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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Таки щось змінюється
Петро Часто

Почнемо з позитиву‚ бо не може такого 
бути‚ щоб наші постійні переймання Україною 
пов’язувалися лише з тривогою‚ з сумнівами‚ з 
критикою її занадто повільного реформування‚ 
від якого суспільство з нетерпінням чекає зміц-
нення української держави‚ максимального утвер-
дження її незалежности‚ підвищення якости жит-
тя людей.

Отже‚ від початку і до кінця вересня в Україні 
працює Місія від Міжнародного валютного фон-
ду. 6 вересня Київ відвідала голова МВФ Крістін 
Лаґард. Відразу ж перша її заява містила дифірам-
би на адресу українського уряду і його прем’єра: 
мовляв‚ його реформаторські зусилля гідні поди-
ву.

Арсенія Яценюка люблять на Заході‚ він там 
своя людина: інтеліґент у третьому поколінні‚ 
вільно володіє англійською і французькою мова-
ми‚ демократ за світоглядом і за характером – сло-
вом‚ майже за віршем Юрія Липи: „Уштиве дитя‚ 
хороше‚ співає пісеньки‚ не бунтує‚ не стремить‚ 
щоб щось злого зробити – випадає похвалити ці 
діти.“

Проте К. Лаґард привезла не тільки словес-
ну похвалу‚ а щось набагато предметніше: МВФ 
прийняв рішення відкласти сплату Україною її 
боргів до 2020 року – щоб українська економі-
ка змогла легше і швидше підніматися. Міністер 
фінансів України Наталія Яресько‚ на чиє кон-
то можна передусім віднести успішну співпра-
цю України з МВФ‚ запевнила‚ що за наступні 25 
років Україна за рівнем економічного розвиту не 
поступатиметься Швайцарії. Як вдало пожарту-
вав політолог Віктор Небоженко‚ „з політичної 
точки зору‚ Н. Яресько робить більше‚ ніж три 
українські дивізії на сході“.

А ще через день – нова добра звістка: Прем’єр 
А. Яценюк покращив усій країні настрій‚ трі-
юмфально повідомивши‚ що уряд вже тепер‚ з 1 
вересня‚ підвищує мінімальну заробітну платню‚ 
платню для бюджетних працівників‚ а також роз-
мір усіх соціяльних виплат – пенсій‚ студентських 
стипендій та ін. Мінімальна платня збільшиться з 
нинішніх 1‚218 грн. до 1‚378 грн.‚ мінімальна пен-
сія – з 949 грн. до 1‚074 грн.

Щоправда‚ деякі експерти в цій давно обіцяній 
індексації платень і пенсій вбачають бажання уря-
ду сподобатися перед близькими вже виборами 
до місцевих органів влади. Тому про другу поло-
вину свого рішення Кабінет міністрів скромно 
промовчав – що також з 1 вересня зростуть для 
населення тарифи на електроенерґію – в серед-
ньому на 23 відс. Втім‚ якщо б навіть цього не ста-
лося‚ то згадана індексація виглядає жалюгідною 
– на тлі зниження курсу гривні з восьми до 22.5 
грн. за один доляр‚ на тлі десятикратного підви-
щення тарифів на газ – з 725 грн. за 1000 кубоме-
трів (як було на березень 2014 року)‚ до 7‚188 грн. 
за 1,000 кубометрів (на сьогоднішній день)‚ на тлі 
підвищення загального рівня комунальних плате-
жів у два-чотири рази.

Але „уштиве дитя“ А. Яценюк нічого більшого 

(Закінчення на стор. 16)

На Донбасі загинуло майже 8,000 осіб
ЖЕНЕВА. – Верховний комісар 

ООН з прав людини Зейд Раад Аль-
Гусейн 8 вересня, під час презентації 
11-ої доповіді Моніторинґової місії 
ООН з прав людини в Україні пові-
домив, що у зоні конфлікту на сході 
України з середини квітня 2014 року 
по 15 серпня цього року загинуло 
майже 8,000 людей. 

„Обстріли населених пунктів по 
обидві сторони лінії зіткнення при-
звели до тривожного збільшен-
ня жертв серед цивільного населен-
ня протягом останніх трьох місяців. 
Необхідно вжити додаткових захо-
дів для захисту цивільного населен-
ня та повного припинення бойо-
вих дій відповідно до лютневої уго-
ди про припинення вогню“, – сказав 
З. Гусейн.

В доповіді, яка охоплює період з 16 
травня по 15 серпня 2015 року, від-
значається, що кількість жертв серед 
цивільного населення збільшилася 
більше, ніж вдвічі порівняно з трьо-
ма попередніми місяцями: 105 людей було вбито 
та 308 дістали поранення порівняно з 60 вбити-
ми та 102 пораненими між 16 лютого та 15 трав-
ня.

З початку конфлікту на сході України в серед-
ині квітня 2014 року щонайменше 7‚962 осіб 

(включаючи Збройні Сили України, цивільних 
осіб та членів озброєних груп) були вбиті, та 
щонайменше 17‚811 – поранені, заявив Верхо-
вний комісар.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль-
Гусейн (Фото: РБК-Україна)

(Закінчення на стор. 12)

Акція протесту відбудеться біля ООН
НЮ-ЙОРК. – Український Конґресовий Комітет Америки закликає громаду до участи у 

демонстрації протесту біля ООН з нагоди появи на 70-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН 
Президента Росії Володимира Путіна. Акція відбудеться 28 вересня від 10-ої год. ранку до 
полудня на площі Даґа Гамершелда (Dag Hammarskjold Plaza, 240 E. 47th St., New York). 

Що скаже Путін в Ню-Йорку
Відомий російський журналіст, публіцист Леонід Радзиховський 16 вересня опублікував у київ-

ському часописі „Новоє время“ статтю „Що скаже Путін в Ню-Йорку“‚ яку з деякими скорочен-
нями вміщено нижче.

Від Путіна різко відвернулася фортуна. 
15 років щастило, як божевільному: і високі 
ціни на нафту, і війна в Іраку на його користь 
спрацювала, і нікчемність Західних лідерів, і 
Джордж Буш, і ідіот Віктор Янукович – все 
йшло йому в скарбничку. Але раптом, як у казці 
про рибака та рибку, „золота рибка“ відвернула-
ся і все пішло шкереберть.

Мало того, що в Україні його пляни прова-
лилися, так ще й ціни на нафту впали. Речі не 
пов’язані між собою, але сталися одночасно. І 
нічого з цим не поробиш.

Не щастить російському президентові. Тим 
не менш, раптово на обрії знову з’явився при-
вид колишнього везіння: в той самий момент, 
коли він знаходиться в найнеприємнішій ситу-
ації, в Сирії відбувається різке загострення кон-
флікту. В Европу рвуться сотні тисяч біженців. 
Для Путіна все складається відмінно. По-перше, 

Европі не до України. По-друге, там не знають, 
що робити. По-третє, у нього в наявності вій-
ськова база в Сирії і особливі відносини з Баша-
ром аль-Асадом. Так що він знову біля керма і 
може виступати, не жалюгідно виправдовую-
чись, а в ролі господаря становища.

Таким чином, єдина карта, яку Росія може 
розігрувати на майбутній сесії Генеральної 
асамблеї ООН в Ню-Йорку – це, звичайно ж, не 
українська карта (де сказати абсолютно нічого й 
розраховувати на чиєсь співчуття не доводить-
ся), а сирійська. Цю сирійську карту В. Путін 
зобов’язаний розігрувати. Але тільки, що це за 
карта? Ніхто вже не розуміє, що там відбува-
ється: війна всіх проти всіх, сотні тисяч вби-
тих, мільйони біженців і т. д. Що може сказати 
В. Путін, крім розповідей про те, що ІДІЛ – це 

(Закінчення на стор. 12)
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 ■ Керівник ОБСЕ Дзаньєр відвідав Україну

КИЇВ. – 12 вересня Міністер закордонних справ 
України Павло Клімкін зустрівся з Генеральним 
секретарем Організації безпеки і співробітни-
цтва у Европі Ламберто Дзаньєром і обгово-
рив можливості посилення діяльности ОБСЕ з 
контролі виконання Мінських домовленостей. 
Міністер П. Клімкін висловив вдячність Спеці-
яльній моніторинґовій місії ОБСЕ за її роботу. 
Він наголосив на необхідності забезпечення 
повного доступу спостерігачів Місії до усієї те-
риторії Донбасу. Співрозмовники обговорили 
також перспективи подальшого забезпечення 
Місії ОБСЕ технічними засобами для ефектив-
ного виконання Місією свого мандату. (Мініс-
терство закордонних справ) 

 ■ Знешкодили мережу інформаторів

КИЇВ. – 14 вересня співробітники Служби без-
пеки України знешкодили інформаторську 
мережу одного з незаконних збройних фор-
мувань терористичної організації „ДНР“. Спіль-
ники терористів діяли в Одесі, Києві, Марію-
полі та селі Красногорівка Донецької области. 
Інформатори передавали терористам позивні, 
частоти радіозв’язку, дані про місця дислока-
ції, кількість особового складу, озброєння та 
переміщення підрозділів сил антитерористич-
ної операції. Вони також займалися підприєм-
ницькою діяльністю та фінансували терористів. 
Співробітники спецслужби затримали чотирьох 
інформаторів та організатора мережі, який при-
був з Донецька до Одеси для передання 200 тис. 
грн. на вербування нових спільників бойовиків. 
(„День“)

 ■ Допитали Олега Тягнибока

КИЇВ. – 14 вересня провідник Всеукраїнського 
об’єднання „Свобода“ Олег Тягнибок прийшов 
на допит у Міністерство внутрішніх справ у 
справі про заворушення під Верховною Радою 
31 серпня. Перед допитом О. Тягнибок заявив 
про політичну вмотивованість, на його погляд, 
справ, відкритих проти активістів об’єднання 
через події під парляментом. Черговий допит О. 
Тягнибока призначений на 24 вересня. О. Тягни-
бок після допиту вирушив на з’їзд „Свободи“ у 
Будинку кіно‚ де „Свобода“ прийняла пропози-
цію „Правого сектора“ включити їхніх представ-
ників до своїх списків на місцевих виборах 25 
жовтня. („Укрінформ“‚ УНІАН)

 ■ Прочани пожертвували 300 тис. грн.

УМАНЬ‚ Черкаська область. – 13 вересня, юдеї 
почали святкувати початок нового, 5776 року. 
Свято Рош-га-Шана зібрало в Умані майже 30 
тис. хасидів. Торік паломників було трохи більше 
– 20 тис. Ортодоксальні євреї приїхали зустріти 
новий рік біля могили засновника брацлавсько-
го хасидизму Рабі Нахмана. Свято тривало до 15 
вересня. Прочани пожертвували 300 тис. грн. 
на потреби воїнів антитерористичної операції. 
(„Укрінформ“)

 ■ Вийшли на марш підтримки

ОДЕСА. – Кілька сотень людей 15 вересня ви-
йшли на марш, який вони присвятили свободі 
політв’язнів. Учасники тримали в руках держав-
ні прапори, символіку організації „Правий сек-
тор“, банери з написами „Свободу Андрію Мед-
ведьку і Денису Поліщуку“, які перебувають під 
вартою, підозрювані у вбивстві журналіста Оле-
ся Бузини. Під час ходи учасники запалили кіль-
ка димових шашок і сиґнальних вогнів. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Закликали до акції протесту

МОСКВА. – Захисники народного депутата 
України Надії Савченко Марк Фейґин та Ілля 
Новиков 14 вересня закликали у день висту-
пу Президента Росії Володимира Путіна в ООН 
провести по всьому світові третій „Global Day 
#FreeSavchenko“. В. Путін має виступати в ООН 
у Ню-Йорку 28 вересня, як восьмий за списком 
на сесії з 9-ої до 12-ої год. Адвокати заклика-
ли друзів вийти на підтримку Н. Савченко‚ яку 
терористи захопили в полон‚ перевезли че-
рез кордон і передали російським силовикам. 
(„Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ТОЧКА ЗОРУ

Розвалити Україну? Це дуже просто
Андрій Длігач

Якби якісь таємні збори „стейкголдерів“ 
міжнародної політики попросили мене розва-
лити якусь постреволюційну країну, я ось що 
порадив би їм:

 
1. Створити специфічний словник реформ. 

Не називати нічого своїми іменами. Війну 
назвати антитерористичною операцією. 
Податкову мобілізацію назвати податковою 
реформою. 

2. Не допустити очищення судової системи. 
Забезпечити близький до нуля показник дові-
ри до судів.

3. За допомогою комунікації закріпити 
поняття „влада“ за органами влади; не допус-
тити самоусвідомлення народу країни як 
реальної влади.

4. Забезпечити збереження і зміцнення в 
суспільстві патерналізму. Старі реґіональні та 
національні „еліти“ зберегти під контролею і 
допустити до ресурсів.

5. Переконати народжене революцією гро-
мадянське суспільство, що в демократичній 
країні влада – це політики. Не сам народ. Не 
громадянське суспільство. А тільки політики. 
Показово знизити статус громадських інсти-
тутів. Показово підвищити статус політиків.

6. Зформувати нову політичну еліту зі ста-
рої політичної еліти.

7. Провести вибори. Проводити їх з необ-
хідною реґулярністю‚ але за одним сценарі-
єм: політики мають бути відомими незалежно 
від рейтинґів довіри до них. Оскільки ніко-
го‚ крім них‚ все одно не допустять до реаль-
ної політики. Політичні проєкти потрібно 
розгортати виключно під вибори; нові облич-
чя треба ввести в медійну площину і дискре-
дитувати; нових людей, яким все ж вдалося 
перемогти, дискредитувати вже на посадах.

8. Призначити (шляхом вибору меншої з 
бід) на провідні ролі в державі „нарцисів“. 

Самозакоханих людей, з вузьким колом спіл-
кування, які не слухають нікого ззовні. Під-
вищити їх значимість у власних очах шляхом 
допуску їх до ніби великих таємниць.

Обов’язково побудувати таку систему вза-
ємин влади (тактична Конституція), в якій у 
„нарцисів“ будуть приблизно рівні сили для 
управління країною.

9. Відповідальним за реформи (прем’єр-
міністром) призначити людину, яка найкраще 
розбирається в існуючій системі. Вміє корис-
туватися нею. І розуміє, що зламати її не 
можна. І дуже грамотно міг пояснити‚ чому 
ламати нічого не можна. Людина, яка пога-
но знає систему‚ може її ненароком зламати. 
Якщо знає добре – буде її причісувати.

10. Запросити до співпраці з новим керів-
ництвом держави всіх відомих громадянсько-
му суспільству (для чого провести відповід-
не соціологічне дослідження) позитивних 
персонажів всередині країни і ззовні (напри-
клад: Бальцерович, Бендукідзе, Саакашвілі, 
Міклош та інші) Відтак „спалити“ їх як нее-
фективних.

11. Утилізувати енерґію розумних пред-
ставників громадянського суспільства‚ ввів-
ши їх в органи влади. Дати можливість 
робити точкові зміни. Навчити на практиці 
понять „компроміс“ та „ми-ж-одна-команда“, 
що означає „займайся своєю справою і не лізь 
у наші, якщо хочеш, щоб ми дали тобі робити 
те, що ти хотів“.

12. Вести важливі реформи. Вести навмис-
но довго (мінімум у п’ять разів довше, ніж 
необхідно для реального впровадження) для 
посилення больового ефекту. У процесі пока-
зати безперспективність проведення кон-
кретних реформ.

13. Позначити кілька десятків пріорите-
тів для розвитку країни. Не три-п’ять (судо-
ва, бюджетна/податкова реформи і стратегія 

Переможний альґоритм війни з Росією
Олексій Заводюк`

Війна – це не змагання армій. Війна – це зма-
гання держав. У Росії, як-не-як, ця держава є, а у 
нас її немає.

Що таке Україна сьогодні? Збіговисько фев-
дальних кланів об’єднаних загальною мотива-
цією. Президент і уряд – ставленики кланів + 
Західні креатури, призначені для отримання 
Західніх грошей. Наш парлямент – це представ-
ники кланів. Наші суди – у нас немає ніяких 
судів.

Крим – це особиста шиза Володимира Путі-
на. Крим у нас забрали, щоб покарати за свавілля 
і отримати емоційну підтримку російської черні 
для війни з Україною.

Донбас – це клан Ахметова і Єфремова. Дні-
пропетровськ і Запоріжжя – Коломойський. Хар-
ків – Кернес і Добкін плюс Аваков, Фельдман і 
Ярославський. Закарпаття – це Балоги. І так далі. 
Ніяких територіяльних громад немає. Є фев-
дальні клани, а держави як такої нема.

Найкращу характеристику стану України дав 
Генадій Корбан: „Нам тут затишно і нам тут ком-
фортно!“. Це все, що вам потрібно знати про 
мотивацію українських кланів в захисті Украї-
ни від путінської аґресії. Вони просто не хочуть 
більше бути холопами московського царя. 400 
років були, а тепер не хочуть. Цар лютує, а осмі-
лілі васали викручуються від нового кремлів-
ського ярма. Васали бачать своє майбутнє в 
Европі, там є перспектива, яку Москва їм запро-
понувати не може.

Війна на Донбасі для В. Путіна – не зовсім 
війна. Це маленький каральний похід для напо-
умлення незговірливих українських васалів, які 
з підтримкою США уявили себе самостійними 
гравцями. У Грузії була така ж мотивація.

Він абсолютно щиро не вважає те, що відбува-
ється в Україні‚ війною.

Два українських клани – донецький і крим-
ський – перейшли на бік В. Путіна, інші бунту-

ються і не хочуть.
Донецька і Луганська „народні республіки“ 

– це просто прокладка, де випустили на сцену 
звіринець, щоб серйозні гравці не талапались 
в цій сутичці. Хоча В. Путін і в цьому сценарії 
знайшов спосіб влізти в гній, збивши цивільний 
„Боїнґ“.

Що ми  маємо?
Нафта і газ – це ще не все, що має В. Путін. Він 

має 140 млн. холопів, які є його однодумцями в 
прагненні поставити Україну в стійло будь-якою 
ціною. Це дуже серйозний ресурс, який В. Путін 
довго обходжував, підкуповував і навіть подару-
вав їм Крим. Це абсолютно вороже нам плем’я. 
І те, що їхня мотивація здається нам іраціональ-
ною‚ ніяк не полегшує нашого завдання.

Це ми вважаємо, що прагнення людини до 
кращого і справедливого життя є аксіомою. В 
Росії так не думають. Більш того, чим гіршою 
буде внутрішня ситуація там, тим аґресивніше 
вони будуть себе вести тут.

Перемогти Росію може тільки держава. Силь-
на й спроможна вести війну з дуже серйозним 
супротивником. Для перемоги ця держава пови-
нна мати якщо не союзників, то партнерів, яким 
перемога України буде вигідна або хоча б не 
шкідлива.

В. Путін пропонує Заходові доступ до росій-
ських ринків і ресурсів в обмін на Україну. Це 
дуже спокусливий варіянт для цинічного Заходу.

Україна поки що не пропонує Заходові нічого, 
крім Будапештського меморандуму. І не факт, що 
ми маємо що Заходові запропонувати.

Плян дій України по пунктах:
1. Для перемоги – потрібна армія.
2. Щоб створити і озброїти армію – потрібна 

економіка.
3. Щоб створити економіку – потрібні інвес-

тиції.
4. Щоб отримати інвестиції – потрібні правила 

(Закінчення на стор. 15)

(Закінчення на стор. 12)
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 ■ Назвали вулицю біля консульства

КИЇВ. – 12 вересня міська рада змінила назву 
вулиці Панфілівців на вулицю Добровольчих 
батальйонів. На цій вулиці діє Генеральне кон-
сульство Росії, тож нова адреса відтепер нага-
дуватиме дипломатам про ті українські сили, 
що протистоять проросійським сепаратистам 
на Донбасі. (Радіо „Свобода“) 

 ■ Міліцію замінить поліція

КИЇВ. – Починаючи з 7 листопада в Україні не 
буде старої міліції, її замінить нова поліція. Про 
це 13 вересня повідомив Міністер внутрішніх 
справ Арсен Аваков у Чернігові під час презен-
тації набору до нової поліції. Він зазначив, що 
до кінця року на поліцію передбачено спря-
мувати близько 140 млн. грн., також необхідну 
допомогу та підтримку Україні надають зі США, 
Канади, Японії та Евросоюзу. (УНІАН)

 ■ Змінено порядок перебування чужинців 

КИЇВ. – 14 вересня Державна прикордонна 
служба України повідомила, що з 9 вересня 
змінився порядок тимчасового перебування 
чужинців в Україні. Відтепер обчислення до-
зволеного строку перебування прикордонни-
ки здійснюють шляхом відрахування від дня 
фактичного в’їзду чи виїзду 180 днів назад. 
Якщо під час здійснення контролі прикордон-
ники виявляють перевищення дозволеного 
строку перебування, приймається рішення 
про відмову в перетинанні державного кор-
дону України на в’їзд в Україну. Посадова 
особа прикордонної служби складатиме до-
кументи про притягнення громадянина іншої 
держави до адміністративної відповідальнос-
ти за правопорушення. Термін перебування в 
Україні залишається незмінним  – громадяни 
держав з безвізовим порядком в’їзду можуть 
тимчасово перебувати не більше ніж 90 днів 
протягом 180 днів, якщо інший строк не ви-
значено міжнародними договорами України. 
(„Укрінформ“)

 ■ Знешкодили мінне поле

МАРІЮПІЛЬ. – 14 вересня українські військові 
виявили та знешкодили велике мінне поле біля 
села Гнутове поблизу Маріюполя. Мінне поле 
заклали спеціялісти з високою фаховою підго-
товкою. Поруч з протитанковими, були закла-
дені протипіхотні міни, які заборонені міжна-
родними конвенціями. В українських військах 
таких боєприпасів немає, оскільки Україна 
приєдналася до міжнародних конвенцій з за-
борони застосування певних видів зброї та бо-
єприпасів. („Українська правда“)

 ■ У Чечні судять українців

ГРОЗНИЙ, Росія. – 15 вересня Верховний суд 
Чечні провів попереднє слухання у справі 
громадян України Миколи Карпюка і Станіс-
лави Клиха, яких звинувачують у вбивстві ро-
сійських військовослужбовців у Грозному під 
час російсько-чеченської війни у 1994-1995 
роках. Передбачене покарання за цими зви-
нуваченнями – довічне ув’язнення. Слідчий 
комітет Росії повідомив, що у складі цієї групи 
на війні перебували також Олександер Музич-
ко, застрелений у березні 2014 року під час 
затримання правоохоронцями, Дмитро Ярош, 
Олександер Малофєєв та інші особи. Керівник 
Слідчого комітету Росії Олександер Бастрикін 
серед учасників війни назвав Арсенія Яценю-
ка. Захисники М. Карпюка і С. Клиха кажуть, 
що їхні підзахисні взагалі не перебували в 
Чечні у 1994-1995 роках. Участь А. Яценюка у 
війні заперчив провідник Чечні Рамзан Кади-
ров. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Віра Ульянченко не зникала

КИЇВ. – 14 вересня Служба безпеки України 
оголосила в розшук колишню голову Київської 
обласної адміністрації, колишнього керівника 
секретаріяту президента Віру Ульянченко‚ яка 
зникла 30 червня у Києві та переховується від 
органів прокуратури. Сама В. Ульянченко за-
явила на телебаченні‚ що перебуває  у Києві і 
зникати не збирається. (УНІАН)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ГЕОПОЛІТИКА

„Евразійський союз“ вже валиться
Олег Панфілов

У перший день вересня президент Таджикис-
тану Емомалі Рахмон зробив незвичайну заяву 
– він закликав населення країни зробити дво-
річний запас харчів. Е. Рахмон додав, що „цьо-
го року геополітична обстановка у світі, падін-
ня курсів національних валют і занадто холод-
ний осінньо-зимовий період можуть неґативно 
позначитися на житті жителів країни“.

Здається, ще жодна країна пострадянсько-
го простору не закликала своїх громадян до 
тривалих запасів продовольства. Таджикистан 
– один з найбільш старанних партнерів Росії 
– потрапив у ситуацію, з якої немає виходу. 
Попереду лише затяжна криза. На черзі – інші 
країни.

Після того, як 20 серпня на 38 відс. обвали-
лася казахстанська валюта, тенґе, можна було 
очікувати падіння слабших, що не мають зна-
чних внутрішніх ресурсів. Як і очікувалося, 
слідом за тенґе на місцевих біржах обвалили-
ся білоруський рубль, киргизький сом, вірмен-
ський драм і таджицький сомоні. В тій чи іншій 
мірі похитнулася фортеця валют інших постра-
дянських країн, але менш болісно. Разом з 
російським рублем у „відкритий космос“ виру-
шили ті країни, які Кремль довго вмовляв 
об’єднатися в Митний Союз.

Хтось раніше, хтось пізніше, вступив-
ши в Евразійський економічний союз (так 
по-новому вирішили обізвати об’єднання бать-
ки-засновники – Володимир Путін, Нурсултан 
Назарбаєв і Олександер Лукашенко), зустрі-
лися з ланцюговою реакцією, яку політологи 
ще називають „принципом доміно“. Вони під-
писали собі смертний вирок, а як тільки рубль 
почав агонізувати, то слідом конвульсії тра-
пилися у білоруського рубля і казахстансько-
го тенґе. У травні Евроазійський економічний 
союз став октетом („п’ятіркою“), коли слідом за 
Вірменією членом погодився стати Киргизстан. 
Єреван таке ж рішення ухвалив ще в грудні 
2014 року.

Ще один кандидат – Таджикистан, який туп-
цює біля прочинених дверей, але його появі в 
цьому нещасливому „союзі“ навряд чи будуть 
раді – як сам Таджикистан, так і ветерани-інте-
ґратори. 

Таджикистан тепер – найзлиденніша країна 
на пострадянському просторі, якою вже 23-ій 
рік керує колишній директор найбіднішого 
радянського радгоспу імени Леніна Е. Рахмон 
(Рахмонов).

Таджикистан багатий ресурсами – водою 
і корисними копалинами, тут понад 5 млн. 
дорослого працездатного населення, але в той 
же час тут високий рівень корупції та відсут-
ність будь-яких сучасних економічних проєк-
тів, насамперед, інвестиційних. По суті, Таджи-
кистан став просто територією, на яку поклав 
око Кремль, розмістивши там військову базу, 
але не пропонуючи натомість нічого, що могло 
б змінити країну на краще.

Чи стане Таджикистан зі своїм мізерним 
потенціялом членом Евроазійського економіч-
ного союзу – справа навіть не часу, а місяців. І 
пов’язано це не з розвитком нового утворен-
ня, про яке так довго мріяв В. Путін, скільки з 
процесом його розпаду. Ланцюгова реакція – 
„принцип доміно“ – в політиці відома понад 60 
років. У 1954 році Державний секретар США 
Джон Далес переконував конґресменів вико-
ристати військову силу в Індокитаї, інакше в 
країнах Південно-Східної Азії до влади при-
йдуть комуністи. Тобто, поступившись в одній 
країні, можна буде втратити інші країни, одну 
за одною.

„Принцип доміно“ став крилатою фразою, 
що позначає провал в стратегії – в політиці чи 
економіці.

Для вибудовування нової імперії у вигляді 
Митного Союзу або „ЕврАзЕС“ Кремль засто-
совував кілька способів, які надавали снаги 
партнерам і робили їх поступливими. Когось 
шантажували російськомовним населенням – 
у Казахстані та Киргизстані, когось трубопро-
водами або транспортними комунікаціями – у 
Білорусі й частково в Казахстані. Вірменія вза-
галі виявилася імперським анклавом на Пів-

денному Кавказі, яку з „материком“ не пов’язує 
нічого, крім гірської дороги через Грузію.

Найчастіше цілком дієвою політикою з боку 
Кремля була підтримка місцевого президента, 
якому давали карт-бланш на будь-яку форму 
поведінки, аж до переслідування політичних 
опонентів, арештів і позасудових страт. Най-
надійнішими партнерами є старожили, „вічні“ 
президенти, їх зараз троє – О. Лукашенко, Н. 
Назарбаєв і Е. Рахмон.

Зазвичай країни, які об’єднуються в які-
небудь організації, дотримуються однако-
вих принципів – в галузі розвитку демократії, 
дотримання прав людини та безпеки. Так ство-
рювалися Евросоюз і НАТО, такими ж прин-
ципами керувалися ініціатори створення Ради 
Европи та ОБСЄ. Щоправда, коли в 1973 році 
створювалася Організація з безпеки і співро-
бітництва в Европі, Радянський Союз хоча і 
підписав Гельсінкську угоду, але традиційно її 
не виконував – ні в галузі свободи слова, ні в 
галузі демократії взагалі. Відтоді СРСР, а потім 
і Росія, постійно були під обстрілом критики 
за переслідування політичної опозиції, приду-
шення свободи слова та свободи вираження 
думок.

Росія зараз є членом тільки двох організа-
цій – Ради Европи та ОБСЕ, друга – формальна, 
оскільки всі рішення ухвалюються консенсу-
сом, тобто, Росія може бльокувати всі рішення, 
якщо навіть за них проголосують всі інші чле-
ни. З Парляментської асамблеї РЕ (ПАРЕ) Росія 
вигнана з ганьбою, її членство призупинене до 
кінця 2015 року. ПАРЕ у червні визнала Росію 
країною-аґресором, у відповідь Кремль почав 
істеричну кампанію, наголошуючи, що вийде з 
усіх европейських структур, включаючи Між-
народний суд ООН. Приблизно така ж історія 
сталася з вигнанням Росії з G8.

Росія стала ізгоєм, особливо після введен-
ня санкцій ЕС, США, Канади, Австралії, Япо-
нії та інших країн, включаючи маленьку Грузію. 
Спроби прилаштуватися до азіятського ринку 
ні до чого не призводять – економіка Росії руй-
нується на очах, авторитет Кремля вже не при-
ваблює навіть диктаторські режими, за рідкіс-
ним винятком – Венесуеля, Нікараґуа, Північ-
на Корея і невизнані території, які зображують 
з себе держави.

ЕврАзЕС –  мер тв онар оджена  ди ти-
на В. Путіна і виконувачів обов’язків акуше-
рів – Н. Назарбаєва і О. Лукашенка. Їх раніше 
об’єднував радянський концтабір, де під чер-
воними прапорами і гимном о 6 год. ранку їхні 
предки виходили на руханку, чистили зуби 
крейдяним порошком і були щасливі, як бува-
ють щасливі мешканці зоопарку перед черго-
вим годуванням. 

Але у випадку з ЕврАзЕС всі прекрасно зна-
ли, що з цієї затії нічого не вийде. Виявилося, 
що країни вже нічого не об’єднує, крім насе-
лення, що говорить російською мовою. Але і в 
цьому випадку населення не питали – на яких 
принципах вони готові жити разом.

Багато хто припускав, що ЕврАзЕС не зможе 
протягнути і року, зараз вже з’явилися всі пере-
думови, якщо ця організація формально і буде 
існувати, реально від неї немає і не буде нія-
кого глузду. О. Лукашенко почав зближення з 
Заходом, у Н. Назарбаєва – власна економічна 
політика, Вірменія так і залишиться в анклаві, 
а Узбекистан слідуватиме всьому, що робитиме 
Казахстан, дві країни прив’язані одна до одної. 

І тільки Е. Рахмон залишиться при своїх 
інтересах – він і раніше нікому не був потріб-
ний, а тепер і поготів.

Заклик до населення робити дворічні запа-
си – це від відчаю, Кремль обманював Душанбе 
15 років. Відчайдушним був і останній крик з 
Кремля до пострадянських країн – відмовитися 
від доляра та евро і прив’язатися до рубля. Таке 
міг сказати тільки божевільний, який не знає, 
що таке „принцип доміно“.

(Радіо „Свобода“‚ 8 вересня)

Олег Панфілов –  професор Державного універ-
ситету Ілії (Грузія), засновник і директор мос-
ковського Центру екстремальної журналістики 
(2000-2010), Тбілісі‚ Грузія.
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 ■ Північна Корея перестерігає США

ПХЕНЬЯН. — Північна Корея заявила 15 верес-
ня, що її ядерний комплекс є в операційному 
стані і що вона працює над підвищенням „якости 
й кількости” своєї зброї, яка може бути викорис-
тана проти США. Ще в 2013 році комуністичний 
уряд країни обіцяв розпочати користування 
всіма своїми ядерними інсталяціями, які до того 
часу були закриті. Режим часто погрожує демо-
кратичній Південній Кореї та США. Ізольована 
й зубожіла країна використовує свій ядерний 
арсенал як джерело міжнародного важеля та як 
засіб захисту вже третього покоління диктату-
ри родини Кім. Експерти вважають, що держава 
працює над розвитком міжконтинентальної ба-
лістичної ракети, озброєної бойовою головкою, 
яка зможе поцілити об’єкти на материку США. 
В 2006-2013 роках Північна Корея провела три 
випробування ядерної зброї, викликаючи між-
народний осуд. Аналітики кажуть, що можливо, 
настав час режимові випробувати свою найно-
вішу технологію. („Ройтерс”) 

 ■ Франція розшукує літака лету МН370

ПАРИЖ. — Французький уряд розшукує на Ін-
дійському океані за уламками літака, які 15 ве-
ресня побачив пілот французького літака при-
близно в цій самій околиці, де літом знайдено 
частину крила з маляйзійського літака польоту 
MH370, котрий безслідно зник з радарів у бе-
резні минулого року і на борту якого знаходи-
лося 239 людей. Після знахідки частини крила 
у липні французька влада поширила розшук за 
дальшими уламками на великий простір океа-
ну, але нічого не було знайдено. Розшук прова-
диться коло французького острова Реюнійон. 
(„Асосієйтед Прес”)

 ■ Що думають американці?

НЮ-ЙОРК. — Відома компанія „Геріс“, яка зби-
рає дані про публічну опінію, опублікувала 25 
серпня висліди своїх опитувань, які вона пере-
вела в половині серпня серед американців про 
Президента Барака Обаму та Конґрес США. 40 
відс. опитуваних дають позитивну оцінку Пре-
зидентові Б. Обамі, а 60 відс. неґативно оціню-
ють його дії. Дивлячись на політичну приналеж-
ність останніх, 94 відс. є республіканці, 30 відс. 
є демократи, а 66 відс. є незалежні. Щодо своїх 
федеральних представників, 90 відс. американ-
ців мають неґативну опінію про Конґрес США; 
з цією думкою погоджуються 96 відс. республі-
канців, 88 відс. демократів і 90 відс. незалежних. 
Тільки одна третина опитуваних вважає що кра-
їна є на правильній дорозі. З твердженням, що 
США йдуть неправильним шляхом, погоджують-
ся 87 відс. республіканців, 47 відс. демократів і 
69 відс. незалежних. (www.theharrispoll.com)

 ■ Партія веде в Китаю

ПЕКІН. — Комуністична партія Китаю опублі-
кувала 13 вересня свій довгожданий плян для 
ретельного перегляду набряклих державних 
індустрій. Партійні провідники обіцяли, що да-
дуть підприємцям і ринкові можливість віді-
гравати більшу ролю, але кажуть, що державна 
власність залишається ядром другої найбільшої 
економії у світі. Плян віддзеркалює проблему 
партії, яка хоче зберегти свою монополію влади. 
Замість зменшення ролі партії, у пляні говорить-
ся, що Пекін „зміцнить партійне провідництво” 
державних компаній. („Асосієйтед Прес”)

 ■ Слабке знання природничих наук

ВАШІНҐТОН. — Американці слабо знають при-
родничі науки. „Пю Рісирч Сентер“, організація 
дослідів та публічної опінії, опублікувала 10 ве-
ресня висліди своїх опитувань дорослих амери-
канців в ділянках геології, фізики та астрономії. 
Пересічно вони змогли правильно відповісти 
на 66 відс. запитань. Статистична аналіза вказує, 
що особи з вищою освітою багато більше знали, 
ніж малоосвічені, чоловіки знали природничі 
науки дещо краще від жінок, а білошкірі біль-
ше мали правильних відповідей від інших. Іспит 
складався з 12 питань, відповіді на які пересіч-
ний американець з середньою освітою повинен 
би знати. („Лос-Анджелес Таймс”)

АМЕРИКА І СВІТ                     

Табір „Евроатлантик-2015” об’єднав студентів
Сергій Пархоменко 

СКАДОВСЬК, Херсонська область. – Моло-
діжний табір „Евроатлантик-2015” відбувся 
25-28 серпня. Табір об’єднав студентів і моло-
діжних громадських діячів з усієї України. 

Тематика табору – евроатлантична інтеґра-
ція України, боротьба зі стереотипами довко-
ла НАТО, плянування та проведення потуж-
ної інформаційної кампанії на користь вступу 
України в НАТО. Молодь заслухала представ-
ників органів центральної та місцевої влади та 
гостей з США та Австралії, що представляли 
провідні організації української діяспори. 

Учасники табору вчилися знаходити ефек-
тивні контрдії інформаційним провокаці-
ям Кремля, розробляли аґітаційну продук-
цію на користь курсу України до НАТО, вивча-
ли основи підготування українських вояків 
за моделлю НАТО, моделювали дипломатичні 
переговори в рамках гри „Засідання Північно-
атлантичної Ради”. 

Розроблені аґітаційні плякати організато-
ри табору передадуть в Міністерство інформа-
ційної політики України для використання їх 
в інформаційній роботі з населенням України.

Цей захід був спрямований на виконання 
Річної національної програми співпраці „Укра-
їна-НАТО” й покликаний активізувати інфор-
маційну роботу для сприяння ефективній 
евроатлантичній інтеґрації України.

Табір організувала Асоціяція молодіжних 

громадських ініціятив та організацій з сприян-
ню Центру інформації та документації НАТО в 
Україні та Міністерства освіти і науки України. 
Партнери заходу були Українсько-словацький 
центр партнерства, Молодіжний Націоналіс-
тичний Конґрес, громадська ініціятива „Атлан-
тичний інформнаступ”, Центр зовнішньополі-
тичних досліджень, ОУН(б).

 Проведення табору схвалили голова у сво-
їх інтерв’ю голова Проводу Організації Україн-
ських Націоналістів (бандерівців), генеральний 
секретар Світового Конґресу Українців Стефан 
Романів, віце-президент Ради Українських Дер-
жавницьких Організацій Світу Борис Потапен-
ко, президент Українсько-словацького центру 
партнерства Михайло Колібабчук, координа-
тор волонтерської мережі „Вільні люди” Сергій 
Кузан, голова Молодіжного Націоналістичного 
Конґресу Іван Кішка. 

Організатори табору подякували за підтрим-
ку Посольству Литовської Республіки в Укра-
їні, голові ОУН(б) С. Романіву, директорові 
Криворізького економічного інституту Андрі-
єві Шайкану, Координаційному центрові допо-
моги воїнам антитерористичної операції та 
їхнім родинам, громадській організації „Набат-
Кривбас”, колективві та ректорові Чернігів-
ського національного технологічного універси-
тету Сергієві Шкарлету, народному депутато-
ві України Ігореві Артюшенку, Почесному кон-
сулові Литви в Херсонській області Вікторові 
Попову. 

Організатори табору „Евроатлантик-2015” (зліва): Михайло Колібабчук, Борис Потапенко, Сергій 
Пархоменко, Сергій Кузан.

ТОЧКА ЗОРУ

До питання змін у Конституції України
Аскольд Лозинський

Між заходами, які Україна взяла на себе з вико-
нання Мінських домовленостей,  передбачено 
„проведення конституційної реформи в Україні 
за набранням чинности до кінця 2015 року нової 
Конституції, яка передбачає‚ як ключовий еле-
мент‚ децентралізацію   (з урахуванням особли-
востей самоврядування окремих районів Доне-
цької та Луганської областей, погоджених з пред-
ставниками цих районів), а також прийняття 
постійного законодавства про особливий статус 
окремих районів Донецької та Луганської облас-
тей відповідно до заходів, які вказані у примітці, 
до кінця 2015 року.

Оскільки Україна, як правова держава, усві-
домлює свою відповідальність за ці домовленос-
ті, Президент України Петро Порошенко, одер-
жавши схвалення процедури конституційної 
реформи Конституційним Судом, вніс на  роз-
гляд (в першому читанні) Верховної Ради від-
повідний законопроєкт. Цей крок Президен-
та,  як і оремі деталі законопроєкту, викликав 
протест певної частини громадян‚ які прийшли 
під будинок Верховної Ради. Під час протесту, 
за твердженням охоронних органів, один „сво-
бодівець”  привів у дію вибуховий пристрій, в 

наслідок чого потерпіло понад 130 осіб, загину-
ло троє представники правоохоронних органів.

Чи насправді це був кримінальний злочин‚ 
чи безвідповідальність з боку одного представ-
ника патріотичного середовища, чи‚ може‚ сві-
дома провокація ворожих сил – відповідь на це 
повинно дати об’єктивне слідство. Можна лише 
зауважити‚ що чільні діячі об’єднання „Свобо-
да” були учасниками протесту разом з члена-
ми родин. Чи наражували б вони своїх рідних 
і близьких на небезпеку? Можливо також‚ що 
вибух влаштував один „свободівець“ без відо-
ма інших. 

Певна річ‚ громада мала повне право про-
тестувати, але ніхто не має права на злочин. До 
самого дня протесту багато осіб, відомих сво-
єю проукраїнською діяльністю, висловлюва-
лися проти  згаданого законопроєкту. Поки-
що, мабуть, можна констатувати, що цей захід 
Президента  викликав сильну реакцію‚ і що це 
питання треба, мабуть, глибше аналізувати‚ хоч 
Конституційний Суд визнав пляновані зміни 
конституційними‚ відтак Верховна Рада схвали-
ла законопроєкт у першому читанні.

Беручи під увагу постійні порушення Мін-

(Закінчення на стор. 5)
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 ■ Куба звільнить 3,522 в’язнів

ГАВАНА. — Куба звільнить 3,522 в’язнів перед 
офіційними відвідинами Папи Франциска 19-22 
вересня. Уряд цієї комуністичної держави зая-
вив 11 вересня про звільнення в’язнів, яке буде 
найбільшим від часів революції 1959 року. Одна-
че, уряд не звільнить тих, які були засуджені за 
поважні злочини, такі як вбивство та порушення 
державної безпеки. Ця остання категорія часто 
включає політичних в’язнів, які були засуджені 
за виступи проти уряду. Звільнення в’язнів пе-
ред папськоою візитацією не є безпрецедент-
ним на острові. На початку 2012 року уряд Рауля 
Кастро звільнив 2,991 в’язня перед відвідинами 
Папи Бенедикта ХVІ. Його попередник, Фідель 
Кастро, звільнив приблизно 300 в’язнів за один 
місяць після відвідин Папи Івана Павла ІІ в січні 
1998 року. („Факс Нюс”)

 ■ Смертельна повінь в Юта

ГИЛДЕЙЛ, Юта. — Несподівана повінь 14 верес-
ня спричинила смерть 16 осіб, а ще четверо роз-
шукуються. Шестеро жертв є малі діти. Трагедія 
сталася на півдні штату, на кордоні з Арізоною. 
Губернатор Ґері Герберт змобілізував Націо-
нальну Ґвардію. Досі, найбільш смертельна по-
вінь в стейті сталася 1923 року, коли загинуло 
семеро осіб. („Асосієйтед Прес”)

 ■ Трагедія в Мецці

МЕККА. — За повідомленням влади Савдів-
ській-Арабії, в результаті падіння будівельно-
го крана, що впав на дах мечеті Аль-Харам у 
священному для мусульман місті Мекка, заги-
нуло щонайменше 107 осіб. Ще понад 230 осіб 
отримали поранення. Місце падіння крана за-
валено уламками будівлі, поряд з якою велися 
роботи для розширення території мечеті з при-
леглими будівлями. Причиною падіння крана 
могли стати сильний вітер і дощ. Ця трагедія 
сталася 11 вересня, коли мусульмани з усього 
світу з’їжджаються сюди, щоб здійснити палом-
ництво. Щорічні заходи починаються в Мецці в 
кінці цього місяця. Влада  завжди ретельно го-
тується до прийняття численних прочан в Мец-
ці, куди з усього світу з’їжджаються до 2 млн. 
мусульман. („Голос Америки”)

Розширили розслідування корупції в ФІФА

ЦЮРІХ. — Генеральний прокурор Швайцарії 
Міхаель Лавбер повідомив, що в перебігу роз-
слідування справи про корупцію в Міжнародній 
федерації футболу (ФІФА) зібрані нові докази, 
а увагу слідчих привернули до понад 120 під-
озрілих банківських рахунків. Крім того, сказав 
він, у перебігу розслідування також накладений 
арешт на майно і житло у швайцарських Аль-
пах. Головний прокурор США Лоретта Лінч, ви-
ступаючи разом із ним на прес-конференції 14 
вересня в Цюріху, додала, що США теж розши-
рюють власне розслідування звинувачень щодо 
корупції в ФІФА. Наразі Департмент справедли-
вости США оголосив звинувачення 14 особам, 
яких підозрюють в отриманні хабарів на загаль-
ну суму понад 150 млн. дол. протягом 24 років. 
(Радіо „Свобода”)

 ■ Лиш 40 відс. кордону є під контролею

ВАШІНҐТОН. — Менше ніж половина кордону 
США-Мехіко є під „операційною контролею”. 
Про це заявив виступаючи 9 вересня на пере-
слуханнях в Конґресі США, Брендон Джад, пре-
зидент Національної ради патрулі кордонів, 
який сказав що „кордон не є забезпечений, а 
південно-західній кордон напевно не є без-
печний”. Додатково, 20 відс. тих осіб, котрі є 
зловлені при нелеґальному переході кордону, 
мають кримінальне минуле за собою. Прези-
дент Барак Обама твердить, що стан безпеки 
на кордоні досить покращав, так що Конґрес 
може тепер застановитися над леґалізацією 
тих 11 млн. нелеґальних іміґрантів, які вже про-
живають в США. Багато республіканців запере-
чують це, кажучи, що не можна говорити про 
леґалізацію аж поки не буде більше зроблено 
для закріплення кордону. („Вашінґтон Таймс”)

АМЕРИКА І СВІТ                       В Україні триває децентралізація влади
Світлана Орел

КІРОВОГРАД. – У центральній Україні 
почався процес створення громад, який спер-
шу в області сприйняли швидше як чергову 
формальність. І тільки коли в селах, районах 
розгорнулось справжнє обговорення питан-
ня децентралізації влади, почали формуватись 
реальні обриси майбутніх громад. Сьогодні 
таких 43, у які увійшли 253 сільські, селищні і 
міські ради. Цей процес охопив майже усі райо-
ни, хоча 162 ради ще визначаються.

Голова міста Мала Виска Юрій Гульдас розпо-
вів, що у районі сформувались чотири громади, 
а дві з них першими затверджені сесією облас-
ної ради. Це значить, що місцеві осінні вибори 
у них відбуватимуться уже за іншою схемою. 
Ю. Гульдас сподівається, що тепер за соціяль-
но-економічний розвиток території, за інвес-
тиції відповідатиме обраний громадою провід-
ник, а не керівник, приставлений політичною 
силою. 

Якщо ж зміниться система управління і 
децентралізація дасть перші позитивні паро-
стки, інвестиції не забаряться. І сподіватися 
слід, на думку Ю. Гульдаса, не лише на світових 
чи европейських інвесторів, а, можливо, навіть 
у першу чергу, на своїх земляків, які виїхали на 
заробітки. Коли вони побачать, що у їхньому 
містечку чи селищі з’явились позитивні зміни, 
кращі умови для роботи, з радістю повернуться 
на свою малу батьківщину, а хтось і вкладе тут 
зароблені гроші. 

Фінанси в Україні для місцевого самовря-
дування здебільшого тільки урізали. Цього ж 
року завдяки змінам принципів формуван-
ня державного бюджету, місцеві скарбниці вже 
відчули полегшення: за сім місяців обласний 
бюджет, як повідомив голова обласної ради 
Олександер Чорноіваненко, порівняно з таким 
же періодом минулого року зріс на 400 млн. 
грн. 

Є надія на те, що податку з доходів фізич-
них осіб, якого нині залишається 25 відс. у міс-
цевих бюджетах, громади матимуть 60 відс. Як 
і на те, що вони отримають можливість розпо-
ряджатися землею за межами населених пунк-
тів. Хто орендує землю, скільки за неї платить, 

це часто залишається таємницею. 
Цього літа злинська громада, яка ще не 

затверджена, але вже формується, пройшла 
жорстке випробування. Село Злинка – одне з 
найбільших в області. У селі понад 1,500 одно-
осібних господарів, але значна частина селян 
довірила свої землі товариству „Аванґард“, яке 
обробляє близько 2,000 гектарів. Врожай, виро-
щений у цьому товаристві, хотіли присвоїти 
собі якісь невідомі особи, що нібито стали кре-
диторами і „Аванґард“, нібито винен їм кіль-
ка мільйонів гривень. У липні в Злинку при-
були чужі комбайни збирати „свій“ врожай. 
Напередодні хтось порізав шини комбайнам, 
що належать „Аванґардові“. І все вдалося б, аби 
не організований гнівний спротив громади, яка 
масово піднялася на захист справедливости. 

Чималий розголос привернув увагу район-
ної і обласної влади, яка публічно заявила 
свою підтримку злинківцям. „Кредитори“ так 
само швидко зникли, а селян і міліція, і голо-
ва районної адміністрації Павло Сорока запев-
нили, що вони можуть спокійно збирати свій 
урожай і надалі розпоряджатися ним так, як 
вважатимуть за потрібне.

Але невідомо чим закінчилася б ця історія, 
якби не такий організований спротив людей, 
що побудували бльок-пост, організували само-
оборону і оголосили, що захищатимуться до 
останнього. 

Усі визнають, що наші люди, особливо у гли-
бинці, бояться слова „реформа“. Бо досі усе, що 
робилося під цією вивіскою, тільки погіршу-
вало їм життя. Тому децентралізація рухаєть-
ся неспішно, а до деяких сіл і районів не дійшла 
взагалі.

„Люди у селах просто не розуміють, про що 
йдеться, бояться, що закриють школу, медич-
ний пункт, клюб, – розповідає голова міста 
Новоукраїнка Олександер Корінний. – Коли я 
годину поговорив з людьми, розповів їм, скіль-
ки треба на утримання школи, звідки ці гроші 
приходять, які надходження ми могли б мати і 
як ними розпорядитися, ставлення категорич-
но змінилося“.

 О. Корінний впевнений, що й антитерорис-
тична операція була б не потрібна, якби вчасно 
провели децентралізацію. 

ських домовленостей ворожою стороною, 
чому Україна не могла відступити від свого 
зобов’язання? Тому що очі світу звернені на 
Україну, а переговорами керують Німеччина 
і Франція. У цей складний час, коли Україна 
дуже залежить від підтримки  міжнародним 
товариством та від продовження санкцій проти 
Росії, Київ мусить виконувати Мінські домовле-
ності.   

Тому українське суспільство повинно вия-
вити більше зрозуміння для Президента‚ 
може, навіть більше довір’я до нього, як також 
більшої уваги до  політичної гри у якій, на 
жаль, Україна вже зазнала тисячі болючих 
людських жертв.

У законопроєкті щодо Донецької та Луган-
ської  областей, визначається тільки одна стат-
тя 18‚   у Розділі ХV „Перехідні положення”‚ у 
такій редакції: „Особливості  здійснення   міс-
цевого самоврядування в окремих райо-
нах  Донецької і Луганської областей визнача-
ються окремим законом“. Решта стосується в 
загальному усіх інших.

Суть справи в тому, що у Розділі І стат-
ті 8 Конституції вказано, що Конституція 
України  має найвищу юридичну силу, зако-
ни та інші нормативно-правові акти прийма-
ються на  основі Конституції України і пови-
нні відповідати їй. Законодавство України не 
сміє  суперечити Конституції, а в Конституції 
(Розділ І, стаття 1 і 2) визначено, що „Україна є 
суверенна і незалежна, демократична, соціяль-
на, правова держава“‚ що   „суверенітет Укра-
їни поширюється на всю її територію. Украї-
на є унітарною державою. Територія  України 
в межах існуючого кордону є цілісною і недо-
торканою“. 

Тобто Закон  передбачений законопроєк-

том щодо самоврядування в окремих районах 
Донецької і  Луганської областей,   коли б він 
приймався Верховною Радою‚ не може супере-
чити  цим статтям. 

В цілому щодо якости президентського 
законопроєкту було висловлено багато кри-
тичних зауважень і пропозицій, зокрема щодо 
статтей‚ які стосуються виконавчої влади в 
районах і областях, у Києві та  Севастополі, 
впровадження інституту префектів, що мож-
на в якійсь мірі вважати спробою  узурпації 
влади Президентом. Ці розділи мають від-
носно антидемократичний характер, але тре-
ба сподіватися, що це справа тимчасова, біль-
ше політична‚ ніж юридична‚ і що сьогодніш-
ній Президент України,   учасник   першого і 
другого Майданів, не бажає третього Майдану, 
об’єктом якого буде  він.

Коли б пропонувалося зміни до Конститу-
ції‚ до Розділу І чи ІІ  чи ХІІІ‚ Президент не міг 
би просто подавати ці питання для схвалення 
Верховною Радою. Такі зміни вимагають спо-
чатку всенародного  референдуму. Але навіть 
сучасний законопроєкт може і повинен прохо-
дити всенародне обговорення.

Воєнний стан в Україні не проголоше-
ний і тому зміна до Конституції допускаєть-
ся.  Мабуть, найважливіше у відсутності про-
голошення воєнного стану в Україні  є те, шо 
допускається   важлива допомога від Міжна-
родного Валютного Фонду, а економічний стан 
в Україні  критичний, зокрема через воєнні 
видатки та брак інвесторів  з огляду на непев-
ну ситуацію.

Тому українське с успільство до цьо-
го питання має підходити зважено та полі-
тично  зріло, а Президент‚ у свою чергу‚ має 
розуміти занепокоєння   людей‚ бо, фактич-
но,  зобов’язання‚ які Україна взяла на себе за 
Мінськими домовленостями справді можна 
вважати  суперечливими в Конституції Украї-
ни. 

(Закінчення зі стор. 4)

До питання змін...



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 18 ВЕРЕСНЯ  2015 РОКУ No. 386

Головний редактор: Рома Гадзевич
Редактори: Левко Хмельковський, Петро Часто

FOUNDED IN 1893
Svoboda (ISSN 0274-6964) is published weekly on Fridays by 

the Ukrainian National Association, Inc. at 2200 Route 10, P. O. Box 280, Parsippany, NJ 07054

 ☎ (973) 292-9800    E-mail: svoboda@svoboda-news.com
 Fax (973) 644-9510    Website: www.svoboda-news.com

Postmaster, send address changes to: 
Svoboda, P. O. Box 280, 2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054

Передплата: $90.00 на рік, $50.00 на півроку.
  Для членів УНСоюзу – $80.00 на рік, $45.00 на півроку.
  Електронна версія (www.svoboda-news.com) – $40.00. 
Чеки і грошові перекази виставляти на „Svoboda“.
Periodicals postage paid at Caldwell, NJ 07006 and additional mailing offices.

Видає Український Народний СоюзГазета заснована у 1893 році

Пам’ятаймо
про 

Україну!

ІСТОРІЯ
Децентралізація влади – за і проти

Що ж таке децентралізація влади? Вона передбачає створен-
ня фінансово незалежних громад, які зможуть самостійно і на 
належному рівні утримувати дитячі садки і школи, амбуляторії, 
будинки культури і клюби, дороги, усю інфраструктуру. Простіше 
кажучи, децентралізація – це реальний шлях до підвищення якос-
ти повсякденного життя мешканців кожного села, селища чи 
міста. Европейський і світовий досвід свідчить, що місцеві про-
блеми можуть ефективно вирішуватись тільки на місцевому рівні. 
Держава ніколи не дійде до проблем кожного села чи міста, кожної 
вулиці чи двору.

Але запропонований президентською командою варіянт децен-
тралізації викликав багато критики. Проти нього виступили дві 
фракції коаліції „Самопоміч“ та „Радикальна партія“ Олега Ляшка, 
що призвело до кривавого протистояння 31 серпня біля Верховної 
Ради.

Президент України Петро Порошенко 9 вересня взяв участь у 
другому засіданні Ради реґіонального розвитку і закликав керівни-
ків місцевих органів влади йти до людей і детально обговорювати з 
ними переваги, які несе реформа з децентралізації.

„Не треба вже більше з Києва нікого призначати, бо обирають і 
несуть відповідальність за свій вибір депутати місцевих рад, яких 
обирає громада“, – сказав П. Порошенко. Діюча система призна-
чень голів обласних та районних державних адміністраційне відпо-
відає европейським стандартам. Треба довіряти громадам і дати їм 
право визначати, що саме треба робити.

Децентралізація немає нічого спільного з федералізацією і не 
може торкатися питань оборони, національної безпеки, зовнішньої 
політики, боротьби з корупцією, забезпечення захисту прав і сво-
бод громадян. 

Децентралізація потребує чесної розмови з людьми. Для про-
ведення цієї реформи необхідно розмежувати повноваження між 
органами місцевого самоврядування різних рівнів і найбільш важ-
ливі для людей повноваження передати на найближчий до людей 
рівень влади, передати основні повноваження місцевих держав-
них адміністрацій органам місцевого самоврядування. Виконавчій 
владі залишити тільки право контролі. Особливо важливим для 
територіяльних громад є передання їм повноважень щодо освіти, 
охорони здоров’я, соціяльної сфери, використання природних 
ресурсів.

Громади повинні мати власні бюджети, можливість об’єднувати 
зусилля і фінанси. Тоді у них з’являться ресурси для вирішення 
нагальних питань і розвитку. Люди почнуть розуміти, що від їхньо-
го голосування залежить, чи добре працюватиме для них місцева 
влада. Отже, від самих мешканців залежатиме якість життя.

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

Український прапор в Антарктиці
Левко Хмельковський

Професор-емерит Тех-
нологічного інституту шта-
ту Ню-Джерзі, Заслужений 
діяч науки і техніки України 
д-р Роман Воронка подару-
вав мені історичний поштовий 
конверт, відправлений 7 люто-
го 1996 року з єдиної україн-
ської антарктичної станції 
„Академік Вернадський“, роз-
ташованої на мисі Марина ост-
рова Ґаліндез в Антарктиці і 
заснованої у 1953 році як бри-
танська станція „Фарадей“ 
(Faraday Station). 

В лютому 1996 року станцію 
придбала Україна за символіч-
ну ціну в 1 фунт стерлінґів у 
Англійського Антарктичного 
Товариства і перейменувала на 
честь видатного українського 
вченого-академіка Володими-
ра Вернадського, першого пре-
зидента Національної Академії 
Наук України. 

Головне призначення укра-
їнської антарктичної станції – 
наукові дослідження. Цій меті підпо-
рядкована вся діяльність станції та 
Національного антарктичного науко-
вого центру.

Клімат на станції відносно м’який, 
оскільки Південний океан діє як аку-
мулятор тепла. Середня температура 
влітку близько 0 градусів за Цельсі-
єм, взимку не нижче від мінус 18 гра-
дусів. Взимку характерні часті вітри. 
Близько 300 днів на рік – снігопад, 
небо безхмарне лише 25-30 днів.

Наукова база на Арґентинських 
островах була заснована під час бри-
танської експедиції в 1934-1937 роках. 
Як постійно діюча метеообсервато-
рія, база почала працювати з 1947 
року. Упродовж зимівлі 1953-1954 
років станція була перенесена на мис 
Марина. 

У 1992 році, після розпаду СРСР, 
Росія оголосила себе правонаступни-
цею всіх антарктичних станцій СРСР 
і відмовила Україні в переданні однієї 
із них. 3 липня 1992 року Президент 
України Леонід Кравчук видав указ 
про участь України в дослідженнях 
Антарктики. У серпні 1992 року Вер-
ховна Рада схвалила документи про 
приєднання України до Антарктич-
ного договору, а 26 жовтня 1993 року 
утворено Центр антарктичних дослі-
джень (згодом – Український антарк-
тичний центр), який очолив Петро 
Гожик. Але Росія не допускала Укра-
їну в Антарктику, доки у листопа-
ді 1993 року Великобританія запро-
понувала передати Україні станцію 
„Фарадей“. Україна мала відрядити 
чотирьох фахівців для докладного 
вивчення систем забезпечення стан-
ції. 

У 1994 році Україну прийняли 
до Організації країн Антарктично-
го договору. 5 грудня 1994 року гру-
па фахівців відбула на станцію і була 
на станції до 15 лютого 1995 року. 
Учасники першої експедиції вилеті-
ли з Києва 23 січня 1996 року, за три 
дні були вже в арґентинському пор-
ту Ушуая на острові Вогняна Земля, 
звідки судно „Борис Петров“ 1 люто-
го доставило їх на станцію „Акаде-
мік Вернадський“. Перша експеди-
ція була успішною. На станції зали-
шилась пам’ятка зі списком учасни-
ків Першої антарктичної експеди-
ції. Начальником станції був Гена-
дій Міліневський, з ним працювали 
11 фахівців – геофізик, метеороло-
ги, спеціяліст з виживання, електрик, 
кухар, лікар, адміністратор зв’язку, 
дизеліст. 

На станції під час зміни експедицій 
може працювати до 24 осіб, а склад 
зимівників становить 10 осіб. У 2011 
році на станції зведено Капличку св. 
князя Володимира. Капличка є най-
південнішою культовою спорудою у 
світі.

31 березня цього року на станцію 
вирушла 20-та Українська антарктич-
на експедиція, яка працюватиме до 
наступного року. Її очолює Віктор 
Лук’ященко. 

Конверт з Антарктики має марку-
наліпку з станції і двомовний напис 
про неї. Листа оплачено марками 
Арґентини. Пошта України присвя-
тила станції марки, випущені у 1996 і 
2009 роках. До 10-річчя станції випу-
щено також ювілейну монету номіна-
лом 5 грн.

Поштовий конверт з Антарктики.

Прапор України в Антарктиці.
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Спомин про „Жевріючий вуглик”
На День Пласт уна моя дру-

жина, доня і я поїхали на оселю 
„Новий Сокіл”, щоб 18-19 липня 
відвідати дітей і внуків. Внучка, 
старша пластунка Калина Мель-
ник, була командантом новацько-
го табору „Гра нас єднає”. Карти-
ну на сорочках і відзнаку малю-
вала Юліянка, а учасником був 
внук Матвійчик. Внучки Юліянка, 
Наталка та Таня мали юнацький 
табір „З підпілля до перемоги”. 

П о г о д а  б у л а  п р е к р а с н а . 
З’їхалось багато батьків, дідів, 
членів родин і гостей. Приємно 
було побачити засмаглих новаків 
і юнаків повними енерґії з усміх-
неними обличчями. Вони гомоні-
ли українською мовою і готува-
лись до ватри. 

Біля ватри зустрілися плас-
туни, родина та гості чотирьох 
поколінь. Кругом шумів ліс. Зни-
кали останні промені багряно-
го сонця, що пробивались крізь 
віття дерев. Розносився радісний 
сміх молоді. Над ватрою під небе-
сами кружляли яструби та кру-
ки, пташня прорізувала своїми 
крильцями повітря. Калина та 
командант юнацтва Дем’ян Коло-
миєць запалили ватру. Іскристе 
полум’я злетіло до неба, а на зем-
лі, довкруж ватри, затанцювали 
зачаровані, таємничі та фантас-
тичні тіні. 

Ведучі Таня Мельник і Захар 
Ганкевич представляли виконав-
ців. Понеслись пластові, народ-
ні, стрілецькі, повстанські, жар-
тівливі та сучасні пісні, а присут-
ні тихенько підтягали. Запанува-
ла весела атмосфера. 

А перед моїми очима появи-
лось багаття пластових вихов-
ників, на ще новій оселі, може і 
в тому самому місці, 1954 року. 

Тоді у нас був 20-ий вишкіль-
ний табір новацьких виховни-
ків „Жевріючий вуглик”, на якому 
Евген Грималяк був командантом, 
а я – хорунжим. До нас промов-
ляв Начальний пластун „Сірий 
Лев”(Северин Левицький). Ми 
уважно слухали його розповіді 
про історію Пласту та виховання 
молоді. 

На перерві я сидів на лав-
ці з Юрієм Українським, а Орест 
Кравс записував у моєму запис-
нику автограф. В той час це була 
гарна мода. Начальний пластун 
присів коло нас. Знаючи, що я 
повернувся з армії та вже був на 
університеті, як колишній Укра-
їнський Січовий Стрілець, він 
розпит ував мене про життя в 
американській армії, його ціка-
вили університетські студії. При 
кінці нашої розмови він підпи-
сався в записнику. Роздумую-
чи про майбутнє Пласту й оселі, 
він, усміхаючись, порадив завес-
ти українську, пластову сім’ю та 
передати їй „жевріючий вуглик”.

Неначе зі сну, я стрепенувся. 
Ватра горіла, ще лунали пісні. 
Публіка нагороджувала пластунів 
оплесками та вигуками.

Ведуча подякувала зібраним за 
увагу і попросила їх до кола. Всі 
взялись за руки, зробили широке 
коло та заспівали „Ніч вже йде”. 

„Жевріючий вуглик” запалив 
ватру, вона розгорілась і тепер 
палає у вільній Україні та в кож-
ньому пластовому таборі, де тіль-
ки б’ється українське серце та 
пливе українська кров, а на стій-
ці стоїть Начальний пластун д-р 
Любомир Романків.

Ярослав Ликтей,
Вайтсборо, Ню-Йорк 

Cпаплюжили пам’ятники воїнам УПА
23 серпня „Польське радіо“ пові-

домило про те, що було залито фар-
бою пам’ятники воїнів УПА‚ які 
загинули в боях у 1945-1947 роках у 
селі Молодич, Ярославського пові-
ту‚ і в селі Вербиця, Люблинсько-
го воєводства. Молодич – моє рідне 
село‚ де я народився і жив до 1947 
року. Пам’ятник збудували в 2002 
році українці і поляки у цьому селі. 

Петро Тима, голова Організації 
Українців у Польщі, вважає нищен-
ня пам’ятників „добре сплянова-
ною провокацією“‚ спрямованою на 
створення ворожнечі між україн-
цями і поляками.

Доцільно пригадати‚ як у 1945 
році загін НКВД засів у В’язовниці, 
біля Ярослава. В Лапаєвському 
лісі, що коло В’язовниці‚ карателі 
вбивали поляків і кричали, що це 
роблять українці. Ніякої ворожне-
чі не існувало в цих околицях між 
двома національностями. У самім 

Молодичі поляки навіть не гово-
рили польською мовою‚ а вживали, 
як і всі, „русинську“. У квітні 1945 
року близько 400 карателів вдари-
ли на моє село, спалили і пострі-
ляли всіх‚ які не заховались у лісах. 
Ця акція була і в сусідних селах, а 
в Пискоровичах убили понад 700 
людей. 

Багато польських громадян ста-
вились до членів українського під-
пілля позитивно. Наприклад, мій 
співучасник боротьби, Зазуля, 
був висланий з певним завданням 
сконтактуватись з мною на тере-
ні‚ де були вивезені українці під час 
Акції „Вісла“. Коли поліція затри-
мала його на потягу як „бандерів-
ця“, польські жінки у вагоні кину-
лись на поліціянта і звільнили з 
його рук Зазулю.

Роман Мац‚ 
Лортон‚ Вірджінія 

Пам’ятник воїнам УПА в Молодичі.

Бережімо мовне багатство України
Як ми вже знаємо, радянська влада 

в Україні не терпіла української мови 
і рік-у-рік вигадувала різні заковики, 
щоб упослідити її і всякими правдами 
й неправдами викорінити з неї укра-
їнський дух, заміняючи українську 
лексику лексикою „старшого брата” 
(насправді молодшого).

Українська мова має свої неповтор-
ні риси, які відрізняють її від мови 
московської. І це не давало спати мос-
ковським фанатикам „русского міра“, 
які керували інтернаціональною‚ 
нібито радянською владою і обстою-
вали ідею „злиття мов”. 

Наша мова з давніх давен прак-
тикувала такі вислови, як „людська 
постать”, „людське тіло”, „людські кос-
ті”, „людська кров”, „людський гурт”, 
„людська мова”, „людське око”, „люд-
ський рід”. Прикметник „людський” 
– короткий і краще притирається до 
іменників. Легше сказати „людська 
постать”, ніж „постать людини”, „люд-
ська рука”, ніж „рука людини”. 

У процесі спілкування поколінь 
українці добирали легші і корот-
ші пари слів. Цей добір ішов у роз-
різ із бажанням фанатиків „русско-
го міра“, щоб українська мова слово 
в слово повторювала російську мову. 
Затим, що росіяни замість прикмет-
ника „людський” практикували фор-
му родового відмінку від слова „чєло-
вєк”: „фіґура чєловєка”, „тєло чєло-
вєка”, „рука чєловєка”, то фанатики 
злиття мов стали заводити в україн-

ській мові форми „постать людини”, 
„тіло людини”, „рука людини”, тобто 
накидали нам форми, відкинуті добо-
ром століть.

Під цю заміну потрапила і фор-
ма „людські права”, яку в СРСР замі-
нили на „права людини”. Чужа фор-
ма неоковирна і довша, але точно від-
повідає старшобратній. І ця антиу-
країнська сталінсько-путінська під-
міна стала непорушною нормою для 
сучасної мови України. Сучасників 
у цьому судити годі. Так вчили їх у 
школах. Старше покоління, яке знало 
українську мову, відійшло у засвіти. 
Молодому поколінню важко розібра-
тися в антиукраїнських комбінаціях з 
нашою мовою.

Одній людині, яка знає правиль-
ні українські форми, важко перекона-
ти загал у своїм знанні. А старі кадри 
горою стоять за сталінську україн-
ську мову. Вони вигадують якусь 
„діяспорну мову”, яка нібито неукра-
їнська. Перелицьовуючи українську 
мову на московський лад, Кремль 
позбавляв українців рідної мови, яку 
треба боронити оборонцям людських 
прав. 

„Український правопис“ 1990 року 
після косметичного запровадження 
літери Ґ до абетки, у розділі „Відміню-
вання прізвищ“ стверджує, що укра-
їнські прізвища із закінченням -ар 
відмінюються за зразками іменни-
ків із закінченням -ар. Тобто, мис-
ливши логічно, ми б мали таку схе-

му відмінювання: Гончар – Гончаря, 
Гончарю (-еві) і т. д. Але, незважаю-
чи на це, прізвища Гончар, Кобзар, 
Крамар в усіх публікаціях відмінюва-
но за такою схемою: Гончар – Гонча-
ра, Гончару (-еві) і т. д. Жодного пояс-
нення такого русифікаторського зну-
щання з українських прізвищ „Укра-
їнський правопис“ не наводить, якщо 
не вважати таку заувагу після перелі-
ку зразків відмінювання: „Але: Швець 
– Швеця, Швецеві (Швецю) й т. д.”. У 
цій заувазі можна розуміти, що під „й 
т. д.” сховано ще якісь винятки, хоч це 
скорочення насправді стосується до 
схеми відмінювання Швеця.

Отже, „Український правопис“ 
був палицею о двох кінцях: написано 
одне, а на ділі було зовсім інше.  

Після виходу „Українського пра-
вопису“ 1990 року минуло 25 років. 
Але заковика в тому, що чинний 
„Український правопис“ 2012 року 
видання слово-у-слово повторює 
видання 1990 року. Виникає питан-
ня: хто кориґує у незалежній Укра-
їні правопис українських прізвищ, 
практикований сталінською політи-
кою руйнування нашої мови?

Читаю в Інтернеті „Прокуратура 
відновила провадження у справі Н.“. 
„Словник української мови“ Академії 
Наук Української РСР так пояснює 
слово „провадження“: „Дія за значен-
ням провадити”. Які „роботи” вико-
нує прокуратура? Головно, чинить 
суди, тобто провадить судочинство. 
Це слово юридичної термінології. 
Чому юридичний термін відкинуто і 
вживано слово „провадження“, слово 

аж ніяк не юридичне, а скорше будів-
ничий термін: провадження робіт? 
Відповісти на це питання допомо-
же історія. Лінґвоцид передбачав, що 
українська мова мусить слово у сло-
во повторювати лексику російської 
мови. 

Російське слово юридичної тер-
мінології „судопроізводство“ наша 
мова перекладала як „судочинство“, 
і це визнано офіційною сталінською 
українською мовою. Усе було б добре 
із словом „судочинство“, якби не одна 
заковика: російська юридична мова 
скоротила слово „судопроізводство“, 
до форми „проізводство“. Скорочен-
ня цілком виправдане: замість слова з 
шести складів вживати слово з чоти-
рьох.

І тут настала заковика у виконав-
ців лінґвоциду української мови. 
Логічно думавши, поява слова „про-
ізводство“ в російській юридичній 
мові не потребувало ніяких змін в 
українській мові. Слово „судочин-
ство“ не задовге, складене з чоти-
рьох складів, як і скорочене російське 
слово „проізводство“. Отже, мало б і 
далі бути „судочинство“. Але москов-
ська антиукраїнська логіка впровади-
ла „провадження“. Чому у незалеж-
ній Україні чиновники й мовознавці 
не можуть звільнитися від ворожих 
норм і стандартів? Закликаю сучас-
ників довести свою любов до України 
та її мови і діяти, як учить незалежне 
мислення. 

Святослав Караванський‚
 Дентон‚ Мериленд
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Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на

в суботу, 26 вересня 2015 року 
о 5-ій годині по пол.

в будинку НТШ
63 Fourth Ave (між 9-ою і 10-ою вулицями)

New York, NY 10003

доповідь

Юрія Вальчука
(Senior Research Engineer for Mobile/Exxon)

„Енергетичне майбутнє:
від сьогодні до 2040 року“

Концерт присвятили пам’яті Юрія Петлюри

Олександер Федорчук

ЕМЛЕНТОН‚ Пенсильванія. – Серед гір-
ських вершин Пенсильванії, в долині, де поміж 
кам’янистих берегів протікає кришталево чис-
та гірська ріка, а у блакить тягнуться струн-
кі смереки, де розкішні сосни та велетні-дуби 
своїми смарагдово-зеленими кронами створю-
ють затишок і прохолоду в спекотні дні‚ понад 
30 років тому Українська Православна Церк-
ва була заснувала „Оселю усіх святих”. Першим 
адміністратором був обраний протодиякон Ігор 
Махлай. Це миле, схоже до Карпат, місце, стало 
оселею бандуристів. Щороку сюди приїжджає 
молодь і два тижні вчаться грати на цьому чудо-

вому інструменті. 
15 серпня відбувся заключний концерт цьо-

го сезону. Його присвятили пам’яті молодого, 
талановитого бандуриста, дириґента і вчителя 
Юрія Петлюри. Усі зібрані добровільні пожерт-
ви з концерту були призначені для Асоціяції 
„Клівленд Майдан“, яка надає допомогу сім’ям 
загиблих та постраждалим у війні з російським 
нападником.

Адміністратор Анатолій Мурга зробив коро-
тенький вступ, залунали мелодії молодих бан-
дуристок під керівництвом Наталії Махлай. „На 
серці і в душі свято” – сказав художній керівник 
і дириґент Капелі бандуристів ім. Тараса Шевчен-
ка Олег Махлай. 

На сцену виходили вокальні гурти та банду-
ристи, з якими займалися вчителі Андрій Бірко, 
Орест Чорномаз, Борис Остапієнко, Олександр 
Петлюра, Христина Глутковська, Роксоляна Шеп-
ко, Йосип Тобіянський, Іван Дусановський, Іри-
на Китаста-Кузьма, Н. Махлай, Андрій Добрян-
ський та інші. Добровольці з асоціяції продавали 
речі, щоб вирученими грошима допомогти нуж-
денним в Україні.

Другу частину благодійного концерту провів 
дириґент Капелі бандуристів ім. Т. Шевченка, О. 
Махлай. Об’єднавши усі гурти в одну капелю, він 
продемонстрував майстерність молодих вико-
навців, їхній патріотизм та щиру любов до того, 
за що боролися і борються наші славні герої.

Сироти відпочили в Карпатах
Олександер Федорчук

КЛІВЛЕНД‚ Огайо. – До річни-
ці трагедії під час Революції Гід-
ности Асоціяція „Клівленд Май-
дан“ організувала концерт-реквієм 
в пам’ять „Небесної Сотні“‚ під час 
якого люди складали добровільні 
пожертви для допомоги дітям, бать-
ки яких на Майдані віддали своє 
життя, виборюючи кращу долю для 
людства. Зібрані гроші були призна-
чені для організації відпочинку цих 
дітей. 

Після закінчення навчально-
го року 19 сиріт вирушили вперше 
в своєму житті в далеку дорогу до 
Карпат. На базу відпочинку „Пер-
лина Карпат“ у Славському‚ Львів-
ська область‚ їх повезли член асо-
ціяції Олег Грай, а також дівчата з 
Клівленду Аня Кудляк та Христина 
Мокрій.

Директор бази Богдан Пужак з 
колективом надали безкоштовне 
проживання в готелі, так що пла-
тити треба було лише за їжу. Діти 
пробули там сім днів, і кожного дня 
вони мали різні тури, за які пере-
візники, дізнавшись що це сиро-
ти „Небесної Сотні“, відмовлялися 
брати гроші за перевезення. 

Ці факти дуже зворушливі. Це 
доказ того, що ми не одні, що ми 
згуртовані, що ми з однаковим сер-
дечним почуттям реаґуємо на люд-
ські страждання, і тому наша віра в 

перемогу міцнішає.
На зборах асоціяції О. Грай роз-

повів: „Пригнічені нескінченними 
почутями душевного болю від втра-
ти рідного тата, життя сиріт про-
ходило однаковими сірими будня-
ми, коли один день нічим не відріз-
нявся від іншого, коли з дитячою 
заздрістю  вони дивилися на обійми 
тата і сина або дочки. І ось їх зустрі-
ли чарівні краєвиди Карпат! Про 
ці гори вони лише чули з розпові-
ді інших і мали можливість тільки 
мріяти про розваги в казковій кра-
їні. Веселий дитячий гомін злився з 
пташиним співом і мелодією линув 
поміж струнких смерек над лугами і 
ріками‚ далеко за хмари. Це мелодія 
подяки для вас, доброчинці! Свої-
ми щедрими пожертвами Ви зро-
били велике свято в дитячих сер-
деньках!“

Бандуристи під час концерту (Фото: Олександер Федорчук)

Лоґо Асоціяції „Клівленд Майдан“.

Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на  973-292-9800, дод. 3040
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Відбувся перший в Бельгії Фестиваль української пісні
Марічка Галабурда

А НТВЕРПЕН‚ Бельгія .  –  5 
вересня відбувся перший в Бель-
гії Фестиваль української пісні, 
який організували клюб „Едель-
вейс“ (голова Людмила Димнич), 
Об’єднання Українок Бельгії (голо-
ва Нaдя Cеничак), Товариство 
„Бaрвінок“ (голова Ігор Мaтичак). 

У довгому приміщенні, засіяно-
му штучними волошками, маками, 
калиною й іншими квітами, коло-
сками жита, Христина Шинкарчук 
провадила з помічницями-дівчата-
ми майстер-кляси з виготовлення 
українських віночків, різних зачі-
сок з використанням традиційної 

української коси, вишивки бісером, 
виготовлення літніх торбочок. 

У залі панувало тепло, яке пере-
давалося від нібито проміння чис-
ленних соняшників та калини у 
вазах на столах й гарної декора-
ції, дерев’яного плота з квітами і 
глечиками на сцені, синьо-жовті 
прапори й кульки на стінах. Залю 
заповнили молоді люди, більшість 
була у вишиванках.

Концерт розпочали ведучі Роман 
Гоцяк і Олексій Токар, які сказа-
ли‚ що на свято з’їхалися українці з 
різних місцевостей Бельгії і запро-
сили учасників фестивалю на сце-
ну. 

Вітали присутніх Тимчасовий 

повірений України в Бельгії Посол 
Aндрій Кузьменко та І. Матичак. 
Мене запросили передати вітан-
ня земляків з Cіднею в Aвстралії. 
Говорила і Л. Димнич. Заспівали 
гимн України і почався концерт 
показом відео запису співака Віо-
рела Котика з Києва, який мав при-
їхати до Aнтверпену, але не спро-
мігся.

Відтак виступали співаки та 
співачки з народними та автор-
ськими піснями Aнна Нефьодова 
в супроводі гітари, Мaрія Янов-
ська та Наталія Москаленко, Оле-
на Цимбалюк та Нaдія Ріяґі, хор 
„Cвітанок“ з Брюселю‚ Ірена Хап-
ко, В’ячеслав Милка з Білої Церк-

ви‚ Василь Панько з Івано-Фран-
ківщини‚ один з ведучих програми 
О. Токар та наймолодша учасниця 
Марта Матичак.

Несподіванкою став виступ гурт-
ка білорусів з піснею про трьох 
закарпатських січовиків. Концерт 
закінчився виступом гуртка „Голос 
Рака“ (Данило Бойко, Ігор Хохоляк 
і Кирило Когут). 

Учасникам фестивалю нада-
ли почесні грамоти і книжку 
„Різдв’яні звичаї“, яку написали 
Ольга Вербенець й Віра Манько з 
Львова. Л. Димнич вручили кити-
цю квітів. 

Приїхали 25 художників
Євген Цимбалюк

ДУБНА‚ Рівненська область. – 25 художників з Украї-
ни, Сирії, Молдови та Ісляндії стали учасниками міжна-
родної виставки „Краєвиди Волині“, офіційне відкриття 
якої відбулося 1 травня в Дубенському замку.

Виставка проходить під патронатом ЮНЕСКО та при 
сприянні українських меценатів, культурологів і мисте-
цтвознавців.

Нинішня витавка особлива тим, що картини будуть 
не лише експонатами в музеях, ґалеріях і замках України 
та за кордоном, але й стануть предметами благодійного 
авкціону для підтримки українського війська.

На сцені Фестивалю української пісні. (Фото: Марічка Галабурда)

Афіша Фестивалю української пісні 
в Антверпені.

Під час виставки в Дубенському замку. (Фото: Євген 
Цимбалюк)

Українці Польщі пишалися Денисенком
Ярослав Стех

Т О Р О Н Т О .  –  На 
у кра їнських ф е с ти-
валях пісні і танцю в 
Польщі люди познайо-
милися з прекрасним 
співаком-басом Воло-
димиром Денисенком. 
Його співоча творчість 
була одним з найбіль-
ших творчих досягнень 
тодішнього культурно-
го процесу. В. Денисен-
ко в цьому періоді нео-
дноразово довів своїм 
талантом і почуттями, 
що є людиною з бага-
тою українською мис-
тецькою душею, яка 
здатна була відчу ти 
глибинні почуття сво-
їх братів і допомагати 
їм звільнитися від вну-
трішніх переживань, 
якими вони були боліс-
но доткнуті після зло-
чинної акції ,,Вісла’’. 

На жаль, В. Денисен-
ко світової артистич-
ної слави не досяг, правдоподібно через 
неприхильні умови для молодого україн-
ця в тодішній Польщі. Він народився 1930 
року в місті Хожув-Батори біля Катовиць. 
Закінчив технічну школу в Битові і звід-
си поступив на навчання в оперну сту-
дію у Вацлава Бжезінського, який передба-
чав велику співочу кар’єру талановитому і 
вродливому співакові. Про перші виступи 
В. Денисенка схвально писала преса. Йому 
неустанно пропонували нові оперні партії і 
він їх успішно виконував. 

Тодішня партійна газета ,,Трибуна люду’’, 

п о в і д о м л я ю ч и  п р о 
прем’єру опери Джу-
зепе Верді ,,Макбет’’ на 
сцені Вроцлавського 
театру (1964 рік)‚ писа-
ла: ,,На перший плян 
висувається Володимир 
Денисенко. Протягом 
останніх кількох років 
він став співаком висо-
кої кляси, його густий 
бас якнайкраще від-
повідає драматичному 
характереві партії Мак-
бета, а широкий дія-
пазон голосу дозволяє 
йому вільно виконува-
ти цю складну партію, 
написану для барито-
на’’. Його вихід на сцену 
завжди викликав бурю 
оплесків. 

Згодом я намагався 
дізнатися, де перебуває 
В. Денисенко і яка його 
доля. Якщо хтось має 
докладніші дані про В. 
Денисенка, буду вдяч-
ний за доповнення моїх 
відомостей про визна-

чного оперного співака. 

Від редакції. Вікіпедія повідомляє, що 
Володимир Денисенко народився 25 травня 
1931 року в Хожуві, в родині Івана і Марії 
з дому Степанець, на сцену Вроцлавської 
опери вийшов у 1950 році. Співав також 
у оперних театрах Варшави, Битома, 
виступав у США, СРСР, Румунії, Німеччи-
ні, Чехословаччині, Швеції, Туреччині, мав у 
своєму репертуарі 40 ролей. Після 30 років 
театрального життя у 1980 році пішов зі 
сцени і жив у Варшаві. 

Володимир Денисенко (1953 рік)
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День Незалежности відзначили діяспорні українці

РІО-ДЕ-Ж АНЕЙРО, Бразилія

Марта Осадца

Посольство України у Федера-
тивній Республіці Бразилія пові-
домило‚ що у рамках ініціятиви 
„Наші кольори“ Архидієцезія Ріо-
де-Жанейро на прохання Посла 
України в Бразилії Ростислава Тро-
ненка 24 серпня освітила монумент 
Христа Спасителя у національні 
кольори України. 

Одночасно у Куритібі під час 
святкування Дня Незалежнос-
ти України та Національного дня 
української громади Бразилії уряд 
штату Парана освітив в українські 
кольори урядовий Палац Іґуасу.

Статуя Ісуса Христа в синьо-жов-
тому світлі.

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ

Осип Рожка

24 серпня у головній залі Україн-
ського Освітньо-Культурного Цен-
тру українська спільнота вшану-
вала 24-ту річницю відновлення 
Незалежности України. 

Сцену прикрашав великий дер-
жавний герб України, на тлі яко-
го виструнчилися прапоронос-
ці Спілки Української Молоді та 
Пласту з своїми прапорами. Дми-
тро Терлецький, співак з хору 
„Прометей“‚ розпочав виконання 
гимнів США та України, яке підхо-
пили всі присутні.

Іван Яворський, голова укра-
їнського громадського комітету 
Філядельфії, відкрив свято і запро-
сив присутніх вшанувати хвили-
ною мовчанки всіх полеглих вої-
нів за українську державу. Дарія 
Мединська прочитала Деклярацію 
Незалежности України.

Парох Української православної 
катедри св. Володимира о. Тарас 
Науменко у щирій молитві закли-
кав Божого благословення молодій 
українській державі, згадав заги-
блих та ранених.

Ведуча Уляна Мазуркевич при-
вітала присутніх словами Василя 

Симоненка: „Народ мій є! Народ 
мій завжди буде! Ніхто не пере-
креслить мій народ!”. Вона пред-
ставила головного доповідача 
вечора, члена редакційної коле-
ґії  популярного філядельфій-
ського часопису „Тhe Philadelphia 

Inquirer”, журналістку Труді Рубин‚ 
яка подякувала за можливість 
виступити перед українською гро-
мадою і сказала, що її родина похо-
дить з Межиріч на Рівненщині, а 
на початку ХХ ст. виїхала до США. 

Т. Рубин засудила позицію Воло-

димира Путіна щодо України і його 
політику в Росії‚ підтвердила під-
тримку летального озброєння для 
України. Ведуча вручила допові-
дачці книгу історика Ореста Суб-
тельного „Історія України” з відпо-
відною присвятою.

Заслужений український чолові-
чий хор „Прометей”, виступив під 
батутою маестра Романа Кучар-
ського, при акомпаніяменті пія-
ністки Ірини Зварич виступив з 
піснями. 24 співаки в козацьких 
строях робили могутнє і позитив-
не враження.

Уляна Мартинюк на скрипці, а 
Люба Щуйко на фортепіяні вико-
нали композицію Василя Безкоро-
вайного „Українські думки”. Оби-
дві, а до них приєдналася Любов 
Сєрова-Амстед з скрипкою, аком-
паніювали солістці Юлії Ст у-
пень, яка виконала популярну в 
Україні пісню Тараса Петриненка 
його власної композиції „Господи, 
помилуй нас”.

Кінцеву молитву виголосив о. 
Тарас Лончина, парох Української 
католицької церкви св. Йосафата у 
Трентоні, Ню-Джерзі.

Біля 400 присутніх на держав-
ному святі вийшли із цієї імпре-
зи духово зміцненими, бажаючи 
молодій державі вистояти в сучас-
них гірких випробуваннях.

Ведуча Уляна Мазуркевич вручає доповідачці Труді Рубин (зліва) дарунок в 
імені громади. (Фото: Борис Павлюк)

ЛІГАЙТОН, Пенсильванія

15-16 серпня на оселі Організації 
Державного Відродження України 
(ОДВУ) ім. Олега Ольжича відбув-
ся 23-ий фестиваль на честь Дня 
Незалежности України. Фестиваль 
відкрила Уляна Процюк і на сцену 
запросила Українських Американ-
ських Ветеранів (Пост 42 ім. Дже-
ка Паленса з Бетлегему, Пенсиль-
ванія) та ансамбль „Казка“, який 
заспівав гимни США та України.

Голова Центральної управи 
ОДВУ Олександер Процюк приві-
тав присутніх, побажав всім при-
ємного побуту на фестивалю і 
представив гостя – Дойл Гефлі з 
уряду штату, котрий розповів про 
дії для добра України.

Програму фестивалю провади-
ли двома мовами Павлина Голо-
вяк та У. Процюк. Мистецьку про-
граму відкрито традиційним „При-
вітом“ у виконанні танцювально-
го ансамблю „Казка“. Опісля тан-
цювальний ансамбль „Іскра“ вико-
нав в’язанку українських народ-
них танців, переплетану грою 
скрипальки Інеси Тимочко-Декай-
ло. Софія Петула дзвінким голосом 

заспівала дві пісні. Суботню про-
граму закінчено „Гопаком“ у вико-
нанні обох танцювальних ансамб-
лів. Увечорі відбулася забава під 
гру Володимира Сизоненка.

16 серпня в каплиці св. Андрія 
відслужив Літургію о. Володимир 
Баран‚ парох Української католиць-
кої церкви св. Володимира в Пал-
мертоні, Пенсильванія. Співав хор 
з церкви св. Марії з Макаду, Пен-
сильванія. 

Програму відкрито виконанням 
гимнів‚ а опісля передано даток 500 
дол. голові Злученого Українсько-
го Американського Допомогового 
Комітету д-р Ларисі Кий на допо-
могу потерпілим в Україні.

Окрім уже згаданих виконавців 
виступили наймолодші танцюрис-
ти при Українській православній 
церкві св. Марії в Алентавні, Пен-
сильванія, під керівництвом Воло-
димира Малиничика. Ігор Декай-
ло на скрипці зіграв кілька пісень. 
Андрій Мудрагель в козацькому 
одязі розповів про історію коза-
цтва. 

Наступний фестиваль призначе-
но на 20-21 серпня 2016 року.

Прес-служба ОДВУ

Відкриття свята у Лігайтоні‚ Пенсильванія. (Фото: Павло Стецина)

ВОТЕРВЛІТ, Ню-Йорк

Микола Філь 

Українські священики з міст 
Вотервліт, Коговз і Трой разом у гро-
мадою 23 серпня відзначили День 

Незалежности України.
Усі зібралися біля пам’ятника Тара-

сові Шевченкові, щоб разом помоли-
тися за спокій в Україні та урочисто 
піднести на щоглу прапор України. У 
святі брали участь віце-консул Укра-
їни в Ню-Йорку Костянтин Ворона і 
посадник Вотервліту Майкл Менінґ.

Учасники свята біля міської ради Вотервліту.
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Передплачуйте і читайте „Свободу“
• 120 років на службі діяспорi

• найповніша інформація з життя українських громад в Америці

• електронний архів – www.svoboda-news.com

Річна передплата – $90.
Додайте лише $5 і матимете обидві версії – паперову і електронну

Відділ передплати:         973-292-9800 дод. 3042

Бойки зустрілися на святі
Василь Романчук 

ТУРКА‚ Львівська область. – 6-9 
серпня відбувся III Світовий кон-
ґрес представників бойків – людей 
неспокійної вдачі, талановитих, 
веселих, трохи впертих й особли-
вих. Періодичні зібрання представ-
ників цієї етнічної групи українців, 
починаючи з 1992 року‚ відбува-
ються у чарівному куточку Карпат. 

На конґрес з’їхалися делеґації з 
Львівщини, Закарпаття і Прикар-
паття, інших реґіонів України, в тім 
числі й з Донеччини‚ а також бойки 
з Великої Британії, Канади, США, 
Польщі та Словаччини. 

Офіційне відкриття конґресу 
відбулось 6 серпня. Сотні людей у 
національних строях з державними 
прапорами та національною симво-
лікою під марші духової оркестри 
прямували до головної площі міс-
та – майдану Тараса Шевченка, щоб 
покласти до підніжжя пам’ятника 
квіти. З вітальним словом до при-
сутніх звернувся заступник голо-
ви обласної державної адміністрації 
Юрій Підлісний. Він прочитав при-
вітання Президента України Петра 
Порошенка, в якому було високо 
оцінено внесок бойків у розбудову 
української держави, збереженні та 
примноженні духовних і національ-
них традицій народу.

У програмі конґресу були нау-
ково-практичні конференції, кру-
глі столи і дискусійні клюби, ціка-
ві зустрічі й презентації, вистав-
ки, літературні читання, концерти 
самобутніх колективів, подорожі, 
спортові змагання і турніри, май-
стер-кляси.

Знаковою подією стало урочисте 
підняття державного прапора Укра-
їни на найвищій вершині Карпат на 
Львівщині – горі Пікуй і запален-
ня тут смолоскипа конґресу, з яким 
здійснено похід населеними пунк-
тами Турківщини. Чимало учасни-
ків форуму взяли участь у мандрів-
ках по „Золотому кільці Бойківщи-
ни”, до витоків Дністра та до села 
Либохора, де встановлено хрест 

„Шлях християнства в Україну”.
Група учасників конґресу побу-

вала на горі стрілецької слави – 
Маківці, що на Сколівщині‚ та на 
батьківщині Івана Франка – у Нагу-
євичах.

Були відслужені Літургії в храмах 
міста, а також Молебні біля фіґу-
ри Матері Божої та стенду „Небес-
на сотня”.

На конференцію „Національно-
визвольна боротьба українського 
народу, якій немає кінця” її органі-
затори запросили бійців батальйо-
ну ОУН, які воюють на сході Укра-
їни. Виступив на форумі багатоліт-
ній політв’язень сталінських табо-
рів, відомий політик і громадський 
діяч Левко Лук’яненко. Слухали 
присутні розповідь родину Комар-
ницьких з окупованого Донецька, а 

їхня землячка Галина Лисенко приї-
хала на конґрес з своєю новою збір-
кою поезій, одну з яких „Бойківська 
ностальгія” прочитала перед учас-
никами літературного об’єднання 
„Письменники Бойківщини”.

Цікаво пройшло засідання круг-

лого столу в Борині на тему „Роз-
виток кооперації на Бойківшині: 
минуле, сучасне, майбутнє”. Голо-
ва навчально-виробничого центру 
„Вулкан”, на базі якого й проходи-
ло це зібрання, Богдан Комарниць-
кий поділився досвідом успішно-
го відродження кооперації на цьо-
му терені. За вагомий внесок у від-
родження кооперативного руху в 
Галичині директор департамен-
ту аґропромислового комплек-
су обласної адміністрації Наталія 
Хмиз та голова Турківської район-
ної ради Володимир Лозюк нагоро-
дили Б. Комарницького почесними 
грамотами.

Б. Комарницький організував 
навчально-виробничий центр „Вул-
кан” для місцевої молоді, виділяє 
своїм вихованцям стартовий капі-
тал для відкриття приватного під-
приємництва. Він узявся за переза-
хоронення вбитих в 1940-их роках 
енкаведистами вояків УПА. Нині 
на могилі в селищному парку висо-
чить величний пам’ятник героям, 
які віддали життя за волю України.

 Останній день конґресу зібрав у 
чарівній долині неподалік Турки, де 

облаштовано Співоче поле, тисячі 
людей на свято мистецтв „Відлун-
ня Бойківського краю”, яке відкрив 
голова Міжнародного товариства 
„Світовий конґрес бойків” та Коор-
динаційного центру Петро Косаке-
вич. Вітали учасників свята голо-
ва Товариства „Бойківщина” Вели-
кобританії Ніна Гринаш, а також 
керівники области та району. 

За традицією свято мистецтв 
розпочали трембітярі, а відтак сце-
ною заволоділи ансамблі з Розлу-
ча, Бітлі, Рикова і Вовчого‚ хор зі 
Стрия. Були запальні бойківські 
танці й коломийки, грали дримба-
рі, цимбалісти та скрипалі. У тор-
гових рядах були вишиванки, бой-
ківські сувеніри, картини, кни-
ги бойківських авторів, вироби 
прикладного мистецтва. Учасни-
ків свята частували старовинними 
бойківськими стравами, бринзою 
та медом.

Під бурхливі овації юнаки і дівча-
та в національних строях внесли 
100-метровий державний прапор, 
як символ єдности усіх етнічних 
спільнот України. Величаво звучав 
державний гимн України. 

Про початок свята мистецтв сповістили трембітярі. (Фото: Василь 
Романчук) 

Сири виробляє у Борині подружжя Комарницьких.

Фінал свята мистецтв „Відлуння Бойківського краю”.
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У Слов’янську створений центр психологічної допомоги  
Марта Фаріон

ЧИКАҐО. – З ініціятиви Національного уні-
верситету „Києво-Могилянська Академія“, 
при участі Мальтійської міжнародної служ-
би допомоги з підтримкою Німецької гумані-
тарної допомоги, створений Центр психоло-
гічної допомоги постраждалим від військово-
го конфлікту, в якому безкоштовну професій-
ну психологічну допомогу отримують мешканці 
Слов’янська і населених пунктів, що знаходять-
ся поблизу міста, а також всі вимушені пересе-
ленці.
 Про це 29 серпня повідомив заступник керів-

ника Центру досліджень конфліктів та психо-
аналізи та викладач катедри психології акаде-
мії Сергій Богданов під час громадської акції 
соціяльно-психологічного та інформативного 
спрямування для дітей і дорослих під назвою 
„Будівництво міста щастя“. 

У центрі безкоштовну професійну психо-
логічну допомогу вже отримують мешканці 
Слов’янська і населених пунктів, що знаходяться 
поблизу міста, а також всі вимушені переселен-

ці. Психологи, які працюють з дітьми з Донбас-
су, стверджують, що діти важко адаптовуються 
до нового оточення, у них помітне сповільнення 
розвитку, а ще проблеми сну і заїкання.

Ще 3 липня Міністер освіти і науки України 
Сергій Квіт повідомив, що  психологи співпра-
цюють з дітьми шкільного та дошкільного віку. 
Таким чином на базі навчальних закладів східніх 
та центральних областей України наразі існують 
спеціяльні реабілітаційні програми з адаптації та 
реінтеґрації дітей у соціяльне життя.

На базі Києво-Могилянської академії створе-
но катедру психології. „У першу чергу ми пля-
нуємо створити базу навчання саме практичних 
психологів, а не теоретичних, які б після навчан-
ня змогли одразу співпрацювати та реально 
допомагати постраждалим сім’ям“, – зазначив 
президент університету Андрій Мелешевич. 

У майбутньому експерти плянують створи-
ти додаткову програму з реабілітації військових. 
„На жаль, вітчизняні психологи не мають досві-
ду роботи з поствоєнними травмами. Таким 
чином наразі ми інтенсивно готуємо фахівців, 
аби по закінченню військових дій оперативно та 

кваліфіковано надати допомогу українським вій-
ськовим“, – підсумував А. Мелешевич.

Марта Фаріон – голова Києво-Могилянської 
Фундаціїї, Чикаґо.

Президент університету Андрій Мелешевич. 
(Фото: НаУКМА)

гри і ліквідація корупції.
5. Щоб правил гри дотримували-

ся – потрібна судова система.
6. Щоб була судова система – 

потрібні розумні закони.
7. Щоб були розумні закони – 

потрібна ефективна політична сис-
тема.

8. Щоб з’явилася ефективна 
політична система – потрібне сус-
пільство громадян, а не телепнів, 
які голосують за гречку чи обира-
ють владу емоціями.

9. Вибори – це не спосіб отри-
мання матеріяльних благ, а спосіб 
отримання правил гри, які дають 
можливості для одержання мате-
ріяльних благ. Вибір – це особис-
та відповідальність, коли вибираю-
чи, людина розуміє, що від її вибо-
ру напряму залежить її добробут і 
безпека.

Цей альґоритм призведе до ство-
рення ефективної держави, яка 
володітиме ресурсами. Держава 
буде триматися не так на кланах і 
зовнішній підтримці, як на інсти-
тутах.

І тільки потім з’явиться шанс на 
звільнення та реінтеґрацію окупо-
ваних територій.

І станеться це після того, як 
Московія ослабне настільки, щоб 
наш визвольний похід не перетво-
рився на бійню.

Поки ми не маємо досить ресур-
сів, потрібно зосередитися не на 
захоплених територіях, а на собі. 

Реформи, модернізація, державні 
інститути.

Окуповані території треба бльо-
кувати, населення звідти вивозити, 
гроші витрачати не на підтримку 
окупованих територій, а на пересе-
ленців.

Звичайно, може статися форс-
мажор, і Московія завалиться сама, 
без всякої війни. Таке, в принци-
пі можливе, але Україна повинна 
будувати свою стратегію виходячи 
з найбільш несприятливої прогно-
зи, помноженої на два.

Перемога для України – це не пра-
пор над донецьким райхстаґом і не 
парада у Севастополі. Перемога для 
України – це процес, який призведе 
до створення сильної держави, яка 
ґарантує дотримання прав людини 
і в якій громадяни зможуть реалізо-
вуватися на благо своє і благо спіль-
не.

(Львівський культурологічний 
 журнал „Ї“)

Олексій Заводюк – український 
публіцист‚ блоґер‚ експерт з питань 
Донбасу, Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Переможний альґоритм...

„Відведення важкого озброєння 
від лінії зіткнення, передбачене мін-
ськими угодам, залишилося частко-
вим: озброєні групи та українські 
збройні сили продовжили застосо-
вувати міномети, гармати, гавбиці, 
танки та системи залпового вогню 
у щоденних боях та артилерійських 
перестрілках уздовж лінії зіткнен-
ня“, – йдеться у доповіді.

В ній також йдеться, що протя-

гом звітного періоду більша частина 
втрат серед цивільного населення в 
результаті обстрілів прийшлася на 
території, контрольованій озброє-
ними групами.

„Ситуація в України продовжува-
ла ускладнюватися через триваючі 
бойові дії в окремих районах Доне-
цької та Луганської областей, які 
за повідомленнями підживлюються 
присутністю та триваючим прито-
ком чужинських бойовиків та най-
новішого озброєння та боєприпасів 
з Російської Федерації. Занепокоєн-
ня також викликає те, що Російська 

Федерація продовжила надсилати 
конвої білих вантажівок без повної 
згоди або інспекції України; їхній 
точний пункт призначення та зміст 
неможливо достеменно перевіри-
ти“, – йдеться в доповіді.

В доповіді ООН також зазнача-
ється, що незважаючи на створен-
ня веб-порталу для подання зая-
вок і отримання дозволів на інтер-
неті, тимчасовий порядок, затвер-
джений Урядом України, продо-
вжує суворо обмежувати свободу 
пересування. Через довгі черги на 
пунктах пропуску протягом три-

валого часу люди змушені залиша-
тися в зонах, де вони наражають-
ся на ризик обстрілів, або шукати 
альтернативні шляхи, які можуть 
бути заміновані або містити вибу-
хонебезпечні пережитки війни.

„Приблизно 3 млн. осіб продо-
вжують проживати на підконтр-
ольній „Донецькій народній рес-
публіці“ та „Луганській народній 
республіці“ території, позбавлені 
захисту від порушень та утисків 
прав людини зі сторони озброєних 
груп та їх прихильників“, – зазнача-
ється в доповіді. (РБК-Україна)

(Закінчення зі стор. 1)

На Донбасі...
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погано? Що він може запропонува-
ти? (…) 

Його пропозиція може звучати 
наступним чином: якщо коаліція 
змінить свій фронт щодо Б. аль-
Асада і повністю зосередиться на 
зовнішньому ворогові (ІДІЛ), то ми 
цілком можемо з нею співпрацю-
вати. Але це поставить у незручне 
становище Барака Обаму та інших. 
З якого їм дива втрачати своє 
обличчя, змінювати свою політику 
і відмовлятися від своїх слів? Вони 

не збираються цього робити. Пер-
ше ж посилення військової присут-
ності Росії в Сирії на боці Б. аль-
Асада і проти ІДІЛ викликало аж 
ніяк не вдячність з боку американ-
ців, а критику і додаткове невдово-
лення. (…)

Найголовніша допомога, яку В. 
Путін теоретично може надати в 
Сирії – це направлення військового 
контингенту для боротьби з Іслам-
ською державою. Але в Сирії гібрид-
на війна не пройде. У Сирії потрібно 
воювати, тому що армія ІДІЛ – це не 
Збройні сили України. Це армія, яка 
до гібридної війні не пристосована і 
таких тонкощів не розуміє. (…) Тоб-

то, Росія повинна не комсомольців і 
добровольців посилати в Сирію, як 
це відбувається в Донбасі, а вели-
ку армію. І воювати там треба дов-
го і наполегливо. (…) В. Путін свою 
армію у Сирію ніколи не відпра-
вить. Це абсолютно виключено. Це 
не Україна. Воювати в Україні – це 
для росіян зрозуміло. Але воювати 
в якійсь Сирії? Та ще й разом з аме-
риканцями? Цього в Росії не зрозу-
міє жоден чоловік. Така психологія 
російської людини. (…) 

Так що ж може зробити В. 
Путін в ООН? Про Україну гово-
рити немає чого, треба говорити 
про Сирію. Але що саме? Біженців 

ми прийняти не можемо, в коаліції 
брати участь не можемо (тому що 
вона не піде на наші умови) і вою-
вати своїми силами в Сирії Росія 
вже точно не буде.

В такому випадку залишають-
ся лише загальні розмови про союз 
всіх держав, про боротьбу з терориз-
мом, про те, що ми готові приєдна-
тися, що потрібно підтримати закон-
ний уряд Сирії. Але змінити реаль-
ну ситуацію подібна мова не зможе. 
Вона надає можливість відстояти в 
ООН, зірвати якісь оплески, ввічли-
ві посмішки і викрутитися з ситуа-
ції. Але ніякого реального політич-
ного просування це не дасть.

(Закінчення зі стор. 1)

Що скаже Путін...
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Війна на сході об’єднала турботами усю Україну
Виставку вивезли з війни

Світлана Орел

КІРОВОГРАД. –  Напередодні Дня 
незалежности у обласному худож-
ньому музеї відкрилась незвичай-
на виставка „Евакуйована колекція“. 
Її унікальність полягає не стільки у 
речах, які там представлені, а це – 
вишиті жіночі сорочки,  орнаменто-
вані також вирізуванням та вишив-
кою білим по білому, оздоблені окса-
митом корсетки, спідниці, пояси, – 
скільки способом, яким вони потра-
пили на виставку. 

Ще зовсім недавно ці речі перебу-
вали у Єлизавети Главацької з Ста-
робільська на Луганщині. У тих кра-
ях проходили бойові шляхи добро-
вольчого батальону „Айдар“, боєць 
якого Микола Павлюченко, поба-
чивши цей  етнографічний скарб 
і побоюючись, що він загине від 
обстрілів,  викупив його у власниці.

М. Павлюченко – голова право-
захисного товариства „Базавлуцька 
січ“, організатор дитячого козацько-
го фестивалю „Драна кохта“, ініція-

тор акції із  впорядкування старих 
занедбаних кладовищ „Піднімемо 
дідівські хрести“, автор пам’ятного 
знаку лікарям на території Цен-
трального шпиталю в Києві, які 
рятували майданівців, врешті герой 
війни, який врятував  від загибелі 
кілька десятків побратимів. 

 У речах, представлених на 
виставці, поєднуються риси  народ-
ного вбрання  Київщини та Полтав-
щини. 

Врятована колекція народного 
одягу разом з фраґментами вистав-
ки „Земля Мамаїв“,  увійшла до все-
українського виставкового проєкту 
„Скарби родоводу України“, органі-
зованого Науково-дослідним відді-
лом народного мистецтва та фолк-
льору Національного музею народ-
ної архітектури та побуту, громад-
ською організацією „Спільна дія“ 
з підтримкою благодійного фонду 
„Добротвір“. 

Кіровоградський обласний худож-
ній музей став першим на шляху 
мандрівної експозиції по Україні.

Привітали бійців з Днем Незалежности
Олена Любінецька

ХАРКІВ. – Добровольці  мережі 
„Вільні люди“ 1 вересня повернули-
ся з чергового рейду зоною війни. 
За кілька днів харків’янам вдалося 
подолати маршрут від Покровсько-
го до Мар’їнки, Пісків, Авдіївки, 
Дзержинська в Донецькій облас-

ті, далі до Лисичанська, Сєвєродо-
нецька, Кримського в Луганській 
області.

Вони привітали вояків з Днем 
Незалежности і відвезли до війська 
70 комплектів уніформи, ґенерато-
ри, мило, рукавиці, намети, іграш-
ки для дітей, інші речі‚ багато про-
довольства. 

До воїнів приїхали кіномистці
Євген Цимбалюк 
 
РІВНЕ. – Перебування на військо-

вому полігоні головного героя філь-
му „Той, хто пройшов крізь вогонь“ 
Дмитра Ленартовича як бійця, що 
опановує військову підготовку, ста-
ло приводом для творчого дійства 
для усіх військовослужбовців. 29 
серпня на полігон завітали режи-
сер Михайло Ільєнко, актор Олексій 
Колесник, а на місці до них приєд-
нався Д. Ленартович. 

М. Ільєнко зазначив: „Цю кіно-
стрічку ми показували нашим бій-
цям у  захисних спорудах в  Пісках, 
Щасті та  інших місцях вздовж лінії 
розмежування. Я дійсно побачив, 
що ми з українським кіном і словом 
підтримки дуже потрібні нашим 
захисникам. Тому цього разу вирі-
шили поїхати на захід України. Голо-
вна ідея, яку доносимо до глядачів‚ 
це вільний український дух, готов-
ність боротися за себе, свою волю 
і життя“. 

Вшанували пам’ять вояка
Євген Цимбалюк

БОРБИН, Рівненська область. – 
На фасаді сільської школи відкри-
то 12 липня меморіяльну дошку (на 
фото) на честь 22-річного Петра 
Полицяка, випускника школи, вій-
ськовослужбовця 80-ої аеромо-
більної бриґади, який вибрав собі 
позивний „Чорний“ і загинув, захи-
щаючи Донецьке летовище.

Він героїчно тримав оборону, аж 
доки, обстріляний артилерією сепа-
ратистів, не опинився під бетонни-
ми завалами. За кілька днів перед 
загибеллю П. Полицяк виніс з поля 
бою пораненого бійця і разом з 
однополчанином півтора кілометра 

доправляв його до медичної части-
ни під ворожим обстрілом. 

Десантний мотоцикл зі Сміли 
Олександер Вівчарик

СМІЛА, Черкаська область. – Рік 
тому у „Свободі” вже була надруко-
вана моя замітка про винахідника з 
Сміли Миколу Тарановського, який 
створив ряд корисних пристроїв та 
механізмів. Після початку війни з 
Росією він пристосував мотоцикл 
для потреб прикордонних військ, 
створив мотоцикл-штурмовик з 
мінометом, а також мотоцикл для 
десантників. Він компактний, лег-
ко складається, важить близько 

70 кілограмів. Вояк зможе закину-
ти його собі на спину і пробратися 
там, де ніяка техніка не пройде. 

Майстер дослідні зразки цих 
мотоциклів показав усім зацікавле-
ним фахівцям. Схвалили їх і демо-
білізовані воїни, котрі пройшли 
війну на сході України. 

В Аґенції реґіональної підтрим-
ки підприємництва та інвестицій 7 
серпня відбулася зустріч директо-
ра Громадської спілки Євгенія Глє-
бова з уже директором мотоциклет-
ної компанії „Сміла-мото” М. Тара-

новським, на якій обговоре-
но залучення інвестицій для 
виготовлення спеціялізова-
них мотоциклів для військо-
вих, пожежників, лісівників.

Нара зі ,  М.  Таранов-
ський розглядає можливість 
патентування власних роз-
робок. До того ж, виробни-
цтво цього невибагливо-
го транспорту в Смілі може 
поліпшити економіку міс-
та, зменшити безробіття. 
Аґенція взяла під особисту 
контролю пошук інвесторів 
для здійснення проєкту.

Українські вояки з подарунками. (Фото: Олена Любінецька)

Микола Тарановський зі своїми розробками.
(Фото: Олександер Вівчарик

Гості воїнів (зліва): Михайло Ільєнко, Дмитро Ленартович та Олексій 
Колесник. (Фото: Євген Цимбалюк)

На виставці в Кіровоградському обласному художньому музеї.

Меморіяльна дошка на честь  
Петра Полицяка.
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НОВІ ВИДАННЯ                                                                                                                                        

За завісою радянської науки 
Любов Багацька

Лев Хмельковський. „12 років біля 
науки“. Київ: „Смолоскип“, 2014. 120 
стор. Ціна 8 дол.

За радянських часів в Україні дія-
ло відділення Науково-дослідно-
го інституту техніко-економічних 
досліджень у хемічній промисло-
вості, яке займалося науково-тех-
нічною інформацією і пропаґан-
дою в цій галузі і поза нею. Саме 
завдяки цьому органові новини 
науки реґулярно з’являлися у ЗМІ 
(авжеж, саме ті новини, які пови-
нні були з’являтися – про реальний 
стан речей не йдеться). Саме про 
роботу цього інституту написав Лев 
Хмельковський, якому пощастило 
в закладі попрацювати і побачити 
внутрішню кухню. 

Відхилити завісу радянської нау-
ки, такої складної і непересічної, 
та непересічного життя тих, хто 
до неї причетний, вдалося журна-
лістові, який написав спогади про 
свою роботу у цій науково-дослід-

ній установі.
Невеличка книжечка спогадів „12 

років біля науки“, що вийшла в світ 
у видавництві „Смолоскип“, має 
подвійне значення: з одного боку, 
текст приємно читати як художній 
твір – автор легко пише про склад-
ні речі; з другого боку, книжка спо-
гадів – це особливий документ 
доби, що фіксує чесноти і вади часу 
(автор говорить про 1970-1980-ті 
роки).

Попри те, що книжка називається 
„12 років біля науки“, йдеться в ній 
не лише про науку як таку, а й про 
такі речі, які характеризують радян-
ську систему в цілому: нескінченна 
і всюдисуща бюрократія, тотальна 
контроля влади над усім, постійний 
дефіцит продуктів і постійні чер-
ги, брак конкуренції, залізна завіса, 
брак доступу до інформації. Усі ці 
речі автор показує через конкретні 
ситуації, дрібниці, які характеризу-
ють цілу добу. Ось деякі з них.

Дослідників в установі, про яку 
пише Л. Хмельковський, за його 
словами, утримували заради збе-
реження її статусу як науково-
дослідної: „Насправді науки тут і 
близько немає, зате є група людей, 
які мають непогану платню як кан-
дидати наук і поволі готують свої 
докторські дисертації“. При цьо-
му вони дбають і про дисертацію 
для свого очільника. Хто працював 
у такій установі? Значною мірою 
у складі перебували „жори, лори 
і суки“: „Жони Отвєтствєнних 
Работніков“, „Любовниці Отвєт-
ствєнних Работніков“ і „Случайно 
Уцелєвшиє Кадри“. Автор належав 
до останньої категорії, тому що у 
1974 році був звільнений з редак-
ції обласної газети „за ідеологічну 
несумісність з політикою партії“. 
Поруч з ним працювали колиш-

ній політичний в’язень сталінської 
доби Павло Алексеєв і письменник 
Василь Захарченко, який щойно 
тоді повернувся з каторги бреж-
нєвського часу. 

Автор пише: „Мені пощастило 
працювати поряд з обдарованими, 
ініціятивними людьми, які зніма-
ли документальні фільми, готува-
ли виставки і макети-експонати для 
них, друкували найрізноманітніші 
довідники, організовували галузеві і 
міжнародні конференції, робили ще 
багато чого і за кожною такою спра-
вою стояли віддані її виконавці. Я 
пишу не про них, а про стиль жит-
тя того часу, який називався розви-
нутим соціялізмом, а тепер – застій-
ними роками“. 

Kонтрастно, смішно й водночас 
сумно виглядає епізод, коли праців-
ники науково-дослідного інституту 
– кандидати наук! – йдуть на завод 
…консервувати зелений горошок!

Чи займалися там наукою і про-
паґандою? Так, бувало, коли лишав-
ся час після кави, перекурів, полю-
вань на продукти й речі першої 
необхідности в чергах, роботи дру-
жинниками, відвідування занять з 
політпрограми. 

Л. Хмельковський також розпо-
відає про наукові конференції і тих, 
хто на них виступав: „Одні про-
мовляли з великим зацікавленням 
у видобутку фосфатів, а інші дба-
ли лише про зазначення доповіді 
у протоколі конференції та вклю-
чення її у збірник, який за традиці-
єю мав бути виданий“. Вже минуло 
майже півстоліття, а чи сильно змі-
нився підхід до цієї справи в Укра-
їні?

Цікаво й кольоритно описує 
автор численні відрядження, в які 
доводилося їздити як у справах, так 
і щоб гроші не пропали. „Москва 

виділяє гроші на відрядження, які 
самі вони вже не встигають вико-
ристати до кінця року. Треба кудись 
їхати. Якщо не використаємо асиг-
нування на відрядження, то на 
наступний рік нам виділять меншу 
суму“, – казало начальство, і дово-
дилося їхати. Книжка містить чима-
ло жвавих і колоритних розпові-
дей із різних куточків безкрайого 
Радянського Союзу. 

А ще з книжки, окрім життя 
біля науки, можна дізнатися про 
контрабанду і „відкати“ в Радян-
ському Союзі, грошові премії, які 
насправді виписували на випив-
ку для тих, хто ці премії випису-
вав; а ще про те, як колектив роз-
поділяв слова скорботи на похоро-
ни, „прийомні дні“, коли на робо-
ті „приймали“ чарку‚ копіюваль-
ну машину, яку контролювало КҐБ 
і яка леґально працювала на Аме-
рику і звичайно ж про цензуру: 
„На сторожі стояла цензура. Адже 
в СРСР не було жодних катастроф, 
не було алкоголіків і наркоманів, 
не було психічно хворих і ліка-
рень для них. Ми жили в оточенні 
численних заборон як у райсько-
му саду, виглядаючи, чи не видно 
ще сяйва комунізму на далекому 
обрії“. І все це Л. Хмельковський 
згадує з гумором, іронією, оповіда-
ючи живою мовою із характерним 
тодішнім „сленґом“. 

Що цікаво, книжка не лише дає 
досить повну картину стану тодіш-
ньої наукової сфери, а й дає змогу 
сучасним читачам переконатися, що 
за кілька десятків років, на жаль, не 
так вже й багато змінилося…

Любов Багацька з квітня 2014 
року працює на Радіо „Свобо-
да“ (Social Media Manager)‚ закін-
чила факультет психології Київ-
ського національного університету 
ім. Тараса Шевченка‚ публікується у 
провідних виданнях України.

Книгу читають на Чернігівщині
Михась Ткач

Павло Пришиба. „Моє життя“. 
Чернігів. Видавництво „Десна полі-
граф“. 2014. 480 стор.

Книга Павла Пришиби „Моє жит-
тя” має жанрове визначення „Спога-
ди”, але автор міг би по праву назвати 
цей твір художньо-документальним 
романом, який увібрав у себе най-
драматичніші, найтрагічніші сторін-
ки нашого народу за часів більшовиз-
му – цілу епоху українських змагань 
за право на самостійне життя. Твір 
автобіографічний, але в ньому широ-
кий зріз тих бід, що випали на долю 
всього українства. 

Автор, як очевидець і жерт-
ва комуністичного свавілля, прав-
диво, без пропаґандистських мітів, 
що притаманні радянській літера-
турі, подає вражаючі факти періоду 
так званої громадянської війни, Голо-
домору, репресій 1930-1937 років, 
подій Другої світової війни, учасни-
ком якої йому довелося бути‚ яскра-
во змальовує жахливі 1930-ті роки, 
так звану колективізацію і боротьбу з 
„куркульством”, коли чинився справ-
жній геноцид над селянином, коли 
родинами, цілими селами вивозили 
до Сибіру українців, а там залиша-
ли серед безлюддя, прирікши на голо-
дну смерть.

Незабутнє враження залишають 
сторінки, де автор з почуттям болю 

розповідає про арешт його, а також 
батька, про чернігівську в’язницю, де 
довелося томитися півроку, про вось-
мирічний термін заслання на північ, 
до Уралу. Ми бачимо тисячі і тисячі 
молодих хлопців і дівчат, яких везли 
туди як худобу, жахливі умови праці, 
побут, чужі простори і ліси і нестерп-
ні морози, в яких страждала україн-
ська душа, рятуючись піснею. 

Ось що він писав з цього приводу: 
„На другий чи третій вечір ми піш-
ли до так званого „червоного” клю-
бу. Там зібралася вся поселенська 
молодь. Боже, яка прекрасна наша 
молодь: хлопці та дівчата вигляда-
ли чудово! А як співали! Щось над-

звичайне! Голоси у всіх як на під-
бір, бувало, як грянуть „Летить галка 
через балку” та інших, то просто аж 
вікна дрижать, а газова лямпа гасне”.

 Вражає опис масової еміґрації у 
1943 році, коли десятки тисяч укра-
їнців, які проживали на окупованій 
території, боячись репресій з боку 
радянського режиму, змушені були 
покидати рідну землю і тікати на 
Захід, на що зважився і П. Пришиба, 
кинувши себе і свою родину на важ-
кі випробування. Ця одісея продо-
вжувалася багато років, аж поки не 
прибув у 1950-их роках до США і осе-
лився у Філядельфії. Про цю нелег-
ку подорож він розповідає досить 

детально: майже про кожний прожи-
тий день. 

Дуже ретельно автор описує укра-
їнський табір „Райнгардт Касерне“ 
в Новому Ульмі, куди родина При-
шибів прибула восени 1948 року. Не 
дивлячись на труднощі, українська 
громада намагалася триматися купи. 

„У таборі ми, як і личить україн-
цям-державникам, політичним емі-
ґрантам, влаштовували Свято Дер-
жавности 22 січня, відзначали річ-
ниці Листопадового зриву, Кру-
тів, Базару, проводили демонстра-
ції всім табором в пошану замордо-
ваних голодом у 1932-1933 роках“. 
Автор гнівно засуджує більшовиць-
кий режим, радить, як треба діяти, 
щоб Україна стала сильною і неза-
лежною державою. 

Книгу сьогодні читають на Чер-
нігівщині з великим зацікавленням 
його земляки – історики, краєзнавці, 
усі читачі.

28 квітня в Канадсько-Українсько-
му центрі центральної бібліотеки ім. 
Михайла Коцюбинського у Чернігові 
відбулася презентація книги П. При-
шиби „Моє життя“. Книга була пред-
ставлена за підсумками обласного 
літературного конкурсу „Найкраща 
книга року“ і здобула нагороду жюрі.

Книжку можна придбати за 25 дол.
‚ виславши чек до Злученого Україн-
ського Американського Допомогово-
го Комітету на адресу: UUARC, 1206 
Cottman Ave., Philadelphia, PA 19111.

Михась Ткач – головний редактор 
журналу „Літературний Чернігів”.Учасники представлення книги Павла Пришиби в Чернігові.
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національної безпеки). А щонай-
менше 20. Так, щоб розмити енер-
ґію і завжди мати можливість 
показувати результати реформ у 
другорядних сферах.

14. У ключових сферах (подат-
кова реформа, судова реформа) 
показати на практиці, що будь-які 
зміни тільки погіршують ситуацію. 
Зформувати громадську думку, що 
краще було б нічого не змінювати.

15. За допомогою знищення 
довіри до банківської системи і 
держави загалом, дискредитації 
податкової реформи забезпечи-
ти зниження привабливости еко-
номіки для зовнішніх і внутріш-
ніх інвестицій. Рішуче знищити 
малий та середній бізнес (зберегти 
великий і мікробізнес для вижи-
вання території та забезпечен-
ня майбутнього його передання 
новим „стейкголдерам“).

16. Провести швидку привати-
зацію підприємств і продаж інших 
ресурсів, що є у власності держа-
ви (народу) для позбавлення кра-
їни ресурсів на випадок перемоги 
чергової революції.

17. На кожну нову політичну 

партію або громадський рух ство-
рювати два подібних. Стимулю-
вати недовіру між громадськими 
провідниками. Змусити їх „пото-
нути“ в демократичних проце-
сах і плюралізмі. Впроваджува-
ти аґентів в будь-які громадські 
процеси для недопущення кон-
солідації. Кожного громадського 
діяча, який вимагає консолідації, 
дискредитувати неможливістю її 
досягнення.

18. Всі переговори – як зовніш-
ні, так і внутрішні – вести таємно. 
Балянсувати між інтересами різ-
них внутрішніх і зовнішніх груп.

19. Комунікацію керівників дер-
жави з народом будувати в одно-
сторонньому форматі; забезпечу-
вати розуміння у народі, що все 
йде дуже погано, буде гірше, але 
могло бути ще гірше, якби не геро-
їзм керівника. Показувати точкові 
перемоги (заарештованого коруп-
ціонера, зниження темпів падіння 
економіки тощо) для формування 
стійкого переконання в народі, що 
це більш ніж максимум, на який 
варто було розраховувати.

20. У зовнішній політиці забез-
печити десуб’єктивізацію краї-
ни. Країна має бути територією 
зовнішніх інтересів.

21. Не загострювати. Не діяти 

рішуче.
22. Не допустити самоорганіза-

ції силовиків. Для чого утилізува-
ти енерґію добровольців, підпо-
рядкувавши їх генералам з вели-
ким досвідом знищення оборо-
ноздатности.

23. Не допустити об’єднання 
поколінь. Дискредитувати бізнес-
менів серед пенсіонерів. Пенсіоне-
рів – серед молоді. Молодь – серед 
бізнесменів.

24. Не допустити пенсійної 
реформи та реформи медичного 
забезпечення.

Примітивізувати науку і осві-
ту шляхом їх поділу, впроваджен-
ня в освіту навикових стандар-
тів замість освіти, орієнтованої на 
знання/компетенції. Не допустити 
розвитку критичного мислення.

25. Посилення президентської 
вертикалі назвати децентралі-
зацією; здання територій країни 
назвати мирною угодою. Назва-
ти все це Конституцією. Продав-
лювання через парлямент назвати 
відкритим обговоренням.

26. Дискредитувати цінності: 
европейський вибір дискредиту-
вати угодами з ворогом під тис-
ком европейських партнерів; від-
критість дискредитувати змовою 
з олігархами, ворогом, корупці-

онерами; реформи дискредиту-
вати погіршенням якости життя; 
довіру дискредитувати утилізаці-
єю „нових облич“; справедливість 
дискредитувати відсутністю пока-
рань та нагородженням тих, кого 
намагалася перемогти революція.

27. Країну, яка отримала шанс 
показати світовій спільноті при-
кмети нового світу, потрібно зупи-
нити. Не допустити інновацій в 
державному управлінні. Не допус-
тити прискореної модернізації 
країни. Не допустити введення 
прямої демократії. Не допустити 
перетворення на інноваційну краї-
ну – центр міжнародної інтеґрації.

28. Не допустити, щоб громадя-
ни країни мріяли, формалізували 
об’єднуючу, спільну   мрію і віри-
ли в реалізованість стратегічного 
бачення. 

(Львівський культуро-
логічний журнал „Ї“) 

Андрій  Длі гач  –  Генера ль-
ний директор групи компаній 
„Advanter Group“‚ експерт зі ста-
тегічного плянування‚ доцент 
катедри міжнародної економі-
ки Київського Національного уні-
верситету ім. Тараса Шевченка‚ 
Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Розвалити Україну?...

Журнал „Наш Спорт“ відзначив 90-ліття „Чорноморської Січі”
Лев Іваськів

ВИПАНІ, Ню-Джерзі. – Весною цього року, 
Українське Спортово-Виховне Товариство „Чор-
номорська Січ” у Випані, Ню-Джерзі випусти-
ло 51-ше число свого річного журналу „Наш 
Спорт”, яке присвячене 90-літтю товариства. 

Ця двомовна публікація в гарній кольоровій 
обкладинці включає статті, есеї та пресові зві-
домлення. Видання уможливлене спонзорством 
різних підпириємств, осіб та організацій (серед 
них – Український Народний Союз), реклями 
яких є включені в журналі. Понад 15 бібліотек 
в Україні отримали копії „Нашого Спорту” для 
своїх архівів. Журнал редаґує Омелян Твардов-
ський. 

На 80 сторінках цієї цікавої книжки є бага-
то світлин і дописів, які відзеркалюють мно-
гогранну діяльність товариства впродовж 
дев’ятьох десятиліть. Особливе місце занимає 
допис про відзначення 90-ліття „Чорноморської 
Січі”, яке відбулося 15 листопада 2014 року в 
Українському Американському Культурному 
Центрі у Випані. Ювілейний Комітет очолюва-
ли співпредсідниці Дарія Твардовська-Вінсент і 
Катя Куцина.

Під час ювілейного святкування, відзначено 
заслужених спортовців товариства, яких, пер-
ший раз в історії організації, введено до „Залі 
Слави” (в американському спортовому світі це 
„Гол оф Фейм”). Тренер чоловічої футбольної 
команди „Січі” Богдан Куцина представив їх у 
різних видах спорту.

Плякати „Залі Слави” у футболі одержали: 
Андрій Бакун, Михайло Фарміґа, Володимир 

Каздоба і Зенон Снилик (посмертно); у від-
биванці: Оксана Ярош-Бурачинська, Богдан 
Гайдучок (посмертно), Олесь Гладкий, Люба 
Лапичак-Лесько, Адріян Лапичак (посмерт-
но), Нестор Паславський, Маркіян Паславський 
(посмертно), Нестор Олесницький, Любомир 
Олесницький, Аня Тершаковець-Томко і Алек-
сандра Тершаковець-Завадівська; у тенісі: Зеня 
Матківська-Олесницька, Зенон Матківський і 
Любомир Олесницький; у шахах: Орест Попо-
вич; у плаванню: Орест Лебідь; у гокею: Вален-
тин Олійник.

В категорії найбільш заслужених діячів това-
риства пам’ятковими плякатами були відзна-
чені: довголітній директор плавання Марійка 
Бокало (посмертно), довголітній голова „Січі” 
та уболівальник спорту Мирон Стебельський 
(посмертно), і теперішній голова та довголітній 
спортовий діяч О. Твардовський.

Особливо відмічено Українсько-Американ-
ську Федеральну Кредитову Спілу „Самопоміч” 
з Чікаґо за її довголітню фінансову підтримку 
„Січі”. Плякат подяки передано на руки Богдана 
Ватраля, президента і виконавчого директора 
„Самопомочі”. В Українському Американському 
Культурному Центрі у Випані є відділ „Самопо-
мочі”, якраз коло канцелярії „Січі”.

Після роздачі нагород ювілейні святкуван-
ня продовжувалися забавою під звуки оркестри 
„Світанок”.

Це найновіше число журналу „Наш Спорт” 
містить багато цікавого матеріялу не тільки для 
любителів спорту, але й для всіх кого інтере-
сує життя української громади в Америці. Осо-
бливо цікава є історія початків товариства, яке 

було засноване в 1924 році колишніми Січови-
ми Стрільцями під проводом Івана Гриника.

Почесне місце в журналі віддано вихованце-
ві УСВТ „Чорноморська Січ” Маркіянові Пас-
лавському, визначному змагунові відбиванки. 
Закінчивши Військову Академію США у Вест 
Пойнті, він був офіцером американської армії 
у відділах спеціяльного призначення „Рен-
джерс”. Після закінчення військової служби, 
він переїхав в Україну з проголошенням неза-
лежности у 1991 році і прийняв українське 
громадянство. Коли Москва почала свою аґре-
сію в східній Україні минулого року, М. Пас-
лавський зголосився до добровольчого баталь-
йону „Донбас” і там служив звичайним бійцем 
під псевдом „Франко” аж до своєї геройської 
смерті в іловайському котлі поблизу Донецька 
19 серпня 2014 року. Його поховали з військо-
вими почестями на Аскольдовій могилі в Киє-
ві.

„Наш Спорт” можна отримати від О. Твар-
довського, голови „Чорноморської Січі”, скон-
тактувавшись з ним електронною поштою:   
OmelanT@gmail.com або пишучи на адресу: 
Omelan Twardowsky, c/o Chornomorska Sitch, 
60-C N. Jefferson Road, Whippany, NJ 07981. 

Член „Чорноморської Січі“ Михайло Фарміґа 
(зліва) отримує ювілейну нагороду за свої осяг-
нення в українському футболі. 

Обкладинка журналу „Наш Спорт“ на 2015 рік.

Зеня Матківська-Олесницька (зліва) одержує юві-
лейну нагороду від Богдана Куцини за її тенісові успі-
хи з „Чорноморською Січчю“. (Фото: Петро Рибчук)
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Головне Бюро
125 Corporate Blvd

Yonkers, New York 10701
Tel: 914-220-4900
Fax: 914-220-4090
1-888-644-SUMA

E-mail:  memberservice@sumafcu.org

Філія в Йонкерсі
301 Palisade Ave

Yonkers, NY 10703
Tel: 914-220-4900
Fax: 914-965-1936

E-mail:  palisade@sumafcu.org

Філія в Спрінґ Валі
16 Twin Ave

Spring Valley, NY 10977
Tel: 845-356-0087
Fax: 845-356-5335

E-mail:  springvalley@sumafcu.org

Філія в Стамфорді
39 Clovelly Road

Stamford, CT 06902
Tel: 203-969-0498
Fax: 203-316-8246

E-mail:  stamford@sumafcu.org

Філія в Нью-Гейвен
555 George St.

New Haven, CT 06511
Tel: 203-785-8805
Fax: 203-785-8677

E-mail:  newhaven@sumafcu.org

Це найкраще м ісце для 
збереж ення ваших 

ощадностей!

Інтернет: www.sumafcu.org

Завантажте наш мобільний додаток  
для зручності контролю за рахунками! 

 

 Шукайте SUMA FCU Mobile 
Депозит чеків 
Перегляд балансів та історії транзакцій 
Перекази між рахунками та оплата позичок 
Оплата рахунків та більше 

 

Телефонуйте 914-220-4900.

 

зробити не може. Не дозволяє реаль-
ний стан економіки‚ задушеної олігар-
хами і відкинутої до рівня феодаліз-
му. Над рейтинґом А. Яценюка тепер 
хоч плач: 1.5 відс. Мужньо‚ як і личить 
реформаторові‚ він зі своїм „Народ-
ним фронтом“ відмовився брати 
участь у місцевих виборах. Цей крок 
українці сприймають як розумний. А 
зважившись на індексацію – при всій 
її умовності – прем’єр досить помітно 
і вигідно віддаляються від решти гілок 
влади і‚ цілком можливо‚ розраховує 

на свій майбутній політичний реванш.
А тут до всього додається ще й така 

весела історія: Слідчий комітет Дер-
жавної думи Росії‚ всіляко демонізу-
ючи для свого суспільства київську 
„хунту“‚ оприлюднив „дані“ про осо-
бисту участь А. Яценюка в чеченсько-
російській війні 1994-1995 років на 
стороні чеченців. Якби це виявилося 
правдою‚ то в очах усієї патріотичної 
більшісти українців прем’єр одразу 
став би національним героєм‚ і рей-
тинґ його злетів би до небес. Але у ті 
роки А. Яценюк гриз ґраніт науки – 
як студент Юридичного факультету 
Львівського Національного універси-
тету ім. Івана Франка.

А от те‚ що „Народний фронт“ не 
піде на вибори в жовтні‚ не сподоба-
лося багатьом політикам. Зокрема – 
очільникові Одеської обласної дер-
жадміністрації Михайлові Саакаш-
вілі. На його думку‚ якщо прем’єр зі 
своє партією стає осторонь політич-
ного процесу‚ він повинен негайно 
зрезиґнувати. 

Оливи в цю полеміку піділляв 
скандал‚ що стосується корупції на 
Одеській митниці. Великі фінансо-
ві зловживання викрив‚ за підтрим-
ки М. Саакашвілі‚ заступник голови 
Фіскальної служби Костянтин Лікар-
чук. Вістря критики спрямувалося 
на Кабінет міністрів‚ персонально на 
А. Яценюка‚ котрий‚ добре знаючи 
про ті зловживання‚ не зробив навіть 
спроби припинити їх. По-грузинськи 
емоційний М. Саакашвілі не стри-
мував люті: „Про які реформи ви 
говорите? Країна котиться в прірву! 
Отямтеся!“.

Успадкована „від „реґіоналів“ сис-
тема отямитися не здатна. Замість 
розібратися з одеськими митниками-
корупціонерами‚ прем’єр А. Яценюк 
звільнив з посади К. Лікарчука.

Осінь обіцяє бути багатою на події.

(Закінчення зі стор. 1)

Таки щось...

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)

ПА К УНК И В УКРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr avel

                               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.

•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.
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MAIN OFFICE: 108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY 10003   Tel:  212 473-7310    Fax:  212 473-3251 
E-mail:  Info@selfrelianceny.org; Website:  www.selfrelianceny.org 

Outside NYC call toll free: 1-888- SELFREL 
 

Conveniently located branches: 
 

KERHONKSON:  6329 Route 209 Kerhonkson, NY 12446   Tel: 845 626-2938; Fax:  845 626-8636 
UNIONDALE:  226 Uniondale Avenue Uniondale, NY 11553   Tel:  516 565-2393; Fax:  516 565-2097 

ASTORIA:  32-01 31ST Avenue 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 

    

                                                                          
 
*10% down-payment required; 1-4 family owner occupied first home; no points; no Private Mortgage Insurance required;  no 
prepayment penalties; 300 payments;  $5.28 cost per $1,000.00 borrowed for 25 year term period.  Interest rate may change 
at any time without prior notice. 
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Шановні читачі! Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття з приводу відходу своїх близьких і друзів,  
не забувайте підтримувати видання тижневика пожертвами на пресовий фонд!

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

З нив і доріг Василя Ящуна
Лідія Шевченко

БРОДИ, Тернопільська область. 
– Цього року для наших краян 
по-новому відкрилось ім’я Васи-
ля Ящуна (1915-2001) з нагоди його 
100-ліття. Він народився в селі Шни-
рів, здобув освіту в греко-католиць-
кої академії у Львові в 1938 році. 
Коли воєнні обставини примуси-
ли його еміґрувати з рідного краю на 
Захід, продовжував студії славісти-
ки в університеті Австрії і завершив 
їх докторатом філософії в 1948 році. 

Прибувши до Америки в 1949 
році, він почав свою науково-педа-
гогічну працю в Пенсильвансько-
му університеті у Філядельфії, про-
довжував її в Айові, а далі – в Піт-
сбурзькому університеті, де прой-
шов ступені від доцента до профе-
сора. 

Дослідницькі праці В. Ящу-
на з мовознавства, передовсім 
слов’янського, та літературознавства 
дійшли до нас завдяки самому авто-
рові та рідні з України. Побажан-
ня В. Ящуна передати його доробок 
у бібліотеку було виконане: район-
на бібліотека у місті Броди отримала 
„Вибране із славістики“, досліджен-

ня „Говір Брідщини“, цінну „Англо-
американську антологію американ-
ської релігійної поезії“, в перекладах 
якої збережено ритм ориґіналів. 

В. Ящун відкрився для нас як 
автор поезії. Поетичний доробок 
його представлений в збірках „Дійсне 
і мрійне“, „До світла“, „З нив і доріг 
життя“. Біль українського села і міста 
– це його біль, а страждання, вислов-
лені народом – це його страждання. 
Звідси сила й наснага його слова:

 Я забрав очима й серцем
 Рідні скарби з рідних нив
 І приніс їх в світ свободи,
 Світ нових доріг, видив.

Творчість та наукова діяльність 
В. Ящуна була представлена під час 
літературно-краєзнавчої години „В 
зіркім вікні моєї музи, що відбулася 
в залі районної бібліотеки.

На батьківщині В. Ящуна в селі 
Шнирів діє музей славного земляка, 
де представлено листування з роди-
ною, копії окремих документів, світ-
лини, портрет мистця. Ці матеріяли 
були використані для вшанування 
100-ліття В. Ящуна.

У Шниреві теж зібрались праців-

ники бібліотек та народних домів 
у літній школі з підвищення квалі-
фікації. Працівники культури Оль-
га Бобко та Ірина Семенюк разом з 

аматорами сцени професійно доне-
сли до учасників скарби земляка, 
шанованого і в Україні і за її меж-
ами. 

Портрет і книги Василя Ящуна на вечорі в районній бібліотеці.

Д-р Трухлий був членом УІА від 1951 року. Присвятив багато часу та 
зусилля цій організації, довгі роки був членом Ради директорів УІА.

Д-р Трухлий був благодійником нашої організації. Його поради і 
внески в успішний розвиток Українського Інституту були неоціненні. 
Сліди, які він залишає позаду, будуть мати тривалий ефект.

Висловлюємо наші глибокі співчуття родині, а особливо дружині 
Ненсі, братові Василеві та всім Його друзям.

На бажання родини, пожертви в пам’ять св. п. Юрія просимо скла-
дати на Український Інститут Америки.

Нехай дорогий нам д-р Юрій спочиває у вічному мирі.

Вічная пам’ять!

Рада Директорів 
Українського Інституту Америки 
зі смутком повідомляє, що 9 вересня 

2015 року відійшов на вічний спочинок 
довголітній член і прихильник УІА

св. п. 
д-р Юрій Трухлий

Ділимося сумною вісткою,
що 28 серпня 2015 року, проживши 91 років,
відійшов у вічність наш дорогий Батько і Дід

св. п. Ярослав Січинський
Залишилися у смутку:

син Андрій з дружиною Терезою і дітьми Танею і Олександром

Похорон відбувся у вівторок, 8 вересня 2015 року, на цвинтарі 
при Церкві-Пам’ятнику св. Андрія в С. Баунд-Бруку, Н. Дж.

Бажаючих вшанувати пам’ять спочилого запрошуємо скласти 
пожертви на: 
•  Фонд для сиротинців при УПЦеркві в США: UOC of USA - Orphanage          
   Fund, PO Box 495, S. Bound Brook NJ 08880
•  Музейний Фонд УПЦеркви в США: UOC of USA - Museum Fund, 
   PO Box 495, S. Bound Brook, NJ 08880
•  Ukrainian National Women’s League of America War Victims Fund UNWLA
   203 Second Ave, 5th Floor, New York, NY 10003-5706 

Вічна Йому пам’ять!

Похоронні відправи відбулися 31 липня 2015 року в Українському 
Соборі Непорочного Зачаття, а відтак на цвинтарі св. Марії у Філядельфїї. 

У глибокому смутку залишилася 
сестринка - Рома Когут з родиною 
та ближча і дальша родина в США, Україні, Канаді і Швайцарїї.

Просимо про молитви за душу Покійної. 

Вічна Їй пам’ять! 

Ділимося сумною вісткою з приятелями 
і знайомими, що 24 липня 2015 року у Філядельфїї 

відійшла у вічність наша найдорожча Тета

св. п. 
Ірена (Орися) Ільницька

з роду Коропецька
народжена 10 лютого 1919 року в м. Долина, Україна. 
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У п’яту болючу річницю відходу на вічнй спочинок 
нашого найдорожчого Тата, Дідуся і Вуйця 

св. п. 
Василя Никифорукa

поминальні Служби Божі будуть відправлені y:

Церкві св. Юрія - Львів

Церкві Успіння св. Богородиці - Городенка

Катедральному Соборі св. Воскресіння - Івано-Франківськ

Церкві св. Володимира і Ольги - Чикаґо 

Церкві св. Андрiя - Гамтонбурґ, Н.Й.

Просимо о молитви 

Родина

св. п. ЮРІЙ КУПЧИНСЬКИЙ
„КУБА“

У п’ятницю рано, 28 серпня 2015 року, незабутній наш КУБА на 92-
му році життя відійшов, після довгої недуги, на останну мандрівку, на 
Вічну Ватру. Залишив в глибокім смутку підпору Вікі, синів Романа та 
Ігоря з родинами і пластове з’єднання „Ватагу Бурлаків“.

Куба був одним з основуючих членів „Ватаги Бурлаків“ та автором  
„Бурлацької Правди“, кодексу законів і правил „Ватаги Бурлаків“. Учас-
ник Світового Скавтського Джемборі в Парижі 1947 року. 

Куба був надзвичайно товариський, обдарований витонченим по-
чуттям гумору і дотепу, був прототипом Бурлаки та взірцем до наслі-
дування. Він став „душею“ Ватаги і був загально цінений і шанований 
між Бурлаками, в Пласті та в суспільстві.

Похоронений у вівторок, 1 вересня 2015 року, на кладовищі 
Lexington Cemetery в Гантері, Н.Й.

Підпорі Вікі та цілій родині глибокі співчуття висловлює 

 вкрита жалобою „Ватага Бурлаків“

Замість квітів можна зложити пожертви на  „Фонд Допомоги Пласту-
нам в АТО“ (чек ставити на Plast- Burlaky і слати до Danylo Zacharczuk, P.O. 
Box 352, Worcester, PA 19490-03520, зі заміткою „Фонд АТО, памяті Куби“), 
або на церкву св. Івана Хрестителя - St. John the Baptist Ukrainian Catholic 
Church, P.O. Box 284, Hunter, NY 12442. На чеку зазначити “In memory of 
Juriy Kupchynsky“.

У ОДИНАДЦЯТУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ
нашої найдорожчої ДРУЖИНИ, МАМИ і БАБЦІ

св. п. МАРІЇ РУСИНКО
з дому СОТОЦЬКА

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ з ПАНАХИДАМИ
будуть відправлені 28 вересня 2015 р.

 в церквах:
 • св. Миколая в Пасейку, Н. Дж.;
 • св. Анни у Варрінтон, Па.;
 • в Кинашеві, Україна;
 • в Аннополі, Україна.

 У глибокому смутку залишились:
 муж – ПЕТРО
 сини – РОМАН з дружиною БАРБАРОЮ
  – БОГДАН з донькою ТАНЕЮ
  – ОРЕСТ з дружиною ІРИНОЮ і доньками
     ТАТЬЯНОЮ і ОКСАНОЮ
 кузини – МИКОЛА й ОЛЕКСАНДЕР
 та ближча і дальша родина в Україні.

Приятелів і знайомих про молитви за спокій душі покійної 
МАРІЇ просить муж ПЕТРО з родиною.

Управа УВАН у США

З глибоким сумом сповіщаємо, 
що 9 серпня 2015 року відійшов у вічність

св. п. 
д-р ЮРІЙ ТРУХЛИЙ 

(1922-2015)

 довголітній член Управи УВАН, 
меценат української науки, 

культури і церкви.

 Складаємо співчуття дружині Ненсі та братові Василеві.

Вічна Йому пам’ять!

Ділимося сумною вісткою, що 31 серпня 2015 року, проживши 
97 років, спокійно відійшла у вічність наша найдорожча Мама

св. п. Надія Сеник
(1918-2015)

У глибокому смутку залишилися:
донька - Оксана
зять  - Jimmy
ближча і дальша родина в Україні.

Похоронні відправи відбулися 4 вересня 2015 року в Церкві-
пам’ятнику св. Андрія та на українському цвинтарі в Савт Бавнд-
Бруку, Н. Дж.

Для вшанування пам’яті Покійної просимо складати пожертви на 
Український Історично-Освітній Центр: 

Ukrainian Historical and Educational Center
PO Box 495, South Bound Brook, NJ 08880
tel: (732) 356-0132; • www.UkrHEC.org

Вічна Їй пам’ять!
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Український Народний Союз, Інк.
(800) 253-9862

(888) 538-2833

Загальні інформації

ПРОДАЖІ

Постійне страхування життя забезпечує 
захист від моменту набуття чинности 
контракту до смерти застрахованого.
Протягом життя застрахованої особи 
відбувається накопичення грошової 
вартости, якою Ви можете скористатися 
в будь-який час.

  Доступна для осіб від 0 до 80 років
  Мінімальна вартість — $15,000
  Вкладки вплачуються протягом 

20 років. Поліса залишається у силі 
до кінця життя застрахованого.

ПОЛІСА:

Загальні інформаціїЗагальні інформації2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054
www.UkrainianNationalAssociation.org
facebook.com/UkrainianNationalAssociation

Страхування 
на ціле життя 

з 20-річною 
вкладкою 
(20-Pay)*ПОСТІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМИ!

ЩОМІСЯЧНІ ВКЛАДКИ ДЛЯ ПОЛІСИ В $15,000

Вік  Чоловіки Жінки
 (не-курці) (не-курці)
 35 $20.33 $17.06
 40 $23.93 $19.69
 45 $28.49 $23.32
 50 $34.78 $28.88
 55 $43.12 $36.70

* Доступне не в усіх штатах.

Museum hours
Wednesday – Sunday
11:30 a.m.–5:00 p.m.

The Ukrainian Museum’s film program is 
supported, in part, by public funds from 
the New York City Dept. of Cultural Affairs, 

in partnership with the City Council.

Не пропустіть нагоду! Виставка
IНСЦЕНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
АВАНГАРДУ 1910-1920 РОКІВ
закривається 4 жовтня 2015 р.

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street

New York, NY 10003
212.228.0110

www.ukrainianmuseum.org

ФІЛЬМ субота
3 жовтня 2015

о год 7 веч.

Олександра Екстер 
та світова сценографія 
2005, 30 хв. Документальний фільм, режисери 
Валентин Соколовський і Дмитро Горбачов.

2014, 60 хв., Документальний фільм Оксани Коклонської. Доповідачі Наталія 
Іванова директор «Єрміловцентру», Тетяна Павлова з Харківської Академії 
дизайну і мистецтв, мистецтвознавець Дмитро Горбачов, та інші.

Фільми представить Тетяна Руденко, 
головний зберігач Музею театрального, 
музичного та кіномистецтва України в 
Києві та співкуратор виставки Інсценізація 
українського авангарду 1910–1920-х рр.

Вступ (включно з перекускою): 15 дол; 
10 дол. – члени, сеньйори; 5 дол. – студенти


