
ОДЕСА. – 10 липня відбулася цере
монія закриття багатонаціональних  
військових навчань „Сі Бриз-2021“. 
Командувач Військово-морських сил 
України контрадмірал Олексій Неїж-
папа подякував усім учасникам нав-
чань за високий рівень підготовки та 
ефективне виконання завдань: „Наші 
кораблі пройшли понад 12 тисяч 
миль, водолази більше 330 разів 
спускалися під воду, льотчики біль
ше 80 годин провели у повітрі, укра
їнські й американські морські піхо
тинці, військові Молдови та Грузії 
спільно відпрацьовували заходи на 
суходолі в трьох областях України. Це 
вкотре продемонструвало нашу 

спроможність виконувати спільні 
завдання за стандартами НАТО“.

Під час навчань підрозділи ВМС 
України проходили оцінку за стан
дартами НАТО. Зокрема, пройшли 
самооцінку патрульні катери „Слов’-
янськ“ і „Старобільськ“ та десантно-
штурмова рота морської піхоти ВМС.

 „Позаду – тисячі годин важкої 
роботи, нескінченна кількість обго
ворень у процесі плянування навчан
ня, які згодом були успішно здійсне
ні. 30 країн, близько 5 тисяч учасни
ків, 30 одиниць кораблів та катерів, а 
також 40 літальних апаратів здійсни
ли сотні спільних заходів у територі
яльних водах України, в міжнародних 

водах та у повітряному просторі“, – 
звернувся до присутніх заступник 
командира тактичної групи „65“ 6-ої 
фльоти ВМС США капітан 1 ранґу 
Кайл Гант.

Під час урочистої церемонії най
кращих учасників українсько-амери
канського навчання нагороджено 
відзнаками та цінними подарунками. 
Проведення навчань „Сі Бриз-2021“ 
офіційно закінчено, розпочато підго
товку до навчань „Сі Бриз-2022“, пові
домляють українські військові моря
ки. 

10 липня кораблі НАТО покинули 
морський порт Одеси у зв’язку з 
завершенням навчань. (Укрінформ)
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Після річної перерви, викликаної пандемією коронавірусу, до Центру Української культурної спадщини „Союзівка“, що в Кергонксоні, Н.Й., знов завітала світ-
ла і радісна атмосфера: тут 9-11 липня вже вчотирнадцяте відгомонів Фестиваль української культури, продемонструвавши високий мистецький рівень 
виконавців, серед них численної молоді, та надавши можливість надзвичайно важливого нашій громаді живого спілкування. На світлині – учасники тан-
цювального табору ім. Роми Прими-Богачевської на сцені „Союзівки“ 10 липня. Детальніший фотозвіт про подію буде опублікований в наступному числі 
„Свободи“. (Фотографії: Адріян Британ)
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Радість фестивалю повернулася на Союзівку

Аваков подав  
у відставку

КИЇВ. – 13 липня Міністер вну
трішніх справ України Арсен 
Аваков заявив, що подав заяву 
про відставку з цієї посади. Він 
очолював міністерство з 2014 
року.

Комітет Верховної Ради Украї-
ни з питань правоохоронної 
діяльности рекомендував парля
менту шляхом голосування 
визначитися щодо задоволення 
заяви А. Авакова про відставку. 
Після голосування член коміте
ту, депутатка від „Голосу“ Олек-
сан дра Устінова у фейсбуці напи
сала: „Правоохоронний комітет 
не рекомендував підтримати 
відставку Авакова. За – 13 голо
сів, проти – 2, утрималися – 4. Не 
хочуть відпускати“.

Президент України Володимир 
Зеленський замість А. Авакова 
запропонував кандидатуру голо
ви Комітету Верховної Ради з 
питань правоохоронної діяль
ності Дениса Монастирського.

15 липня Верховна Рада звіль
нила А. Авакова з посади Мініст-
ра внутрішніх справ. За відповід
не рішення проголосував 291 
народний депутат.

Радіо Свобода, Укрінформ

Кораблі НАТО покидають морський порт Одеси. (Фото: Юрій Рильчук, Укрінформ)

Завершилися навчання „Сі Бриз-2021“
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 � Зустрілися з дипломатами G7

КИЇВ. – Всеукраїнська рада церков 9 липня 
зустрілася з дипломатами G7. Зустріч відбулася 
на запрошення Посла Великої Британії Мелінди 
Сімонс. У зустрічі взяли участь посли та пред-
ставники посольств Італії, Норвегії, США, Японії, 
Канади та інших країн. Релігійні діячі поділи-
лися з дипломатами досвідом від участи пред-
ставників церков у Тристоронній контактній 
групі з мирного вреґулювання ситуації на сході 
України. Зокрема йшлося про погіршення гума-
нітарної ситуації на тимчасово окупованих 
територіях України, проблематику внутрішньо 
переміщених осіб, необхідність активнішого 
залучення міжнародної спільноти в відновленні 
релігійної свободи та інших прав людини на оку-
пованих Росією українських територіях Криму, 
Донецької та Луганської областей. (Укрінформ)

 � Провели українську вечерю

КАНИ, Франція. – Посольство України у Франції 
разом із Державним аґентством України з 
питань кіно, кінофестивалем „Молодість“ та 
іншими українськими організаціями 11 липня 
вітали гостей на українській званій вечері в 
рамках 74-го Канського міжнародного кіно-
фестивалю. Привітати українське кіно прийшли 
багато старих друзів та нових шанувальників з 
усього світу. До них звернувся Посол України у 
Франції Вадим Омельченко. (Укрінформ)

 � Тихановська мала зустріч з Зеленським 

ВІЛЬНЮС. – Президент України Володимир 
Зеленський 6-7 липня перебував в Литві з 
робочою візитою. Білоруська опозиціонерка 
Світлана Тихановська повідомила, що мала 
неформальну зустріч з В. Зеленським під час 
його візити до Литви. Вона вказала, що офіцій-
них зустрічей „не було, але ви знаєте, як силь-
но ми відчуваємо підтримку України“.  (Радіо  
Свобода)

 � Посилити боротьбу з контрабандою 

КИЇВ. – Генеральний прокурор Ірина Венедік-
това наголосила на необхідності посилити 
зусилля, щоб припинити організовані потоки 
незаконного товарообігу і боротися з контр-
абандою суворо, як з економічним терориз-
мом проти України. Про це йшлося 9 липня на 
оперативній нараді з керівниками прокуратур 
щодо посилення боротьби з контрабандою. За 
розрахунками спеціялістів, у результаті вияв-
леної контрабанди до державного бюджету не 
надійшло щонайменше 300 млрд. грн. „Кількість 
викритих кримінальних схем у цій сфері, поза 
сумнівом, поки не відповідає рівню злочиннос-
ті. Однак цьогоріч діяльність з протидії контр-
абанді суттєво активізовано. У середньому 
щоденно до суду ми направляємо по одному 
кримінальному провадженню щодо контра-
бандистів“, – зазначила І. Венедіктова. Порти 
Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, попри 
те, що мають стратегічне значення для еко-
номіки України, є вдалим буфером для контр-
абанди товарів, передусім наркотичних засобів, 
сигарет, алькоголю. Загалом наразі за фактами 
контрабанди розслідується близько 400 прова-
джень.  (Укрінформ)

 � Українці Росії провели конкурс

ТОМСЬК. – У Росії 9 липня підбили підсумки 
відкритого фестивалю-конкурсу „В гостях у 
Кобзаря: клясика і сучасність“, мета якого – роз-
виток художнього смаку та читацької культу-
ри, збереження культурно-історичної спадщи-
ни. Про це повідомила Спілка українок Росії, 
яка висловила подяку голові Томської реґіо-
нальної організації „Центр української культу-
ри „Джерело“ Мирославі Філіповій і вчителеві 
української мови Антоніні Макаревич. Вірші 
Тараса Шевченка,  Івана Франка, Лесі Українки, 
Ліни Костенко, Василя Симоненка читали учас-
ники з Татарстану, Хакасії, Тюменської области, 
Єкатеринбурга, Омська, Башкортостану. Спілка 
українок Росії привітала учасників і переможців 
фестивалю-конкурсу. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Олександр Корнієнко

Всі ми дивилися матчі Eвро-2020 і бачили, як на 
стадіонах у Ґлазґо та Римі нашу збірну підтриму
вали вболівальники у жовто-блакитних кольорах. 
При цьому громадяни України, як і інші іноземці, 
не могли потрапити на стадіони через коронаві
русні обмеження. Хто ж тоді вболівав за наших?

Відповідь проста: українці, що постійно мешка
ють в тих країнах, де проводилися матчі. Тобто, 
українська діяспора. За різними оцінками, від 12 
до 20 млн українців мешкає за кордоном.

Це люди, що виїхали за кордон давно чи недав
но. Тимчасово чи на постійне проживання. Є 
міґрантами в першому поколінні або дітьми чи 
онуками міґрантів. Вони не в Україні, але з 
Україною.

Ми чітко розуміємо, що розвивати та підтриму
вати діяспору є вкрай важливо. І ми починаємо 
робити це. Навіть попри те, що пандемія сильно 
обмежує наші можливості міжнародних контактів.

Наприклад, на території Канади проживають 
майже 1,4 мільйона українців. І нам важливо спри
яти тому, щоб всі вони приїжджали в Україну не в 
гості, а додому. Щоб українська громада Канади 
активно долучалася до побудови нової, демокра
тичної, заможної України.

Будьмо відверті: у питаннях збереження мови, 
науки, культурної спадщини, традицій діяспора 
нерідко докладала більших зусиль, ніж держава. 
Вам точно відомий Український католицький уні
верситет, який не отримує жодного фінансування 
від держави, а існує виключно завдяки благодій
ним внескам людей з цілого світу. На сьогодні це 
один з провідних в Україні закладів.

У нинішніх умовах роля діяспори важлива ще й 
тому, що закордонні українці допомагають захи
щати Україну від російської аґресії, зокрема лобію
ють санкції стосовно Росії. І ми глибоко вдячні їм 
за те, що вони робили і роблять задля припинен
ня російської аґресії і відновлення територіяльної 
цілісности України.

Проте я переконаний, що відносини з діяспорою 
можуть базуватися не лише на традиціях та істо
рії. Наша мета – показати закордонним українцям, 
що сучасна Україна стрімко змінюється, і що вони 
можуть взяти участь у цих змінах.

По-перше, вони можуть інвестувати в нашу дер
жаву. Мова не лише про гроші, а й про технології, 
досвід, комунікації з діловим світом. Саме тому 
зараз ми працюємо над спеціяльними програма
ми, які надаватимуть закордонним українцям 
найкращі умови для інвестування в економіку.

По-друге, ми залучимо діяспору до роботи в 
Україні – до управління, боротьби з корупцією, 
переходу на світові стандарти. Наразі ми формує
мо величезну кількість наглядових рад у різних 
структурах, запрошуємо консультантів та радни
ків до державних органів. Наша мета, щоб в якості 
міжнародних експертів виступали насамперед 
етнічні українці, представники діяспори. Це допо
може підвищити міжнародну довіру до україн
ських інституцій.

Ні для кого не секрет, що в Україні є кадрова 
криза. Старим корупційним управлінцям бракує 
совісті, новим обличчям – досвіду. Тож ми чекаємо 
людей із західньою освітою та західнім способом 
мислення – і створюємо умови для них. Для нас це 
буде колосальний поштовх до розвитку. Для них – 
можливість проявити себе в новій ролі і взяти 
участь у трансформації своєї Батьківщини.

Ще один важливий момент – надання діяспорі 
можливості безперешкодно приїжджати в Україну 
і у справах, і на відпочинок, мати тут власність, 
відкривати підприємства, постійно чи тимчасово 
проживати. Вони отримають доступ до всієї інф
раструктури: від культурної до економічної.

Для цього потрібні інноваційні інструменти – і 
ми зараз вивчаємо можливість електронного гро
мадянства, яке вже існує в країнах Балтії та інших 
державах. Звісно, йдеться про тих українців, які 
сьогодні є громадянами держави-аґресора.

Вже обговорюються законодавчі ініціятиви 
щодо множинного громадянства та законодав
ство щодо статусу закордонних українців. Для 
початку ми чітко окреслимо той мінімум, що може 
дати Україна нашим діяспорянам.

Це буде перший крок на шляху до ґлобальної 
України, про яку всі ми мріємо. Президент 
Володимир Зеленський сказав, що прагне побуду
вати країну, до якої хочеться повертатися. Можливо, 
не відразу. Можливо, не назавжди. Але точно – 
повертатися, залишаючи в Україні свій слід.

Олександр Корнієнко, народний депутат України, 
голова політичної партії „Слуга Народу“, голова 
підкомітету ВР з питань організації державної 
влади і державної служби

Світовий Конґрес Українців (СКУ) вимушений 
призупинити членство усіх своїх складових орга
нізацій, а також провідників СКУ у Російській 
Федерації, щоб захистити українську національну 
меншину у Росії від репресій. Такий крок став 
наслідком введення Володимиром Путіном у дію 
нових драконівських норм, які впроваджують кри
мінальну відповідальність для російських грома
дян за зв’язки з так званими „небажаними“ органі
заціями, включно з СКУ.

На своєму позачерговому засіданні 10 липня 
Рада директорів СКУ ухвалила рішення призупи
нити членство у СКУ усіх складових організацій з 
Російської Федерації, включно з Далекосхідним 
українським духовним культурно-просвітниць
ким центром „Просвіта“ (Владивосток) та 
Саратовським земляцтвом українців „Поволжя“.

Таке рішення було ухвалене на прохання скла
дових організацій СКУ та членів Ради директорів з 
Росії, яким сьогодні загрожує кримінальна відпо
відальність за співпрацю з СКУ.

1 липня Президент В. Путін увів в дію федераль
ний закон про внесення змін до Кримінального 
кодексу Росії. Відтепер, у разі, якщо громадян Росії 
визнають винними у причетності до діяльності 

„небажаних“ організацій, їм одразу може загрожу
вати до шести років позбавлення волі. Для міль
йонів етнічних українців, які мешкають на терито
рії Росії та є російськими громадянами, такі дії 
Кремля матимуть наслідком подальше обмежен
ня їх людських та громадянських прав.

„Призупинення нашої співпраці зі складовими 
українськими організаціями у Росії було дуже 
складним, але необхідним рішенням. Це  ще один 
приклад грубого порушення Росією прав людини і 
продовження переслідувань української націо
нальної меншини, яка є найбільшою національ
ною меншиною Росії. СКУ засуджує російське 
репресивне законодавство, метою якого є ізоляція 
та асиміляція українців у Росії, – заявив президент 
СКУ Павло Ґрод. – Ми закликаємо міжнародну 
спільноту засудити такі дії Кремля та вжити кон
кретних кроків задля захисту демократичних цін
ностей та прав людини“.

Попри усі загрози, СКУ продовжить підтримува
ти українську громаду у Росії та продовжить адво
каційну працю на міжнародному рівні, щоб доне
сти до світової спільноти правду про культурний 
геноцид та грубі порушення прав людини у Росії.

СКУ

Ми починаємо новий етап від-
носин із українською діяспорою. 
Програма мінімум – спростити 
закордонним українцям умови 
перебування в Україні. Програма 
максимум – залучити їх в якості 
інвесторів або членів наглядових 
рад.

УКРАЇНЦІ ДІЯСПОРИ

В гості додому

СКУ призупинив зв’язки з українцями в Росії 
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Марія Щур,  
Радіо Свобода

КИШИНІВ. – Партія „Дія і солідарність“ (PAS) 
проевропейської Президентки Молдови Маї Санду 
12 липня перемогла на позачергових парлямент
ських виборах у країні та отримала монобільшість 
у парляменті, свідчать дані Центральної виборчої 
комісії. Свого проросійського попередника Ігоря 
Додона вона перемогла на плятформі боротьби з 
корупцією та проведення реформ.

Під час передвиборчої кампанії різні політичні 
сили одностайно заявляли, що ці вибори визна
чать майбутнє країни. Захід і Росія змагаються за 
вплив у колишній радянській республіці, де про
живає 3,5 млн. людей.

Молдова, що має кордони лише з Румунією та 
Україною, є однією з найбідніших країн Европи, 
яка до того ж зазнала різкого економічного спаду 
під час пандемії.

Як повідомляє молдовська служба Радіо Вільна 
Европа, за результатами підрахунку виборчих 
бюлетенів М. Санду отримає 52,8 відс. голосів у 
101-місному парляменті Молдови. Її конкуренти 
з бльоку комуністів та соціялістів І. Додона та 
Володимира Вороніна, які об’єдналися у спільний 

бльок, зуміли набрати менше третини голосів – 
27,17 відс.

І. Додон, який постійно їздить до Москви, зви
нуватив М. Санду в проведенні прозахідної полі
тики, яка призведе до краху держави. М. Санду 
сказала, що „закінчиться епоха панування злоді
їв“, перед країною стоять великі виклики, а люди 
чекають на результати, тож вона пообіцяла яко
мога швидше зформувати новий уряд.

 � Повінь на Закарпатті 

УЖГОРОД. – 10 липня на Закарпатті через погір-
шення погодних умов підтоплено селище Ясіня, 
села Лазещина, Богдан та Луги. До ліквідації 
наслідків підтоплень залучили Національну 
ґвардію. Військові розгорнули на Рахівщині 
наметове містечко, польовий парк та пункти 
харчування. Створено п’ять груп обчислення 
наслідків руйнувань та пошкоджень домогос-
подарств у зоні стихійного лиха. Розчищено від 
завалів обласну дорогу, відновлено підвезення 
матеріяльних засобів, води, продуктів харчу-
вання. (Укрінформ)

 � Солісти виступили проти Меладзе

КИЇВ. – Солісти Заслуженого академічного 
ансамблю пісні і танцю Збройних сил України 
Олексій і Анастасія Шпортько 8 липня вийшли із 
телепроєкту „Співають всі“ через участь у ньому 
російського співака Валерія Меладзе, який 
не знає відповіді на запитання „Чий Крим?“. 
Громадські організації закликали організато-
рів „Atlas Weekend“ відмовитися від участи у 
фестивалі співака В. Меладзе, який виступав на 
приватних концертах для сім’ї та поплічників 
Олександра Лукашенка, а також інших росій-
ських артистів. (Укрінформ) 

 � Чужинці вчитимуться в Україні 

КИЇВ. – З 1 серпня розпочинається запуск Єдиної 
міжвідомчої інформаційної системи щодо набо-
ру іноземних вступників до закладів вищої осві-
ти України. На Урядовому порталі опубліковано 
постанову щодо набору до закладів вищої осві-
ти та навчання (стажування) іноземців та осіб 
без громадянства. Перший крок – підключення 
електронних кабінетів закладів вищої освіти 
України до Єдиної системи.  Для підключення до 
Єдиної системи та роботи в ній закладам вищої 
освіти необхідно в повному обсязі внести інфор-
мацію на сторінку ЗВО на сайті studyinukraine.
gov.ua щодо правил прийому, вартости навчан-
ня, умов проживання. (Укрінформ)

 � Провели  вітрильну регату

ЗАПОРІЖЖЯ. – 10-11 липня відбулась дводен-
на всеукраїнська вітрильна регата ім. Героя 
України Віталія Сацького. У змаганнях брали 
участь екіпажі крейсерських яхт і вітрильно-
туристичних катамаранів у 9 клясах – понад 40 
екіпажів, близько 200 спортовців із Запоріжжя, 
Дніпра, Нікополя та інших міст. Регата прово-
диться з 2000 року на річці Дніпро в акваторії 
острова Сагайдачного. (Укрінформ)

 � Фільм визнали найкращим 

СТАМБУЛ. – Повнометражний фільм історико-
пригодницького жанру Костянтина Коновалова 
„Фортеця Хаджибей“ 8 липня  здобув пере-
могу в конкурсній програмі кінофестивалю 
Best Istanbul Film Festival. Кінострічка відо-
бражає події російсько-турецької війни за 
території Північного Причорномор’я. Фільм 
створено за підтримки Державного аґентства 
України з питань кіно у співпраці з Georgian 
International Film (Грузія), AISI film (Туреччина), 
Національною кіностудією ім. Довженка, 
Тернопільською кінокомісією та кінокомпа-
нією „ІнсайтМедіа“. Фільмували у Білгород-
Дністровській фортеці, на березі Чорного моря 
та річки Дунай. (Укрінформ)

 � Випробували гелікоптери над Карпатами

ХАРКІВ. – Прикордонники з Харківської та 
Одеської окремих авіяційних ескадрилей 10 
липня випробували гелікоптери Airbus Н125 
над Карпатами. Тренувальні лети проведені 
за наставництва Вільяма Паску, французького 
інструктора, представника заводу-виробника 
Airbus. Учасники тренувань здійснили повітря-
не дослідження кордону з Румунією, а також 
облетіли гору Говерлу. Вертоліт Н125 вважа-
ється найкращим у світі для виконання летів у 
гірській місцевості. До кінця цього року Україна 
отримає ще до 10 гелікоптерів Airbus Н125. 
Державна прикордонна служба загалом має 
отримати 24 таких вертолети.  (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬВізита Зеленського до Німеччини
Ольга Танасійчук,  
Укрінформ

БЕРЛІН. – Робоча візита Президента України 
Володимира Зеленського до Берліна 11-12 липня 
була присвячена двом основним темам – мирному 
вреґулюванню на сході та газопроводу „Північний 
потік 2“. Канцлерка Анґела Меркель знову повто
рила вимогу, про яку останнім часом говорили 
якось не так активно (через це, мабуть, вона й про
лунала дещо різко), – про необхідність проведення 
місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. І 
згадала „формулу Штайнмаєра“, яку, мовляв, треба 
„перенести в українське законодавство“.

Під час зустрічі з Федеральним президентом 
Франком-Вальтером Штайнмаєром, прізвище яко
го назавжди ввійшло в історію конфлікту на сході 
України, „формула“ його імені якраз і не згадува
лась. Політика, схоже, весь цей гомін навколо „фор
мули“ дещо дратує. Говорили переважно про укра
їнські реформи, деолігархізацію, інвестиції, панде
мію. Зустріч проходила, як кажуть, у теплій, друж
ній атмосфері, попри те, що Ф.-В. Штайнмаєр ста
вав об’єктом критики Посла України в ФРН за 
„нечутливість“ у питанні історичної пам’яті та 
захист проєкту російського газопроводу „Північ-
ний потік 2“. Це  найбільш неприємна тема в дуже 
добрих останнім часом українсько-німецьких від
носинах. І була фактично основною під час візити 
в Берлін. Підкріпляє цей висновок і те, що того ж 
дня з Міністром економіки та енерґетики ФРН 
Петером Альтмаєром зустрічалися Міністер енер
ґетики України Герман Галущенко та голова прав
ління „Нафтогазу“ Юрій Вітренко.

14-16 липня А. Меркель буде у Вашінґтоні. Вона 
підтвердила, що обговорюватиме газову тематику 
з Президентом США Джо Байденом.

Німці не приховують, що ведуть напружені 
переговори зі США з метою дійти якогось комп
ромісу щодо газопроводу, тим більше, що нова 
американська адміністрація продемонструвала 
більшу „гнучкість“ у цьому питанні, аніж попе
редники.

Росія тим часом оголосила (чи випадково, що 
саме в день візити В. Зеленського в Берлін?), що 
може завершити будівництво труби вже до кін
ця літа.

А. Меркель традиційно пообіцяла, що росій
ський газогін і після його запуску в експлуатацію 
(вона в цьому навіть не сумнівається) не замінить 
український транзит. Мовляв, Берлін вважає, що 
транзит українською територією „належить до 
всього газового портфоліо“. Вчергове вона поста
вила в заслугу своїй країні та Европейській комісії 
те, що вони домоглися підписання в 2019 році 
транзитної Угоди між Україною та Росією до 2024 
року, яку можна продовжити потім ще на 10 років. 

З одним із наступників А. Меркель на посаді гла
ви уряду і до того ж найімовірнішим, Арміном 
Лашетом, В. Зеленський зустрівся одразу після 
прибуття в Берлін.

Це стало несподіванкою: і те, що візита виявила
ся фактично дводенною, а не одноденною, як 
анонсувала німецька сторона, і що відбулася 
зустріч із прем’єром федеральної землі Північний 
Рейн-Вестфалія А. Лашетом. Саме він веде консер

Армін Лашет та Володимир Зеленський. (Фото: 
Офіс Президента)

Анґела Меркель і Володимир Зеленський.

Президент  Молдови Мая Санду. (Фото: Твіттер)

Новий початок для Молдови

(Закінчення на стор. 9)
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 � Чи США покинуть афганських перекладачів?

ІНДІЯНАПОЛІС. – Крайовий Командир Амери-
канськго леґіону Джеймс Оксфорд висловив 
„глибоке розчарування” тим, що Білий Дім не 
подав кращого пляну для евакуації перекладачів, 
їхніх родин та інших афганських союзників, котрі 
вірно служили поруч Збройних сил США впро-
довж останніх 20 років війни в Афганістані. Білий 
Дім оголосив 8 липня, що військова місія США 
в Афганістані закінчиться 31 серпня. Одначе, в 
країні залишається 18 тис. перекладачів, які ще 
очікують на схвалення їхньої спеціяльної емі-
ґраційної візи, яку США обіцяли їм у заміну за 
їхню службу. У 1975 році США вивезли приблиз-
но 130 тис. в’єтнамських втікачів після падіння 
Південного В’єтнаму. А в 1996 році США вивезли 
тисячі курдів після закінчення громадянської 
війни в Іраку. Дж. Оксфорд сказав, що теперішнє 
виведення військ США з Афганістану не про-
водиться „гідно і впорядковано”. „Залишення 
тих, хто допомагав нам, є дослівно питанням 
життя або смерти”, –  додав він.  Їхня служба 
поруч американців поставила їх на приціл талі-
банів, які захоплюють щораз більше території в 
Афганістані. „Це є моральним імперативом, щоб 
ми дали їм негайний і безпечний переїзд геть від 
ворога і до США, – сказав Дж. Оксфорд. – Якщо 
ми покинемо таких друзів, то як ми зможемо спо-
діватися якоїсь допомоги від потенційних союз-
ників у майбутньому?” („The American Legion”)

 � Посадники підтримують репарації

САКРАМЕНТО. – Посадники 11 міст США вирі-
шили сплатити репарації за рабство малій групі 
афроамериканців у їхніх містах. На їхню думку, 
це рішення з 18 червня дасть приклад феде-
ральному урядові, як зробити це на національ-
ному рівні. Посадники не подали деталів про 
кошти таких репарацій, хто оплачуватиме їх 
і хто отримуватиме їх. Рішення про репара-
ції прийняли посадники міст Лос-Анджелес, 
Денвер, Правіденс (Ровд Айленд), Остін (Тексас), 
Ешвил і Диргем  (Північна Каролайна),  Кензас-
Ситі, Сейнт Пол (Мінесота), Сакраменто, Сейнт 
Люїс, і Тулагасі (Оклагома). Рабство у США офі-
ційно закінчилося 18 грудня 1865 року про-
голошенням 13-ої Поправки до Конституції. 
(„Associated Press”)

 � Нове свято у США: 19 червня

ВАШІНҐТОН. – День 19 червня став новим феде-
ральним святом у США. Того дня у 1865 році 
раби в Ґальвестоні, Тексас, довідалися, що вони 
є вільні – через два з половиною роки після 
набуття чинности Проклямації про еманципа-
цію та через два місяці після того, як генерал 
конфедератів Роберт Е. Лі формально склав 
зброю. Згідно з вислідами відомої компанії опи-
тувань „Ґелуп” 69 відс. афроамериканців знають 
про це свято (неформально зване „Juneteenth”), 
порівняно до 40 відс. латиноамериканців і 31 
відс. білих американців. Законопроєкт про 
свято пройшов одноголосно у Сенаті 16 червня, 
а в Палаті Представників пройшов 17 червня 
голосами 415-14. Президент Джо Байден негай-
но підписав його. Починаючи з 1980 року, поо-
динокі стейти майже всі відзначали це свято, 
але мало де платили за вільний день від праці. 
Тепер 2 млн федеральних працівників матимуть 
платний вільний день, кошт якого виноситиме 
600 млн дол. („ABC News”)

 � ЕС допоможе Литві з міґрантами

ВІЛЬНЮС, Литва. – Европейський Союз пообіцяв 
своєму членові, Литві, що допоможе їй впорати-
ся з припливом міґрантів з Ближнього Сходу та 
Африки, заохоченого урядом сусідньої Білорусі. 
Про це заявив президент ЕС Чарлз Мішель під 
час візити 6 липня до литовського прикордон-
ного села Медінінкай. Разом з ним була Прем’єр 
Інґріда Сімоните, яка звинуватила білорусь-
ку владу в заохоченні припливу міґрантів як 
„гібридну атаку”. Кордон обох країн має 422 
милі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко 
заявив, що його країна не співпрацюватиме з 
ЕС щодо міґрантів у відплату за санкції, які ЕС 
наклав на Білорусь за захоплення пасажирсько-
го літака, щоб заарештувати журналіста-дис-
идента. („Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ Путін оприлюднив статтю українською мовою

У Росії хочуть заборонити історію

Остап Крамар,  
Громадське

12 липня Президент Росії Володимир Путін 
оприлюднив статтю „Про історичну єдність росіян 
та українців“, у якій знову намагається спростува
ти українську державність та звинуватити у війні 
на Донбасі країни Заходу. Статтю оприлюднили на 
сайті Кремля українською та російською мовами.

Щоб пояснити „єдність“ українців та росіян, В. 
Путін намагається апелювати до історії. Він згадує 
Київську Русь, Велике Князівство Литовське та 
інші епохи української історії, намагаючись ніве
лювати будь-які прагнення українців до незалеж
ности.

Він заявляє, що наприкінці ХІХ ст. Австро-Угор-
щина вдавалася до репресій галичан, яких запідо
зрювали у льояльності до Москви. На думку В. 
Путіна, Українська Народна Республіка є прикладом 
того, „наскільки несталими були різноманітні квазі
державні утворення“ українців на початку ХХ ст.

„Сучасна Україна — цілком і повністю дітище 
радянської епохи. Ми знаємо і пам’ятаємо, що зна
чною мірою вона створювалася за рахунок істо
ричної Росії“, — йдеться у тексті.

В. Путін розповідає, як Росія нібито підтримува
ла Україну після здобуття незалежности, а також 
запевняє, що після розпаду СРСР стан української 
економіки лише погіршився. 

В. Путін наголосив, що Захід ще до 2014 року 
втягував Київ „до небезпечної геополітичної гри, 

мета якої — перетворити Україну на бар’єр між 
Европою і Росією, на пляцдарм проти Росії“. За 
його словами, після 2014 року влада в Україні роз
почала утиски російськомовного населення та 
російської церкви, а „патріотом України зараз ого
лошується лише той, хто ненавидить Росію“.

„Впевнений, що справжня суверенність України 
можлива лише в партнерстві з Росією. Наші духо
вні, людські, цивілізаційні зв’язки формувалися 
протягом століть, сягають до тих же витоків, загар
товувалися спільними випробуваннями, досягнен
нями й перемогами“, — резюмував В. Путін.

Президент України Володимир Зеленський зая
вив, що хоч Кремль називає українців братським 
народом, насправді Росія не діє як брат. Про це В. 
Зеленський сказав під час пресконференції фору
му „Україна 30. Гуманітарна політика“. Він також 
сказав, що росіяни називають українців брат
ським народом, хоча забувають згадувати про 
внесок українців у результат Другої світової війни. 

Водночас В. Зеленський відзначив перехід росій
ського президента на українську мову: „Якщо 
Президент Росії почав писати статті українською 
мовою, значить, ми все правильно робимо. Я під
тримую такий підхід“.

Міністер культури Олександр Ткаченко став 
першим представником української влади, який 
відреаґував на статтю В. Путіна. Він заявив, що 
трактування В. Путіном історії „не відрізняється 
особливою ориґінальністю“, бо „переписувати 
історію почали ще російські царі“.

У коментарі Українському центру безпеки та 
співпраці начальник воєнної розвідки України 
Кирило Буданов зазначив,  що хоча для всього сві-
ту Друга світова війна закінчилася у вересні 1945 
року, складається враження, що для Кремля вона 
триває й досі та слугує невичерпним джерелом 
російської пропаґанди, маніпуляцій і брехні. 

9 червня нижня палата російського парлямен
ту прийняла в заключному читанні законопро
єкт про внесення зміни до Федерального закону 
„Про увічнення перемоги совєтського народу у 
Великій Вітчизняній війні 1941- 1945 років“.

1 липня закон підписав Президент Росії. Він 
забороняє публічно заперечувати „вирішальну 
ролю совєтського народу в розгромі нацистської 
Німеччини і гуманітарну місію СРСР при звіль
ненні країн Европи“.  

Що намагається заборонити Кремль?

23 серпня 1939 року, Німеччина і СРСР уклали 
Пакт Молотова-Рібентропа – договір про нена
пад. У таємному додатку до цієї угоди Москва і 
Берлін домовилися про розподіл сфер впливу в 
Східній Европі. Вже через тиждень після підпи
сання цього документу розпочалася Друга світо
ва війна. 1 вересня 1939 року Німеччина пішла у 
наступ на Польщу із заходу, а 17 вересня Червона 
армія зайшла на територію Польщі зі сходу. 23 
вересня 1939 року в Бресті (зараз Білорусь) від
булася спільна парада Вермахту і Червоної армії 
як союзників.

Ці історичні факти завжди були дуже незруч
ними як для СРСР, так і для правонаступниці – 
Росії, адже Друга світова війна, а точніше – обра
на її частина, є основою ідеології „русского міра“.  

Частина, бо для Росії та її сателітів війна поча
лася не 1 вересня 1939 року, а 22 червня 1941 
року – фактично з дати порушення договору про 
ненапад з боку Німеччини, і отримала назву 
„Велика вітчизняна війна“.

Проте, прийнятий 9 червня закон цілком вкла
дається у наративи сучасної Росії, для якої СРСР 
– „визволитель“ поневолених народів і країна-
переможниця. При цьому чомусь забувається, що 
у війні брало участь 62 держави, бойові дії велися 
на території трьох континентів, у водах чотирьох 
океанів, а сама перемога далася шляхом титаніч

них і скоординованих зусиль усіх союзників 
Антигітлерівської коаліції.

Чому Кремлю так важливі саме ці визначення і 
саме таке трактування? Бо те, що у Кремлі нази
вають „визволенням“ насправді було окупацією 
незалежних держав. Після поділу Польщі під 
новою окупацією СССР опинилася Західня 
Україна. За 1939-1941 роки звідси було депорто
вано близько 100 тис. осіб  (здебільшого поляків, 
євреїв, членів українських патріотичних органі
зацій).

30 листопада 1939 року війська СРСР вторгли
ся у Фінляндію, що стало початком так званої 
„Зимової війни“. А за рік почалася окупація країн 
Балтії.

14 червня 1940 року СРСР поставив ультима
тум Литві з вимогою змінити уряд і відкрити 
кордон. 15 червня Червона армія увійшла до рес
публіки, 17 червня подібну долю спіткали Латвія 
та Естонія.

1941 року велика частка населення цих країн, 
включаючи жінок і дітей, була депортована. 
Зокрема, вночі з 13 на 14 червня близько 15,5 
тис. жителів Латвії – серед них 2,400 дітей молод
ше 10 років – були арештовані без рішення суду і 
депортовані у віддалені райони СРСР. Також були 
депортовані 34 тис. чоловіків, жінок і дітей (час
то цілими сім’ями) з Литви і 10 тис. з Естонії.

Саме тому для російської пропаґанди важли
вий саме період з 22 червня 1941 року (порушен
ня договору про ненапад Німеччиною) по 9 трав
ня 1945 року (день перемоги над Німеччиною). 

Для сучасної російської влади, що перейняла 
всі міти радянської пропаґанди і для якої розпад 
СРСР є „найбільшою катастрофою XX століття“, 
питання участи і ролі СРСР у Другій світовій війні 
є мало не сакральним. Адже на ньому ґрунтують
ся міти про „народ-переможець“, „обраний народ“, 
„народ, що самостійно знищив фашизм“ (у росій
ській пропаґанді нацизм замінений на фашизм).

Пропаґанда перемоги

На темі „Вітчизняної війни“ і „Великої пере
моги“ виховуються цілі покоління російських 
дітей та дітей, що проживають на окупованих 
Росією територіях.

(Закінчення на стор. 9)
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 � Новий суд у вбивстві журналіста

БРАТІСЛАВА. – Верховний суд Словаччини ска-
сував звільнення підприємця Маріяна Кошнера, 
якого звинувачували у вбивстві журналіста Яна 
Куцяка в 2018 році. Тіла 27-літнього Я. Куцяка 
і його 27-літньої нареченої були знайдені в 
їхньому домі. Він розслідував корупцію серед 
підприємців та зв’язки уряду з мафією. Вбивства 
викликали широкі протести та довели до від-
ставки тодішнього прем’єра. М. Кошнера звіль-
нили у вересні 2020 року, але 15 червня суд 
скасував це звільнення, кажучи, що було кілька 
помилок в ориґінльному процесі. Тепер справа 
повертається до Спеціялізованого криміналь-
ного суду. („BBC”)

 � Нова книга про Другу світову війну

НЮ-ЙОРК. – У видавництві „Basic Books” вийшла 
нова книга американського історика Шона 
МекМікіна „Сталіна війна: нова історія Другої 
світової війни”. Автор є професором европей-
ської історії та культури в Бард Коледжі в стей-
ті Ню-Йорк. Він вказує як перемога союзни-
ків принесла Сталінові завоювання Східньої 
Европи і виселення мільйонів людей на при-
мусові роботи до СРСР. Після війни Сталін так 
само захопив майже мільйон японців, монголів 
і корейців. Ш. МекМікін пише, що Захід не пови-
нен був мати ілюзій про загарбницькі пляни 
Сталіна. При кінці війни Вінстон Черчиль нака-
зав своєму штабові готувати напад на радянські 
війська в Східній Европі, але з того нічого не 
вийшло. Натомість Сталінову було дозволе-
но майже тотальну перемогу у війні, яку він 
здебільшого провадив для своєї користи. („The 
Christian Science Monitor”)

 � Суд обмежив право поліції на вхід

ВАШІНҐТОН. – Верховний суд США обмеж-
ив право поліції, яка в гонитві за кимось хоче 
ввійти до помешкання без судового наказу. 
В своєму одноголосному рішенні 23 червня 
суд сказав, що поліція у дрібних злочинах не 
завжди може увійти в дім без судового наказу. 
Справа почалася з випадку в Каліфорнії у 2016 
році. Поліцай намагався затримати авто, з якого 
грала голосна музика. Але водій заїхав до гара-
жу своєї хати, а поліцай швидко пішов за ним. 
Відтак водія звинувачено за їзду напідпитку та 
за надмірну музику. Але підсудний довів, що 
вхід поліцая у його дім без судового наказу 
порушує його право не піддаватися надмірним 
обшукам та затриманням згідно з Четвертою 
поправкою до Конституції. („Associated Press”)

 � Помер відомий директор ЦРУ

ПОРТЛЕНД, Ореґон. – Родина Джека Давнінґа 
повідомила 4 липня, що він помер 27 червня у 
своєму домі в Портленді на 81-ому році життя. 
Він народився на Гавайських островах в роди-
ні воєнно-морського офіцера США, який заги-
нув під час боїв з японцями. Після закінчення 
Гарвардського університету, де він студіював 
історію та китайську мову, він вступив до мор-
ській піхоти, відбув двічі службу у В’єтнамі та 
осягнув ранґу капітана. Відразу після закінчення 
служби у 1967 році він вступив до Центрального 
розвідувального управління (CIA). Дж. Давнінґ 
став майстром маскування аґентів CIA. Крім 
китайської мови, він також володів російською і 
був шефом CIA в Москві та Пекіні. У 1995 році він 
відійшов на пенсію, але через два роки повер-
нувся до CIA на посаду заступника директора 
операцій. У той час аґенція пережила потря-
сіння через викриття того, що їхній довголітній 
аґент Алдрич Еймс був дійсно аґентом Москви 
і впродовж майже 10 років і видав совєтам 
список імен їхніх аґентів, які співпрацювали з 
CIA. Дж. Давнінґ став директором операцій і 
багато зробив для відродження здеморалізо-
ваної аґенції. Він мав тісні зв’язки з конґрес-
меном-республіканцем Портером Ґросом з 
Фльориди, колишнім офіцером CIA, якого пізні-
ше Президент Джордж В. Буш призначив дирек-
тором аґенції. Коли Дж. Давнінґ остаточно відій-
шов на пенсію в 1999 році, П. Ґрос висловив 
йому признання в Конґресі. („The Washington 
Post”)

АМЕРИКА І СВІТВшанували пам’ять жертв Волинської трагедії

Коронавірус: в Україні виявлено штам Delta

ВАРШАВА. – Дипломати 
Посольства України в Польщі 
11 липня вшанували пам’ять 
жертв Волинської трагедії та 
поклали вінок до пам’ят ника 
у Волинському сквері столи
ці Польщі.

11 липня у Польщі відзна
чається Національний день 
пам’яті польських жертв 
геноциду на Волині в 1943-
1944 роках.

В Україні та Польщі різні 
погляди на події 1943-1944 
років на Волині та у Східній 
Галичині .  Сейм Польщі 
назвав Волинську трагедію 
„геноцидом польського наро
ду“, українські історики це 
заперечують.

Польські історики покла
дають відповідальність за 
вбивства цивільного насе
лення виключно на ОУН і 
УПА, а більшість їхніх україн
ських колеґ переконані, що у цих злочинах винні 
обидві сторони. За оцінками польських науковців, 
унаслідок етнічних чисток загинуло понад 100 

тис. поляків і 5-10 тис. українців. Натомість в 
Україні говорять про кількадесят тисяч загиблих 
поляків та до 20 тис. українців. 

Укрінформ

Зараження коронавірусом станом на 14 липня: у 
світі захворіла 188,752,591 особа, померли 
4,068,259 осіб, одужали 17,2513,695 осіб; у  США 
захворіли 34,807,853 особи, померли 623,440 осіб, 
одужала 29,304,451 особа; в Україні захворіли 
2,242,245 осіб, померли  52,665 осіб, одужали 
2,179,076.

*  *  *
В Україні побільшало хворих із підозрою на 

штам Delta. Про це заявив 10 липня головний дер
жавний санітарний лікар Ігор Кузін. Точних цифр 
він не назвав. Загроза поширення в Україні штаму 
Delta цілком реальна, тому карантинні заходи в 
країні не скасовуватимуться. Станом на Раніше І. 

Кузін заявив, що за найгіршим сценарієм восени 
захворюваність на COVID-19 може зрости на 30-40 
відс. 23 червня в Україні офіційно було зафіксова
но лише 2 випадки коронавірусної хвороби, 
викликані штамом Delta. Наразі штам Delta зареє
стрований уже в понад 100 країнах світу. 

Европейська лябораторія підтвердила два 
випадки штаму коронавірусу Delta з біологічних 
зразків пацієнтів із Закарпаття, яких лікували в 
Закарпатській обласній лікарні. Ці люди уже про
йшли лікування та повернулися додому. Більше 
хворих із підозрою на коронавірус зі штамом Delta 

Дипломати Посольства України біля пам’ятника жертвам Волин сь-
кої трагедії.  (Фото: Посольство України в Польщі)

Поштова марка до Олімпіяди

Італія стала чемпіоном Европи з футболу

Ольга Денисяка

До проведення ХХХІІ Літніх Олімпій ських 
ігор у Токіо „Укрпошта“ випустила нову пошто
ву марку. Оформлення марки, конверта та 
штемпеля першого дня обігу розробила Марія 
Куц, яка є також авторкою однойменної пам’ят-
ної монети Націо нального банку України.

На поштовій марці зображені сонячний диск 
на тлі гори Фудзіяма, стилізовані під мисте
цтво оригамі зображення, що символізують 
деякі олімпійські види спорту та логотип 
Націо нального олімпійського комітету Украї-
ни. Конверт й поля маркового аркушу прикра
шені традиційними українськими і японськи
ми символами – ґронами калини та квітами 
сакури.

На телемаратоні презентували форму націо
нальної команди й поштову марку до Олім-
піяди, які представили президент Національного 

олімпійського комітету Сергій Бубка і Міністер 
молоді та спорту Вадим  Гутцайт.

ЛОНДОН. – У фіналі Евро-2020, який відбувся 11 
липня на стадіоні „Вемблі“ в Лондоні, італійці у 
серії післяматчевих пенальті обіграли команду 
Англії – 3:2 (1:1). В основний ігровий час команди 
обмінялися голами. Люк Шоу на 2-ій хвилині 
зустрічі вивів Англію вперед, на 67-ій хвилині 

паритет відновив захисник збірної Італії Леонардо 
Бонуччі.

Італійці не вигравали цей турнір вже 53 роки. 
Англійці вперше взяли участь у вирішальному 
змаганні чемпіонату Европи.   

Укрінформ

Поштова марка, конверт та штемпель першого 
дня обігу до Олімпіяди. (Фото: Укрпошта)

(Закінчення на стор. 7)
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До 100-річчя українського  
мецената Петра Яцика

Георгій Лук’янчук

7 липня виповнилося 100 років від 
дня народження видатного україн
ського мецената, першого президен
та Ліґи українських меценатів та 
видатного громадського діяча Петра 
Яцика.У благодійні справи в ім’я 
України він вклав понад 30 млн дол. і 
ввійшов у історію як один з найбіль
ших українських меценатів. 

Ці доброчинні справи йому випало 
творити далеко від рідної землі. Його 
життєва дорога починалася з далекої  
прикарпатської глибинки. У селі 
Верхнє Синєвидне, на Львівщині, він 
був найстаршим із семи дітей 
Мар’яни Меленчук і Дмитра Яцика. 
Після ранньої, раптової смерти бать
ка саме на його плечі ліг найбільший 
тягар турбот про господарку. Друга 
світова застала П. Яцика на залізнич
ній станції Стрия. Він став активним 
членом українського підпільного 
руху в місцевому осередку УПА. Коли 
радянські війська в 1944 році набли
зилися до Галичини, П. Яцик вирі
шив еміґрувати за кордон, взяв свою 
торбинку і попрямував у невідоме.

Сотні кілометрів пішки до Австрії 
виявилися для П. Яцика важкими: 
далася, зокрема, взнаки хвороба леге
нів. Хлопця взяв на своє молочне під
приємство австрійський бізнесмен із 
Санкт-Пельтена, містечка неподалік 
австрійської столиці. Кінець війни П. 
Яцик зустрів у Баварії, де весною 1945 
року встановили свою контролю аме
риканці. У таборі для переміщених 
осіб в Регенсбурзі, зачувши про від
криття української середньої школи, 
став одним із перших її учнів й закін
чив школу з відзнакою. Після цього 
були чотири семестри програми з 
політичної економії та дворічка з 
вивчення німецької, французької й 
англійської мов.  

Це відкрило для нього можливості 
еміґрації за океан. П. Яцик обрав 
Канаду. Першою роботою стало мит
тя посуду в одному з монтреальських 
ресторанів. Поштовхом до нового 
кроку стало оголошення в газеті про 
вакансію у фірмі молочних продуктів 
Торонто. П. Яцика це зацікавило – і 
вищими заробітками, і подумати над 
власними проєктами. Так виникла 
„Арка“, українська крамниця книг і 
товарів у центрі Торонто. Вона стала 
популярним місцем зустрічей емі
ґрантів з України. А в П. Яцика з’яви-
лися нові ідеї й проєкти, які він з 
року в рік наполегливо і невтомно 
втілював у життя з утвердженням 
високого авторитету в діловому і 
суспільному житті Канади. Організо-
ваний ним „Промбанк“ став потуж
ною будівельною і фінансовою кор
порацію. П. Яцик дбав, щоб його спо
руди були не тільки практичними, а 
й красивими.  Спорудивши цілі квар
тали, П. Яцик дав можливість відкри
ти бізнес або просто мати роботу 
сотням людей, серед яких – новітні 
еміґранти з різних куточків світу.

До нього з довірою та приязно ста
вилися й банкіри, які частково кре
дитували його будівельні проєкти, і 
муніципальні чиновники, з якими 
вирішувалися пляни забудови, і 
рядові будівельники, яких П. Яцик 
підряджав на роботи. 

П. Яцик залишив глибокий слід у 
духовному житті України, не жалів 

грошей на доброчинність. Ще з кінця 
1950-их років він розпочав низку 
меценатських акцій на підтримку 
української науки, освіти, культури, 
дбав про видання українських книг, 
словників, енциклопедій. Вийшло 
багатотомне видання „Енциклопедії 
українознавства“. На це видання він 
пожертвував великі кошти, а потім 
роками платив відповідний податок. 
Відіграв важливу ролю у становленні 
Вічного фонду українських видань 
при Торонтському університеті. 
Коштом мецената видано чимало 
наукових монографій з історії Украї-
ни, економіки, політології, медици
ни, етнографії. 

Нещодавно завершився один з 
найбільших проєктів – переклад і 
повне видання англійською мовою 
багатотомної „Історії України-Руси“ 
Михайла Грушевського. П. Яцик дуже 
радів, що його задум підтримала 
дочка Надія, що його підхопили най
кращі вчені й викладачі української 
діяспори. 

У травні 2021 року завершився вже 
21-ий Міжнародний конкурс з україн
ської мови ім. Петра Яцика. Перелік 
його благодіянь, географія підтримки 
української духовности, освіти і куль
тури надзвичайно широкі і багатома
нітні. А це – тримільйонне пожер-
твування для Канадського інституту 
українських студій в Університеті 
Альберта, Фонд пожертвувань ім. 
Петра Яцика в Гарвардсь кому універ
ситеті, програма з вивчення України в 
Університеті Торонто, Українські студії 
в Універ ситеті Північного Лондона, 
Фінан сова підтримка „Енциклопедії 
українознавства“, колекція мікрофіль
мів з українських серіялів у Торонтсь-
кому університеті, лябораторія мікро
фільмів Наукової бібліотеки ім. Василя 
Стефаника у Львові, ґранти україн
ським лікарям у дослідженні онколо
гічних захворювань, фінансування 
українських шкіл та дитячих будин
ків у Бразилії, допомога у споруджен
ні українського сиротинця св. Ольги 
в штаті Парана (Бразилія), фінансу
вання реставрації в Онтаріо Центру 
української спадщини. І цей перелік 
можна продовжувати ще довго.

Сто років тому на Прикарпатті 
народився українець, котрому суди
лося пройти тернистий шлях поневі
рянь, злиденности й наперекір усьо
му цьому стати відомим канадським 

Проміняли Україну на рублі
Народні депутати вже просили Раду національної безпеки і обо-

рони України безстроково позбавити звання Народного артиста 
України співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова, Таїсію Повалій, 
Ані Лорак, позбавити державних нагород також Віталія Козловського, 
Володимира Бортка, Миколу Баскова. 

Йдеться про логічне продовження боротьби з сепаратизмом на всіх 
рівнях. У числі названих є співаки, які  народилися та виросли в Україні, 
здобули популярність, але в гонитві за російським рублем забули про 
своїх українських шанувальників, розважаючи країну-аґресора.

Заслужений артист України В. Козловський співав на концер-
ті в Москві 9 травня 2018 року, присвяченому Дню перемоги. 15 
травня 2018 року Львівська обласна рада прийняла звернення до 
Президента щодо позбавлення співака звання „Заслужений артист 
України“. За ухвалу проголосували 44 депутати. Депутати назвали 
виступ В. Козловського на концерті в Москві наругою над пам’яттю 
тих загиблих воїнів, які віддали своє життя  в російсько-українській 
війні, що триває на сході України“.

Кароліна Куєк, відома як Ані Лорак, народилася на Буковині. Після 
участи в Евробаченні-2008, де Ані Лорак посіла друге місце, співачка 
перебралася до Росії. У 2014 році її концерти в Києві та Одесі викли-
кали масовий спротив публіки. Міністер внутрішніх справ України 
Арсен Аваков заявив, що вона „відверто провокує суспільство“. Ані 
Лорак досі вважається Народною артисткою України.

Заслужена артистка України Світлана Лобода – корінна киянка, 
продовжує їздити в Росію з концертами, виступає на вечірках путін-
ських олігархів, отримує від них відзнаки. Таїсія Повалій народилася 
в селі Шамраївка на Київщині, стала популярною завдяки участі в 
музичних фестивалях. Дуже швидко з українських пісень перейшла 
на російські, у 2011 році отримала орден Дружби за розвиток росій-
ської культури і зв’язків між Росією і Україною. Поява її у новорічних 
програмах викликала масове обурення у соціяльних мережах, заяви 
з цього приводу зробила велика кількість українських урядовців 
найвищого рівня, політиків і громадських діячів. 

Віра Галушка народилася на Дніпропетровщині, стала Вєрою 
Брежнєвою та розпочала кар’єру на російській сцені. Хлопець з 
Херсона Микола Бортник став Максом Барських й теж помчав на 
концерти в Росії. 

Аліна Ґросу поїхала вчитися та будувати кар’єру до Москви, де 
співає під патронатом українофоба Григорія Лепса. Засновник гурту 
„Гриби“ Юрій Бардаш родом з Донбасу і добре знає, що там відбу-
вається, але виступає в Росії та отримує там різні нагороди. Олексій 
Завгородній та Надя Дорофеєва (гурт „Время и Стекло“) працюють за 
принципом вашим і нашим, до Росії  їздять за новими нагородами. 
Надія Мейхер народилася на Хмельниччині і поїхала підкорювати 
Росію та Казахстан. 

Активіст з Івано-Франківська Назар Кішак написав у соціяльних 
мережах: „Виступати перед Росією – низькокультурно і малоінтелек-
туально. Заробляти гроші в країні-аґресора в умовах боротьби за 
територіяльну цілісність та суверенітет – це блюзнірство, терпіти яке 
ми не будемо! Ми повинні бойкотувати таких артистів, адже вони, 
виступаючи в Росії, зводять простори двох держав до одного – „рус-
ского мира“.

Головний редактор: Андрій Нинка
Редактор: Левко Хмельковський 

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!

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 • Fax (973) 644-9510 
E-mail advertising@ukrweekly.com

Передплата Володимир Гончарик

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

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

Петро Яцик

(Закінчення на стор. 7)



7СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 16 ЛИПНЯ 2021 РОКУNo. 29

Чолій був доповідачем

КИЇВ. – 1 липня президент громад
ської організації „Україна-2050“ 
Евген Чолій був доповідачем на ІV 
Міжнародній науково-практичній 
конференції „Адміністративна юсти
ція в Україні: проблеми теорії та 
практики. Захист виборчих прав 
адміністративними судами в Україні“, 
яку проводив Верховний суд України.

У доповіді „Вдосконалення вибор
чих прав: електронне голосування та 
протидія дезінформації“ Е. Чолій зая
вив, що питання електронного голо
сування стає сьогодні чимраз акту
альнішим, коли світ переживає панде
мію, подальшу російську гібридну 
аґресію та в умовах переведення 
інформації у цифрову форму в Украї ні.

Він сказав, що для того, щоб Украї-
на зформувала власну позицію щодо 
електронного голосування, потрібно 
врахувати досвід інших країн у цьому 

питанні, передусім Естонії, яка стала 
першою країною, що використала 
інтернет-голосування під час своїх 
парляментських виборів 2007 року. 

Відносно протидії дезінформації 
під час виборчого процесу E. Чолій 
наголосив, що потрібно перш за все 
усвідомлювати те, що дезінформація 
є важливою частиною аґресії, яку 
Російська Федерація відкрито веде з 
2014 року, щоб повернути Україну у 
свою сферу впливу та відновити 
контролю над нею.

Верховний суд та українські адміні
стративні суди відіграватимуть важ
ливу ролю у цьому питанні, оскіль ки 
їм буде потрібно у своїх рішеннях 
захистити свободу слова, а також 
заборонити пропаґанду, спрямовану 
на підрив виборчого процесу і довіри 
до нього громадян України.

„Україна-2050“

бізнесменом і видатним українським 
доброчинцем.

Доброчинна і громадська діяль
ність П. Яцика здобула високе міжна
родне визнання. Університет Альбер-
ти удостоїв його почесним званням 

доктора права. П. Яцик був обраний 
до Національної дорадчої ради Інс-
титуту Гарімана при Колюм бійсь-
кому університеті та нагороджений 
Президентом України Леонідом 
Кучмою спеціяльною грамотою за 
сприяння розвиткові української нау
ки, освіти і культури, а в 2001 – до 
80-ліття П. Яцик одержав орден кня
зя Ярослава Мудрого V ступеня.

(Закінчення зі стор. 6)

До 100-річчя...

в області наразі не зафіксовано. Як 
повідомляв головний лікар обласної 
інфекційної лікарні Михайло Поляк, 
особи, в яких запідозрили штам 
Delta, мали тяжкий перебіг захворю
вання та подорожі в Росію чи контак
ти із тими, хто був у Росії, де зараз 
фіксують масове поширення корона
вірусу штаму Delta.

Раніше повідомлялося, що також 
два випадки захворювання на коро
навірус цього штаму фіксували в 
Києві, хворі проходили лікування в 
Олександрівській лікарні.

*  *  *
14 липня Кабінет міністрів вніс змі

ни до Порядку формування та вико
ристання сертифікатів, що підтвер
джують вакцинацію від COVID-19. Як 
зазначається в пояснювальній записці 
до документу, покращення впрова
дження та використання в Україні 
COVID-сертифікатів технічно сумісних 
із запровадженими в Европей ському 

Союзі, дозволить забезпечити більшу 
кількість громадян України, іноземців 
та осіб без громадянства, які постійно 
проживають на території України, 
можливістю виїзду, транзитного про
їзду та перебування на території 
інших держав, зокрема держав-членів 
Европейського Союзу, а також додат
ковими можливостями щодо контролі 
дотримання обмежувальних протие
підемічних заходів в Україні.

*  *  *
З 1 липня Міністерство цифрової 

трансформації спільно з партнерами 
запустило бета-тестування COVID-
сертифікатів. Долучитися можуть 
люди, які вже отримали дві дози вак
цини від COVID-19 на території 
України. COVID-сертифікат діє 180 
днів. Уже близько 10 тис. користува
чів зареєструвалися. Вся актуальна 
інформація для подорожей громадян 
України за кордон — умови в’їзду та 
транзиту, контакти посольств і кон
сульств України за кордоном — 
доступна на онлайн-карті Міністер-
ст ва закордонних справ  України.

 Укрінформ

(Закінчення зі стор. 5)

Коронавірус...

Врятуймо Павла Мотичку

Шукаю інформацію про воїнів УНР

Проcимо підтримати маленького 
українця у боротьбі з спінальною-
м’язовою атрофією (СМА). Павлик 
Мотичка народився у вересні 2019 в 
селі Синевир, Закарпаття. Він не 
може самостійно сидіти, повзати, 
ходити, а хвороба проґресує, і хлоп
чик може втратити можливість само
стійно ковтати і дихати. Сім’я Павли-
ка вже втратила першу свою дитину 
від цієї хвороби, бо не існувало ліків. 
Три роки тому винайшли ліки від 
СМА – це найдорожчий укол у світі 
2,325 тис. дол. Укол треба дати до 
двох років, у нас залишився 1 місяць. 
Ми вже назбирали 455,366 дол.

Facebook Group/Instagram: help.
pavlik.sma

Facebook Fundraiser: Help Pavlo 
Motychka to fight SMA , type 1. PayPal: 
charity4Ukraine@gmail.com

Ria,MoneyGram, Western Union – 
Motychka Mariia Synevyr,Zakarpatska 
oblast (не забудьте дати код перека
зу), мама Viber 380-68-217-9975.

GoFundMe USA: https://gofund.
me/2b19bbd5

Можна складати пожертви на 
“Злучений Український Американ-
ський Допомоговий Комітет” на 
адресу: UUARC, 1206 Cottman Ave., 
Philadelphia, PA 19111 з нотаткою або 

електронно на сайті www.uuarc.org з 
нотаткою „Павло Мотичка“. На всі 
пожертви будуть виписані квитанції.

Оксана Куца, 
Філядельфія

У газеті „Свобода“ за 1947 та 1949 
роки у розділах пошуку людей шука
ли Костянтина Щита, а в іншому 
Сергій Щербаченко шукав свого 
стриєчного брата Івана Щербаненка. 
К. Щит народився 20 травня (1 черв
ня) 1897 року в слободі Мерефа, 
Харківської губернії, служив поруч
ником у старшинській сотні 2-ої 
Волинської дивізії Армії УНР. Останнє 
звання в українській армії — сотник. 
Після 1921 року сліди обриваються. 
Його шукав Пилип Стороженко. 
Якщо він теж з Мерефи, інформація 
про нього не буде зайвою. Ці дві осо
би цікаві ще тим, що служили в 
Українській армії УНР.

Чи залишилась яка-небудь інфор
мація про них? Може хоча б місце 
поховання можна було б знайти. 
Вони обидва з Мерефи Харківської 
области, і я веду краєзнавчу розвідку 
для свого міста.

Я – краєзнавець з Мерефи, займа
юсь пошуком та увічненням воїнів 
Армії УНР. Моя адреса: vlad158@
yahoo.com

Владислав Руденко,  
Мерефа, Харківська область

З РЕДАКЦІйНОЇ  ПОШТИ

Портрет Шевченка на полі
Автори цього портрета Шевченка  

– українські вчені, селекціонери 
Інституту рису Національної Аґро-
технічної Академії Наук  України. 
Площа зображення – 1,370 квадрат
них метрів. Портрет був створений 
посівом рису з чорним листям на 
зеленому полі в Херсонській області. 
Вражає точність передачі всіх штри
хів. Це рекорд України в категорії 
„Наука і технології“.

Цікаво, що портрет нашого батька 
нації  видно з космосу!

Валентина Коваленко, директор 
Шевченкового заповіника

Канів, Черкаська область

Павло Мотичка

Копії оголошень в „Свободі“ 1946 і 
1949 років.

Учасники конференції (вгорі зліва): голова Верховного суду Валентина 
Данішевська, Евген Чолій і (внизу) суддя Олена Губська. (Фото: „Украї-
на-2050“)



No. 29СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 16 ЛИПНЯ 2021 РОКУ8



9СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 16 ЛИПНЯ 2021 РОКУNo. 29

ЖИТТЯ  ГРОМАДИ

Святкували в Норт Роялтоні

Олександр Федорчук

НОРТ РОЯЛТОН, Огайо.  – 20 черв
ня парафія св.Трійці Української 
Православної Церкви відзначила 
своє престольне свято. Для цієї уро
чистості прихожани і гості зібралися 
в храмі, святково прикрашеному 
зеленим віттям липи, м’ятою та кві
тами. Ніжні пахощі зливалися з 
величним співом парафіяльного хору 
й ароматом ладану і разом з подяч
ними молитвами підносилися до 
Божого Престолу.

Святу Літургію звершив настоя
тель парафії митрофорний протоє
рей Роман Загурський у співслужінні 
настоятеля парафії св. Трійці в Пармі, 
Огайо, протоєрея Петра Акружнова.

Після Служби Божої  о. Роман при
вітав гостей зі святом Зіслання 
Святого Духа, побажав кожному бути 
ревним у служінні Богові, подякував 
о. Петру за співслужіння і зачитав 
листа-подяку від Асоціяції „Клівленд 
Майдан“  за щедрі пожертви минулої 
неділі для сиріт героїв України, що 
склали близько 600 дол.

Усі були запрошені до парафіяль
ної залі на святковий обід, що його 
приготували власники ресторану 
„Шинок“ Віталій  і Світлана Созанські. 
Цього разу відзначали також День 
батька.

Перед початком о. Роман закликав 
до спільної молитви. Ведуча Олек-
сандра Рюмкіна запросила на сцену 
дітей і вони деклямували вірші до 
свята Трійці.

Учениця Наталії Боєчко Русана 
Поки данець грала на фортепіяні. 
Настя Чижевська виконала музичний 
твір на одному фортепіяні разом зі 
своєю вчителькою Лілією Пола довою. 
Діти знову вийшли, щоб віршами 
привітати батьків. А Тарас і Емілія 
Пелехи заспівали пісню для дідуся.

На сцену вийшла талановита 
моло да гімнастка зі студії „Time to 
Dance“ Юля Бабаєва (художня керів
ниця Соломія Вонс).

Номер „Веселі цуценята“ виконали 
діти молодшої групи з дитячого 
ансамблю „Калина“ (художня керів
ниця Надія Кіпран).

Також фантастично виконала 
номер талановита гімнастка-віртуоз 
Настя Чижевська. Концерт закінчив
ся піснею для батьків у виконанні 
голосистої дітвори.

На свято прибули правлячий архи
єрей Пармської єпархії УГКЦ Богдан 
Данило та настоятель парафії св. 
Володимира УПЦ США, що в Пармі, 
протоєрей Іван Наконечний.

Ведуча О. Рюмкіна висловила 
подяку Владиці Богданові та протоє
реєві І Наконечному за їхню присут
ність, усім гостям та тим, хто при
ймав участь у організації та прове
денні цього заходу.

Олександр Федорчук від імені 
Асоціяції „Клівленд Майдан“ подяку
вав о. Іванові Наконечному за добро
вільні пожертви парафіян в сумі 700 
дол., зібрані того ж дня після служби 
Божої в їхній парафії для сиріт героїв 
України.

Священики (зліва): о. Роман Загурський та о. Петро Акружнов. (Фото: Олек-
сандр Федорчук)

вативний бльок – Християнсько-
демократичного союзу (яку все ще 
продовжують називати партією А. 
Меркель) і Християнсько-соціяль-
ного союзу.

В. Зеленський із А. Лашетом пору
шили ряд питань: про „Північний 
потік-2“ (проти якого А. Лашет не 
має жодних зауважень), Норманд-
ський формат та ролю у ньому 
Німеччини, про безпекову ситуацію 
і економіку. Земля Північний Рейн-
Вестфалія – це чи не п’ята частина 
німецької промисловости, саме там 
розташовані компанії, які найбіль
ше інвестують в Україну. Зустріч із 
А. Лашетом тривала в півтора раза 

довше заплянованого. Це може ста
ти початком доброї співпраці.

Найцікавіше відбувалось під час 
вечері з Канцлеркою А. Меркель. 
Зустріч тривала втричі довше запля
нованого – три години замість одні
єї. І це добрий знак – двом політи
кам було про що говорити. Адже на 
пресконференції, яку вони провели 
після кількахвилинного вітання та 
короткої бесіди (до речі, незвичний 
формат – вихід до преси „посереди
ні“ спілкування) між ними не відчу
валось ворожости, але й теплоти та 
повного взаєморозуміння теж. 
Кожен озвучував свою позицію, і 
позиції ці не були однаковими.

На пресконференції А. Меркель 
Росію згадала кілька разів „тихим 
незлим“ словом, але ситуацію це не 
змінює. Ані про зброю, ані про евро

(Закінчення зі стор. 3)

Візита Зеленського...

Маштаб можна уявити лише взяв
ши до уваги діяльність всеросійсько
го військово-патріотичного руху 
„Юнармія“, що фінансується росій
ським урядом через Мініс терство 
оборони. Філії „Юнармії“ створені не 
лише по всій Росії, а й в окупованих 
частинах Грузії, України (Донецька, 

Луганська область, Крим), Молдови. 
Кількість юноармійців наразі скла
дає 808 тис. Щороку проводиться 
величезне політизоване дійство з 
демонстрацією новітньої воєнної 
техніки для підкреслення „величі“ 
сучасної Росії. Рівень проникнення 
пропаґанди досяг такого рівня, що 
молоді батьки залюбки вдягають до 
свята своїх дошкільнят у військову 
форму Червоної армії та роблять з 
дитячих візочків бутафорські танки.

(Закінчення зі стор. 4)

У Росії хочуть...

атлантичні перспективи України 
жоден зі співрозмовників перед пре
сою не згадав.

Найімовірніше, це була остання 
зустріч двох політиків, принаймні 
на їхніх теперішніх посадах. І сама А. 
Меркель кілька разів згадала нас-

туп ний уряд. Яким він буде після 
парляментських вересневих вибо
рів, наразі сказати важко, але чоти
риразова канцлерка переконана, що 
взятий нею курс на підтримку 
України буде продовжений за будь-
яких умов.

ПОДОРОЖІ   

Створили мініятюрну Вінницю
Олександр Костирко

ВІННИЦЯ. – Вінниця – одне з най
красивіших міст України. Сюди зві
дусіль приїздять туристи, щоб 
помилуватись архітектурою міста, 
відвідати історичні пам’ятники.  
Серед них – музей-садиба і мавзолей 
хірурга Миколи Пирогова, незви
чайний світломузичний плаваючий 
фонтан „Рошен“, який є найбільшим 
в Україні і в Европі.

У Центральному парку гості від
відують „Міні-Вінницю“. Це  відомі в 
місті будівлі, створені за допомогою 
3D принтера. Кожен з відвідувачів 
парку може себе відчути велетнем 
та з висоти власного росту побачити 
будинoк реaльнoгo училищa, арку 
вхіднoї групи дo Центрaльнoгo 
пaрку культури і  відпoчинку,  
вoдoнaпірну вежу, гoтель „Сaвoй“, 
Спaсo-Преoб рaженський кaтед-
рaльний сoбoр,  oблaсний укрaїн-
ський aкaдемічний музичнo-
дрaмaтичний теaтр,  Микo лaївську 
церкву,  осoбняк кaпітaнa Четкoвa, 
осoбняк-лікaрню, кoстел кaпуцинів-
фрaнцискaнців, осoбняк Львoвичa, 
будівлю обласної адміністрації. Всі 
12 копій виготовлені з міцних мате
ріялів, які витримують мороз і спеку.

Плянували додати більше елемен
тів ландшафтного дизайну, а самі 
мініятюри поставити на підвищен
ня, але через коронавірус цього року 
втілити задум не вдалося. Проте 

додали копії відомих вінницьких 
споруд. Це копії художньої школи 
(особняк Длуголенського), обласно
го архіву (монастир єзуїтів) та церк
ва-усипальниця Миколи Пирогова.

Всі моделі максимально відпові
дають ориґінальним будівлям і 
мають високий ступінь деталізації, 
особливе  освітлення. Маштаб їх 
1:25.

Водонапірна вежа. (Фото: Олександр 
Костирко)

Будинок обласної державної адміністрації. 
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З АКТУАЛЬНИХ  ВИДАНЬ

Ця правда мусить збудити суспільство
Олег К. Романчук

Нещодавно у київському видавни
цтві „Журналіст України“ вийшла в 
світ книга відомого письменника 
Олександра Михайлюти „Воїни 
„Анти мафії“, присвячена офіцерам і 
депутатам Григорієві Омельченкові і 
Анатолієві Єрмакові. Старше поко
ління пам’ятає, який резонанс у 
90-их минулого століття викликав у 
мільйонів глядачів італійський сері
ял „Спрут“. Головний герой фільму 
комісар Катані безстрашно боровся з 
мафією і героїчно загинув… 

В Україні були свої „комісари 
Катані“ –  так називали в народі офі
церів спецслужб, народних депутатів 
Г. Омельченка і А. Єрмака за їхні 
викривальні матеріяли про „білоко
мірцеву“ мафію у вищих ешелонах 
державної влади… Вони стверджува
ли: щупальця українського „спрута“ 
тягнуться з Моски‚ з центральних 
офісів Компартії і КҐБ.

 Г. Омельченко в липні 1990 року 
як делеґат ХХVІІІ з’їзду КПРС (фрак
ція „Демократична плятформа“) іні
ціював створення партійних слідчих 
комісій з розслідування злочинів 
тоталітарного сталінського режиму, 
пільг і привілеїв партійної номен
клятури та причин Чорнобильської 
катастрофи. Оприлюднив на з’їзді 
факти злочинів сталінізму, зокрема 
влаштованого вищим московським 
партійним керівництвом Голодомо-
ру-геноциду в Україні в 1932-1933 
роках і злочинної депортації народів 
СРСР. 

Виступаючи з трибуни з’їзду, Г. 
Омельченко викрив факти незакон
них привілеїв компартійної номен
клатури, розкрадання державних 
грошей, виділених і пожертвуваних 
на ліквідацію наслідків аварії на 
ЧАЕС, а також ознайомив делеґатів 
з’їзду з таємними документами про 
валютні рахунки Компартії за кордо
ном і приховування на них десятків 
тонн золота і сотні мільйонів долярів 
та створення за кордоном, на підста
ві таємної постанови Політбюра‚ під
писаної Генеральним секретарем 
Михайлом Горбачовим, фондів, фірм, 
банків, куди партійна верхівка хова
ла вивезену валюту і „золото партії. 

Коли з’їзд відмовився визнати ста
лінський режим злочинним, засуди
ти злочини сталінізму і відмежува
тися від нього, Григорій Омельченко 
публічно заявив про вихід з Ком-
партії. Разом з ним партію покинула 
група офіцерів, серед них був і 
Анатолій Єрмак.  

У 1991 році Г. Омельченко опублі
кував матеріяли про результати роз
слідування кримінальної справи про 
кремлівську-узбецьку „бавовняну 
мафію“ – її він розслідував у 1982-
1983 роках у групі Генеральної про
куратури СССР, яку згодом очолили 
Тельман Гдлян і Микола Іванов. 

Головний редактор газети „Інфор-
маційний бюлетень“ Тамара Про-
сяник підкреслює значення цієї 
книжки: „Розуміючи, що загроза 
українській Незалежності буде йти 
не лише з боку Москви чи від вну
трішньої „п’ятої колони“, і передусім 
–  від корумпованости вищих ешело
нів влади, у вересні 1991 року Г.
Омельченко і А. Єрмак створили 
таємну офіцерську організацію, а 

згодом депутатську групу „Антима-
фія“. І вони не помилились: життя 
безальтернативно підтвердило їхню 
правоту“. 

Про загрозу українській держав
ності режиму олігархату Г. Омель-
ченко і А. Єрмак попереджали сус
пільство і політичне керівництво 
країни ще в березні 1993 року, коли, 
будучи керівниками оперативного 
відділу військової контррозвідки, 
викрили дві міжнародні фінансово-
економічні мафіозні структури, за 
якими стояли президент України 
Леонід Кравчук і прем’єр-міністр 
Леонід Кучма, готуючись до позачер
гових президентських і парлямент
ських виборів 1994 року. Ще тоді офі
цери-контррозвідники пропонували 
негайно створити Національне бюро 
з розслідування фактів корупції 
серед вищих посадових осіб.

Знайомлячись з документальними 
матеріялами, оприлюдненими у кни
зі, читачі можуть переконатись, що 
Леонід Кучма, Павло Лазаренко і 
Юлія Тимошенко – „хрещені батьки“ 
олігархії, політичної мафії і корупції 
в Україні. На численних прикладах у 
виданні показано як народжувався 
мафіозний клан „Кучма-Янукович“ і 
як тричі судимого кримінального 
зека „Янека“, аґента КҐБ , Москва 
вела до політичного олімпу в Україні‚ 
і як цьому, ризикуючи життям, про
тистояли два офіцери-депутати Г. 
Омельченко і А. Єрмак. У книзі вмі
щені копії документів, з яких стає 
зрозуміло, хто і які суми у валюті 
перерахував синові першого прези
дента України Л. Кравчука Олек-
сандрові Кравчуку на його конто в 
закордонних банках, чи сімейству Л. 
Кучми та його помічникові О. 
Волкову. Читач дізнається, як Юлія 
Тимошенко перерахувала сотні міль
йонів долярів зі своїх офшорних ком
паній на рахунки П. Лазаренка, 
познайомиться з багатьма депутата
ми і урядовцями, які загрузли в 
корупції та як їхні злочини покрива
ли продажні генеральні прокурори і 
суди. І що чекало на свідків та співу
часників цих злочинів…

У книзі вперше оприлюднюються 
документи про те, як готувалось 
вбивство полковника Григорія 
Омельченка на замовлення прези
дента Л. Кучми та його помічника О. 
Волкова, закордонні рахунки якого 
на десятки мільйонів долярів і 

ЯКІВ ГНІЗДОВСЬКИЙ
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офшор ні компанії Г. Омельченко вия
вив разом з А Єрмаком. 

У розмові з головою Служби безпе
ки України Леонідом Деркачем, який 
доповідає президентові Кучмі, що Г. 
Омельченко і А. Єрмак знайшли за 
кордоном рахунки і нерухомість 
Кучмової доньки і зятя Віктора Пін-
чука, Кучма дав цілком недвозначну 
команду Л. Деркачеві, що‚ мовляв‚  Г. 
Омельченка і А. Єрмака (цитую 
мовою ориґіналу):  „Таких надо унич
тожать!“. Деркач охоче погодився з 
президентом. Авдіозапис цієї розмо
ви був зроблений в офісі президента 
Кучми його охоронцем Миколою 
Мельниченком і опублікований в 
газеті „Голос України“ 9 лютого 2001 
року. А 11 лютого 2003 року А. Єрмак 
загинув в автомобільній катастрофі…

У травні 2005 року до СБУ звернув
ся громадянин В. з офіційною заявою 
(фотокопія заяви подана в книзі) про 
те, що в листопаді-грудні 1999 року 
він у групі з іншими особами брав 
участь у підготуванні вбивства Г. 
Омельченка – на замовлення поміч
ника президента Л. Кучми О. Волко-
ва. Вбивство плянувалося здійснити 
радіокерованими мінами, які В. пови
нен був закласти у водостічну трубу 
будинку, де мешкав Г. Омельченко, 
коли він вранці по пішохідній доріж
ці проходитиме повз неї, прямуючи 
до службового автомобіля…

Вранці 15 травня 2007 року на 
пішохідному переході біля комітетів 
Верховної Ради легковий автомобіль 
на великій швидкості збив Г. 
Омельченка. Перші повідомлення в 
Інтернеті були, що він загинув. Наїзд 
відбувся після подання ним декіль
кох депутатських запитів про злочи
ни, вчинені прем’єр-міністром В. 
Януковичем‚ окремими членами 
його уряду від Партії Реґіонів (виве
дення за кордон валюти на десятки 
мільйонів долярів та евро) та трьома 
суддями Конституційного суду (неза
конне отримання нерухомости на 
мільйони долярів, прізвища вказані 
в книзі). 

Свідок події засвідчив, що наїзд на 
Г. Омельченка був здійснений ціле
спрямовано...  

У книзі читачі мають змогу озна
йомитися з результатами розсліду
вання Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради у справі вбивства 
журналіста Георгія Ґонґадзе, яку очо
лював депутат Г. Омельченко. Комісія 
встановила не лише організатора і 
виконавців викрадення і вбивства Г. 
Ґонґадзе, але й підбурювача (ним був 
Володимир Литвин) і замовника 
(ним був Л. Кучма) цього злочину, а 
також мотиви вбивства журналіста.

У січні 2009 року на сесії ПАРЕ Г. 
Омельченко, незважаючи на штучно 
створені перешкоди високопосадов
цями і тиск на нього, назвав прізви
ща всіх співучасників викрадення і 
вбивства Г. Ґонґадзе, в т. ч. замовника 
злочину – Л. Кучму і В. Литвина, який 
підбурив Кучму до вчинення злочи
ну проти Ґонґадзе.

Автор книги вказує на додаткові 
обставини політичного вбивства 
В’ячеслава Чорновола, виявлені А. 
Єрмаком, які він повідомив парла
ментській слідчій комісії та інформа
цію з цього приводу, отриману Г. 
Омельченком від Бориса Березов-
ського в Лондоні.

У другій частині книги‚ під заголо

вком „Свідчення генерала Омель-
ченка“‚ читачі мають змогу вперше 
ознайомитися з архівними таємними 
документами і нормативними акта
ми КҐБ СРСР про організацію аґен
турної діяльности органів державної 
безпеки та як вербувалися аґенти. 
Оприлюднені фотокопії підписок 
аґентів та їхні алфавітні картки. 
Названі прізвища президентів, 
прем’єр-міністрів, членів уряду, керів
ників президентських адміністрацій, 
народних депутатів України, які були 
завербовані КҐБ‚ та яку ролю вони 
відіграють і донині в Незалежній 
Україні за дорученням своїх курато
рів з Москви.

У лютому і в травні 1992 року пол
ковники Скіпальський та Омель-
ченко домоглися зустрічі  з прези
дентом  Кравчуком, щоб доповісти 
про обґрунтован Спілкою офіцерів 
України пляни збереження Україною 
тактичної ядерної зброї як єдиної 
ґарантії стримання воєнної аґресії 
Росії. 

„З поданих Кравчукові документів 
і досі не знято грифу секоетности, 
тому публікувати чи розголошувати 

в інший спосіб конкретних фактів не 
маю права“, – пояснює генерал Омель-
ченко. – Можу лише сказати, що про
блему збереження ядерного арсена
лу ускладнювало засилля аґентів 
КҐБ у Верховній Раді та в уряді 
України, через яких Росія втілювати
ме власну політику в Українській 
державі“, – ці слова Г. Омельченка  з 
книги А. Беня і П. Творуна „Треті за 
могутністю, перші за наївністю. Хто і 
як нас обеззброїв“ подає і О. Михай-
люта.

Особливу увагу заслуговують роз
слідування Г. Омельченком злочинів 
проти миру, безпеки людства, міжна
родного правопорядку, актів держав
ного тероризму, воєнної аґресії про
ти Грузії, України, Сирії, вчинені пре
зидентом Росі ї  Володимиром 
Путіном.

На основі встановлених доказів, 
аналізу норм міжнародного права, 
статуту ООН, законів війни і націо
нального законодавства України, 
генерал-лейтенант Г. Омельченко 
робить висновок, що у ситуації, яка 
склалася у зв’язку з воєнною аґресі
єю Росії проти України, фізична лікві

дація президента Росії В. Путіна буде 
леґітимною, правовою і законною – 
як така, що вчинена в стані необхід
ної оборони і крайньої необхідности, 
за аналогією знищення міжнародно
го терориста Усами бен Ладена 
(вбив ство якого, на думку міністра 
закордонних справ Росії Сергія 
Лаврова, „виправдано з погляду між
народного права і права на самообо
рону“).

Завершують книгу три відкритих 
листи Героя України генерал-лейте
нанта Г. Омельченка до президентів 
Петра Порошенка, Володимира 
Зеленського і Олександра Лука-
шенка. Прочитавши їх, стає зрозумі
ло, що на написання таких листів 
здатні лише воїни Світла, якими були 
і залишаться в новітній історії 
України Григорій Омельченко і його 
побратим Анатолій Єрмак.    

Олег К. Романчук – український 
публіцист‚ головний редактор жур-
налу „Універсум“‚ доцент факультету 
журналістики Львівського Націо наль-
ного університету ім. Івана Франка‚ 
Львів.

(Закінчення зі стор. 10)

Ця правда мусить...
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Святкувало все місто
Олександр Калько,  
капітан 3 ранґу 

МАРІЮПІЛЬ. – 4 липня Україна від
значала День Військово-морських 
сил Збройних сил України. Це не 
тільки професійне свято військових 
моряків, а й передусім визнання 
українським суспільством значення 
національних Військово-морських 
сил у забезпеченні обороноздатнос
ти держави, захисту її економічних 
інтересів.

А для  Маріюполя  ще й забезпе
чення безперебійної роботи портів 
та можливости використання ресур
сів Азовського моря в умовах відсут
ности морського кордону з Російсь-

кою Федерацією. Тому командування 
розташованих у Маріюполі підрозді
лів доклалось до того, щоб професій
не свято стало справжньою подією 
міста.

Урочистості почались зранку, коли 
на площі Свободи та миру в один 
стрій з моряками стали морські піхо
тинці, національні ґвардійці, морська 
охорона, артилеристи, курсанти-полі
ціянти. Під звуки оркестри був внесе
ний прапор Військово-морсь ких сил 
Збройних сил України, який рівно о 9 
год. ранку був піднесений та гордо 
замайорів разом з Держав ним прапо
ром на головних щоглах міста. Одразу 
по тому військові летуни провели 
ефектний проліт гелікоптера над пло
щею. Крім оголошених командуван
ням офіційних заохочень та нагоро
джень, моряки почули теплі слова 
привітань від представників Марію-
польської міської ради, адміністрації 
Морського торговельного порту, 
шефів катерів та волонтерів.

Для них в цей день влаштували 

відвідування судна „Донбас“, катерів 
„Кременчук“ та „Лубни“. Це була 
слушна нагода побачити службу та 
побут військових моряків.

У міському яхт-клюбі „Азовсталь“ 
були проведені відкриті змагання на 
першість Маріюполя з морського 
веслування серед працівників сило

вих відомств та ветеранів веслуван
ня.

Цей день став яскравою подією у 
житті Маріюполя, дав впевненість у 
тому, що зміцненню Військово-
морських сил Збройних сил України 
бути, а отже бути миру в цьому 
реґіоні. 

ПОДІЇ  В УкРАїНІ

До моряків прийшли гості.

Урочисте піднесення прапорів.

Змагання з морського веслування.
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Помер меценат д-р Богдан Чепак Моряки попрощали ветерана
Олексій Костюченко

Д-р Богдан Чепак  4 липня відій
шов у засвіти після тривалої хворо
би. Він був відданим прихильником 
Н а ц і о н а л ь н о г о  у н і в е р с и т е т у 
„Острозька академія“, який після 
його смерти отримає допомогу з 
фінансової спадщини.

Д-р Б. Чепак займався пластичною 
хірургією у клініці Клівленда при 
Університеті Кейс Вестерн Резерв та 
Лютеранському медичному центрі, 
спеціялізуючись на хірургії кисті. За 
свою понад 50-річну практику д-р Б. 
Чепак допоміг тисячам пацієнтів, 
здобувши на цьому шляху широке 
визнання. Він був особливо відданий 
українській громаді великого Клів

ленду, працюючи членом правління 
Українського музею-архіву, де здій
снював дуже щедрі пожертви та 
ґранти впродовж багатьох років, які 
продовжаться й надалі згідно з його 
заповітом.

Д-р Б. Чепак присвятив багато часу 
на розбудову Української федераль
ної кредитної спілки „Самопоміч“ у 
Клівленді, в якій він протягом 39 
років займав різні посади, зокрема 
віце-президента, президента та голо
ви правління. Він також працював 
лідером в Національній  асоціяції 
кредитних спілок України та понад 
50 років активно співпрацював із 
Спілкою Української Молоді.

Б. Чепак народився в Україні 3 
травня 1937 року в родині Миколи 
та Анни Чепак. 11 вересня 1949 року 
його сім’я поїхала до США, де вони 
оселились у Воррені, Огайо. У 1955 

році Б. Чепак закінчив середню шко
лу, а в 1959 році отримав ступінь 
бакалавра в галузі інженерних наук 
та біології в Янґставнському держав
ному університеті. У 1970 році здо
був ступінь в галузі медицини в 
Мюнхенському університеті Людві-
ґа-Максиміліяна. Перебуваючи в 
Мюнхені, працював з провідними 
діячами української визвольної 
боротьби і був перекладачем для 
українських свідків на суді над 
Богданом Сташинським, який вбив 
Лева Ребета та Степана Бандеру, 
керівників ОУН.

„Завдяки допомозі  доктора 
Богдана Чепака нам вдалося здійсни

Левко Хмельковський

САВТ БАВНД-БРУК, Нью-Джерзі. –  
9 липня в Українській православній 
церкві св. Андрія Первозваного 
митрофорний протоєрей Юрій Сівко 
відслужив панахиду за ветераном 
Другої світової війни Володимиром 
Боднарем, якого поховано на меморі
яльному цвинтарі при цьому храмі. В. 
Боднарові було 99 років.  Другу світо
ву війну він пройшов у бойових діях 
Військово-морських сил США в Атлан-
тиці та на Тихому океані. Після цього 
закінчив Сиракузький та Ню-Йорк-
ський університети, де здобув ступені 
бакалавра з соціяльних наук та маґі
стра в галузі освіти та мовного мисте
цтва. Він також був випускником 
Гарвардської богословської школи. В. 
Боднар був одним із засновників 
Посту 6 Українських американських 
ветеранів (УАВ) у 1946 році, чотири 
роки служив національним ад’ютан-

том та понад 10 років секретарем 
Проєкту пам’ятни ків, зокрема 
Національного пам’ят ни ка УАВ. В. 
Боднар був серед ініціяторів визна
ння Конґресом США Голодомору-
геноциду 1932-1933 років в Україні 
злочином московського уряду.

На похорон прибула почесна варта 
Військово-морських сил США, яку 
очолив командор  Тайрон Краус. 
Вояки провели церемонію прощан
ня. Заспівала сурма, домовину вкри
то Державним прапором США, який 
після урочистості було вручено Дорі 
Гоман, прийомній дочці ветерана.

 У прощанні брав участь командир 
Українських американських ветера
нів в штаті Нью-Джерзі Михайло 
Грицак, який на прощальному обіді 
виголосив промову про померлого 
ветерана та закликав українців 
пиша тися героями і продовжувати 
численні українські заходи задля 
України.

ROSELLE, NJ
645 W 1st Ave.
Tel.: 908-241-2190
          888-336-4776

CLIFTON, NJ
565 Clifton Ave.
Tel.: 973-916-1543

PHILADELPHIA, PA
1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: 215-969-4986
          215-728-6040

Туристичні послуги: авіяквитки в Україну та інші країни • Пересилка  
пакунків, автомобілів та контейнерів в Україну та інші країни світу • 
Українські та европейські компакт-диски • Українські сувеніри та хустки

Пачки, автомобілі  
та контейнери  

в УкраїнУ

Св. п. д-р Богдан Чепак

(Закінчення на стор. 15)

Почесну варту Військово-морських сил США очолив командор Тайрон Краус. 
(Фото:  Левко Хмельковський)

Прапор США вручено Дорі Гоман.
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KULINSKI MEMORIALS
809 SOUTH MAIN STREET • MANVILLE, NJ 08835

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

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

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

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

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

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

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

NEW YORK , N. Y.  10009

(212) 674-2568

lytwyn & lytwyn
ukrainian funeral directors

Theodore 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

Упокоїлася у Бозі наша найдоророжча
Дружина, Мати, Бабця і Прабабця

св. п. 
ІРИНА ЦЕГЕЛЬСЬКА

з роду Ненадкевич
28 лютого 1921 - 25 червня 2021

                Муж:   Михайло Цєгельський (п)

             Дочки:   д-р Марта Цегельська і муж Джон Сейлор
                           Мелянія Конті і муж Джефрі Конті 
               Сусанна Рак і муж д-р Ігор Рак
               Ганя Повх і муж Юра Повх
               д-р Присціла Цегельська і муж д-р Джефрі Сакс

             Внуки:   д-р Еван Конті і дружина Аманда Врайт
                Татяна Конті, д-р Григорій Рак і дружина Ким
               Стефан Рак, Андрій Повх і дружина Никол
               Мая Пейдж і муж д-р Майкал Пейдж 
               Михайло Сакс і Наталія Сакс

     Правнуки:   Теодор і Клара Рак
               Роман і Сієра Повх
               Джулз, Скай, і Врен Пейдж
               Лейн і Александер Конті

ближча і дальша родина в США, Великій Британії й Україні

Вічна Їй пам’ять!
В пам’ять Покійної, датки можна складати на:

Ukrainian History and Education Center
135 Davidson Ave., Somerset, NJ 08873

www.ukrhec.org/donate

Ділимося сумною вісткою, 
що з волі Всевишнього, 5 липня 2021 року 

відійшов у Вічність на 76-му році життя 
наш найдорoжчий Муж та Батько 

св. п. 
інж. Юрій Тарасюк 

Похоронні відправи відбулися в Українській католицькій церкві 
св. Йосафата у Трентоні, Н. Дж., 9 липня, а відтак поховано на цвин-
тарі св. Андрія в С. Бавнд-Бруку, Н. Дж. 

У глибокому смутку залишились:
дружина   - Оксана 
донька      - Наталка
син           - Андрій
родини:  - Якубовичів, Голубців, Тарасюків, Ратичів та Сініцьких

Вічна Йому пам’ять!

Бажаючих вшанувати пам’ять Покійного, просимо складати по-
жертви на:

• Plast, USO – Phila Branch
  700 Cedar Rd., Jenkintown, PA 19046

• Ukrainian Educational and Cultural Center
  700 Cedar Rd., Jenkintown, PA 19046

ти чимало проєктів. Дуже хотілося б, 
щоб такий приклад наслідували й 
інші меценати з України та з-за кор
дону, і розуміли, що Острозька ака
демія — це справді центр освіти, 
культури та духовности. Студенти і 
професорсько-викладацький склад 
висловлюють щирі співчуття рід
ним і близьким покійного. Ми моли
мося за упокій душі Богдана Чепака, 

пам’ять про якого назавжди збере
жеться у наших серцях і буде вписа
на в новітню історію Острозької ака
демії“, — зазначив ректор Острозь-
кої академії, проф.  Ігор Пасічник.

(Закінчення зі стор. 14)

Помер меценат...

89 East 2nd St., New York, NY 10009
Tel.:  212-473-3550

A R K A
Вишиванки, хустки, нитки,  

тканина до вишивання, рушники, 
коралі, пояси, кераміка, різьба

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
CHRISTINE BRODYN

Licensed Life Insurance Agent  
Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfield, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

Tel.: 480-207-7070 
e-mail: eugenemaria1968@gmail.com

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.
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