дуже потрібно, щоб Захід зняв з неї санк-
ції. Якщо Путін наважиться на війну, економі-
ка Росії нових санкцій на витримає. Проте Бере-
зовський сказав: „Важко прогнозувати логіку 
ідіотів“. 

– Чому ж Президент США гальмує надання 
Україні смертельної зброї?

– Його можна зрозуміти: якщо американську 
зброю кинуть так само, як кинули українську 
при відступі українського війська з Дебальце-
вого, буде скандал і відповідальність нестимуть 
не сенатори, а особисто Барак Обама. Це буде 
ударом для наступного кандидата у президенти 
від Демократичної партії. Обама хоче спокійно 
залишити посаду‚ бо інакше його буде зганьбле-
но в історії. Але постає питання, кому переда-
ти зброю? Про добровольчі батальйони не може 
бути й мови, а справжнього війська Україна досі 
немає. Ситуація між Іловайськом і Дебальцевим 
показала велику недовіру між вояками на полі 
бою і командуванням, яке кожного разу втра-
чало управління військами. Військо залишало-
ся покинутим, зростала паніка, вояки втікали. 
Звісно, є герої, але ще немає війська. У час Евро-
майдану в Україні було 43 генерали. В обліченні 
на одного боєздатного бійця це було перше міс-
це у світі. Збройні сили досі не брали участи в 
жодних бойових діях, не мали навчань.

У травні минулого року число озброєних 
сепаратистів на Донбасі облічувалося кількома 
сотнями. Я приїхав з експертом‚ який був гото-
вий закінчити війну за два місяці. Але мене 
не почули. Я повернувся до США, вийшов на 
рівень, представники якого мали доступ до 
Президента України. У відповідь – тиша. При 
цьому українські делеґації їздять по усьому сві-
ту, просять зброї і дістають відмову. Коли в 
Україну приїздять Західні фахівці з розробле-
ними плянами‚ їх не чують. 

Україна моє двох ворогів – путінську Росію 
і власне чиновництво. Президент України має 
дві проблеми – добір військових кадрів і неро-
зуміння того, що доля України вирішється не 
за столом перемовин, а на фронті. Диплома-
тія лише фіксує те, що вже сталося на полі бою. 
Усе може погано скінчитися. Колишній мініс-
тер оборони Валерій Гелетей закінчив Івано-
Франківську спеціялізовану середню школу 
міліції. Навіть в СРСР він був би щонайбіль-
ше дільничним міліціонером, але не міністром 
у країні‚ яка веде війну. Гелетей обіцяв, що 
навчиться воювати, перебуваючи на посаді. Це 
було перед іловайським оточенням, яке кошту-
вали життя тисячам воїнів. 

Усе ж є надія. За останні 10 років в політику 
прийшло нове покоління українців. У них пра-
вильно поставлене мислення, вони думають і 
шукають шляхи вирішення проблем. Україна 
повинна пройти біблійний сценарій, коли Мой-
сей 40 років водив свій народ пустелею. А у обі-
цяну землю увійшли лише вільні люди. Дове-
деться чекати, доки чиновники старшого поко-
ління помруть власною смертю.
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стрів: Президент, Прем’єр-міністер 
і Голова Верховної Ради. На думку 
екс-Посла США, українське суспіль-
ство здатне скерувати нашу не надто 
орієнтовану на реформи верхівку в 
правильному напрямку. У нас зрос-
тає покоління молодих провідників, 
котрі, як зазначає Гербст, правильно 
розуміють ситуацію та готові актив-
но розбудовувати країну. У США 
переконані: громадськість України 
повинна тиснути на владу і змушу-
вати її діяти в антикорупційному 
руслі“.

Депутат Верховної Ради, голо-
ва підкомітету з питань взаємодії з 
громадянським суспільством Ігор 
Луценко: „Фактів, які могли б спрос-
тувати висновки американця, нема. 
І щодо маштабів корупції Герст має 

рацію. Буквально три тижні тому 
Валентин Наливайченко на засідан-
ні Комітету Верховної Ради з питань 
запобіганя і протидії корупції пря-
мо заявив: схеми Януковича й далі 
працюють. Таким чином, корупція 
в Україні квітне, як і при старому 
режимі… Джон Гербст свого часу 
був чи не єдиний у Вашінґтоні, хто 
проґнозував недовговічність альян-
су Тимошенко і Ющенка. Ця прогно-
за справдилася. Ще тоді він запиту-
вав: „Погляньте на команду Ющен-
ка. Наскільки вона відрізняється від 
команд Кучми чи Януковича?“. Кри-
тикував українську верхівку, яка, 
замість служити сусільству, збагачу-
валася. До його думок завжди дослу-
халися у Вашінґтоні, бо він має блис-
кучі аналітичні здібності та чудо-
ву інтуїцію. На жаль, у Верховній 
Раді група депутатів, орієнтованих 
на зміни, дуже незначна. Молодих 
реформаторів просто не допускають 

до вирішення ключових питань… 
Загалом те, що відбувається з вла-
дою в Україні тепер – природний 
для постреволюційного суспільства 
процес: ті хто відразу приходить на 
посади після таких змін, зазвичай 
не є найкращими кандидатами на 
ролю реформаторів. Потрібні дві-
три хвилі оновлення можновладців, 
аби щось реально почало змінюва-
тися. І тут американці мають чітку і 
прагматичну позицію: або Яценюк 
і Порошенко „почнуть діяти так, як 
слід“, або їх просто зметуть“.

Політолог Юрій Палійчук: „Для 
Вашінґтону така людина, як Гербст, 
ідеальна, аби озвучувати в Украї-
ні потрібні тези. Тобто все, що нині 
говорить колишній Посол, фактич-
но відображає загальну позицію 
американської влади стосовно Укра-
їни… Але наївно думати, що Західні 
дипломати дотепер не мали уявлен-
ня про рівень корупції в нашій дер-

жаві. Вони знають про неї більше за 
будь-кого в Україні, і розуміють, що 
корумпована країна раніше чи пізн-
ше стане здобиччю Путіна, якщо не 
зможе трансформуватися. Я впевне-
ний, що і стосовно діяльности Яце-
нюка, і стосовно діяльности Поро-
шенка Захід у будь-який момент 
може розпочати розслідування… 
Але я б не сказав, що Гербст гово-
рить мовою ультиматуму. Це рад-
ше серйозний сиґнал українським 
керівникам, що їх може очікувати, 
якщо не буде якісних змін“.

Якісні зміни в Україні – немину-
чі, ці „дріжджі“ вже бродять, і є вже 
підстави найближчим часом очікува-
ти на з’яву принципово нового полі-
тичного проєкту, здатного об’єднати 
українське суспільство на шляху 
докорінного оновлення. Й однією з 
наголовніших запорук успіху буде 
надійність партнерства між Украї-
ною і США.

(Закінчення зі стор. 1)

Що мав на увазі...

Коли слово взяв представник Укра-
їни в ЕС Костянтин Єлісеєв, одра-
зу стало зрозуміло, що в европей-
ському співтоваристві існує дале-
ко неоднозначне ставлення до подій 
в Україні. Наприклад, як зазначив 
К. Єлісєєв, ніхто вже не говорить 
про надання Україні членства в ЕС, 
або хоча б безвізового режиму. Тому 
українському урядові слід посиле-
но працювати над єдиною пози-
цією, перш за все всередині самої 
европейської спільноти. При цьо-
му українському дипломатові було 
тяжко відповісти на питання: що ж 
зробила Україна, щоб консолідува-
ти позицію в ЕС протягом остан-
нього року?

Представників Евросоюзу пригні-
чує ультимативна риторика україн-
ців. У той час, як Німеччина і Фран-
ція, не без тиску з боку США, впро-
ваджували санкції проти Росії, Укра-
їна продовжувала торгувати і під-
тримувати колишні дипломатичні 
взаємини з країною-аґресором. Тим 
часом ініціятори санкцій в Евро-
пі продовжують зазнавати чима-
лих економічних збитків у зв’язку з 
санкціями проти Росії. Тому пред-
ставники ЕС не приховують, що 
Київ мусить „грати в команді“, а від-
сутність повноцінних реформ ціл-
ком може спровокувати Кремль на 
подальшу ескаляцію на сході краї-
ни. І зовсім не очевидно, що цього 
разу Евросоюз буде настільки ревно 
допомагати Україні гасити пожежу.

Президент Фонду Фрідріха Нау-
мана Вольфґанґ Ґаргардж Герхард 
не приховував, що протягом довго-
го часу Україна так і не вибудувала 
інформаційний фронт проти росій-
ської пропаґанди всередині ЕС. На 
сьогоднішній день Кремль витрачає 
мільярди на маніпулювання дум-
кою европейської громадськости. На 

думку німецького гостя, перш за все, 
відповідальність лежить на україн-
ських дипломатах, які не докладають 
належних зусиль для просування 
інтересів своєї країни в Евросоюзі. 

На важливості „інформаційного“ 
фронту наполягав і новопризначе-
ний губернатор Одеської области 
Михайло Саакашвілі, подаючи для 
прикладу досвід Грузії. Після вій-
ськового конфлікту з Росією в 2010 
році уряд Грузії створив „Перший 
інформаційний кавказький теле-
канал“ російською та англійською 
мовами. Ресурс був доступний через 
супутник та Інтернет. За словами 
М. Саакашвілі, Україні навряд чи 
вдасться перемогти потужну росій-
ську пропаґанду у великих країнах 
ЕС або США, але цілком можливо 
налаштувати мовлення для Молдо-
ви, Грузії, Азербайджану, країн Бал-
тії та інших реґіонів. На жаль, ство-
рене в цьому році Міністерство 
інформації покищо не запропонува-
ло жодної гідної альтернативи для 
захисту України в інформаційній 
війні.

У кулуарах експерти підкреслю-
вали безліч проблем всередині само-
го Евросоюзу. Крім фінансово неста-
більних країн-членів, а також зрос-
тання праворадикальних ідей, не 
без фінансування з боку Кремля, не 
менш серйозною проблемою є криза 
европейської ідеології. Іншими сло-
вами, европейці поважають Захід-
ні стандарти і демократичні ціннос-
ті, але лише одиниці готові просу-
вати ці ідеї за межі ЕС. Сьогоднішня 
Европа досі не оговталася від подій 
XX ст., і будь-яка загроза, особли-
во військова, викликає природне 
бажання всіма способами замирити 
аґресора, навіть жертвуючи своїми 
особистими інтересами і інтересами 
своїх сусідів. Надто живі в пам’яті 
руїни і численні жертви в резуль-
таті двох світових воєн на терито-
рії Европи. Природно, Кремль вмі-
ло маніпулює цими страхами евро-

пейців.
Що стосується позиції США, то 

як показав Форум, „червоною ліні-
єю“ для Адміністрації Барака Оба-
ми є подальший наступ Кремля 
на Донбасі, в результаті чого може 
бути   чергова серія санкцій проти 
Росії. Напередодні „Мінська-2“ саме 
Білий Дім виступав одним з голо-
вних ініціяторів упокорення Крем-
ля і особисто В. Путіна. Тут одно-
часно збігаєтся декілька чинників. 
По-перше, дестабілізація в Украї-
ні та загрози ЕС підривають образ 
і довіру до самих США. По-друге, 
Росія потрібна Штатам для успішних 
переговорів про безядерну програ-
му Ірану. Фінальна серія переговорів 
з цього питання, де Росія бере актив-
ну участь, має відбутися наприкін-
ці червня. По-третє, увагу США від-
тягують нинішні події на Близько-
му Сході. Природно, всі ці події від-
волікають увагу Штатів від Украї-
ни, чим також можуть скористати-
ся в Кремлі.

Вельми цікава дискусія відбулася 
з питання членства України в НАТО. 
Експерти, які безпосередньо бра-
ли участь у переговорах стосовно 
членства України в Альянсі, заяв-
ляють, що найбільш сприятливий 
момент для отримання „дорожньої 
карти“ для країни був у 2006 році. 
Але ні тодішній уряд, ні населення 
не були готові до рішучого кроку. З 
того часу майже через дев’ять років 
не було зроблено практично нічо-
го для інформування українських 
громадян про переваги членства в 
Альянсі.

Сьогодні Україна цілком може 
розраховувати на нелетальну допо-
могу з боку США. Перш за все, це 
системи радіозв’язку та розвідки, 
а також засоби медицини. Правда, 
для цього вже мають включитися 
українські дипломатичні структури 
з лобіювання національних інтер-
есів у США. Після довгого затягу-
вання зі звільненням попереднього 

Посла України Олександра Моцика, 
якого відкликали минулого місяця, 
сьогодні Вашінґтон живе без офі-
ційного представника України, що 
безпосередньо впливає не тільки 
на образ країни, але і на можливос-
ті надання нелетальної допомоги з 
боку США.

Фінальну риску Форуму підвів 
Директор з питань прав людини і 
свобод в Інституті Маккейна Дейвид 
Крамер. За його словами, сьогодніш-
ні для України існує чотири голо-
вні загрози: 1) відсутність єдности 
всередині української влади, зокре-
ма між президентом і прем’єром, в 
результаті чого Захід просто-напро-
сто може втратити інтерес до Укра-
їни; 2) корупція, як найбільш враз-
ливе місце системи; 3) путінська 
Росія, як найбільша зовнішня загро-
за незалежності і стабільності Укра-
їни; 4) недостатнє залучення США, 
зокрема Адміністрації Б. Обами, для 
розв’язання кризи в Україні. 

Але, швидше за все, наступний 
президент США займатиме жорсткі-
шу позицію щодо Кремля.

Учасники Форуму вже не прихо-
вували, що вибору в України вже 
нема. Або країна та її влада будуть 
швидкими темпами просувати Укра-
їну в европейському напрямку, або 
масове розчарування і невдоволення 
владою може спровокувати подаль-
шу хвилю народних протестів, чим 
неодмінно скористається Росія. 

Сьогодні ні для кого не секрет, що 
якщо програє Україна, то програ-
ють усі і насамперед – Захід. Тому, на 
плечах української влади та її народу 
тримається не тільки майбутнє влас-
ної країни, а й усього цивілізовано-
го світу. І чим швидше це зрозумі-
ють у Києві, тим більше шансів збе-
регти суверенітет і наблизити країну 
до европейської спільноти.

Микола Воробйов – директор 
Центру Східньо-Европейських пер-
спектив, Вашінґтон.

(Закінчення зі стор. 3)

Захід втомився...

Книги Фундації Досліджень Лемківщини можна набути в Інтернеті
КЛІФТОН, Ню-Джерзі. – Фунда-

ція Досліджень Лемківщини (ФДЛ) 
повідомляє, що наші публіка-
ції тепер можна придбати в Інтер-
неті: на „amazon.com“ і на веб-
сторінці ФДЛ www.lemko-ool.com/
publications.html. Легкою оплатою 
кредитною карткою, книги ФДЛ, 
що охоплюють різні лемківські 
теми, будуть доставлені безпосе-
редньо до порогу.

„У сучасному світі цифрових 
технологій ми відчували необхід-

ність розповсюдження наших книг 
„он-лайн“, а не тільки за рахунок їх 
фізичного продажу на фестивалях 
та інших заходах – і тепер ми може-
мо легко обмінюватися досліджен-
нями, котрі наша організація опу-
блікувала протягом останніх деся-
тиліть,“ – каже Андрій Хомик, пре-
зидент ФДЛ.

Публікації ФДЛ охоплюють різ-
ні теми, від лемківської архітекту-
ри та деревориту до історії (зокре-
ма, про післявоєнний період – при-

мусового переселення в 1947 році, 
„Акція Вісла“) та релігійної іконо-
графії. Вони включають науково-
популярні видання, мистецьку й 
поетичну літературу та науково-
дослідницькі матеріяли. Більшість 
книжок писані українською мовою, 
але деякі мають розділи, написані 
англійською, як і вся книга „Закер-
зоння: Етнічні чистки Української 
меншості в Польщі, 1944-1947“.

„ М и  т і ш и мо с я ,  що  в і д те -
пер бажаючі, не виходячи з дому, 

можуть відвідати веб-сторінку 
ФДЛ і отримати ці рідкісні кни-
ги за допомогою всього декількох 
потисків „мишкою“, а також, що 
люди шукаючи інформацію про 
лемків та Лемківщину на „amazon.
com“ (найбільшій інтернет-книгар-
ні), тепер знайдуть там і наші кни-
ги,“ – каже Діана Гованська-Райлі, 
перший віце-президент ФДЛ.

Публікації ФДЛ включають, між 

(Закінчення на стор. 16)
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Першим промовцем-конґресме-
ном був Майкел Тирнер (республі-
канець з Огайо), предсідник Підко-
мітету Палати Представників для 
Тактичних Повітряних і Сухопутніх 
Сил, котрий сказав: „Я ціную те, що 
ви є тут. Ціную ваш сильний голос 
за Україну, і ціную теж нагоду стати 
з вами на підтримку країни, котра, 
так як всі країни, заслуговує на тери-
торіяльну цілісність, свободу і право 
на самовизначення”.

Подібні слова підтримки висказа-
ли чотири інші конґресмени-демо-
крати, учасники вечора: Бил Паскрел 
мол. (Ню-Джерзі), Пол Тонко 
(Ню-Йорк), Бренден Бойл (Пенсиль-
ванія) і Рабін Келі (Ілиной). Остан-
ня з них згадала, що вона також має 
українське коріння, чим втішила 
присутніх; вона підкреслили що її 
мама є донькою українських іміґран-
тів в Пенсильванії.

У своїй промові Президент УККА 
Тамара Олексій відчитала прокляма-
цію заснування УККА, в якій наго-
лошено право українців „на свобідне 
й незалежне національне існування“, 
і заявлено, що „український народ 
ніколи не припинить своєї боротьби, 
яку веде століттями, аж до встанов-
лення вільної демократичної україн-
ської держави”.

„Засновники УККА були особами 
зі шляхетною метою, яка була вищою 
від них самих: свобода Україні та її 
народові”, вона сказала, додаючи: „І 
вони рішили знайти силу та витри-
валість щоби зібрати всі україн-
ські американські організації в одну 
об’єднану організацію, таким чином 
створюючи УККА”.

Т. Олексій вказала на ряд осягнень 
організації впродовж років: видан-
ня англомовного наукового журна-
лу „Український Квартальник”, ство-
рення Злученого Українського Аме-
риканського Допомогового Коміте-
ту (ЗУАДК), одержання дозволу аме-
риканського Конґресу на встанов-
лення пам’ятника Тарасові Шевчен-
кові у Вашінґтоні, боротьба проти 
совєтських порушень людських прав, 
забезпечення прийняття в Конґресі 
США резолюції про Тиждень Поне-
волених Націй, створення Конґре-
сового Українського Кокусу та інші 
успіхи.

„Багато віхів було осягнено і ми 
святкуємо багато успіхів впродовж 
минулих 75 років, але робота УККА 
незавершена”, сказала Т. Олексій. 
„Сьогодні, Україна стоїть на передо-
вій лінії в обороні демократії. Небез-
пека демократичному світові не 
може бути більшою від безперерив-
ної аґресії Російської Федерації та її 
представників проти територіяльної 
цілісности України”.

Ориґінальні слова передмо-

ви основників УККА далі актуальні 
сьогодні, сказала Президент УККА, 
в той час коли Україна продовжує 
свою вікову боротьбу для забезпе-
чення своєї суверенности та втри-
мання своєї територіяльної ціліснос-
ти. „Ми мусимо залишитися непо-
хитними у нашій підтримці Україні 
та далі йти за дороговказом покли-
кання наших засновників: інформу-
вати світ поширенням правди про 
Україну, втримувати й підтримува-
ти нашу унікальну українську спад-
щину, представляти інтереси нашої 
української американської громади 
та гідно служити нашій новій бать-
ківщині – Сполученим Штатам Аме-
рики”.

Два колишні Президенти УККА 
взяли участь в цих святкуваннях: 
майстер церемонії Михайло Савків 
мол. (2000-2008), котрий тепер очо-
лює Українську Національну Інфор-
маційну Службу (УНІС) у Вашінґто-
ні; і Аскольд Лозинський (1990-2000), 
котрий пізніше очолював Світовий 
Конґрес Українців (СКУ).

Евген Чолій, теперішній Прези-
дент СКУ, який представляє україн-
ські організації в 48 країнах, висло-
вив хвалу й подяку для УККА за його 
багато цінних осягнень від часу свого 
заснування в 1940 році.

УККА, сказав Е. Чолій, „успіш-
но скоординував та об’єднав кіль-
ка хвиль українських іміґрантів у 
Сполучених Штатах, як також їхніх 
нащадків, репрезентуючи їхні мрії, 
стремління й труди щоби бути і 
корисною громадою для своєї вибра-
ної країни – США – і активно під-
тримувати українців в Україні, щоби 
забезпечити що їхня духовна бать-
ківщина – Україна – стане вповні 
незалежною, соборною, демократич-
ною, модерною европейською дер-
жавою.” 

Організація завжди ставала в обо-
роні поневолених націй у їхніх зма-
ганнях щоби перемогти репресив-
ні, авторитарні режими, сказав Пре-
зидент СКУ. УККА „говорив за дис-

идентів, котрих голоси були приму-
шено замовкнуті, а сьогодні активно 
розбудовує солідну базу підтримки 
серед урядовців США та американ-
ської публіки для візії нового поко-
ління українців в Україні, яке бачить 
свою майбутність в громаді вільних і 
демократичних Західніх країн”.

Е. Чолій висловив своє переконан-
ня що УККА продовжуватиме свою 
тяжку працю для забезпечення того 
щоби Акт Підтримки України 2014 
року, який був схвалений американ-
ським Конґресом, був вповні здійсне-
ний; а Сполучені Штати щоби „ефек-
тивно допомогали Україні обороня-
ти не лиш свою територіяльну ціліс-
ність, але також наші корінні ціннос-
ті демократії, самовизначення наро-
дів і основних людських прав та сво-
бід, яким сучасний російський авто-
ритарний режим ставить бруталь-
ний виклик”.

Представляючи український уряд 
на цій річниці, Заступник Міністра 
закордонних справ Сергій Кислиця 
відчитав листа від Міністра закор-
донних справ Павла Клімкіна, який 
похвалив УККА за його осягнення і 
діяльність на благо України.

„Ми особливо цінимо вашу під-
тримку сьогодні в часі аґресії про-
ти української держави, коли тися-
чі українців узяли зброю, щоби боро-
нити свободу, єдність та територіяль-
ну цілісність”, підкреслив міністер.

Найвищим представником амери-
канського уряду на цій імпрезі був 
Ерик Рубін, заступник-асистент дер-
жавного секретаря. Він також зосе-
редився на цьому „дійсно важному 
стрижневому пункті в історії Украї-
ни”, коли вперше від часів незалеж-
ности України є уряд який відда-
ний реформі та скеруванні країни на 
„шлях до модерної, демократичної, 
европейської майбутности.”

”Чи ми досить робимо?” він запи-
тав. „Скажу вам щиро, ніколи не є 

досить і це не є досить. Ті з нас котрі 
є в уряді стараємося якнайкраще 
обстоювати за додатковими ресурса-
ми, за додатковою підтримкою.”

Серед присутніх які складали свої 
привіти для УККА були три колишні 
Посли США в Україні котрі залиши-
лись активними в українських спра-
вах відколи виїхали з Києва – Роман 
Попадюк, Вільям Ґрін Мілер і Джон 
Гербст.

Між представниками чужоземних 
урядів на цій події був Посол Лит-
ви, Зиґімантас Павіліоніс, котрий 
відверто закликав Західні держа-
ви об’єднатися у їхніх намаганнях 
допомогти Україні в цю годину него-
ди. Це включає, він сказав, надання 
Україні летальної зброї „тепер, а не 
коли вже запізно”.

Заступник Посла Грузії, Ґіорґі 
Хелашвілі, репрезентував Амбаса-
ду Грузії.

Підсумовуючи імпрезу, М. Сав-
ків зазначив що між присутні-
ми були представники з бюра Кон-
ґресменів Марсі Каптур (демократ 
з Огайо), Сендера Левіна (демократ 
з Мішіґен) та Майкела Фицпетрі-
ка (республіканець з Пенсильванії). 
Також були репрезентанти Амба-
сади Латвії, Центрально й Схід-
ньоевропейської Коаліції, Поль-
ського Американського Конґресу, 
Литовсько-Американської Грома-
ди, Об’єднаного Балтійського Аме-
риканського Національного Комі-
тету та єврейсько-американських 
організацій. Теж були представники 
фундацій Відкритий Світ і Відкри-
те Суспільство та Фундації Сороса. 
Були репрезентанти Американської 
Ради Закордонної Політики, Атлан-
тійської Ради, Українського Народ-
ного Союзу, українських американ-
ських кредитових спілок та інших 
організацій.

(Переклав Лев Іваськів)

(Закінчення зі стор. 1)

УККА відзначив...

Представники Українського Народного Союзу на святкуванні 75-ої 
річниці УККА (зліва): Координатор Братської Діяльности Юрій Симчик, 
Скарбник Рома Лісович і Президент Стефан Качарай.

Три колишні Амбасадори США в Україні – Роман Попадюк, Вільям Ґрін 
Мілер і Джон Гербст – діляться своїми думками про те, що УККА та 
США можуть і повинні зробити щоби допомогти Україні сьогодні. 
(Фото: Яро Бігун)

Президент УККА Тамара Олексій промовляє на 75-літті організації у Вашінґтоні. (Фото: Яро Бігун)
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Хлоп’яча дружина „Тризуба” здобула футбольний чемпіонат стейту
Стефан Крисько

ГОРШЕМ, Пенсильванія. – 16 травня, хлоп’яча футбольна 
команда (нижче 13 р. життя) Українського Спортового Осе-
редку (УСО) „Тризуб”, яка виступає під назвою „Ukrainian 
Nationals Rangers”, здобула чемпіонат стейту Пенсильванії. 
Впродовж років, ця дружина завжди була сильною у зма-
ганнях за стейтову чашу, але цього року вона була першою 
хлоп’ячою командою „Тризуба” яка стала чемпіоном стейту. 

Це є ще один поважний осяг в історії цієї дружини, яка 
вже тричі здобула місцевий чемпіонат (Делко Ліґи), грала 
в кількох престижових турнірах і була запрошена минуло-
го року грати у відомому турнірі за Чашу Далласу в Тексасі. 
Тепер команда представлятиме Пенсильванію в реґіональ-
ному чемпіонаті який проходитиме у Вест Вірджінії.

Відповідальними за цей надзвичайний успіх команди є 
Ден Гармон і його помічники, Скіп Моріс та Майк Моєр. У 
чотирьох змаганнях за чемпіонат, команда „Тризуба” про-
пустила лиш одного ґоля і то щойно після карного стрілу 
який оборонив воротар Фленен Райлі. 

Капітани команди, Дейн Гарматій і Бейлій Моєр, своєю 
визначною грою провадили цілу дружину. Д. Гарматій встрі-

лив п’ять із вісьмох ґолів у грах за 
чемпіонат і допоміг у здобутті оби-
двох ґолів у фінальних змаганнях. Б. 
Моєр мав травму але грав відмінно 
цілу гру. 

У футбольному світі такий успіх 
не міг пройти непомітно. Один із 
змагунів „Тризуба”, Бренден Гесон, 
був вибраний щоби грати для моло-
дечої команди „Аcademy” місцевої 
професійної дружини „Філядель-
фія Юнійон”. Хоч „Тризубові” тепер 
бракуватиме його, команда гордить-
ся тим, що їх змагун зміг увійти до 
молодечого складу місцевої профе-
сійної дружини. Два інші таланови-
ті змагуни „Тризуба” також заслужи-
ли собі місця в молодечих „Аcademy” 
програмах.

 (Переклав Лев Іваськів)

Хлоп’яча команда (нижче 13 років) УСО „Тризуб” — „Ukrainian Nationals Rangers”.

похилого віку; допомагаючи у збе-
реженню української національ-
ної ідентичности, культурної спад-
щини та національних традицій в 
Америці.

Наступна зустріч М. Заяць з 
Єпископом Даниїлом заплянована 
на другу половину місяця червня, 
коли Єпископ повернеться з місій-
ної подорожі в Україну до центрів 
де поселилися біженці, військо-
вих шпиталів та дитячих будин-
ків-сиротинців. На зустрічі пляну-
ється обговорення останніх новин 
України та звіт про спільні зусилля 
серед населення України, яке про-
довжує страждати від жорстокої 
реалії війни.

(Закінчення зі стор. 9)

Об’єднання зусиль...

іншими:
„Дерев’яна архітектура україн-

ських Карпат“, редактор Іван Гвоз-
да: 30 дол.

„Закерзоння: Етнічні чистки 
Української меншості в Польщі, 
1944-1947“, редактор Тарас Гунчак: 
25 дол.

„Акція „Вісла“, редактор Євген 
Місило: 20 дол.

Для отримання додаткових 
інформацій про публікації ФДЛ, 
можна звертатися на електро-
нну адресу editor@lemko-ool.com. 
ФДЛ сприяє вивченню історії, 
літератури, мистецтва і традицій 
Лемківщини шляхом поширення 
інформації для громадськости за 
допомогою письмових матеріялів. 

(Закінчення зі стор. 14)

Книги Фундації...
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Відділ 
реклями: 

973-292-9800, 
дод. 3040

•Туристичні послуги: авіяквитки і візи в Україну та інші країни 

• Грошові перекази у всі країни світу • Українські та европейські
компакт-диски • Українські сувеніри та хустки

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

ROSELLE, NJ
645 W. 1st Ave.
Tel.: (908) 241-2190

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

PHILADELPHIA, PA
1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: (215) 969-4986 

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

ПРАЦЯ
Потрібна жінка до опіки 2-ох ді-
тей (9 та 6 літ) у Філядельфії. Ви-
магане добре володіння англій-
ською та українською мовами

Тел.: 215-284-1568 - Катя

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

CHRISTINE BRODYN
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

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

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

e-mail: roxolanaltd@roxolana.com
web: www.roxolana.com

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

• Для замовлення наліпок, для підбору 
пакунків телефонуйте: (973) 538-3888.

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

• У нас можна замовити авіаквитки на будь-які 
авіакомпанії до більшости европейських країн.

• Візові послуги до України (без запрошення).
• Зустрічаємо і відвозимо на летовище.
• Пашпортні послуги. Обмінюємо старі

пашпорти на нові українські.

ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ В УКРАЇНУ:
 $100 - $7 $500 - $12 $900 - $20
 $200 - $10 $600 - $15 $1000 - $20
 $300 - $12 $700 - $17 $1500 - $37.50 
 $400 - $12 $800 - $17 $2000 - $50
   Маємо ліцензію на пересилку долярів.
   Також пересилаємо в інші країни.

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

ПАК УНКИ В УКРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

борошно - 20 ф., гречка - 10 ф.,
олія - 1 ґальон, тушонка - 3 ф., салямі - 3 

ф., родзинки - 3 ф., дріжджі - 1 ф.,
кава мелена - 2 ф., шоколяд - 2 плитки.

Ціна $99 за 51 ф.

Інтенсивні Курси Англійської Мови
Всі рівні володіння мовою • Англійська мова для підприємництва

Вдосконалення вміння писати і читати • Підготування до іспиту TOEFL
Повний вибір курсів Apple iMac Photoshop та Office for Mac

“English through the Arts” - Центр Діяльности 

Spanish-American Institute

служить міжнародним студентам на Times Square від 1955 р.

215 West 43 Street, Times Square, NY 10036

Тел.: 212-840-7111  •  Факс: 212-719-5922

Info@sai2000.org • www.sai2000.org

SKYPE: StudentClub  •  www.FaceBook.com/StudentClub

This school is authorized under Federal Law to enroll non-immigrant alien students.

Registered by the Department of Education of the State of New York.

70A Intensyvni kursy anh.

виступи та зустрічі з артистами. 
Цю імпрезу спонзорує Українська 
Народна Фундація. За загальними 
інформаціями звертайтеся на сто-
рінку в інтернеті: www.soyuzivka.
com, електронною поштою: oksana.
trytjaк@verizon.net або soyuzivka@
aol.com. 

На майданi „Веселка“‚ в суботу 
вдень‚ відбудеться конкурс поїдан-
ня вареників під проводом продю-
сера Алекса Ґутмахера. Від полу-
дня в суботу відбудеться фестиваль 
фільмів в залі „Веселка“. 

Після денних концертів та висту-
пів щовечора будуть забави з попу-
лярною оркестрою „Світанок“.  

Мета Союзівки

У 1952 році Український Народ-
ний Союз придбав посілість Сою-
зівка з метою створити спеціяль-
не місце для збереження та розпо-
всюдження нашої багатої культу-
ри. Це мало бути важливе місце для 
молодого покоління, щоб запобігти 
його асиміляції. Протягом багатьох 
років Союзівка успішно виконува-
ла свою ціль та далі передає новим 
поколінням американських україн-
ців любов і гордість до своєї спад-
щини. 

Наприклад, в минулому році 
понад 600 дітей взяли участь у бага-
тьох таборах Це вища кількість 
учасників, ніж будь-яка інша про-
грама молодечих таборів в США. 

„Це мета Союзівки, – сказала 
скарбник УНСоюзу Рома Лісович‚ 

– це місце, де можна пізнати ближче 
свою спадщину і нею гордитися. В 
цьому році Союзівка – центр спад-
щини, одержав статус неподаткової, 
благодійної 501(c)(3) фундації при 
„Українській Народній Фундації“. 

Фестиваль‚ організований Укра-
їнською Народною Фундацією‚ та 
пожертви завжди бажані та забез-
печують майбутність Союзівки‚ її 
таборів та фестивалів. Організатори 
вдячні офіційним спонзорам за під-
тримку, а саме Українському Народ-
ному Союзові та Федеральній Кре-
дитовій Кооперативі „Самопоміч“ в 
Ню-Йорку. 

„Будь ласка, виявіть вашу під-
тримку і допоможіть зберегти укра-
їнську спадщину та Союзівку, – зао-
хочує Нестор Паславський, упра-
витель Союзівки. – Незважаючи на 
малу кількість вільних кімнат, будь 
ласка, зателефонуйте до нас на теле-
фон 845-626-5641 для отримання 
додаткової інформації про фести-
валь. Сусідній готель „Hudson Valley 
Resort“ має кімнати до винайму та 
для своїх гостей влаштовує марш-
рутний автобус між фестивалем та 
готелем“. 

Про повний розклад подій та 
додаткову інформацію можна дізна-
тися відвідавши інтернет-сторінку: 
www.soyuzivka.com або Facebook-
сторінку Союзівки.

Мета фестивалю – розповсюджу-
вати багату українську культуру. 
При щедрій підтримці спонзорів і 
жертводавців Українська Народна 
Фундація працюватиме далі‚ щоб 
кожного року представляти цей 
прекрасний та найбільший фести-
валь української культури в США 
та допомогати Україні в кризі. 

(Закінчення зі стор. 8)

Фестиваль української..

$ NAME LOCATION
25 Antoniak, Zenen Richland, WA
25 Buchynsky, Bohdan & Olena Glendora, CA
25 Czuczman, Myron Orchard Park, NY
52 Martyniuk, Jaroslaw Washington, DC
25 Olynyk, Stephen Washington, DC
10 Ozga, Jurij Naperville, IL
25 Hruszkewycz, Christine Denwood, MD
TOTAL: $187  

Щиро дякуємо всім жертводавцям  
за підтримку пресфонду „Свободи“ ! 

Пресфонд „Свободи“ за лютий-квітень 2015 
(датки з проєкту різдвяних карток УНСоюзу)

ЗМІНА АДРЕСИ
Ім’я і прізвище: ..............................................................................
Число телефону: ...........................................................................
Число Відділу (якщо член УНС): ................................................
СТАРА Адреса: ............................................................................
.........................................................................................................
НОВА Адреса: ...............................................................................
.........................................................................................................

Svoboda/� e Ukrainian Weekly, P.O. Box 280, Parsippany, NJ 07054

☐  Свобода
☐  The Ukrainian Weekly

☑ На зміну адреси проситься долучити $1.00            ☑  Зміна триває 1-2 тижні

Зголошення присилати на адресу: 
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PO Box 746, Chester, NY 10918

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

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

Померла Тетяна Ходорович
В Парижі, 12 червня, на 94-му 

році життя померла відома учас-
ниця правозахисного руху в СРСР 
Тетяна Ходорович. 

У 1969 році вона увійшла в чис-
ло засновників Ініціятивної гру-
пи захисту прав людини в СРСР. 
В 1973 році підписала відкрито-

го листа на захист Леоніда Плюща. 
В березні 1975 року Т. Ходорович 
тримала голодування на знак солі-
дарности з Анатолієм Марченком. 

Т. Ходорович була розпорядницею 
Фонду допомоги переслідуваним та 
їхнім родинам. У 1977 році вона була 
вимушена виїхати до Франції.

Ділимося сумною вісткою, що 11 червня 2015 року, 
проживши 73 роки,  відійшла у вічність

св. п.
Віра Погорецька

Похоронні відправи відбулися у вівторок, 16 червня 2015 року, з 
похоронного заведення Senko Funeral Home до Української като-
лицької церкви св. Володимира в Гемпстеді, Н. Й., а відтак на Україн-
ський цвинтар св. Андрія в С. Бавнд-Бруку, Н. Дж.

У смутку залишилися:
доньки  - Андрея Данилюк
  - Іванка Ґонзалез
син  - Данило
внуки - Стефан, Томас, Браєн
внучки - Катя, Данєл, Сара
брат  - Іван Ткачук

Покійна залишиться в нашій пам’яті як дуже віруюча жінка.

Вічна Їй пам’ять!

Ділимося сумною вісткою, що 24 травня 2015 року відійшов у 
вічність в Елкгорн, Висконсин, наш дорогий Батько, Дідо та Прадідо

св. п. 
Петро Марцінів

нар. 16 січня 1919 року в селі Залав’я в Україні.

Похоронні Відправи відбулися 26 травня в Елкгорн, Висконсин. 
Похорон відбувся 27 травня в Детройті, Мишиґен.

Вічна Йому пам’ять!
Богдан і Соня Марцінів
з доньками Стефані і Джакі

Помер дослідник історії ОУН і УПА
5 червня‚ на 83-му році життя‚ у 

Львові помер Богдан Тригук – укра-
їнський патріот, один з засновників 
Бібліотеки української літератури, 
відкритої в Москві наприкінці 1980-
их років, збирач і дослідник біогра-
фій членів ОУН та вояків УПА.

Б. Тригук народився 21 серпня 
1932 року у містечку Товсте (зараз 
селище міського типу Заліщицько-
го району) на Тернопільщині. Ще 
під час навчання у польській шко-
лі усвідомив себе українцем і про-
ніс це усвідомлення через усе жит-
тя, більшу частину якого вимуше-
но провів поза межами рідної землі.

Отримавши освіт у військо-
вого інженера-зв’язківця, Б. Три-
гук багато років служив у вій-
ську колишнього СРСР на тери-
торії Росії. Одним з перших у 1988 
році він вступив у створювані тоді 
українські організації – Товариство 
української культури „Славутич“ 
та Об’єднання українців Москви, 
а з 1989 року і до свого від’їзду до 
Львова у 1992 році брав активну 
участь у заснуванні й роботі пер-
шої української культурно-просвіт-
ницької установи в російській сто-
лиці – Бібліотеки української літе-
ратури в Москві, членом громад-
ської ради якої залишався до 2007 
року. 

У Львові він присвятив весь свій 
вільний час пошукові відомостей 

про загиблих, зниклих безвісти та 
репресованих членів ОУН і воя-
ків УПА у бібліотеках, архівах, міс-
цевій пресі. Результатом цієї робо-
ти стала електронна енциклопедія 
ОУН і УПА, відома серед дослід-
ників як „Енциклопедія Тригука“, 
де в азбучному порядку було роз-
міщено понад 5,000 гасел. Частко-
во цю роботу використано при під-
готуванні 36-го тому „Літопису 
УПА“ (Книга полеглих членiв ОУН 
i воякiв УПА Львiвщини. Матері-
яли до біографій. Торонто-Львів), 
одним з упорядників якого був Б. 
Тригук.

Багато з нас, його друзів, знали Б. 
Тригука як головного й незмінно-
го львівського помічника у комп-
лектуванні московської української 
книгозбірні.

Чуйною, привітною, гостинною, 
глибоко порядною українською 
людиною залишиться Б. Тригук у 
серцях тих, хто його знав. Вислов-
люємо щирі співчуття всім його 
рідним та близьким. 

Вічна пам’ять!

Члени об’єднання українців Росії:
Лариса Головата, Андрій Карп-
люк, Тарас Левицький, Олек-
сандр Луцький, Валерій Семе-
ненко, Юрій Кононенко 

Москва

В Бережанах освячено пам’ятник 
жертвам геноциду вірмен

Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська 
область. – 15 травня біля Вірмен-
ської церкви св. Григорія відкрито 
й освячено пам’ятник до 100-річчя 
геноциду вірменського народу. На 
пам’ятнику, який має вигляд тра-
диційного вірменського хачкара – 
кам’яної стели з різьбленим зобра-
женням хреста, напис: „Жертвам 
геноциду вірмен 1915-2015. Спілка 
вірмен України“. 

Хачкар, за словами вірмен, 
вирізьблений з надзвичайно твердої 
породи – вулканічного туфа, і його 
привезли з Вірменії, адже такого 
матеріялу в Україні немає.

Освячення пам’ятника, 
встановленого за фінан-
сової підтримки Спілки 
вірмен України, провели 
Єпископ Маркос Оганесян 
– глава Української єпархії 
Вірменської Апостольської 
Церкви та священики Бере-
жанського деканату Укра-
їнської Греко-Католицької 
Церкви (УГКЦ). У молитов-
ному дійстві взяли участь 
представники вірменських 
громад Тернополя, Львова, 
Кам’янця-Подільського та 
інших міст, мешканці Бере-
жанського краю. 

Перед присутніми висту-

пили голова Тернопільської вірмен-
ської громади Марат Геворсян, 
голова районної адміністрації Воло-
димир Петровський, міський голо-
ва Володимир Музичка, директор 
Державного історико-архітектурно-
го заповідника в Бережанах Василь 
Зорик та інші. 

Вірменська церква св. Григорія 
в Бережанах (єдиний храм вірмен 
в області) за підтримки Бережан-
ського деканату УГКЦ, місцевої 
влади і, звичайно, вірмен Терно-
пілля та всієї України, оновлюєть-
ся, тож віриться, що спільними 
молитвами ми наблизимо час миру 
й процвітання в Україні.

Освячення пам’ятника біля Вірменської 
церкви в Бережанах. (Фото: Тетяна Будар)
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Your savings federally insured to at least $250,000 and backed  
by the full faith and credit of the United States government 

NCUA 
National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency 

MAIN OFFICE:  108 Second Avenue  New York, NY 10003   Phone: 212 473-7310   Fax: 212 473-3251 
 

www.selfrelianceny.org 

With a SRNYFCU checking account and   
online banking paying bills is as   

easy as 1, 2, 3! 
        

   1.   No checks to write 
   2.   No envelopes to lick 
   3.   No stamps to stick 

 

Just a click! 
 

E-statements too! 
 

 

KERHONKSON : 
 

6329 Route 209 
 Kerhonkson, NY 12446 

Tel: 845-626-2938  
Fax: 845 626-8636 

UNIONDALE : 
 

226 Uniondale Ave 
 Uniondale, NY 11553 

Tel: 516-565-2393  
Fax: 516-565-2097 

ASTORIA: 
 

32-01 31st Ave 
 Astoria, NY 11106 
Tel: 718-626-0506  
Fax: 718-626-0458 

LINDENHURST: 
  

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

Tel:  631 867-5990 
Fax:  631 867-5989 


