
РИМ. – Представники Всеукраїн
ської ради церков і релігійних орга
нізацій перебували в Римі з 24 по 26 
січня з офіційною візитою до 
Апостольської столиці. Програма 
передбачала авдієнцію зі Святішим 
отцем Франциском, Державним 
секретарем Святого престолу карди
налом Пароліном та очільниками 
різних компетентних дикастерій. 25 
січня члени делеґації взяли участь в 
екуменічній молитві, яку звершив 

Папа Франциск із нагоди закінчення 
Тижня молитов за єдність християн. 

Головна мета візити – інформуван
ня Святішого отця й очільників 
Римської курії про ситуацію в Україні, 
налагодження співпраці зі Святим 
престолом в галузі екуменічного та 
міжрелігійного діялогу.

До складу ради входять 15 церков 
та релігійних організацій, серед яких 

Офіційна візита до Апостольської столиці
РАМШТАЙНМІЗЕРБАХ, Німеччина. 

– 20 січня відбулося восьме засідан
ня Контактної групи з питань оборо
ни України у форматі „Рамштайн“. У 
цьому зв’язку в Міністерстві оборони 
України назвали три пріоритети цієї 
зустрічі. Серед них – посилення мож
ливостей протиповітряної оборони, 
зброя для наступальних операцій, а 
також систематичні постачання боє
припасів та обслуговування озброєн
ня й техніки. Результати восьмої 
зустрічі підтвердили рішучість усіх 
учасників відповісти на вирішаль
ний виклик десятиліття, а також 
готовність до подальших дій.

Про це заявив за підсумками зуст
річі в п’ятницю, 20 січня, в Німеччині 
Міністер оборони США Ллойд Остін: 
„Нинішнє десятиліття є вирішаль
ним для світу, і зараз настав вирі
шальний момент для боротьби 
Украї ни за її безпеку. Тож ця Кон

тактна група не уповільнюватиме 
своїх зусиль, ми продовжимо докла
дати більше зусиль, і з урахуванням 
проґресу, якого ми досягли сьогодні, 
я впевнений, що партнери України з 
усього світу сповнені рішучости 
зустріти цей момент“. 

Він наголосив, що США продо
вжать виконувати ролю лідера у 
координації спільних зусиль на під
тримку України. У цьому контексті Л. 
Остін нагадав, що напередодні США 
виділили маштабний пакет допомо
ги на 2.5 млрд дол.

Водночас глава Пентагону відзна
чив внески інших країн, оголошені 
перед та під час зустрічі. Зокрема, за 
його словами, значні потужності для 
посилення України, крім США, виді
лили Франція, Німеччина й Велика 
Британія. Нідерлянди оголосили про 

Підсумки „Рамштайну“
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Делеґація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій в Римі. (Фото: 
pomisna.info)
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Видає Український Народний Союз

(Закінчення на стор. 7)

КИЇВ. – 22 січня Президент України 
Володимир Зеленський зустрівся з 
колишнім Прем’єрміністром Великої 
Британії, членом британського пар
ляменту Борисом Джонсоном, який 
перебував з візитою у Києві. Під час 
зустрічі В. Зеленський і Б. Джонсон 
обмінялися думками щодо практич
них кроків, які може здійснити бри
танський політик для того, щоб 
допомогти Україні в цей важкий час. 
Зокрема, обговорювалося питання 
підготовки „саміту миру“, який пля
нують провести з метою здійснення 
формули миру, яку Президент пред
ставив лідерам „Групи двадцяти“ 

минулого року. На прохання Б. 
Джонсона Президент докладно поін
формував його про ситуацію на пере
довій й висловив переконання в 
тому, що завдяки потужній підтрим
ці партнерів Україні вдасться зупи
нити російського аґресора та звіль
нити всі тимчасово окуповані тери
торії. „Однак нам потрібно більше 
зброї: танки, літаки, далекобійна 
ракетна зброя“, – сказав Президент.

Він подякував Великій Британії, 
всьому британському народу за 
потужну лідерську оборонну й еко
номічну підтримку. 

Пресслужба Президента України

Зеленський зустрівся з Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський зустрічається з Борисом 
Джонсоном. (Фото: Пресслужба Президента України)

Важливі кадрові зміни в Україні
КИЇВ. – На засіданні 24 січня 

Кабінет міністрів звільнив чоти
рьох заступників міністрів.

Звільнено В’ячеслава Шапова ло
ва з посади заступника міністра 
оборони України; заступника міні
стра розвитку громад та територій 
України Івана Лукерю; заступника 
міністра розвитку громад та тери
торій України В’ячеслава Негоду; 
заступника міністра соціяльної 
полі тики України Віталія Музи
ченка. Звільнено Анатолія Іван
кевича з посади заступника голови 
Державної служби морського і вну
трішнього водного транспорту та 
судноплавства України; Віктора 
Вишньова – з посади заступника 
голови Державної служби морсько
го і внутрішнього водного тран
спорту та судноплавства України з 
питань цифрового розвитку, циф
рових трансформацій і цифровіза
ції. 

Кабінет міністрів призначив на 
посаду заступника міністра еконо
міки України Олексія Соболєва.

Міністер оборони Олексій Резні
ков підтримав прохання В. Шапо
валова про звільнення з посади 
після скандалу із закупівлею харчу
вання для Збройних сил України та 
звернувся з відповідним поданням 
до Кабінету міністрів. 

Видання „Дзеркало тижня“ опу
блікувало матеріял, згідно з яким 
нібито ціни на закупівлю харчів і 
надання послуг із харчування для 
військових у контракті Міноборони 
перевищують роздрібні у дватри 
рази. 

О. Резніков зазначив, що продук
ти для ЗСУ постачають вісім компа
ній і обіцяв надати депутатам всі 
контракти та детальні коментарі з 
питань забезпечення армії харчу
ванням.

Детективи Національного анти
корупційного бюра заявили, що 
перевіряють закупівлі Міноборони 
у межах власного кримінального 
провадження.

(Закінчення на стор. 9)

(Закінчення на стор. 7)
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 � Звільнено  заступника голови фракції „СН“

КИЇВ. – 39-річного народного депутата Павла 
Халімона, який придбав маєток у центрі Києва, 
буде звільнено з посади заступника голови 
фракції „Слуга народу“, повідомив голова фрак-
ції Давид Арахамія. Він зазначив, що фракція 
„Слуга народу“ закликає правоохоронні органи 
розпочати розслідування і дати юридичну оцін-
ку таким діям народного депутата. „Якщо було 
порушено закон – значить за це потрібно поне-
сти покарання“, – заявив Д. Арахамія. П. Халімон 
придбав маєток у центрі Києва на Печерських 
пагорбах біля ботанічного саду ім. Гришка вліт-
ку 2022 року, тобто в розпал війни в Україні. 
При цьому покупка відбулася за заниженою 
ціною 10.3 млн грн й була оформлена на іншу 
особу. За даними у закритому реєстрі, власни-
ком є не П. Халімон, а Анастасія Котеленець. 
Водночас П. Халімон дійсно постійно проживає 
в цьому будинку. Голова партії „Слуга народу“ 
Олена Шуляк прийняла відставку П. Халімона з 
посади голови Чернігівської обласної організа-
ції політичної сили. (УНІАН)

 � З Херсона привезли хворих

ЛЬВІВ. – Голова Львівської обласної військо-
вої державної адміністрації Максим Козицький 
повідомив, що відбулися наймасовіша медична 
евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Всі 
пацієнти – люди старшого віку, які перебували у 
медичних закладах Херсона та околиць.
У Львівську область їх привіз спеціяльний потяг. 
Фахівці Львівського обласного центру екстре-
ної допомоги та медицини катастроф та їхні 
колеґи з Польщі оперативно зустріли пацієнтів 
та скерували на подальше лікування у медичні 
заклади області. „Лікарі без кордонів“ супро-
воджували людей з Херсонщини на Львівщину. 
Були залучені 26 машин швидкої допомоги. 
Начальниця Херсонської міської військової 
адміністрації Галина Лугова повідомила, що з 20 
листопада у Херсоні зафіксували 1,223 „прильо-
тів“, загинули 65 осіб, серед них є дитина. Через 
ворожі обстріли зруйновані 38 об’єктів критич-
ної інфраструктури, 901 житловий будинок та 
48 освітніх закладів. (УНІАН)

 � Вищу раду правосуддя очолив Усик

КИЇВ. – 15 голосами головою Вищої ради пра-
восуддя (ВРП) 23 січня обраний Григорій Усик. 
Голова ВРП обирається з членів Ради роком 
на два роки таємним голосуванням шля-
хом подання бюлетенів з будь-якою кількіс-
тю кандидатур, запропонованих членами ВРП. 
Г. Усик – суддя Касаційного цивільного суду у 
складі Верховного суду був обраний членом 
ВРП 11 січня 2023 року. У 1994 році закінчив 
Харківський юридичний інститут, працював 
суддею Дарницького районного суду Києва, 
суддею Апеляційного суду Києва. З листопада 
2017 року працює суддею Верховного суду. 
(Укрінформ)

 � Готують позбавлення нагород

КИЇВ. – Народні депутати спільно з представни-
ками Міністерства культури та інформаційної 
політики України розробили і зареєстрували 
у Верховній Раді законопроєкт щодо механіз-
му позбавлення почесних звань іноземних та 
українських культурних діячів, у тому числі за 
державну зраду. Серед підстав, зокрема, рішен-
ня суду про визнання особи винною у вчинен-
ні тяжкого або особливо тяжкого злочину, у 
тому числі за статтею щодо державної зради; 
застосування до такої особи санкцій відповід-
но до Закону України „Про санкції“. Разом із 
нагородою діячі втратять усі відповідні пільги. 
Президент України Володимир Зеленський 7 
січня ввів у дію рішення Ради національної без-
пеки і оборони про персональні санкції щодо 
119 публічних осіб, до яких увійшли російські 
артисти. Так, до санкційного списку потрапи-
ли співаки Стас П’єха, Ірина Алегрова, Філіп 
Кіркоров та інші. У жовтні минулого року під 
санкції потрапили українці Ані Лорак, Таїсія 
Повалій та інші. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ПОДІЇ В УКРАЇНІ

Втрати Росії зростають
Російські загарбники 24 січня обстріляли 11 

населених пунктів Донецької области, є поранені. 
Ворог вдарив по містах Авдіївка, Костянтинівка, 
Торецьк, Курахове, Часів Яр, Красногорівка, смт 
Велика Новосілка, селах Веселе, Катеринівка, 
Времівка, Красногорівка. Знищено та пошкоджено 
25 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, 
приміщення заводів, газопровід, автомобілі.

Армія Російської федерації 25 січня з артилерії 
обстріляла прикордоння Чернігівської области. 
Втрат серед особового складу та техніки немає. 
Також не надходила інформація про втрати серед 
місцевого населення.  

24 січня російські військові обстріляли місто 
СерединаБуда Сумської области освітлювальни
ми снарядами.

У тимчасово захопленому російськими загарб
никами Маріюполі ввечері 24 січня стався вибух у 
казармі, де перебували понад 200 російських вій
ськових. Армія ворога понесла втрати. 

Повітряні сили ЗСУ за 30 хвилин знищили три 
ударні вертольоти Ка52 у Волновась кому районі, 
а під Бахмутом – збили ще один ворожий Су25.

Збройні сили України 24 січня задля збережен
ня життя особового складу Сили оборони віді
йшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь 
підготовлених рубежах оборони. Оборонці 
Соледара здійснили справжній подвиг, незважаю
чи на перевагу ворога у 35 разів, потужно трима
ли свої позиції. Вони завдали ворогу величезних 
втрат в особовому складі. 

У боях за Бахмут та Соледар вояки групи 
„Ваґнера“ втратили близько 40 тис. бійців, що ста
новить близько двох третин цієї структури. 
Супутникові знімки з цвинтаря в станиці Бакин
ська Краснодарського краю Росії, де ховають заги
блих в Україні бійців групи „Ваґнера“, свідчать про 
те що, за останні два місяці площа кладовища 
збільшилася в сім разів. На фото, зробленому 24 
січня, видно близько 170 поховань. 

Місцеві жителі стверджують, що багато „ваґне
рівців“, швидше за все, були кремовані, тому кіль
кість загиблих може бути ще більшою.

У грудні Европейська рада ухвалила санкції про
ти російської приватної військової компанії, які 
поширюються на саму групу „Ваґнера“, а також на 
установи, пов’язані з її діяльністю.

Танки „Leopard 2“ з Німеччини можуть бути 
доправлені в Україну приблизно через три місяці. 
Про це заявив Міністер оборони ФРН Борис 
Пісторіус. Він додав, що наразі йдеться про те, щоб 
дуже швидко запустити процес. Йдеться про два 
батальйони, які будуть доставлені в два кроки: 
перший – 14 „Leopard 2A6“, які є в наявності і 
можуть бути швидко підготовлені до відправлен
ня, до того ж у кооперації з партнерами. Для цього 
типу танків є боєприпаси та можливості ремонту. 

Міністер обговорив ситуацію з партнерами з 
Польщі та шести інших держав, зокрема, з Канади, 
Еспанії, Португалії. „Мета – якнайшвидше доста
вити танки“, – пояснив він. 

Укрінформ

Багатіють завдяки аґресії Росії

Введено санкції проти кліриків УПЦ та РПЦ

КИЇВ. – Національне антикорупційне бюро 
України (НАБУ) 21 січня провело обшуки та затри
мало заступника міністра розвитку громад, тери
торій та інфраструктури Василя Лозинського. 
Кабінет Міністрів звільнив В. Лозинського з його 
посади. Його звинувачують в отриманні хабаря в 
розмірі 400 тис. дол. під час закупівлі генераторів.

19 січня НАБУ розпочало кримінальне прова
дження за фактами ймовірного недеклярування 
суддею Шостого апеляційного адміністративного 
суду Ярославом Василенком квартири в Москві та 
апартаментів у Севастополі, які належать його 
родині.  Максимальна санкція за умисне внесення 
суб’єктом деклярування завідомо недостовірних 
відомостей до деклярації  передбачає обмеження 
волі на строк до двох років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ці апартаменти були оформлені на тещу 
судді Наталію Сороку. Опісля дружина судді Олена 
Василенко стала власницею апартаментів за своїм 
пашпортом громадянки Російської Федерації, про 
що відповідне рішення виніс реєстратор у Москві. 

У Москві власниками половини квартири 
загальною площею 72 кв. м є дружина судді Олена 
Василенко та дочка Юлія Васи ленко. При цьому 
власність на цю квартиру дружина та дочка судді 
оформили за пашпортами громадянок РФ. Власни
ками цього майна дружина і дочка Василенка ста
ли у 2006 році, проте, ставши суддею, він жодного 
разу не вніс відомості про нього в деклярацію. 
Таким чином, орієнтовна вартість майна судді, яке 
він не вніс до деклярації, включаючи апартаменти 
у Севастополі, становить близько 20 млн грн.

Журналістирозслідувачі отримали дані щодо 
поїздок Я.Василенка з російської бази про перетин 
кордону, в яку влада РФ після анексії Криму поча
ла вносити дані про всіх, хто в’їжджає на окупова
ний півострів з боку материкової України. З почат
ку окупації суддя Василенко 25 разів відвідав Крим 
та провів на півострові щонайменше 206 днів.

Я.Василенко відмовився відповідати на запи
тання журналістів про незадекляроване нерухоме 
майно в Криму та Москві, про реґулярні відвідини 
окупованого Криму. 

29 січня 2020 року детективи затримали під
приємця Віталія Колесникова та його двох спіль
ників під час надання хабаря у розмірі 50 тис. дол. 
голові Фонду державного майна України Дмитру 
Сенниченку – першої частини від загальної обу
мовленої суми у 5 млн дол.

В. Колесникову не продовжили запобіжний 
захід після 30 листопада 2020 року через його 
іґнорування засідань. Після цього він забрав свій 
закордонний пашпорт і, як заявив адвокат, виїхав 
у Росію начебто на лікування. У липні 2021 року 
отримав „пашпорт“ угруповання „ЛНР“, а напри
кінці січня 2022 року зареєстрував у Москві ком
панію („ВТЕК“).

У жовтнілистопаді 2022 року, після повнома
штабного вторгнення російської армії в Україну, 
московська „ВТЭК“ створила на непідконтрольній 
Україні території Донецької області і за росій
ським законодавством дев’ять підприємств з 
будівництва, торгівлі лісом, металом, будівельни
ми матеріялами, медикаментами. Колесников ого
лошений у розшук. 

Радіо Свобода

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен
ський 24 січня ввів у дію санкції Ради національної 
безпеки і оборони проти низки священиків 
Української православної церкви Московського 
патріярхату. Рішення РНБО передбачає низку еко
номічних та політичних обмежень проти 10 людей, 
серед них: колишній народний депутат, клірик 
УПЦ (МП) Вадим Новинський, Митрополит Виш
городський і Чорнобильський намісник Свя то

Успенської КиєвоПечерської лаври Павло (Пет ро 
Лебідь), Митрополит Сімферопольський і Крим
ський Руської православної церкви (РПЦ) 
Ростислав Швець, Митрополит Ізюмський і Куп’ян
ський УПЦ МП Олег Іванов, єпископи РПЦ та УПЦ.

РНБО запровадила санкції проти низки пред
ставників РПЦ, в тому числі племінника росій
ського патріярха Кирила Михайла Гундяєва. 

Радіо Свобода
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 � Удосконалюють оборону столиці 

КИЇВ. – Підрозділи угруповання сил та засо-
бів оборони Києва продовжують удоскона-
лення інженерного обладнання рубежів обо-
рони столиці та області. Про це  повідомив 
командувач угруповання Олександр Павлюк. 
Триває встановлення довготривалих фортифі-
каційних споруд на опорних пунктах підрозді-
лів зі складу угруповання сил та засобів обо-
рони Києва. Інженерні роботи здійснюються 
у взаємодії з Київською обласною військовою 
адміністрацією. Також продовжується встанов-
лення та облаштування вогневих споруд на 
ймовірних шляхах просування ворога, триває 
обладнання укриттів для захисту особового 
складу. Особовий склад відпрацьовував вміння 
виявляти та знищувати тактичні групи десанту 
противника шляхом бльокування та ураження 
танковими підрозділами, вогневими групами та 
підрозділами піхоти. (Укрінформ)

 � Розвиток кримськотатарської мови

КИЇВ. – В Україні розпочалася робота над ство-
ренням Національного корпусу кримськота-
тарської мови – сучасного інструменту дослі-
дження мови лінґвістами за допомогою аналізи 
широкої бази даних, у даному випадку – текстів. 
Мета проєкту – зробити кримськотатарську 
мову широковживаною, забезпечити її сталий 
розвиток, створити основу для її фундаменталь-
них досліджень. Лінґвістичний корпус є також 
необхідним кроком для впровадження крим-
ськотатарської мови в операційних системах 
та онлайн-перекладачах. Допомогти у форму-
ванні бази даних і здійсненні проєкту можуть 
усі охочі. Уряд утворив Національну комісію з 
питань кримськотатарської мови. (Укрінформ)

 � Продавали українське громадянство

КИЇВ. – Головне управління внутрішньої без-
пеки СБУ викрило зловмисників, які налагоди-
ли схему фейкового набуття росіянами грома-
дянства України. Вартість „послуги“ становила 
10 тис. дол. Саме за таку суму учасники банди 
„ґарантували“ оформлення українського гро-
мадянства для росіянки, яка має посвідку тим-
часового проживання на території держави. 
Для „переконливости“ зловмисники пред’явили 
громадянці Росії фальшиве „службове посвід-
чення“. Співробітники СБУ затримали ділків під 
час передачі першої частини грошей за „паш-
порт“. (УНІАН)

 � Хотіли вивести літаки

КИЇВ. – З території України хотіли таємно вивес-
ти два літаки Ан-148 в Росію. Їхня загальна вар-
тість оцінюється в 10 млн евро. Літаки належать 
російському акціонерному товариству. У 2021 
році для того, щоб уникнути санкцій, компанія 
через кіпрське офшорне підприємство уклала 
незаконні договори про оренду літаків з укра-
їнським товариством. Після повномаштабного 
вторгнення Росії в Україну відповідні договори 
були розірвані, і літаки хотіли вивезти на тери-
торію країни-аґресора.  Наразі Генеральна про-
куратура проводить розслідування за фактом 
пособництва державі-аґресору й здійснення 
колабораційної діяльности. Обвинуваченим 
загрожує тюремне ув’язнення терміном до 12 
років. (УНІАН)

 � Українські монети визнано найкращими

КИЇВ. – Українські монети 23 січня перемогли 
в номінаціях „Найкраща монета про сучасну 
подію“ і „Сама художня монета року“ за під-
сумками міжнародного монетного конкур-
су „Монета року“.  Срібна монета „25 років 
Конституції України“ присвячена 25-річчю при-
йняття Конституції України, що є головним дже-
релом національного права і одним з якорів 
української ідентичности. Монета „До 30-річчя 
незалежності України“ стала наймальовничі-
шою монетою року. Вона присвячена ухвален-
ню Верховною Радою України 24 серпня 1991 
року історичного документа – Акта проголо-
шення незалежности України. (УНІАН)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬПРИЯТЕЛІ УКРАЇНИ

Гідна уваги і поваги
Петро Часто

Наші читачі‚ принаймні більшість їх‚ знають‚ хто 
така Енн Еплбавм‚ з великим зацікавленням сте
жать за її журналістичною й історіографічною 
творчістю. З низки її англомовних книжок деякі 
перекладені українською мовою: „Червоний голод. 
Війна Сталіна проти України“‚ „Історія ГУЛаґу“‚ 
„Залізна завіса: приборкання Східньої Европи“. 
Лавреатка Пулітцерівської нагороди в галузі доку
менталістики‚ вона здобула мільйони щирих при
хильників за глибокі і чесні публікації у британ
ських консервативних виданнях – „The Spectator“, 
„The Daily Telegraph“, „Sunday Telegraph“‚  „The 
Independent“, „The Econmist“. Останні пару років Енн 
Еплбавм працює для знаменитого американського 
часопису „The Atlantic“‚ заснованого в Бостоні в 
1857 році леґендарною – без перебільшення! – 
людиною‚ видатним мислителем‚ письменником
трансценденталістом Ральфом Емерсо ном. 

Авторська участь Енн Еплбавн у цьому міжна
родно визнаному журналі збіглася з нашою націо
нальною трагедією – війною путінської Росії про
ти незалежної Української держави. Певна річ‚ 
письменниця всім серцем і розумом – з Україною‚ 
по нашому боці цієї кривавої барикади‚ цивіліза
ційної і метафізичної‚ що назавжди поділила два 
несумісні світи‚ український і російський. Кожен 
виступ у пресі‚ кожне інтерв’ю цієї мудрої і муж

ньої жінки – то не тільки дуже якісний‚ всебічний 
аналіз нинішніх подій‚  процесів і явищ‚ але й гли
боке співчуття до нашого народу‚ сердечне пере
ймання його долею‚ його майбутнім.

Разом з тим берімо до уваги‚ що Енн Еплбавм 
яко вчена і дослідниця спеціялізується саме на 
новітній історії Східньої Европи‚ на періоді сталі
нізму‚ тому коли мова заходить про ширші істо
ричні контексти‚ українські чи московитські‚ 
мусимо самі добре орієнтуватися в своєму мину
лому – це наш прямий патріотичний обов’язок‚ 
вияв нашої громадянської зрілости.

Зі свіжих відгуків цієї непересічної авторки на 
війну в Україні заслуговує на увагу її інтерв’ю (13 
грудня) російській опозиційній журналістці 
Катерині Гордєєвій‚ яка з протесту проти кремлів
ських україножерів залишила Росію і заснувала 
свою телепрограму „Скажи Гордєєвій“ у Латвії. 

Отож, коли мова зайшла про головний путін
ський  міт – нібито Росія опинилася у ворожому 
оточенні і тому змушена була почати війну‚ Е. 
Еплбавм арґументовано пояснила‚ що цю тактику 
успішно застосовував ще Сталін‚ сковуючи росіян 
смертельним страхом. Путін вдосконалив її відпо
відною пропаґандою: якщо хтось протестує проти 
його політики‚ то це змова‚ організована Захо дом‚ 
Америкою.

Комісія ООН веде розслідування

Молодь Росії чинить опір

КИЇВ. – Рада з прав людини ООН створила 
Незалежну міжнародну комісію з розслідування 
порушень в Україні з мандатом розслідувати всі 
ймовірні порушення та утиски прав людини в 
контексті війни РФ проти України. Комісія має 
представити свої висновки та рекомендації, зокре
ма щодо притягнення до відповідальности осіб, 
винних у скоєнні порушень, Раді ООН з прав люди
ни в березні 2023 року. 

До складу Комісії входять Ерік Мьосе (голова), 
Ясмінка Джумхур та Пабло де Грейф.  Представни
ця міжнародної комісії Я. Джумхур 23 січня розпо
віла про попередні результати роботи: „Комісія 

встановила, що на території України були скоєні 
воєнні злочини, порушення прав людини та між
народного, гуманітарного права, і відповідаль
ність за переважну більшість виявлених пору
шень несуть російські збройні сили“. Ці порушен
ня можна згрупувати у дві категорії – ті, що пося
гають на недоторканість особи, та ті, що стосують
ся інфраструктури. „Ми зареєстрували кілька зло
чинів проти дітей, у тому числі широкого спектру 
сексуальних насильств“, – сказала вона. У комісії 
ООН нагадали про вивезення дітей з України до 
Російської Федерації. 

Радіо Свобода

19 січня російські силовики звітували про нові 
арешти юних „рейкових партизанів“ – цього разу в 
Бурятії та Чувашії. 18 січня в столиці Бурятії Улан
Уде трьох молодих людей затримано за підозрою в 
підпалі транспортної інфраструктури Східньо
Сибірської залізниці з метою підриву економічної 
безпеки та обороноздатности Росії.

17річний Данило С., 18річний Костянтин К. та 
19річний Євген Г. влаштували 13 та 16 січня два 
підпали релейних шаф самопальними горючими 
речовинами, що спричинило затримку руху ван
тажних потягів на 40 хвилин. Загальна сума збит
ків оцінюється в 350 тис. рублів. При обшуку у них 
вилучили цвяходер, пляшку зпід розчинника та 
запальничку. Їм загрожує від 10 до 15 років 
позбавлення волі. 

18 січня у Чувашії виявлено, що 18річний 
Артем Бегоян 6 грудня 2022 року разом зі спільни
ком спробував підпалити релейну та батарейну 
шафи на перегоні АлатирСвітлотехніка. 8 грудня 
вони хотіли зробити те саме на станції Алатир, а 
13 грудня Бегоян з двома іншими спільниками 
повернувся на перегін і все ж таки влаштував під
пал. Бегояна взято під варту, йому загрожує від 12 
до 20 років позбавлення волі. 

На початку листопада в Уфі заарештовано чоти
рьох місцевих студентів за серію підпалів електро
технічного обладнання на залізниці. 18річні 
Фаррухжон Зокіров, Мустафа Шахбазов, Емін 
Садигов та 17річний Амін Садигов звинувачують
ся в організації терактів у складі організованої 

групи. Їм загрожує від 12 до 20 років позбавлення 
волі. Вони щонайменше п’ять разів намагалися 
пошкодити електротехнічне обладнання, висту
паючи проти війни в Україні та розраховуючи дес
табілізувати роботу органів влади у Башкорто
стані. Студенти підпалили пост секціонування на 
перегоні ЧерніковкШакша, а на перегоні Дема
Блокпост – пункт управління контактної мережі 
та чотири релейні шафи. Двоє з чотирьох паліїв 
були затримані 27 жовтня 2022 року під час спро
би підпалити пост секціонування біля головного 
ходу Куйбишевської залізниці. 

Судячи з інформації у відкритому доступі, росія
ни, які намагалися вступити до лав ЗСУ, утворю
ють численнішу категорію, ніж юні „рейкові пар
тизани“. У Росії винесено вже низку вироків добро
вольцям ЗСУ, що ними не стали. За такими судови
ми процесами лідирує Брянськ. Декілька росіян, 
які збиралися воювати в Україні проти окупацій
ної армії, заарештовано і чекають на суд. 

18 січня Брянський обласний суд призначив 
п’ять років суворого режиму Максиму Тимерхано
ву. Він звинувачений у спробі вступити в україн
ський леґіон „Свобода Росії“, сформований у берез
ні минулого року переважно з громадян РФ, які 
проживали в Україні та колишніх російських вій
ськовополонених. Як визнав суд, М. Тімерханов 
для перетину кордону прибув до селища Біла 
Берізка Брянської области. Доброволець був з 

(Закінчення на стор. 10)

(Закінчення на стор. 10)
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 � Німеччина дасть Україні танки

БЕРЛІН. – Німеччина погодилася надати Україні 
бойові танки „Леопард  2”. Про це повідомило 
видання „Дер Шпіґель” 24 січня. Берлін також 
дозволить постачання танків іншим країнам. 
Німеччина відправить щонайменше одну сотню 
„Леопард 2А6” – це найсучасніша версія цього 
танка. Україна потребує щонайменше кілька 
сотень таких танків. Останнім часом Берлін 
зазнавав дедалі сильнішого тиску щодо дозволу 
на поставку в Україну бойових танків німецько-
го виробництва. Раніше про передачу Україні 
„Леопардів” заявила Польща, проте зазначи-
ла, що для передачі танків необхідна згода 
Німеччини. ЗМІ США повідомили, що Вашінґтон 
схиляється до того, щоб відправити 10 танків 
„Ебремс”, щоб переконати Німеччину передати 
Україні „Леопарди”. Канцлер Німеччи ни Олаф 
Шольц до останнього не міг затвердити надан-
ня танків Україні. Велика Британія вже оголо-
сила про надання Україні 14 своїх головних 
бойових танків „Челенджер 2”. Танки „Леопард” 
набагато краще озброєні та більш захищені, ніж 
ті, які раніше запропонували Україні Франція, 
Німеччина та США. („BBC News Україна”)

 � Болгарія таємно допомагала Україні

СОФІЯ. – Болгарія – найбідніший член Евро-
пейс  ь кого союзу, яку вважали промосковською 
країною, таємно допомагала Україні в перші 
дні після російського вторгнення. Колишній 
прем’єр Болгарії Кіріл Петков розповів це 18 
січня німецькій газеті „Ді Вельт”. Країна істо-
рично втримувала близькі зв’язки з Росією і 
Володимиром Путіном, але вирішила допома-
гати Україні на початку війни. Багато болгар-
ських політиків є близькими до Москви, і тому 
уряд тримав у таємниці свою допомогу Україні. 
Приблизно одна третина амуніції, потрібної 
українському війську на першій стадії війни, 
була надана Болгарією. Колишній міністер 
фінансів Болгарії Ассен Вассілев сказав газеті, 
що весною 2022 року його країна стала одним з 
найбільших експортерів дизельного пального в 
Україну, покриваючи 40 відс. її потреб. Міністер 
закордонних справ України Дмитро Кулеба ска-
зав газеті, що на його думку тодішній уряд в 
Софії „вирішив бути на правильній стороні істо-
рії, і допомогти нам обороняти себе проти бага-
то сильнішого ворога”. („MSN”)

 � 18 тис. цивільних жертв в Україні 

НЮ-ЙОРК. – Від початку розв’язаної Росією 
повномаштабної війни, в Україні загинули 7,068 
цивільних осіб, а 11,415 були поранені. Про 
це йдеться у звіті Бюра високого комісара для 
біженців при ООН від 23 січня. („Newsweek”)

 � Час не є по стороні України

ВАШІНҐТОН. – Газета „Вашінґтон Пост” 7 січня 
надрукувала статтю „Час не є по стороні 
України”. Авторами є Кандоліза Райс, колиш-
ній державний секретар (2005-2009), і Роберт 
Ґейтс, колишній секретар оборони (2006-2011). 
Автори вказують, що Володимир Путін виклю-
чає можливість поразки у війні з Україною, і 
що він вірить, що Україна втомиться від війни, 
і що підтримка Заходу зрештою закінчиться. 
Яке-небудь перемир’я тепер залишить росій-
ська війська в сильній позиції відновити своє 
вторгнення, коли вони будуть готові. Щоб оми-
нути такий сценарій, автори радять США і союз-
никам негайно надати українцям додаткові 
військові засоби, які вони потребують тепер, 
особливо мобільні бронезасоби. Автори нага-
дують, що до чого призвело, коли США занад-
то пізно зреаґували на загрози в 1914, 1939 
і 2001 роках. Вони підкреслюють, що якщо 
США і союзники хочуть оминути конфронтації 
з Росією в майбутньому, то треба допомогти 
Україні побороти наїзника тепер, поки не запіз-
но. („The Washington Post”)

АМЕРИКА І СВІТ

Фронтові світлини Юрія Чорнолуцького
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – На базі 
громадського  ветерансько
волонтерського простору 
„КропХаб“ 23 січня відкрили 
фотовиставку „Залізне ТрО“. Її 
автор – Юрій Чорнолуцький – 
військовий із  позивним 
„Фотограф“, який провів літо 
між Сіверсько донецьком та 
Лисичанськом.  На  представ
лених фото відображено світ 
очима захисника України, 
який перебував в окопі у селі 
Борівське на Луган щині, на 
одній з позицій, де сили воро
га у кілька разів перевищува
ли українські.

Ю. Чорнолуцький, боєць 
Другої стрілецької роти 174
го батальйону 121ої бриґади 
територіяльної оборони Кіровоградщини, пішов  
воювати у перший же день російськоукраїнської 
війни.  

В експозиції виставки – 38 робіт.  Кожна з них, 

як зазаначив автор, дорога для нього. На фото 
зафіксовані різні емоції, але, як підмітила співзас
новниця „КропХабу“ Катерина Колтунова, відсутні 
зневіра і відчай. Виставку також покажуть у музе
ях Кропивницького.

ПОДІЇ В УКРАЇНІ

Нове Благочиння ПЦУ

Олександр Вівчарик 

КИЇВ. – 17 січня Митрополит Православної 
церкви України Епіфаній у своїй резиденції на 
території Михайлівського Золотоверхого собору 
прийняв групу парафіяльних священиків зі Сміли, 
котрі минулого року розірвали зв’язки з Москов
ським патріярхатом, визнали Томос, що його отри
мала автокефальна ПЦУ, і разом з парафіянами 
увійшли до її складу. У теплій обстановці предсто

ятель ПЦУ поспілкувався зі священиками з приво
ду актуальних питань церковного життя та задо
вольнив їхнє прохання про утворення Смілянсь
кого ставропігійного благочиння. Благочинним 
(старшим священиком) очільник ПЦУ призначив 
ігумена Ахілу (Багрія), який за сумісництвом є 
настоятелем Воскресенського храму у селі 
Костянтинівці, про що вручив йому відповідний 
указ. До новоствореного округу увійшли 15 пара
фій Сміли і навколишніх сіл.

Священиків зі Сміли приймає Митрополит Епіфаній. (Фото: Олександр Горшков)

Юрій Чорнолуцький на тлі фраґментів виставки. (Фото: Олександр 
Козловський)

Всеукраїнський конкурс для молоді
Національний університет „Острозька акаде

мія“ з ініціятиви Оксани БризгунСоколик 
(Канада), єдиної розпорядниці спадщини Уласа 
Самчука, запрошує учнів закладів загальної 
середньої і професійної (професійнотехнічної) 
освіти, студентів й аспірантів закладів вищої 
освіти віком від 14 до 25 років, які навчаються в 
Україні або за кордоном, узяти участь у Х 
Всеукраїнському конкурсі для студентської та 
учнівської молоді „Улас Самчук на культурному 
фронті сучасної російськоукраїнської війни“.

Конкурс триває з 10 січня до 25 травня 2023 
року в таких номінаціях: „Найкращий науковий 
есей“, „Найкращий художній есей“, „Найкраща 
публікація в українському масмедія“, „Найкраща 

публікація в закордонному масмедіа“.
Для участи в конкурсі потрібно від 10 січня до 

10 травня 2023 року заповнити заявку за покли
канням https://forms.gle/7c1SaQ6zuY9wMjHLA, у 
яку вкласти файл із конкурсною роботою.

Нагородження переможців конкурсу відбу
деться в університеті 25 травня 2023 року. 
Переможці отримають грошові премії та цінні 
подарунки.

Контактна особа: Віталій Максимчук, завідувач 
катедри української мови і літератури Національ
ного університету „Острозька академія“, електро
нна адреса: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua.

Відділ інформації університету  
„Острозька академія“
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 � Зросло число вбитих журналістів 

НЮ-ЙОРК. – У 2022 році кількість вбивств жур-
налістів у всьому світі зросла на 50 відс. порів-
няно з попереднім роком, головним чином 
через загибелі працівників ЗМІ в Україні, 
Мексико та Гаїті, повідомив 24 січня базований 
в Ню-Йорку Комітет захисту журналістів (CPJ). В 
минулому році у світі було вбито щонайменше 
67 працівників ЗМІ, що є найбільшою кількіс-
тю з 2018 року. „Ці цифри вказують на стрімке 
послаблення свободи преси”, – сказала пре-
зидент CPJ Джоді Ґінзберґ. CPJ зазначив, що 
більше від половини вбивств – 35 із 67 – ста-
лися лише в трьох країнах: Україні, Мексико та 
Гаїті. В Україні було вбито 15 працівників ЗМІ, 
у Мексико – 13, на Гаїті – сім, що є найвищим 
щорічним числом, яке CPJ коли-небудь реєстру-
вав у цих країнах. (Радіо Свобода)

 � Говоритимуть про допомогу Китаю Росії

ВАШІНҐТОН. – Державний секретар США Ентоні 
Блінкен найближчими тижнями відвідає Китай, 
де обговорюватиметься, зокрема, допомо-
га окремих китайських компаній російським 
військовим, що ведуть війну проти України, 
повідомили аґенції „CNN” та „Reuters” 23 січня, 
посилаючись на власні джерела. При цьому 
уточнюють, що наразі невідомо, чи володіє 
китайський уряд інформацією про допомогу 
росіянам. Йдеться не про зброю, а про матері-
яльне обладнання, таке як бронежилети і шоло-
ми, і ця надана військова та економічна під-
тримка не передбачає більш потужної військо-
вої допомоги, про яку просила у Китаю Росія. 
Адміністрація Президента США Джо Байдена 
висловила занепокоєння щодо існуючих у неї 
доказів про передачу Росії китайської допо-
моги. „Якщо адміністрація Байдена дізнається, 
що центральний уряд Китаю навмисно надає 
допомогу вторгненню Росії або свідомо дозво-
ляє таку допомогу, то повинна буде вирішити, з 
якою силою на це відповісти”, – пише „CNN” На 
думку фахівців, Пекін „можливо, не стоїть пліч-
о-пліч з Москвою на полі бою, але допомагає 
фінансувати війну Путіна” та є „мовчазним парт-
нером Кремля”. Китай не продає Росії летальну 
зброю, але і уникає публічної критики воєнних 
дій Росії, і дві країни неодноразово наголошу-
вали на своєму партнерстві. У грудні 2022 року 
після віртуальної зустрічі з Президентом Китаю 
Хі Ціньпінґом Президент Росії Володимир 
Путін заявив, що обидві країни посилювати-
муть співпрацю між збройними силами, і вказав 
на зростання товарообігу. В. Путін теж заявив, 
що очікує Хі Ціньпінґа у Москві навесні, і що 
ця поїздка „продемонструє всьому світу міц-
ність російсько-китайських зв’язків з ключових 
питань”. („Голос Америки”)

 � Не вживатимуть слова „поле”

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. – Школа суспільної служби 
Південнокаліфорнійського університету біль-
ше не вживатиме слово „поле” („field”) у своїх 
шкільних програмах, наприклад: „поле студій” 
для визначення галузі навчання чи спеціяль-
ности. Школа сказала, що термін „поле” може 
мати расистську конотацію і що ця зміна є необ-
хідною для підтримки антирасистської суспіль-
ної діяльности та інклюзивности. Замість нього 
буде вживатися термін „практикум”, згідно з офі-
ційним повідомленням 9 січня. У листі пишеться 
про потребу „заміняти мову, яку можна б уважа-
ти античорною або антиіміґраційною, мовою 
інклюзивности”. Лист пояснює, що „такі фрази як 
„поле студій” можуть мати конотації нащадкам 
рабів, які не є незагрозливими”. Школа ска-
зала, що долучається до інших університетів 
по цій країні, які впроваджують зміни своїй 
інституції, щоб „вшанувати й визнати інклю-
зивність і відкинути біле верховенство та анти-
іміґраційну й античорну ідеології”. Університет 
„зобов’язується узгоджувати наші дії, поведінку 
й практику з антирасизмом і гнітом, і це вимагає 
пильного й критичного огляду нашої профе-
сії – нашої історії, наших упереджень, і нашої 
співучасти в минулих і теперішніх несправедли-
востях”. („New York Post”)

АМЕРИКА І СВІТПридбали авта для захисників України
Завдяки тісній співпраці Україн

ської православної церкви США та 
Православної церкви України 
завершено закупівлю трьох тран
спортних засобів матеріяльно
технічного забезпечення, які 
доставлені з Польщі в Україну.

Спілкуючись із Митрополитом 
Епіфанієм, Владика Даниїл запев
нив у глибокій турботі та любові 
духовенства та вірних УПЦ США 
до народу України.

Митрополит Київський і всієї 
України Епіфаній на території 
СвятоМихайлівського золотовер
хого монастиря звершив освячен
ня автомобілів, які разом з амуні
цією та лікарськими засобами 
було передано воїнам – захисни
кам України. 

На захист ненароджених немовлят

ВАШІНҐТОН. – 20 січня зібралися борці проти 
абортів з усіх штатів на щорічний Марш за життя 
– перший відтоді, як консервативна більшість у 
Верховному суді поклала край федеральному кон
ституційному праву на проведення аборту. У ході 
взяло участь православне духовенство, зокрема 
Української православної церкви США, яке очолю
вав Архиєпископ Даниїл Зелінський.

Цьогорічний марш знаменує собою поворот у 
боротьбі проти права на аборт: головна мета опо
нентів – скасувати рішення суду була досягнута, 
половина штатів заборонила або обмежила 
доступ до абортів у більшості випадків. Але проти

вники абортів стверджують, що їхня робота не 
закінчена, оскільки вони прагнуть просунути 
законодавство, яке обмежує аборти на рівні шта
тів і на федеральному рівні, включаючи встанов
лення мінімального федерального стандарту на 
цю процедуру. Генеральний прокурор штату 
Місісі пі Лінн Фітч сказала, що їхня справа залиша
ється крихкою і амбітною доти, поки не зміниться 
середовище для матерів і дітей.

Учасники маршу вказували на політичні та еко
номічні проблеми, які перешкоджають подальшо
му обмеженню абортів.

Консисторія УПЦ США

Учасники маршу з Української православної церкви США, яких очолював Архиєпископ Даниїл 
Зелінській. (Фото: Андрій Ватрич і Максим Журавчик)

Митрополит Епіфаній передає автомобілі для ЗСУ.

Висадили понад 300 соняшників
НЮЙОРК. – До Дня Соборности 

України 22 січня у місті на площі 
перед будинком Флетайрон інста
лювати клумбу з понад 300 соняш
ників, кожен з яких символізує 
день повномаштабної війни 
Російської  федерації  проти 
України. Відвідати інсталяцію 
жителі НюЙорка могли з 19 по 22 
січня. Організатори події заохочу
вали учасників висловити під
тримку українцям, які вимушено 
залишили Україну, або вирішили 
боротися за її свободу.   

 Укрінформ, @MFA_Ukraine Висадили в Ню-Йорку понад 300 соняшників, (Фото: МЗС України)
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16 січня 1918 року було  
оголошено війну Московії

Євген Лупаков

16 січня 1918 року на засіданні 
Гене рального секретаріяту М. Кова
лев ський повідомив, що в Одеській 
військовій окрузі формуються укра
їнські частини на добровільних заса
дах. На прохання В. Павленка, що 
очолював Одеську військову округу, 
Генеральний секретаріят ухвалив 
передати 400 тис. рублів з продо
вольчих сум (раніше йому вже було 
виділено 100 тис. руб.). Генеральний 
секретаріят ухвалив рішення, що 
українське телеграфне аґентство є 
державною установою, законопро
єкт про скасування посад директорів 
і інспекторів народних шкіл. Гене
ральному писарству доручили склас
ти текст присяги на вірність УНР. 

16 січня 1918 року на засіданні 
Малої ради УНР ухвалили закон про 
створення народного війська (народ
ної міліції) для оборони УНР від 
зовнішнього нападу. Пропонувалось 
утворити три корпуси інструктор
ських кадрів з різних видів зброї від
повідно до трьох військових округ – 
Київської (Київщина, Поділля, 
Волинь), Харківської (Харківщина, 
Чернігівщина, Полтавщина) і Одесь
кої (Херсонщина, Катерино славщина 
і Таврія). 

Водночас Військовому міністер
ству надавався кредит у сумі до 400 
млн крб. Воно мало приступити до 
повільної демобілізації сучасної армії 
по роках служби. 

16 січня 1918 року комісар Кра
товитів повідомив з Бахмача, що ста
новище в Конотопі і Бахмачі усклад
нилось: козаки залишали Бахмач, не 
бажаючи битися, за їхньою заявою, з 
братами. 

Об’єднане засідання Всеукраїнської 
і Київської рад солдатських депута
тів, полкових комітетів і представни
ків від частин київського гарнізону 
заслухало повідомлення делеґатів, 
що мали доручення переговорити з 
народними комісарами уряду Росії по 
прямому дроту і ноту Генераль ного 
секретаріяту, в якій він пропонував 
народним комісарам приступити до 
мирних переговорів. Різкій критиці 
піддали позицію солдатів полку ім. Т. 
Шевченка, що заявили про свою від
мову виступати проти російських 
військ. Збори ухвалили постанову 
звернутись з заявою до всієї револю
ційної демократії Росії. Небажання 
уряду Росії відкликати свої окупацій
ні війська і укласти перемир’я для 
ведення переговорів про мир, гово
рилося у постанові, свідчить про те, 
що оборона стає обороною всіх здо
бутків революції в Україні. 

І рівно через рік 16 січня 1919 року 
Державна рада УНР за участю членів 
Директорії і уряду УНР, представни
ків українських політичних партій і 
громадських організацій: Української 

партії соціялістів–революціонерів, 
Української соціял–демократичної 
робітничої партії, Української партії 
самостійників–соціялістів, Селян
ської спілки, командування Січових 
стрільців обговорила перспективи 
української боротьби – подальшого 
розвитку держави. Нарада відкинула 
пропозицію Січових стрільців про 
запровадження військової диктату
ри, але не дійшла єдиної думки про 
подальшу орієнтацію – на радянську 
владу чи Антанту. 

Допоки одні задурені московською 
радянською пропаґандою разом з 
московськими маріонетками „ради
лися“, блокували вимоги команду
вання Січових стрільців про запрова
дження в Україні для її порятунку 
військової диктатури, москалі окупо
вували Україну!

В таких умовах Директорія УНР 
зважилася на військові дії, і 16 січня 
1919 року Директорія УНР, зважаючи 
на двомісячне перебування росій
ської окупаційної армії на території 
України, у відповідь на неоголошену 
на цей раз збройну аґресію москалів,  
вимушена була знову офіційно ого
лосити другу в ХХ столітті російсько–
українську війну більшовицькій 
Росії, яка офіційно не завершена (ні 
акту капітуляції ніхто з того момен
ту не підписував, ні навіть чергового 
„тимчасового мирного договору“, ні 
параду перемоги москалів теж не 
було) і продовжується, тепер вже 
активізацією чергової збройної аґре
сії москалів.

Рівно через рік після початку пер
шої російськоукраїнської війни і 
через півроку після підписання мос
калями 12 червня 1918 року з УНР 
тимчасового мирного договору, 20 
грудня 1918 року окупаційні війська 
Окремої групи військ Курського 
напряму, командував якими Володи
мир Антонов–Овсієнко, вже без ого
лошення війни почали наступ на 
Україну з Курська на Чернігівщину і 
Харківщину, захопили Харків і 
Миколаїв. 

16 січня 1919 року проросійський 
Тимчасовий робітничоселянський 
уряд України відмовився від визна
ченої Центральною радою назви 
держави – Українська народна респу
бліка. 

Військова організація України вия
вилася дуже слабкою, а тому неспро
можною дати належну відсіч окупан
там. Сили були явно нерівними. Але 
на захист України встали війська 
УГА, які  фактично билися з окупан
тамимоскалями на три фронти – з 
Червоною та Добровольчою арміями 
та ще й з військами Антанти.

16 січня 1920 року 1ий корпус УГА 
вимаршував до району Жабокрич
ТорканівкаГонорівка, 2ий корпус 

Державна дисципліна – важлива річ
Президент України Володимир Зеленський  стверджує‚ що сьо-

годні українська держава сильна‚ як ніколи раніше‚ тому її присут-
ність в европейських та евроатлантичних структурах не послабить‚ 
а ще більше зміцнить їх. Це правда. Водночас тут доречно нагадати 
прислів’я: не було щастя‚ то нещастя помогло. Вже майже рік три-
ває український збройний опір кривавій московській орді. Весь цей 
несамовито тяжкий період наші брати і сестри засвідчують перед 
людством і‚ головне‚ – перед самими собою величезну здатність 
до національної солідарности‚ до світоглядної та ідейно-політичної 
єдности‚ до просто вражаючої самоорганізації. Спонукує до цього не 
так влада‚ як найвища з усіх мотивація людей – боротьба за рідну 
землю‚ за життя і свободу. Саме ця обставина змушує весь україн-
ський суспільний організм діяти у вищій мірі злагоджено‚ в чіткому 
ритмі‚ мов годинник.

Певна річ‚ яскравим і повчальним прикладом відповідального 
ставленням до свого святого обов’язку є Збройні Сили України. 
Сьогодні вони – обличчя Української держави‚ обличчя державної 
дисципліни і самодисципліни.

Державна дисципліна – це те‚ чого в Україні не може бути забагато. 
Знаємо фатальну інституційну розбалянсованість у попередні роки і 
десятиріччя‚ коли суспільство не спромагалося тягнути „в один гуж“‚ 
коли до непрофесійности державних службовців додавалося або їхнє 
таємне проросійство і‚ отже‚ свідоме шкідництво Україні‚ або бажан-
ня нажитися за державний рахунок.

Попри те‚ що нинішня воєнна реальність зобов’язує українську 
владу зосередити всю увагу і всі сили на битві з Росією‚ питанням 
державної дисципліни в жодному разі не можна легковажити. Ось 
Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність вояків за вико-
нання наказів їхніх командирів. Але – тим більше! – такий самий 
закон‚ підказаний воєнним часом‚ мав би діяти і щодо кожного дер-
жавного службовця. На жаль‚ це не так. Годі зрозуміти‚ наприклад‚ 
чому депутат від „Слуги народу“ Олексій Ковальов‚ який в час загар-
бання московитами Херсонщини перейшов на бік ворога й невдо-
взі був убитий українськими партизанами‚ досі вважається діючим 
депутатом парляменту? 

Або чому понад 20 депутатів з фракції „Слуга народу“ і з Опозиційної 
пляформи „За життя“ спокійненько від початку війни засмагають на 
закордонних курортах‚ а їхні депутатські картки вважаются дійсни-
ми? 

Або таке: всідає в один гелікоптер весь керівний склад Міністерства 
внутрішніх справ‚ в повітрі стається трагедія‚ всі гинуть. Але ж дер-
жавна дисципліна передбачає‚ що в часі війни урядовці мусять бути 
дуже обачними і діяти поодинці‚ а не збиратися цілими групами.

Сюди ж належить дуже занепокоюючий випадок з приватною 
поїздкою Володимира Зеленського до Оману в лютому 2020 року. Це 
було не лише порушення державної дисципліни – він протизаконно 
ризикував своїм життям‚ життям президента‚ і це був ризик для 
усього суспільства.

Не кажемо вже про самодисципліну‚ про самоповагу – самі зако-
ни повинні бути на сторожі держави і її функцій. Адже кожен дер-
жавний службовець‚ кожен народний депутат складає цю присягу: 
„Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, 
що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися 
Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та 
охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, 
честь держави, з гідністю нести високе звання державного службов-
ця та сумлінно виконувати свої обов’язки“.

Чи щось чули ми бодай про один випадок‚ коли порушення при-
сяги потягнуло за собою суспільне обговорення і законне покарання?

Де бракує особистої самодисципліни‚ там має забирати подвійний 
голос державна дисципліна і закон.
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Коли закінчиться війна Росії? Я знов у Львові
Протягом останнього року числен

ні політичні експерти висловлювали 
свої думки щодо різних аспектів 
геноцидної війни Росії  проти 
України, у тому числі щодо критич
ного питання, коли вона закінчить
ся.

Війна Росії проти України вже 
спричинила величезну гуманітарну 
кризу, підірвала світову економіку і 
сьогодні становить найсерйознішу 
загрозу міжнародній безпеці та ста
більності.

3 січня Прем’єрміністер України 
Денис Шмигаль зазначив, що це 
питання не є суто риторичним, коли 
під час засідання уряду заявив, що на 
початку червня 2022 року збитки, 
завдані тотальною війною Росії про
ти України, оцінювалися в 350 млрд 
дол., а зараз ця цифра подвоїлася і 
перевищує 700 млрд дол.

Незважаючи на це неймовірне 
руйнування, рішучість українського 
народу захищати свою державу тіль
ки зміцнилася, і стало зрозуміло, що 
Україна остаточно відновить свої 
міжнародно визнані кордони 1991 
року. 

Однак, чим довше триватиме ця 
жорстока війна, тим вищими будуть 
людські та економічні втрати, черго
вою демонстрацією чого став смер
тельний російський ракетний 
обстріл житлового будинку в Дніпрі 
14 січня.

Неспровокована війна Росії закін

чилася б, якби Путін схаменувся, що 
вкрай малоймовірно, оскільки його 
маячний стан здається незворотним.

Це залишає лише один життєздат
ний варіянт найближчим часом при
пинити це кричуще порушення між
народного права геноцидного 
маштабу та світову кризу, а саме для 
країнчленів НАТО, починаючи зі 
Сполучених Штатів, припинити своє 
невиправдане зволікання та надісла
ти Україні всю зброю, яка їй дійсно 
потрібна, щоб відновити та захисти
ти свою територіяльну цілісність.

Протягом 2022 року країничлени 
НАТО обережно та поступово надава
ли Україні дедалі кращу військову 
підтримку, яка, однак, була недостат
ньою як кількісно, так і за змістом, 
щоб покласти край цій війні та нави
слій загрозі всім західним країнам.

Існує прислів’я, що дорога в пекло 
вимощена добрими намірами. Щоб 
обійти цю небезпечну дорогу, західні 
лідери повинні перетворити всі свої 
добрі наміри на відчутну політичну 
волю й невідкладно надати Україні 
всю необхідну зброю для припинен
ня цієї війни і тим самим забезпечи
ти мир, безпеку та стабільність у сві
ті.

Це не тільки можливо, але й необ
хідно для нашого спільного добробу
ту.

Евген Чолій, 
президент громадської організації 

„Україна2050“

Я знов у Львові, за чотири дні до 
святкування Хрещення Ісуса за ста
рим юліянським календарем і за 
дев’ять днів після святкування 
Богоявлення. Вчора росіяни запусти
ли балістичні ракети по Україні. 
Особливо постраждало місто Дніпро, 
де обстріляно житловий будинок зі 
значними жертвами серед цивільно
го населення. Київ, наш пункт від
правлення, також був вражений, але 
потяг відправився із запізненням 
лише на півгодини. Життя триває.

Насправді є багато приводів для 
оптимізму, незважаючи на нещодав
ні вибухи по всій Україні, включаючи 
західні міста – Львів та ІваноФран
ківськ. Вчора у київському метропо
літені діти співали українських 
пісень. На горизонті – західні танки 
та протиракетні комплекси “Patriot”. 
Українці справді незламний народ. 
Звичайно, вони скаржаться так само, 
як і будьхто інший, але їм незмінно 
вдається зловити позитив. Одна з 
їхніх улюблених фраз: „Герої не вми
рають“, незважаючи на те, що герої 
України гинуть щодня.

Моя дружина розмовляла з подру
гою в Києві, яка розповіла їй, що її 
брат недавно загинув на фронті. 
Вони, тобто родина, вирішили не 
розповідати її матері, але сказали її 
батькові. Розбитий серцем батько 
помер наступного дня. Мати залиша
ється жива в надії знову побачити 
свою дитину.

Я зустрівся зі студентами першого 
курсу Київського національного уні
верситету ім. Шевченка. Ми розроби
ли стратегію перемоги та розчлену
вання останньої світової імперії. 
Вони були дуже раді зробити внесок. 
Ми говорили і про Америку. Вони 
були вдячні, але обачливі. Вони від
чували, що Америка їм щось винна, 
тому що саме за її наполяганням 
Україна здала третій за величиною 
ядерний арсенал у світі. Я запевнив 
їх, що Америка і американці є з ними. 
Ми також говорили про їхнє майбут
нє. Вони пишалися тим, що є части

ною української нації, не лише через 
її явну мужність, але й через те, що 
вона так сильно вірить у справжню 
свободу та демократію.

Українці вірять, що вони рятують 
світ, і прийняли цю місію. Вони вдяч
ні за підтримку, яку вони отримують 
від тих самих людей, яких, як вони 
вірять, вони рятують і чиї битви, а 
також свої власні вони ведуть. 

І все ж деякі союзники виклика
ють здивування. Можливо, не стіль
ки Угорщина з її фашистським ліде
ром, яка є членом НАТО та ЕС, і діяс
пора обох націй. Проте Бельгія, без
перечно, здається дивовижною, про
дається за діяманти, незважаючи на 
те, що вона є резиденцією ЕС і НАТО і 
отримує від цього як фінансову, так і 
політичну вигоду. Німеччина та 
Франція не надавали повної під
тримки, але, можливо, більше, ніж у 
минулому. Ізраїль незрозумілий 
зокрема після участі безпілотників 
Ірану у війні. На жаль, Ізраїль сумно 
відомий своїми корисливими інтере
сами, але тут він теж виявляється 
сліпим.

Українська европейська діяспора є 
менш голосливою. Нещодавня кон
ференція европейських українців, що 
відбулася в Сербії, не змогла розгля
нути менш ніж суттєву підтримку 
України з боку деяких европейських 
країн. Світовий конґрес українців 
нібито має місію в Брюселі, але мало
ефективно.

У неділю я пішов до Української 
католицької церкви св. Андрія у 
Львові і помолився за Папу, просячи 
Божого милосердя. 

Оскільки літургійний сезон Різдва 
завершується, як також і мій час з 
моїми українськими братами в Украї
ні, то я налаштований оптимістично, 
але стурбований. Новий рік дарує 
багато надій і багато викликів. 2023 
рік може стати роком визволення від 
військових злочинців, аґресії, тира
нів та останньої імперії.

Аскольд Лозинський, 
Ню-Йорк

З РЕДАКцІйНОЇ  ПОШТИ

Кабінет міністрів на засіданні 24 
січня погодив проєкти указів Пре
зидента про звільнення голів облас
них військових адміністрацій Дніп
ропетровської Валентина Резнічен
ка, Запорізької Олександра Старуха, 
Київської Олексія Кулеби, Сумської 
Дмитра Живицького та Херсонської 
Ярослава Янушевича.

Президент Володимир Зеленський 
анонсував кадрові рішення щодо 
управлінців різного рівня в міністер
ствах та інших структурах централь
ної влади, і в реґіонах, і в правоохо
ронній системі. 

24 січня Президент В. Зеленський 
підписав указ про звільнення 
Кирила Тимошенка з посади заступ
ника керів ника Офісу Президента. 
Також наказом Генерального проку
рора Андрія Костіна звільнено за 
власним бажанням з адміністратив
ної посади заступника генпрокурора 
Олексія Симоненка, який наприкінці 
2022 року їздив у відпустку до 
Еспанії на 10 днів святкувати Новий 
рік з родиною до Марбельї, викорис
тавши автівку бізнесмена Григорія 
Козлов ського.

Напередодні Зеленський своїм 
указом ввів у дію рішення Ради наці
ональної безпеки та оборони, згідно 
з яким держслужбовцям на період 
воєнного стану дозволяється виїж
джати за кордон лише у службові 
відрядження. „Є принципове рішен
ня РНБО щодо виїзду чиновників за 
кордон. Це стосується всіх посадових 
осіб центральної влади, різних 
інших рівнів місцевої влади. Це сто

сується правоохоронців, народних 
обранців, прокурорів та всіх тих, хто 
має працювати на державу та держа
ві. Хочуть відпочивати зараз – будуть 
відпочивати за межами державної 
служби. За кордон їздити на відпо
чинок чи з якоюсь іншою недержав
ною метою чиновникам більше не 
вдасть ся“, – заявив Зеленський.

Останні кадрові рішення Прези
дента В. Зеленського свідчать про 
ключові пріоритети держави і безпо
середню реакцію на суспільний 
запит. На цьому наголосив радник 
керівника Офісу Президента Михай
ло Подоляк: „Кадрові рішення Зелен
ського свідчать про ключові пріори
тети держави. Жодних „заплющених 
очей“. Під час війни всі мають розумі
ти свою відповідальність. Прези дент 
бачить та чує суспільство. І безпосе
редньо реаґує на ключовий суспіль
ний запит – справедливість для всіх“.

В Евросоюзі вітають той факт, що 
українська влада серйозно ставиться 
до корупційних звинувачень на 
адресу високопосадовців.

Таким чином представниця Евро
комісії Ана Пісонеро прокоментува
ла хвилю відставок в українському 
уряді: „Ми взяли до уваги повідо
млення, що Національне антикоруп
ційне бюро розслідує ці справи. Ви 
знаєте загальне правило, що ми не 
коментуємо триваючі розслідуван
ня, але ми вітаємо той факт, що укра
їнська влада ставиться до цього 
всерйоз“.

Водночас, за її словами, в рамках 
процесу набуття членства в ЕС від 
України очікується подальше поси
лення боротьби з корупцією, осо
бливо на високому рівні.

Укрінформ

(Закінчення зі стор. 1)

Важливі кадрові зміни...

постачання ракет для систем Patriot, 
а також про готовність провести 
навчання на цих комплексах. Канада 
також зробила внесок у посилення 
протиповітряної оборони України, 
надавши системи NASAMS та ракети 
до них.

„Ці системи протиповітряної обо
рони допоможуть зберегти незліче
ну кількість невинних життів“, – зау
важив Л. Остін, згадавши при цьому 
недавню трагедію в Дніпрі.

Щодо постачання танків в Україну, 
Міністер оборони США наголосив, 
що робота над цим триває. Зокрема, 
нагадав він, Британія вже оголосила 
про постачання сучасних танків 
Challenger, що стало першим таким 
внеском з боку західніх країн.

Водночас Л. Остін підтвердив, що 
ФРН поки не прийняла рішення про 
передання Україні танків німецького 
виробництва. Він також зазначив, що 
в Берліні не пов’язують постачання 
танків Leopard із забезпеченням ЗСУ 
американськими танками Abrams.

У цьому контексті Міністер оборо
ни США наголосив, що США, Велика 
Британія, Німеччина та інші країни 
передали Україні бойові броньовані 
машини, в тому числі БМП, БТР та 
інші транспортери. Крім того, Швеція 
оголосила про передачу власних 
БМП CV90, Латвія й Естонія переда
дуть додаткові гаубиці, а також інші 
бойові системи та боєприпаси.

Він підкреслив, що часу залишило
ся небагато та закликав партнерів 
зберігати об’єднані зусилля, бо 
йдеться не лише про безпеку 
України, а й про безпеку Европи. І це 
стосується ґльобальної безпеки.

Президент США Джо Байден про
коментував можливість постачання 
німецьких танків Leopard в Україну, 
запевнивши, що Україна отримає все 
необхідне для боротьби з російським 
аґресором.

Про це Джо Байден сказав після 
завершення в Німеччині восьмого 
засідання Контактної групи з питань 
оборони України у форматі „Рам
штайн“, де не вдалося досягти згоди 
Німеччини на постачання Україні 
танків Leopard з інших країн. 

Укрінформ

(Закінчення зі стор. 1)

Підсумки „Рамштайну“
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Фестиваль „Коляда на Майзлях“ Ансамбль „Світанок“ виступив у Европі

Михайло Михайлинин

ІВАНОФРАНКІВСЬК. – Молитвою 
за мир в Україні  під звуки трембіти 
розпочався в ІваноФранківську ХIV 
Міжнародний різдвяний фестиваль 
„Коляда на Майзлях“, який започат
ковано у 2010 році при монастирі 
Царя Христа  Української грекокато
лицької церкви. Його постійними 
організаторами є отцівасиліяни. 
Митрополит Володимир Війтишин 
(УГКЦ) поблагословив учасників 
фестивалю.

Предвічною колядою розпочали 
свято артисти ІваноФранківського 
національного академічного гуцуль
ського ансамблю пісні і танцю 
„Гуцулія“. Вперше на фестивалі вис
тупив вокальний гурт з Маріюполя. 

Їхня зворушлива колядка була спо
внена вірою в перемогу України, 
волею до життя, свідченням про єди
ну і непоборну націю українців.

Коляда в ІваноФранківську об’єд
на ла світ. Крім місцевих колективів, 
виступали хори з Луцька, Львова, 
Одеси, а також онлайнколективи з 
Австрії, Польщі, Італії, Канади та 
США. Загалом понад 50 колективів. 

Учасників та гостей фестивалю 
привітали голова  обласної військо
вої адміністрації Світлана Онищук та 
міський голова Руслан Марцінків: 
„Цьогоріч наша колядка  сповнена 
безмежною любов’ю до рідної землі. 
Вона увібрала в себе біль родин, які 
не дочекалися своїх рідних з війни. 
Але водночас символізує перемогу, 
яку ми неодмінно здобудемо“.

Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 13 концертів 
за 12 днів дав у Европі народний 
хореографічний ансамбль „Світанок“.  
Діти колядували для вищого керів
ництва европейських країн та ще раз 
нагадали про події в Україні.  У мис
тецькій формі вони демонстрували  
українські традиції, які намагається 
знищити ворог.

Проєкт „Різдво разом із Україною“ 
ініціювала фестивальна організація 
„Яскрава країна“ із Дніпра. Здійснили 
ідею за підтримки Закарпатської 
обласної військової адміністрації. 

Керівник „Світанку“ Максим Пече
ненко поєднав у програмі сучасне 
мистецтво, фолкльор, вокал та хоре
ографію.  

В Угорщині колектив виступав у 
парляменті та на центральних пло
щах Будапешту й Дебрецена. Магічне 
українське різдвяне дійство відбуло
ся й перед палацом Шенбрун в 
австрійському Відні. Потім „Щедрик“ 
лунав у Президентському палаці. 
Звучали українські колядки й у Бра
тиславі та Празі. На концерти артис

тів приходили й українські біженці. 
Тоді плакали і глядачі, і артисти. 

Проєкт „Різдво разом із Україною“, 
крім культурної місії став прикладом 
дитячої дипломатії.

ПОДІЇ В УКРАЇНІ

православні, греко– і римокатолиць
ка, протестантські та євангельські 
церкви, юдейське та мусульманське 
релігійні об’єднання, а також одна 
міжцерковна організація. Рада цер
ков представляє понад 95 відс. усіх 
релігійних організацій України. На 
з а п р о ш е н н я  Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава, Отця і Глави УГКЦ, деле
ґація відвідала прокатедральний 
собор Святої Софії в Римі, меморіяль
ний музейпомешкання Патріярха 
Йосифа Сліпого й осідок Товариства 
„Свята Софія“. 

Вітаючи членів делеґації у прока
тедральному соборі Святої Софії в 
Римі, Блаженніший Святослав розпо
вів історію заснування цієї святині, 
про її історичне значення для україн
ського народу та душпастирське слу
жіння в сучасних обставинах. Глава 
УГКЦ наголосив, що „цей собор 
завжди був символом єдности „в роз
сіянні сущого“ українського народу, а 
в сучасних обставинах, зокрема після 
повномаштабного російського втор
гнення, став важливим духовним і 

гуманітарним центром для багатьох 
біженців з України. Саме звідси 
щотижня вирушає гуманітарний 
вантаж у різні реґіони України“.

Глава УГКЦ прокоментував, що 
очільники церков і релігійних орга
нізацій, відвідуючи собор Святої 
Софії, мають унікальну нагоду бути 

на українській землі у Вічному місті, 
„звідки Патріярх Йосиф Сліпий про
мовляв до всього християнського 
світу голосом мовчазної і пересліду
ваної Церкви в Україні, де творив 
український світ на засадах віри й 
науки“.

Блаженніший Святослав теж пред

ставив релігійним провідникам з 
України Владику Діонісія, екзарха 
для українців візантійського обряду 
в Італії, та розповів про розвиток 
екзархату УГКЦ на Апенінському пів
острові.

„Члени делеґації відвідали музей
помешкання Патріярха Сліпого, озна
йомилися з експонатами побуту й 
одягу сибірського каторжника, який 
він привіз як свідків його сибірсько
го заслання“, – розповів о. Марко 
Семеген, ректор собору Святої Софії 
та президент однойменного товари
ства. Він ознайомив делеґацію з екс
понатами музею і розповів про рим
ський період патріяршого служіння 
Йосифа Сліпого.

З нагоди історичної візити до собо
ру о. Марко подарував релігійним 
провідникам пам’ятні медалі про 
собор із  лімітованої колекції 
Патріярха Йосифа та колекцію різд
вяних поштових марок Ватикану, 
присвячених темі миру в Україні.

24 січня Посол України при 
Святому престолі Андрій Юраш при
йняв делеґацію Всеукраїнської ради 
церков і релігійних організацій у 
приміщенні посольства.

Департамент інформації УГКЦ

Члени делеґації у прокатедральному соборі Святої Софії в Римі. (Фото: Юрій 
Ганчук)

(Закінчення зі стор. 1)

Офіційна візита...

Перші учасники фестивалю з ансамблю „Гуцулія“.

На сцені – народний хореографічний 
ансамбль „Світанок“. 

Бульвар Дружби народів пішов у небуття
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. –  Депутати Київської ради 
на своєму засіданні 8 грудня пере
йменували ще 32 вулиці, бульвари та 
провулки, назви яких пов’язані з 
Росією та радянським минулим. 
Цього разу обійшлося без суперечок. 
Депутати проголосували за всі про
позиції, відібрані експертною комісі
єю та підтримані під час рейтинґово
го голосування громадянами Украї
ни. Окрім того, Київська рада розгля
нула електронну петицію ветерана 
російськоукраїнської війни, екско
мандира роти батальйону „Айдар“ та 
директора Націо наль ного антарк

тичного центру Євгена Дикого щодо 
перейменування бульвару Дружби 
народів на честь одного із засновни
ків українського війська, ідеолога 
державної самостійности Миколи 
Міхновського. 

У столиці вже перейменували 237 
міських об’єктів. Серед останніх пере
йменувань на честь видатних вій
ськових діячів і діячів культури та 
науки також є дві вулиці, поіменова
ні на честь двох засновників 
Народного руху України. Це вулиці на 
честь письменника, літературного 
критика, дисидента Івана Дзюби та 
історика і археолога Михайла Брай
чевського.

Визначено першого стипендіята
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – Минулого року в Інституті 
права Київського національного уні
верситету ім. Тараса Шевченка 
запро вадили стипендіяльну програ
му імені Романа Ратушного – кияни
на та українського героя, який заги

нув весною під час російськоукраїн
ської війни на Харківщині. Вона ста
новить 180 тис. грн. на рік.

Першим стипендіятом став Андрій 
Шелих. Особливу увагу комісії при
вернули його пляни щодо створення 
всеукраїнської юридичної освітньої 
платформи.
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Командир російських пілотів-терористів Наразі танки ЗСУ з’явилися без залог
Спецслужби зовнішньої розвідки 

України розпочали пошук та ліквіда
цію нацистів, які завдали ракетних 
ударів по будинку в Дніпрі та торго
вому центру „Амстор“ у Кременчуці.

Ось остання інформація про вій
ськового злочинця, який спрямував 
ворожу ракету на житловий будинок 
у Дніпрі та торговому центру 
„Амстор“ у Кременчуці.

 Це командир 52го важкого бом
бардувального авіополку полковник 
Олег Тимошин,  адреса: Мурманська 
область, Оленєгорськ8, вул. Гвар
д і й с ь к а ,  б уд . 1 5 ,  к в  1 8 ;  т е л . : 
79633581910 зареєстрований на 
порталі „Держпослуги“; 

WhatsApp: 79633581910; Viber: 
79633581910.

Дружина: Ольга Тимошина,  Тел.: 
7  9 2 1 2 8 6 6 4 1 4 ;  W h a t s А p p : 
79212866414; Viber: 79212866414; 
еmail: olga24112002@mail.ru.

Старший син Олег Тимошин, еmail: 
o l e g a 2 3 1 0 9 8 @ m a i l . r u , 
olejka231098timoshin@mail.ru

Молодший син Іван Тимошин, 
еmail: vanya.timoshin@mail.ru

„Кожен військовий злочин росіян 
має конкретного виконавця. Служба 

безпеки встановить та оприлюднить 
дані всіх поіменно – щоб жоден убив
ця не уникнув покарання. Нехай 
кожен із тих, хто натискає „пуск“, хто 
причетний до таких злочинів, потім 
щохвилини чекає на відплату. І вона 
неодмінно буде. Спецслужба вже 
зібрала величезний масив доказів для 
міжнародних судів та з кожним днем 
війни розширює та доповнює його“, – 
зазначив голова СБУ Василь Малюк. 

Прямий канал

Левко Хмельковський

Російські засоби масової інформа
ції повідомили, що у СанктПетер
бурзі біля музею „Прорив блокади 
Ленінграда“ з’явилася пошкоджена 
бронетехніка – танки та бронетран
спортери Збройних сил України. На 
фотографіях, опублікованих місцеви
ми жителями, видно танк радянсько
го зразка Т72 та бронетранспортер 
„Буцефал“. Також запляновано 
виставку стрілецької зброї та україн
ських „пропаґандистських матерія
лів“. Її організують до 27 січня під егі
дою Ради федерації Росії.

Виставку організували депутати 
Михайло Коломицев, який входить 

до п’ятірки найбагатших депутатів 
области,  підполковник Федеральної 
служби безпеки Андрій Гардашніков, 
Дмитро Василенко – представник 
Ленінградської области в Раді феде
рації. 

Поява техніки викликала подив. 
Світлана Кудрявцева з музею 
„Прорив блокади Ленінграда“ в соці
яльних мережах запитала, навіщо цю 
виставку організовано та яке вона 
відношення має до блокади Ленінг
рада та Другої світової війни? 

Зрозуміло, що українські танки та 
бронетранспортери з’явилися у пів
нічній столиці Росії покищо без залог 
як попередження про майбутню поя
ву у повному спорядженні. 

Тим часом тема „ворожого оточен
ня“ відводить нас ще в дальше мину
ле‚ у першу чверть ХІХ ст.‚ коли „воло
дарями дум“ в Росії стали слов’яно
філи з їхньою‚ ними ж самими випро
дукованою ідеєю про особливу істо
ричну місію російського народу‚ про 
його виняткову духовність. Невдовзі 
цей міт став офіційною ідеологією‚ 
бо сприяв обожненню царів‚ їхній 
непідзвітності суспільству. І росій
ській масі цей міт теж припав до сма
ку: можна було далі жити у безкуль
тур’ї і при цьому вважати себе спаси
телями людства.

На всю Росію за всю її історію на 
пальцях однієї руки можна порахува
ти осіб‚ котрі не схотіли ошукувати 
ні себе‚ ні свій народ. Їх негайно ого
лошували божевільними. Як‚ напри
клад‚ Петра Чаадаєва за ці слова: „…
Ми світові нічого не дали‚ нічого від 
світу не взяли‚ не внесли в масу люд
ських ідей жодної думки‚ ми ні в 
чому не сприяли рухові вперед люд
ського розуму‚ а все‚ що нам припало 
від цього руху‚ ми спотворили…“. Або 
Володимира Соловйова – за розвін
чування імперської  сутности 
слов’яно  фільства.

В Московії й донині мало що змі
нилося – ні в суспільній думці‚ ні у 
зараженій імперськістю масовій пси
хології. Тому такою актуальною‚ про
сто таки невідкличною є висловлена 
Е. Еплбавм в інтерв’ю К. Гордєєвій 
порада: „Залиште імперію‚ станьте 
звичайною країною!“.

Цю ж думку знаменита авторка 
підкреслює вже самим заголовком 
своєї статті‚ вміщеної у грудневому 
числі „The Atlantic“‚ – „The Russian 
Empire Must Die“ („Російська імперія 
мусить вмерти“). Е. Еплбавм добре 
розуміє‚ що „…найкращий спосіб‚ 
яким можна помогти Росії змінитися‚ 
– це домогтися‚ щоб Україна повер
нула собі українську територію та 
перемогла імперію“. І як висновок 
публікації: „Росіяни‚ які вірять‚ що 
майбутнє може бути іншим‚ намага
тимуться змінити свою країну‚ і 
колись їм це вдасться“.

Як то кажуть в народі‚ дай‚ Боже‚ 
нашому теляті вовка з’їсти. На жаль‚ 
„харошиє русскіє“ не скористалися з 
добрих нагод‚ котрі їм випадали у 
минулому‚ і не спромоглися переза
снувати імперського монстра на нор
мальну національну державу. Не ско
ристалися ні Лютневою революцією 
1917 року‚ коли навіть такі великі 
ліберали‚ як Олександр Керенський‚ 
не побачили російського майбутньо
го поза імперією. Ні жовтневим біль
шовицьким переворотом‚ після яко
го Ленін руками й зубами вчепився в 
Україну як у головну запоруку даль
шого існування Російської імперії. Ні 
розпадом СРСР у 1991 році‚ коли вже 
усім здавалося‚ що росіяни до дна 
вичерпали свій імперський шал. А 
насправді він ще дедалі зріс і погли
бився‚ привівши до влади Путіна.

Тому краще майбутнє Росії лише в 
одному – в остаточній збройній пере
мозі України над московитським 
спрутом‚ над його кривавими 
щупаль цями і над самим його люди
ноненависницьким духом.

(Закінчення зі стор. 3)

Гідна уваги і поваги

об’ємним наплечником та телефо
ном, на нього доніс місцевий житель. 
Після затримання Тимерханов на 
суді повністю визнав провину. 

17 січня Брянський обласний суд 
засудив до такого ж терміну (п’ять 
років суворого режиму) мешканця 
Саратовської области Кирила 
Білоусова, 2000 року народження, 
який також нібито хотів вступити до 
леґіону „Свобода Росії“. Його також 
затримали у селищі Біла Берізка. Він 
визнав провину і в останньому слові 
попросив його суворо не карати.

13 січня Брянський обласний суд 
дав сім років суворого режиму безро
бітному жителю Брянська 1993 року 
народження Іллі Куцеву, який також 
хотів вступити до леґіону „Свобода 
Росії“. І.Куцев поїхав до Мінська потя
гом із братом, який не знав про його 
наміри. Під час перевірки документів 
у прикордонному місті Злинка 
з’ясувалося, що братові Куцева забо
ронено виїзд із Росії через заборгова
ність за аліментами. Обидва залиши
ли потяг, брат Куцева повернувся 
додому, а Ілля, як заявили в суді, „мав 
намір продовжити шлях до Білорусі 
для перетину українського кордону, 
але його затримали співробітники 
правоохоронних органів“. І.Куцев не 
визнав провини.

У грудні 2022 року п’ять років 
суворого режиму у подібній справі 
отримав у Брянському облсуді 29річ
ний житель Воткінська Удмуртії 
Анатолій Синтульський, якому пообі
цяли допомогу у перетині кордону, 
Синтульського направили в обхід 
пункту пропуску, але його затримали 
прикордонники. 17 січня вирок 
набрав законної сили.

Усього з початку повномаштабної 
війни в Україні до Брянського облас
ного суду надійшло шість таких справ.

23 грудня 2022 року Лефортовсь
кий районний суд Москви призначив 
чотири роки позбавлення волі за зви
нуваченням у спробі виїхати воювати 
на боці України 23річному Максиму 
Дмитрієнку. Перші два роки Дмит
рієнко проведе у в’язниці, ще два – у 
колонії. М.Дмитрієнка затримали в 
Москві, його метою було „вступити до 
лав збройного формування в Україні, 
що діє проти Збройних сил РФ“. Згід
но з матеріялами справи, М.Дмит
рієнко звертався як потенційний 
доброволець до українського посоль
ства в Парижі, але отримав відмову, 
оскільки „є російським громадяни

ном“. М.Дмитрієнко, отримавши від
мову від українського посольства, 
самостійно купив військове обмун
дирування та намагався потрапити 
до України через европейські країни. 

14 грудня 2022 року Красноярсь
кий крайовий суд засудив до чоти
рьох років і восьми місяців суворого 
режиму 30річного Сергія Улукшо
нова, який нібито спробував вступи
ти до одного з українських „націона
лістичних батальйонів“. Він купив 
квиток до Мінська і 3 квітня вже був 
у білоруській столиці. 8 квітня його 
затримали білоруські прикордонни
ки. Для розгляду справи Улукшонова 
етапували до Красноярська.

Наприкінці квітня суд у Білгороді 
заарештував 20річного жителя 
Тюменіна ім’я Максим, який виру
шив до Білгорода, щоб, за версією 
слідства, вступити до Міжнародного 
леґіону тероборони України. Мак
сима затримали, коли він „з речами 
та сухим пайком“ йшов у Білгороді 
залізничними коліями у бік україн
ського кордону. 

У липні було затверджено поправ
ки до Кримінального кодексу Росії, 
відповідно до яких перехід на бік про
тивника під час військових дій при
рівнюється до державної зради  – за 
це тепер загрожує від 12 до 20 років.

Першою відомою справою за стат
тею про державну зраду у новому 
формулюванні стала справа 21річ
ного москвича Савелія Фролова, яко
го 30 жовтня затримали на кордоні з 
Грузією. Прикордонники під час 
огляду знайшли у його телефоні під
писки на антивоєнні канали, листу
вання, в яких він виступав проти 
війни в Україні, а також повідомлен
ня щодо леґіону „Свобода Росії“. За 
версією слідства, С.Фролов плянував 
вступити до леґіону „Свобода Росії“. 

13 грудня 2022 року затримано в 
аеропорту Красноярська за „замах на 
державну зраду“ жителя Абакана 
Ігоря Покусіна, який нібито спробу
вав через одну з країн СНД потрапи
ти до України та вступити до ЗСУ. 

У серпні справу про спробу вступи
ти до ЗСУ завели на 29річного 
ув’язненого Григорія Кузнєцова, 
який відбуває термін у Адигеї. Він 
„прилюдно“ говорив про те, що дії 
Росії в Україні незаконні, а також 
висловлював бажання піти воювати 
до леґіону „Свобода Росії“. Донесли на 
нього його співкамерники. До кінця 
терміну Г.Кузнєцову залишалося 
кілька місяців, він сидів за ухилення 
від відбування покарання.  

Грани.ру
Переклад з російської мови: „Свобо да“.

(Закінчення зі стор. 3)

Молодь Росії...

Полковник Олег Тимошин

просувався в напрямку на Бершадь, 
3ий корпус рухався вздовж заліз
ничної дороги БірзулаЧубівка.

16 січня 1920 року Антанта ухва
лила рішення про припинення еко
номічного бойкоту радянської Росії. 
Нечисленні петлюрівські гарнізони і 

небоєздатні селянські, козацькі заго
ни не витримали серйозних випро
бувань і вимушені були перейти 
Збруч!

Били москалів під Синіми водами, 
під Конотопом, вибили з допомогою 
німців за  межі України, звільнили 
велику частину Донбасу і вийшли на 
міжнародно визнаний кордон УНР з 
30 квітня 1918 року. Поб’ємо з допо
могою цивілізованого світу і нині!

(Закінчення зі стор. 6)

16 січня 1918 року...
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Книга про УПА

Видали збірник архівних документів

Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Донедавна в 
Україні поширеною була думка, що 
ОУН і УПА діяли виключно на тере
нах західного краю. Але вже на 
початку 1990их років ветеран УПА 
Володимир Караташ, який дожив до 
наших днів, розповів, що у Голова
нівському районі діяла сотня „Ста
левого“. З документів обласного архі
ву стало відомо, що похідні групи 
ОУН активно діяли у багатьох насе
лених пунктах области. Однак у міс
цевому краєзнавстві ця тема й до 
сьогодні  малодосліджена. Одна із 
перших таких розвідок – „Невідома 
війна (ОУНУПА) на Кіро во градщині“ 
Петра Кизименка і Генадія Когана, 
опублікована ще на початку 1990их.  

Наприкінці 2022 року побачила 
світ книга „ОУН і УПА на Центрально
українських землях. Документи та 
матеріали“. Упорядники  її – молоді 
історики Сергій Хмара та Борис 
Шевченко. Видання поки презенто
ване лише у бібліотеці Центрально
українського педагогічного універ
ситету ім. В. Винниченка здебільшо
го для студентів та викладачів його 
історичного факультету. 

Книга вийшла за сприяння  Реґіо
нального центру наукових дослі
джень з історії України. Його дирек
тор заступник голови Кіровоград
ської обласної організації Націо

нальної спілки краєзнавців України 
Борис Шевченко у передмові зазна
чив, що видання буде корисним тим 
читачам, хто цікавиться або дослі
джує визвольну боротьбу українців 
на теренах Кіровоградщини у пер
шій половині ХХ ст.  У новому видан
ні публікуються документи радян
ських спецслужб (НКВСНКДБМДБ), 
правоохоронних і партійних органів 
(протоколи допитів, доповідні запис
ки, обвинувачувальні висновки, 
постанови про арешт, аґентурні пові
домлення тощо), які стосуються  
діяльності ОУН та УПА. 

Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – „Єлисавет. 
Шлях до України. 19171923 рр.“ – під 
такою  назвою побачив світ збірник 
архівних документів, презентований 
18 січня у Державному архіві Кірово
градської области. До його створен
ня долучилися науковціісторики 
Юрій Митрофаненко, Інна Вівсяна, 
Лілія Маренець, Олександр Житков, 
Василь Орлик, Лариса Пасічник. 
Збірник побачив світ за  фінансової 
підтримки Ігоря Кочергіна та Вла
дислава Сердюка. 

Рецензенти видання професори 
Володимир Щербатюк та Олександр 
Комарницький підкреслили актуаль
ність збірника у теперішній час, 
зокрема для молоді, школярів, які 
мають знати правду про минуле 
України і свого краю. 

НОВІ ВИДАННЯ

Документи з ворожого архівуКнига польських вчених про Україну
Левко Хмельковський

“Enemy Archives. Soviet Counter
insurgency Operations and the 
Ukrainian Nationalist Movement – 
Selections from the Secret Police 
Archives” (Ворожі архіви. Радянські 
антиповстанські операції та 
український націоналістичний рух 
– вибране з архіву таємної поліції). 
Редакція Володимира В’ятровича та 
Любомира Луцюка, переклад Марти 
Олійник. Видавництво McGill-Queen’s 
University Press.  998 стор. Ціна 135 
кан. дол. Доступна електронна книга.

У видавництві McGillQueen’s 
University Press вийшла важлива 
книга про український визвольний 
рух.  Вперше англійською мовою 
видано всі найважливіші документи 
про ОУН та УПА від 1929 до 1955 
років, та структур, які боролися з 
ними. Колись ці документи були 
недоступними, бо зберігалися в 
секретних архівах. Потім багато 
західних дослідників не могли вико
ристовувати їх через мовний бар‘єр. 
Зроблено минуле доступним. 

Оскільки Росія веде війну проти 
самого існування української держа
ви та нації, реанімуючи пропаґанду 
радянської доби, яка зображувала 
українців колабораціоністами нацис
тів і фашистами, досвід українського 
націоналістичного підпілля до, під 
час і після Другої світової війни набу
ває нового значення.

Протягом десятиліть боротьби з 
українським націоналістичним 
рухом та Українською повстанською 
армією (УПА), яка тривала до серед
ини 1950их років, радянські анти

повстанські сили накопичили 
вичерпний і великий архів докумен
тів, вилучених в ОУН та УПА. Воло
димир В’ятрович і Любомир Луцюк 
підготували та ретельно анотували 
добірку цих документів у ворожих 
архівах, надаючи першоджерела, які 
радянська влада зібрала та вважала 
корисними для кращого розуміння 
своїх опонентів і, таким чином, забез
печення їх знищення, кампанії, яка 
врешті провалилася.

Документи, вилучені у повстанців, 
і радянські аналізи про них пролива
ють світло на широкий спектр досві
ду підпілля: як рух боровся за під
тримання дисципліни та моралі, як 
він мав справу з підозрюваними 
інформаторами та як він чинив опір 
безжалісній радянській державі, 
покладаючи основи продовження 
української боротьби проти інозем
ного ярма.

Стефан Лашин

„Lekcje pokoju w czasie  (po) 
wojennym“.  Науковий редактор 
Михайло Палюх.  Краків 2022. 
„Імпульс“. 18 авторів, 282 стор.

19 грудня 2022 року в Польщі в 
онлайнформаті відбулася презента
ція унікальної книги під назвою 
„Lekcje pokoju w czasie (po)wojennym” 
(„Уроки миру в (після)воєнний час“). 
У презентації взяли участь автори 
окремих розділів, науковці з Польщі, 
України та США. Був присутній автор 
цього тексту, який наголосив на 
необхідності широкого розповсю
дження видання та його перекладу 
українською мовою. 

Ідея підготовки такої книги вини
кла під час подокторського семінару, 
який проф. Богуслав Сліверський  
проводить в Лодзькому університеті, 
Польща.  Професор написав в 
Інтернеті: „„Ще рік тому ніхто не міг 
повірити, що така жорстока аґресія 
військ Російської Федерації поши
риться на Україну та її жителів. Ніхто 
з нас не плянував спільною коман
дою готувати видання, яке не пови
нно було відбутися, оскільки після 
Другої світової війни здавалося, що 
часи геноциду не повернуться“. 

У цій ситуації, на думку професора, 
виникла нагальна потреба в редаґу
ванні монографії, яка б підтримала 
вчителів, вихователів, усіх педагогів 
у роботі з дітьми та дорослими, які 
постраждали від війни в Україні. 
Ініціятива підготувати книгу з’яви
лася майже одразу після початку 
війни (24 лютого 2022 року). Уже в 
середині березня 2022 року – у режи
мі тривоги – було організовано дис
танційний семінар для польських 
освітян, в якому взяли участь понад 
100 осіб з усієї країни. 

У передмові до видання читаємо: 
„Статі написані в перші місяці війни, 
що залишає незгладимий слід майже 
в усіх текстах. Саме тоді світ облетіли 
шокуючі повідомлення з Бучі, Ірпені 
та Маріюполя, які вплинули на реак
цію співавторів. Один із них написав: 
„Я вию від болю“. Форми доповідей, 

нечувані в академічній сфері, надхо
дили до нас спонтанно, часом без їх 
публікації. Хтось надіслав листа, 
віршика, ми навіть отримали казки, 
написані для українських дітей сту
дентами педагогічних факультетів“. 
Це все треба було вибрати і упоряд
кувати. І так виникла книжка, яку 
презентували на згаданій зустрічі. 
Плянуються подальші дослідження 
та публікації на цю тему, до яких 
більшою мірою будуть залучені нау
ковці з України.  

Книгу необхідно якнайшвидше  
перекласти українською мовою, а 
результати подальших досліджень 
відразу публікувати двома мовами. 
Польські та українські науковці 
співпрацюють досить давно і мають 
хороший досвід у цій сфері. Цю діяль
ність необхідно лише розширити та 
поглибити. 

В книжці, між іншим, поміщені 
цікаві тексти про українську освітню 
систему: Богуслав Сліверський 
„Розміри польськоукраїнського 
освітнього збудження перед облич
чям війни та повоєнного періоду“ та 
Францішек Шльосек „Від візій до 
реалій війни, або доля української 
освіти“.  

Безкоштовний доступ до електро
нного  видання  книги можна отри
мати, написавши на мою електронну 
адресу: slaszyn@aol.com.

Обкладинка книги – зображення  
листівки ОУН з фондів Державного 
архіву Кіровоградської области.

(Закінчення на стор. 15)
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Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 12 січня у 
кінозалі обласної бібліотеки ім. 
Дмитра Чижевського відбулася 
прем’ єра нової кінострічки „Сутере
ни“, яку зняла  дитяча кіностудія 
„Кураж“, що вже не одне десятиліття 
діє у місті.

Керівниця кіностудії, авторка про
єкту Наталія Устименко розповіла, 
що стрічка складається з шести окре
мих історій, які мали місце в обласно
му центрі протягом останнього сто
річчя. Сюжет кожної історії заснова
ний на реальних подіях. Творці філь
му працювали з документами, з 
архівними матеріялами.

Перша історія з 1918 року про емі
ґрацію української інтеліґенції до 
Канади. Друга історія – виселення 

заможних українців до Сибіру. Сюжет 
розгортається у дівчачому сиротинці 
для дітей депортованих куркулів. 
Третя історія – це часи Другої світо
вої війни, окупація Кіровограда, істо
рія дівчат, які ховаються, аби їх не 
забрали в Німеччину. Четверта істо
рія про шестидесятників, коли 
молодь ховалася, аби почитати укра
їнські вірші, переписані від руки в 
зошити. П’ята історія – це зросійще
не місто 1985 року, коли за україн
ську мову просто цькували. І остання 
фінальна історія – війна, яка триває 
нині. 

Усі сцени фільму знімали у підвалі 
старого будинку.  Отож, сутерени – 
підземелля, сховище, де зберігали 
непотрібні речі.

У зйомках взяли участь діти з 
Кропивницького, а також дітипере

селенці з Лисичанська, Каховки та 
Ірпеня. 

Володимир Крутоус, режисер філь
му „Сутерени“ так визначив головну 

ідею фільму:  „Ми переживаємо, нам 
тяжко, але Україна переможе. Ми 
переможемо, ми – люди, ми і є Украї
на“.

КІНОМИСТЕцТВО 

Акторка фільму Валерія Деркач зіграла Іванку, яка жила у місті в 1943 році. 
(Фото: кіностудія „Кураж“) 

Фільм про історію міста очима дітей

Світлана Глаз

9 січня в Ізраїлі відбулася прем’єра 
фільму „Щедрик“.

Організатором показу став кіно
клюб „Знято в Україні“. Cinema club 
„Created in Ukraine“ при Посольстві 
України в Державі Ізраїль спільно із 
синематекою міста Холон, яка вже 
традиційно стала місцем демонстра
ції українського кіно в єврейській 
державі. Фільм озвучено україн
ською, польською, німецькою мова
ми. Демонструвалася стрічка з субти
трами на івриті.

Історична драма „Щедрик“ про 
істо рію трьох  родин: українців, поля
ків та євреїв, яких об’єднало спільне 
горе – репресивна машина СРСР, яка 
прийшла на заміну каральній систе
мі Третього райху. Співи українсько
го „Щедрика“ об’єднали дітей з родин 
українців, євреїв, поляків. Саме тепло 
пісні зігрівало дівчат, героїнь фільму, 
протягом усього їхнього життя, 
навіть у часи страждань та перевихо
вання.  

Дія картини відбувається в Івано
Франківську. Викладачка співу Софія 
змушена забрати додому дівчаток, 
які залишилися без батьків. Їх і свою 
рідну дочку Ярославу вона оберігає 
від небезпек. Ярослава вірить – при
мирити світ можна чарівною мелоді
єю „Щедрика“. Так слова святкової 
пісні ведуть до світла у суцільному 
мороці німецького та радянського 

поневолення. Закінчення Другої сві
тової війни не принесло довгоочіку
ваного звільнення. Дівчаток насиль
но забрали в дитячий будинок. 
Попри суворе перевиховання і утис
ки, вони змогли зберегти віру в пре
красне та пронести її крізь роки із 
„Щедриком“, який давав їм надію на 
майбутнє.  Роля леґендарного 
„Щедрика“ Миколи Леонтовича у 
стрічці символічна – пісня є симво
лом світла, надії, віри у краще. 

 На прем’єру фільму прийшли як 
етнічні українці, так і представники 
інших національностей, які живуть в 
Ізраїлі. Заля була переповнена, а піс
ля закінчення люди виходили з 
оплесками, але без слів, з повними 
сліз очима. Вони не соромилися пла
кати. Ось що написала згодом Тетяна 
Кадацька на своїй сторінці соціяль
них мереж: „Стільки людей прийшло! 
Ніхто не очікував, що в багатьох 
сльози покотяться, ще на першому 
звучанні „Щедрика“ Миколи Леон
товича. Всі намагалися опанувати 
себе, витирали обличчя хто сервет
ками, а хто рукавами. Фільм – прав
дивий! Він ще раз нагадав мені роз
повіді бабусі та дідуся, як воно було 
тоді – „за німців та радянської влади“.  
Після закінчення лунали гучні оплес
ки. І в якийсь момент, підвівши 
погляд, я побачила, що всі обличчя 
такі як у мене, такі ж „виплакані очі“. 
Багато знайомих не могли говорити, 
перебуваючи ще в атмосфері фільму. 

Ми не прощалися, не обговорювали. 
Ми просто сіли в машину і там дали 
волю своїм емоціям. Ми ще там, в 
тому фільмі, а в голові лунає „Щед
рик“. Я так і не змогла підійти і подя
кувати організаторам – не було слів. 
„Дякую“ іде  з глибини душі звучить 
гучніше і гучніше. Можливо з часом я 
знайду, що сказати авторам. Дякую 
за показ та організацію кіноклюбу 
„Знято в Україні“ та Куль турному 
центру при посольстві України“.  

Ще одне враження про фільм від 
Уляни Дрючкової, яка є волонтером 
та опікується українськими традиці
ями в Ізраїлі: „Дивитись і плакати, 
витирати сльози і далі дивитись. 
Повна заля і повні очі сліз у кожного 
глядача. Це боляче дивитися, але 

дуже треба. Українцям – щоб зрозумі
ти хто вони, за що воюють і воювали 
ще задовго до 2014го (якщо дев’ять 
років війни раптом не дали відповіді 
на це питання), навіщо потрібні 
українські мова, пісні та незалеж
ність. Ізраїльтянам – щоб навіки 
викинути із своєї голови насаджені 
совком антиукраїнські міти, аби від
крити для себе українців як націю, 
яка не виникла нізвідки після розпа
ду того ж таки совка. І пригадати, що 
українці за кількістю – в п’ятірці 
Праведників народів світу (офіцій
ний список людей, які рятували євре
їв у роки Другої світової війни, дані 
музею Яд Вашем), які під страхом 
смерти переховували і рятували 
євреїв від нацистів“. 

Світлані Козирєвій, Марині Посміт
ній вдалося зробити так, що дивили
ся цю кінострічку синхронно з 
прем’єрою в Україні. Але українсько
мовне кіно в Ізраїлі із субтитрами на 
івриті, заплакані обличчя та всі про
дані квитки, дуже промовисто гово
рять про надзвичайну роботу. 

 Найближчим часом художній 
фільм „Щедрик“, який зняла україн
ська режисерка Олеся Моргунець
Ісаєнко за сценарієм Ксенії Застав
ської буде демонструватися  в інших 
містах Ізраїлю. На думку авторів 
фільму його показ в єврейській дер
жаві має сенс ще й тому, що до пере
гляду фільму долучилися івритомов
ні ізраїльтяни, які тепер знатимуть 
правду про  взаємини двох народів в 
роки Другої світової війни. 

Афіша фільму „Щедрик“

На прем’єру фільму прийшли як етнічні українці, так і представники інших національностей.  (Фото: Тетяна Гур)

Фільм „Щедрик“ показали в Ізраїлі
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У Сіетлі вітали українців
Повідомлення про Літературно-
науковий конкурс Фундації УВУ

СІЕТЛ, Вашінґтон. – 10 січня розпо
чала свою роботу новообрана палата 
сенаторів, міністри та судді місцевої 
влади. Представники губернатора 
штату Вашінґтон Джей Інслі запро
сили о. Андрія Матлака, священика 
місійної парафії Святої Трійці у 
Сіетлі.

За кілька хвилин до початку засі
дання о. Андрій, консули з багатьох 
держав та хор з міста Такоми, який 
складається із біженців з різних кра
їн зокрема і з України, мали нагоду 
особисто зустрітися з губернатором 
та поспілкуватися з ним. 

Після того, як усі зібралися у залі 
капітолію, були занесені державний 
та прапор штату, хор заспівав дер
жавний гимн, увага усіх присутніх 
була звернена до почесного консула 
України у штаті Вашінґтон та Ореґон 
Валерія Голобородька. Присутні 
оплесками виявили свою невпинну 
підтримку українського народу у 
важкій боротьбі з російським загарб
ником. Цю ж підтримку висловив 
губернатор штату у своєму звернен
ні та запевнив про подальшу під
тримку української нації. 

Голос Америки

Фундація Українського вільного 
університету (ФУВУ) повідомляє про 
завершення праці жюрі конкурсу за 
видання 2021 року та виплату пре
мій, а також передання грамот. На 
жаль, з різних причин, а головне не 
отримання електронних адрес лав
реатів, а також через війну, не випла
чені премії та не передано грамот 
таким особам: Владислав Сердюк з 
Києва, Евгенія Гладунова, Андрій 
Смирнов з Острога, Ярослав Поліщук 
з Польщі, Антон Каплінський з Чорт
кова, Володимир Тимчук, Олек сандр 
Косенко з Кропивницького і Степан 
Процюк з ІваноФранківська. Якщо 
хтось знає цих осіб, просимо переда
ти йому чи їй електронну адресу 
голови ФУВУ: askold@trypilla.com.

Рівночасно Фундація проголошує 
Літературнонауковий конкурс за 
творчість у 2022 році. Премії конкур
су надаються з окремого Фонду, вла
штованого 31 грудня 1997 року 

родинами Стефана і Емілії Воляників 
та Теодора і Софії Швабінських з 
Огайо, США. Від того часу Фундація 
щороку проводить конкурс і додає 
також власні фонди.

Просимо висилати свої твори, які 
вперше з’явилися друком у 2022 році 
(не перевидання) до ФУВУ на адресу: 
Ukrainian Free University Foundation, 
136 Second Avenue, New York, NY 
10003 до 30 червня 2023 року.  
Творчість може бути у формі повіс
тей, новель, поезії,  наукових есеїв, 
публіцистики тощо. Рішення жюрі 
буде проголошене, а лавреати будуть 
повідомлені та нагороджені на гро
мадському зібранні (якщо це буде 
можливим) до кінця 2023 року. 

Якщо особа не подасть електронну 
адресу для контакту, подання буде 
анульоване.

 За Фундацію УВУ
Аскольд Лозинський, голова

Стефан Слуцький, секретар

ЖИТТЯ  ГРОМАДИ

Спікер Лорі Джінкінс вітає о. Андрія Матлака.

Метрополітен-опера запросила на стажування
НЮЙОРК. – У театрі Метрополі

тенопера повідомили імена чоти
рьох фахівців з України, які пройдуть 
стажування в театрі з березня по 
червень 2023 року. З 34 заявок від 
охочих пройти стажування було 
обрано Аліну Плахтієнко та Андрія 
Сітарського з Львівської національ
ної опери; Оксану Гіжовську з Моло
діжної симфонічної оркестри Украї
ни; Маріянну Танську з Довженко
Центру. Від оперного театру очіку

ють на результати другого україн
ськоамериканського проєкту в галу
зі оперного мистецтва – незабаром 
рада Метрополітенопери назве ім’я 
українського композитора, який 
напише оперу на замовлення театру.

Стажування організували Дер
жавне аґентство України з питань 
мистецтв та мистецької освіти, 
Постійне представництво України 
при ООН. 

Укрінформ
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Союзянки попрощалися  
з Головінською і Городецькою

Оксана Кузишин 

Членки 65го відділу Союзу украї
нок Америки в НюБронсвик попро
щалися з Наталією Головінською і 
Ольгою Городецькою. Сумно писати 
про видатних і заслужених членок 
нашого відділу, які відійшли на 
Вічну ватру і яких нам буде дуже 
бракувати. 

Наталія Головінська (з дому Пет
ровська) останні роки проживала в 
домі своєї доньки Марусі і там в ото
ченні родини померла 10 грудня 
2022 року, на 89му році життя. 
Залишила в смутку доньку Марусю і 
сина Юрія з родинами, внуків і прав
нуків. 

Народилася в Калуші і під час 
Другої світової війни була змушена 
разом з родичами втікати на захід 
Европи. Родина опинилася в пересе
ленчому таборі Ляндек в Австрії. В 
1950 році Наталія з родиною еміґру
вала до Америки і оселилась у 
Філядельфії. Вийшла заміж за проф. 
Івана Головінського, з яким прожи
ла понад 60 років. Родина Головінсь
ких мешкала в околиці НюБронсвік 
при парафії Української католиць
кої церкви Різдва Пресвятої Діви 
Марії. 

Наталія була активна в громаді, 
була членкою Пласту та одною із 
засновниць куреня” Чортополохи”, а 
також досвідчена піяністка і довго
літна вчителька гри на фортепіяні. 
Була активна в СУА та 65му відділі. 
Впродовж 40 років очолювала 65ий 
відділ, вміло провадила працю від
ділу, була завжди погідна, уважна до 
інших і шанована всіма, хто її знав. 

Ольга Городецька спокійно 
померла в домі свого сина Адріяна 
18 вересня 2022 року, на 91му році 
життя. Довголітна і заслужена член
ка нашого відділу 35 років викону
вала функцію секретарки відділу. У 

смутку залишила сина Адріяна, бра
тову Дарію Леськів, братанка Марка 
Леськова з родиною і братанку 
Уляну Марків з родиною. 

Ольга народилася в селі Воло
щина на Галичині, в родині Михайла 
і Марії Леськів. В часах Другої світо
вої війни родина Леськових була 
змушена втікати на захід Европи і 
остаточно в 1945 році опинилася в 
переселенчому таборі в Байройті. В 
таборі Ольга вступила до гімназії і 
до Пласту. В 1949 році Леськови виї
хали до Америки й оселились в 
НюЙорку, де Ольга вступила до 
Пласту, а також щорічно брала 
участь в з’їздах Байройтської гімна
зії, які відбувалися на Союзівці. 
Активно працювала в організацій
ному комітеті з’їздів гімназії і допи
сувала до Байройтської книжки. 

Вийшла заміж за Ярослава Горо
децького, але в 2001 році Ярослав 
помер і Ольга залишилася сама зі 
сином Адріяном і донькою Іриною. 
Належала до парафії Української 
католицької церкви Різдва Пресвя
тої Діви Марії в НюБронсвик, де 
завжди виявляла свою активність. 
Належала до 65го відділу СУА і 
помагала в усіх діях відділу. 

Хоча Ольга пережила багато осо
бистого горя (смерть чоловіка в 
2001 році і доньки Ірини в 2010 
році), вона завжди була погідної 
вдачі, уважна до потреб інших. 35 
років сумлінно виконувала обов’яз
ку секретарки відділу. 

Завдяки співпраці обох покійних 
членок, наш відділ збагатився нови
ми молодими членками, які вже 
перед тим були активні в парафії і 
тепер в нашому відділі перебрали 
провід. Наталія і Ольга були дуже 
працьовитими, завжди позитивно 
наставленими, і наш відділ їм за це 
вдячний.

Вічна Їм пам’ять! 

СПОМИН

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

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
Оголошення    Advertisement
Шановні читачі, родина Солюк просить Вас допомогти віднайти 
копії кількох українських кінострічок: „Чорноморці“ (1бмм) та 
„Українське Різдво“(16мм). Ці кінопроекти у свій час із добрими 
намірами віддав для перегляду Богдан Солюк, але, на жаль, їх 
не повернули після його смерті (1994 p.). Якщо у вас є хоч якась 

інформація про ці кінострічки, будь ласка, повідомте 
GeorgeS@SolukMediaArchive.com

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.

Св. п. Ольга Городецька Св. п. Наталія Головінська

Прощання з загиблими у Броварах

КИЇВ. – Президент України Володи
мир Зеленський разом із дружиною 
Оленою 21 січня взяв участь у цере
монії прощання з керівниками та 
працівниками Міністерства внутріш
ніх справ, які загинули 18 січня вна
слідок падіння гвинтокрила у Бро
варах на Київщині.

Церемонія прощання з Міністром 
внутрішніх справ України Денисом 
Монастирським, його першим зас
туп ником Євгенієм Єніним, держав
ним секретарем МВС Юрієм Лубко
вичем, заступником керівника 
патронатної служби МВС Тетяною 
Шутяк, начальником управління 
забезпечення захисту Департаменту 
внутрішньої безпеки Національної 
поліції Михайлом Павлушком, стар
шим оперуповноваженим в особливо 
важливих справах Департаменту 
внутрішньої безпеки Національної 
поліції Андрієм Маринченком та 
провідним інспектором Депар
таменту комунікації МВС Миколою 
Анацьким відбулася в приміщенні 
Національного центру „Український 
дім“ у Києві.

Прийшли попрощатися із загибли
ми голова Головного управління роз
відки Міністерства оборони Кирило 
Буданов, генеральний прокурор 
Андрій Костін, директор Державного 

бюра розслідувань Олексій Сухачов, 
Посол Великої Британії в Україні 
Мелінда Сіммонс, Предстоятель ПЦУ 
Епіфаній, колишній предстоятель 
УПЦ КП Філарет, голова Верховної 
Ради України Руслан Стефанчук, 
народні депутати Юлія Тимошенко, 
Сергій Іонушас, Давид Арахамія, 
Дмитро Разумков, Артур Герасимов, 
Олена Шуляк, Андрій Герус та інші.

На екрані під час проведення цере
монії транслювалися архівні кадри із 
загиблими особами.

Поховання відбулося на Байковому 
кладовищі.

Прем’єрміністер України Денис 
Шмигаль доручив створити спеці
яльну групу для розслідування всіх 
обставин трагедії.

Уряд призначив Ігоря Клименка 
заступником міністра внутрішніх 
справ – головою Національної поліції 
України, і поклав на нього виконання 
обов’язків міністра внутрішніх справ. 

Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою під час прощан-
ня з керівниками та працівниками Міністерства внутрішніх справ. (Фото: 
Пресслужба Президента України)
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Шановні читачі!  Жалібні повідомлення  
з приводу відходу своїх близьких і друзів просимо висилати  

на електронну адресу відділу оголошень „Свободи“: 

advertising@ukrweekly.com

KULINSKI MEMORIALS
809 SOUTH MAIN STREET • MANVILLE, NJ 08835

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

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

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

UNION FUNERAL HOME  
LYTWYN & GRILLO

UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS
Nicholas J. Grillo, Manager

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

www.unionfuneralhome.com

Ділимося сумною вісткою,
що в четвер, 5 січня 2023 року,

в Елкінс Парк, Па.,
відійшла у вічність на 103–му році життя

св. п. 
д-р НАТАЛІЯ з БІЛОЗОРІВ КОРОПЕЦЬКА

лікар-анестезіолог, довголітня діячка Пласту, 
одна з основників жіночого куреня „Перші Стежі“, 

вдова св. п. проф. Івана Коропецького.

ПОХОРОН відбудеться в суботу, 25 березня, на Українському 
цвинтарі св. Марії в Елкінс Парку, Па.

Залишила у глибокому смутку
сина  – РОМАНА з дружиною ВОЛОДИМИРОЮ
дочку  – СОФІЮ з чоловіком БОГДАНОМ 
внуків  – РОМАНА з дружиною НАТАШОЮ та правнучкою ІДОЮ
  – ОРЕСТА з дружиною ВАЛЕРІЄЮ
сестру – ОКСАНУ
племінників та племінниць – МАРТУ, АДРІЯНА, НАДЮ, ОКСАНУ, 

     МАРКА, АНДРІЯ, ТАНЮ й УЛЯНУ
та ближчу і дальшу родину в США й Україні

Вічна Їй пам’ять!

Ділимося сумною вісткою, що 10 січня 2023 року, 
проживши 96 літ, відійшла у вічність 

св. п. 
Дарія Євгенівна Самотулка

улюблена мати Марти Самотулки, Оки Грицак та Євгена Грицака,
любляча бабуся Олеcя та Наталі, рідна сестра Антона, Марії, Ярослави 

та Володимира (всі покійні), а також невістки Богдани Слиж,
любляча тета Рути, Христини, Стефанії, Мішел, Марка, Адріанни, 

Юрія, Михайла, Ореста та Алі.
 Дарія народилася в місті Белз, Україна, 30 січня 1926 року в ба-

гатодітній родині судді Адольфа та Ольги Слиж (з роду Жолкевичів), 
п’ятою з шести братів і сестер.  Дитинство Дарія провела у Львівській 
області, у місті Белз.  У 1933 році родина Слиж переїхала до Львова, 
де Дарія навчалася у Львівській академічній гімназії.  З окупацією 
Західньої України, потрапивши на „чорну дошку“ Народного коміса-
ріату внутрішніх справ (НКВС), родина Слиж спочатку переїхала до 
польського міста Хелм, де Дарія продовжила навчання в гімназії, а 
згодом – до Мюнхена.

Наприкінці Другої світової війни родина Слиж опинилася в табо-
рах для переміщених осіб у Німеччині, де Дарія завершила навчання 
в університеті за спеціальністю „Фармація“.  Того ж року родина Слиж 
переїхала до США, де Дарія вийшла заміж за Павла Грицака і осели-
лася в штаті Міннесота.  У них народилася перша дитина, Ольга, а зго-
дом вони переїхали до Нью-Йорка і народили другу дитину, Євгена.  
Після передчасної смерті чоловіка Павла у 1958 році Дарія вийшла 
заміж у 1962 році за Теодосія Самотулку, переїхала до Прінстона, 
штат Нью-Джерсі, і народила ще двох дітей, дочок Марту та Ларису.  
Пізніше вони переїхали до Гилсборо, Н. Дж.

Дарія кілька років працювала техніком-гістологом у лікарні Сент-
Джонс, Квінз.  Вона була активною в українській громаді як вчителька 
суботньої української школи в Трентоні, штат Нью-Джерсі, та понад 
50 років була членом Союзу Українок Америки.  Вона презентувала 
виставки української культури в бібліотеках Рокі-Гил та Гилсборо від 
імені свого відділу СУА #92.

Нам буде її не вистачати.
Замість квітів можна скласти пожертви на Союз Українок Америки: 

UNWLA, 203 Second Ave., New York, NY 10003-5706
Відвідини відбулися 18 січня 2023 року в Ketusky Funeral Home, 

Hillsborough, NJ.
Похоронні відправи відбулися 19 січня в Українській католицькій 

церкві св. Михаїла в Гилсборо, Н. Дж., а відтак на цвинтарі св. Андрія 
в С. Бавнд Бруку, Н. Дж.

Вічна Їй пам’ять!

У новому виданні зібрано доку
менти, в яких йдеться про події, що 
відбувалися на теренах колишніх 
Єлисаветградського і Олександ
рійського повітів Херсонської губер
нії у добу Української революції 
початку ХХ ст. 

Джерельна база видання різнома
нітна: газетні  публікації, матеріяли 
засідань органів місцевого самовря

дування, накази різних органів вла
ди, листівки, більшовицькі звіти про 
боротьбу з українським повстан
ством, кримінальні справи учасників 
повстанського руху. Згадуються іме
на Марка Кропивницького, родини 
Тобілевичів, холодноярських отама
нів Ларіона Загороднього, Дениса 
Гупала, Мефодія ГоликаЗалізняка, 
діяча українського кооперативного 
руху Миколи Левитського, очільника 
єлисаветградської „Просвіти“ Василя 
Нікітіна, бійців дивізії отамана 
Никифора Григор’єва.

(Закінчення зі стор. 11)

Видали збірник...

Оркестра Львівської філармонії 
дасть 40 концертів у США

Академічна симфонічна оркестра 
Львівської національної філармонії 
розпочала свої гастролі у США зі шта
ту Фльорида. 70 українських артис
тів під батутою головного дириґента 
Теодора Кухара плянують близько 
40 концертів у 20 штатах Америки.

„Ми радіємо, що маємо цю можли
вість – представляти український 
колектив американській публіці, 
розповідати та нагадувати про 
Україну. Здобувати новий досвід, зна
йомитися з новою публікою та підко
рювати нові вершини. Це захопливо 
та надзвичайно відповідально вод
ночас“, – зазначив директор орке

стри Михайло Сосновський.
Солістами вечорів стали Станіслав 

Христенко (фортепіяно), Михайло 
Сосновський (флейта), Владислава 
Лученко (скрипка).

Гастрольна тура оркестри  в 
Америці проходить з 13 січня і завер
шиться 3 березня. Серед штатів, де 
звучатиме українська оркестра, – 
НюДжерзі, НюЙорк, Північна і 
Південна Кароліна, у містах Маямі, 
Чикаґо, Клівленд, Рочестер та інших. 

15 лютого заплянований концерт 
у престижному Carnegie Hall у 
НюЙорку. 

Укрінформ



No. 4СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 27 СІЧНЯ 2023 РОКУ16


