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За вас правда, за вас слава і воля святая!
Газета Криворізького міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

НАШІ САЙТИ: www.kmpzt.org.ua і www.pprosvita.at.ua

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:
z Про те, хто згуртував українців і в чому
сьогодні полягає наша національна ідея.
z Про інформацію від Freedom House стосовно
того, що рівень свободи продовжує падати на тлі
зростання популізму й автократії.
z Про раніше засекречені дані ЦРУ стосовно
деяких аспектів життя столиці України в 50-х
роках минулого століття.
z Про вирішальний момент надважливої судової
справи в Кривому Розі стосовно порушення прав
людини, яка тягнеться роками…

Лише з вірою
здобувається свобода!
У наш комп'ютерний вік нам часто не до снаги замислюватися про ті речі, про які наші предки пам'ятали щоденно. Прогрес витирає з нашої ментальності мудрість,
а наповнює її лише знаннями, потрібними для існування у
світі жорсткої конкуренції.
Якось весною телефонував мені брат із сусідньої області
і завів своєї звичної «пісні»: як у нас все, мовляв, погано та
які ми дурні та нещасні, та у нас ніколи нічого доброго не
було і не буде, бо, знову ж таки, - дурні. Он у Білорусії який
правитель, он - ще десь хтось, а у нас? (думаю, що і серед
Ваших, читачу, знайомих, знайдеться багато таких, які
міркують подібно до нього). Мені того разу остогидло слухати його песимістичні (хоч значною мірою і обгрунтовані)
скигління, і я йому нагадав, що спочатку було слово, тобто, віра, спільна ідея, яка згуртовувала і спрямовувала
зусилля племені, народу в одне русло. Тож завдяки цій
вірі люди досягали свободи, виборювали незалежність,
створювали власну державу. А ті народи, що сповідували
комплекс меншовартості, ніколи не мали і не матимуть
гідної перспективи.
Ці, здавалося б, елементарні речі недоступні багатьом моїм співгромадянам. Вони (навіть загалом
патріотично налаштовані), самі того не усвідомлюючи,
- деструктивно впливають на своє оточення, заражаючи
вірусом зневіри.
Невже наш народ не знав гіршої скрути, ніж сьогодні?
Неправда! Були ярма гірші, бул ситуації важчі. Але люди
ВІРИЛИ, домагалися, і завдяки отим, що ВІРИЛИ і боролися, ми, нарешті, вперше маємо нашу незалежність.
То чому ж ми зараз похнюпилися і вхопилися за жупел
«всепропало»?
Нещодавно спілкувався з однією подружньою парою,
яка приїхала до нашого міста з Росії. Як громадяни Росії
вони отримали посвідки на постійне проживання, обоє
мають робітничі професії і працюють за фахом. Син
навчається у одній з криворізьких гімназій. І все було б
добре, - каже Світлана, - якби не постійні дзвінки «турботливих» російських родичів: «Ви ж підвезіть сина хоч до
кордону, а ми тут заберемо його до нас, тут спокійніше»;
або: «Після шостої не виходьте з дому, бо небезпечно»
тощо. У минулому році нагородили сина поїздкою на
Львівщину. Дізнався про це брат Світлани, який мешкає
у обласному центрі на півдні Росії, і здійняв справжній
ґвалт: не пускайте сина, мовляв, до бандерівців, там його
заріжуть. Та батьки не хотіли відмовляти сину і намагалися,
як могли, переконати родичів у тому, що турбуватися не
варто. Врешті-решт брат погодився, але з одним застереженням: «Ви ж йому скажіть, нехай там російською не
розмовляє, а як люди зачнуть скакати, то хай і він скаче!».
Посміялися, а потім Світлана й каже: «Наскільки моїм
колишнім співгромадянам задурили голови! Вони готові
радіти перемогам російського воїнства у Сирії, куди йдуть
мільярди, і миряться з тим, що у їхньому місті досі немає
каналізації! У вас в Україні, - продовжувала вона, - щось
відбувається, йде нелегка боротьба, та ми з чоловіком
непохитно віримо, що вона буде переможною. Тому і
вирішили залишитися тут…».
Віра – це шлях сильних особистостей. Слабкі ж стогнуть
і депресують.
Дорогі друзі, хочу побажати нам усім віри в цьому, новому, році. Нехай ця віра спонукає нас не проходити повз
несправедливість, не допускати жодного факту порушення
наших прав, надихає на щоденну боротьбу. Оптимізму і
здоров’я у 2017 році!
Костянтин ТИТІВ, м. Кривий Ріг

СВЯТОСЛАВ КАРАВАНСЬКИЙ:
ЖИТТЯ ЯК ТВОРЧІСТЬ І БОРОТЬБА
Минулого року, 17 грудня, незадовго до свого 96-річчя, пішов із життя Святослав КАРАВАНСЬКИЙ, мовознавець і журналіст, поет і
письменник, політв’язень і дисидент, видатний громадський діяч, який жив із мрією про
вільну й незалежну Україну, боровся за те, щоб
вона стала такою і протягом багатьох років
творчості наповнював свої роботи глибоким
змістом У цьому матеріалі ми звернімося безпосередньо до біографій: його і його дружини,
Ніни СТРОКАТОЇ, вміщених у Міжнародному
біографічному словнику дисидентів. Потім –
до коротких спогадів про нього з розповіді для
місцевого державного радіомовлення лауреата Шевченківської премії, редактора журналу «Кур’єр Кривбасу» Григорія ГУСЕЙНОВА та
до останнього відкритого листа Святослава
КАРАВАНСЬКОГО Президенту України Петру
ПОРОШЕНКУ.
ПРО КАРАВАНСЬКО
КАРАВАНСЬКОГО ІЗ ДИСИДЕНТСЬКИХ
ДЖЕРЕЛ
Народився він 24 грудня в Одесі у далекому від
нас 1920-му році в сім’ї
інженера, з дитинства
писав оповідання й вірші
і вже тоді публікувався,
а після закінчення школи пішов у 1939-му
році вчитися в Одеському індустріальному
інституті, але зрозумівши,
що це – не для нього,
сам покинув заняття в
1940-му році й пішов
до війська. А що було
далі? – Аби бути якомога точнішим, звернімося
до дисидентських джерел: до 1-ї частини
видання Харківської
правозахисної групи
в 2006-му році під назвою: «Міжнародний
біографічний словник дисидентів країн
Центральної та Східної
Європи й колишнього
СРСР», том 1 «Україна».
Тож нехай про подальше

життя і творчість СвятосСвятос
лава КАРАВАНСЬКОГО
розкажуть сухі рядки
цього словника…
«…У липні 1941 частина, в якій служив КАРАВАНСЬКИЙ, потрапила
в оточення німецьких
військ у Західній
Білорусії. Уникнувши
полону, КАРАВАНСЬКИЙ повертається на
початку 1942 в Одесу,
вступає на літературний
факультет університету,
де зближується з гуртком української молоді,
зв’язаної з ОУН. КАРАВАНСЬКИЙ організовує
книгарню української
літератури «Основа», а
виручені гроші передає
на потреби гуртка й
українського театру.
Його переслідувала
румунська сігуранца.
1944 виїздить в Румунію,
звідки в липні того ж року
нелегально повертається
у звільнену Одесу. Але
третього ж дня після повернення, при спробі

відновити зв'язок із
колишніми гуртківцями,
КАРАВАНСЬКИЙ був
заарештований. Під час
слідства КАРАВАНСЬКОГО обіцяли звільнити,
якщо буде доносити про
настрої студентської
молоді,
але
він
відмовився. 17.02. 1945
військовий трибунал
Одеського військового
округу засудив КАРАВАНСЬКОГО за ст. 541б, 54-11 КК УРСР до
25 р. позбавлення волі.
Карався в багатьох таборах (будував залізницю
на р. Печорі, рубав ліс
коло Магадана, добував золото на Колимі,
будував магістраль
Тайшет-Лена, шив одяг
у Мордовії). Коли умови
в таборах після смерті
СТАЛІНА пом’якшали,

КАРАВАНСЬКИЙ береться за літературну
працю і багато пише
– вірші, віршовані казки, п’єси, перекладає.
Деякі з його творів
навіть публікувалися в
центральних виданнях
(наприклад, - у газеті
«Літературна Україна»),
1954 розпочинає велику
роботу над Словником
українських рим.
19.12.1960, після
16 р. і 5 місяців
ув’язнення, КАРАВАНСЬКОГО звільняють за постановою Дубравного
ВТГ (виправно-трудовий
табір) – на підставі ст.2
Ук азу про амніст ію
від 17.09.1955 термін
ув’язнення КАРАВАНСЬКОГО скорочений наполовину, тобто на 12,5
року.

(Початок. Закінчення на 4 стор.)

Розсекречений документ
ЦРУ: У 50-х роках 80% киян
спілкувалися українською
Центральне розвідувальне
управління США опублікувало
розсекречену доповідь, яка
констатує, що в 1950-х роках
вісім з десяти жителів української
столиці використовували у
спілкуванні саме українську мову.
Документ викладений в архівах на
офіційному сайті ЦРУ, повідомляє
«Укрінформ».
“Близько 80% мешканців Києва
використовують українську мову
у своєму спілкуванні. Решта 20%
користуються російською або
однією з мов, поширених в СРСР”,
– йдеться в першому розділі
доповіді “Мова й спілкування”,
датованої 28 вересня 1954 року.
При цьому звертається увага на
те, що тема політики в Україні
ніколи не обговорюється у розмові

з незнайомцями, у тому числі
- в поїздах чи будь-де в інших
місцях.
Доповідь також містить інформацію про відновлення будівель,
мостів та інших об’єктів української
столиці у післявоєнний період.
“Основна частина залізничних
станцій Києва була суттєво зруйнована під час Другої світової війни,
й досі відбувається їх відновлення”,
– зазначається в тексті. Крім того,
документ вказує на інші цікаві
деталі. Наприклад, - що більшість
київських магазинів у цей період
відкривалися о восьмій ранку, втім
деякі – о п’ятій, для робітників, які в
цей час виходили на ранню зміну.
У доповіді також зазначається,
що в центрі Києва три вулиці використовувалися для пішохідного

руху: Хрещатик, Володимирська
й Червоноармійська. Порушення
цього правила могло загрожувати
накладенням штрафу.
Серед інших цікавих подробиць
повідомлялося, що в 1954 році
здійснювалось авіасполучення
між Києвом і Ужгородом. Вартість
квитка на “жорстких” сидіннях становила 265 рублів. У “м’якому”
салоні треба було доплатити 35
рублів та кілька рублів комісійного
збору. При цьому квитки можна
було придбати в касі на Хрещатику.
Нагадаємо, у Раді хочуть
зобов’язати пресу, радіо і ТБ видаватися та мовити українською.
Сайт «Vidia», 28 січня 2017
року
http://vidia.org/2017/63296

2

ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

СВОБОДА В СВІТІ
– 2017: РІВЕНЬ
СВОБОДИ ПРОДОВЖУЄ
ПАДАТИ НА ТЛІ
ЗРОСТАННЯ ПОПУЛІЗМУ
І АВТОКРАТІЇ
(ПРЕС-РЕЛІЗ)
Вашингтон, 31 січня 2017 року
У 2016 році популістські і націоналістичні сили досягли значних успіхів у демократичних державах, тоді як авторитарні держави вдавались до нахабних актів агресії.– Про це йдеться
в доповіді “Свобода в світі – 2017”, щорічному дослідженні
Freedom House на тему політичних прав і громадянських свобод.
У доповіді наголошується, що 2016 рік– 11-й рік поспіль,
коли в усьому світі фіксується зниження рівня свободи. «Ми
спостерігаємо, як лідери і народи переслідували свої вузькі
інтереси без конструктивних обмежень або врахування спільних
переваг глобального миру і свободи», – сказав Арч ПАДДІНГТОН,
один із співавторів доповіді. «Уже протягом чверті століття ці
тенденції прискорюються і починають руйнувати міжнародний
порядок, в тому числі - загальну повагу до усталених норм
основних свобод і демократії.»
«В останні роки ми зазвичай бачили зниження рівня свободи
у країнах з авторитарними і диктаторськими режимами, але в
2016 році, в списку країн, які втрачали свої позиції в рейтингу,
переважали усталені демократії,» - сказав ПАДДІНГТОН. Серед
країн з рейтингом «вільна» у доповіді, знизились бали Бразилії,
Чехії, Данії, Франції, Угорщини, Польщі, Сербії, Південної Африки,
Південної Кореї, Іспанії, Тунісу та Сполучених Штатів. В цілому, в
2016році 67 країн отримали чисте падіння рівня політичних прав
і громадянських свобод, і лише у 36 зафіксоване зростання. За
період одинадцятирічного падіння, що почалася в 2006 року, 109
країн мали чисте падіння, і лише 60 – чисте поліпшення.
У доповіді описуються основні демократичні держави, що
загрузли в тривозі і нерішучості після таких подій, як рішення
Великобританії покинути Європейський Союз, низка антидемократичних кроків нового уряду в Польщі, здобутки ксенофобських
націоналістичних партій в інших частинах Європи, а також - перемога Дональда ТРАМПА у виборах президента США. Водночас,
Росія продемонструвала приголомшливу зверхність і ворожість,
втручаючись у політичні процеси Сполучених Штатів та інших
демократичних країн, посилюючи свою військову підтримку
диктатури АСАДА в Сирії, і зміцнивши свою незаконну окупацію
території України. Китай також зневажає міжнародне право, а
недобросовісні лідери від Південного Судану і Ефіопії до Таїланду
та Філіппін безкарно вчиняли порушення прав людини різного
масштабу.
ДЕЯКІ ГЛОБАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
З 195 країн, що оцінюються, 87 (45 %) були визнані вільними,
59 (30 %) – частково вільними і 49 (25 %) – невільними. У
2016 році націоналістичні і популістські партії набрали сили
у Великобританії, Німеччині, Франції та інших демократіях, в
результаті чого зруйнувався традиційний розподіл між правими
і лівими, а це поставило під сумнів стабільність урядів і збереження сильних опозиційних партій. Найгірші оцінки отримали
Близький Схід і Північна Африка, слідом за ними – Євразія.
Частка вільних країн, що продемонстрували зниження рейтингу,
була найбільшою за останнє десятиліття, і майже чверть із таких
країн – у Європі.
Референдуми в Колумбії, Великобританії, Болівії та Італії дали
людям право голосу, але також продемонстрували радикальне зведення демократії до її найпростішої форми: правління
більшості. Референдуми часто служать обхідним маневром
проти інституцій і гарантій демократії, їх популярність можна
інтерпретувати як ще одну ознаку того, що демократія перебуває
в тяжкому становищі. Президент Туреччини Реджеп Тайіп ЕРДОГАН вдався до неприхованої форми авторитаризму у відповідь на
спробу державного перевороту в липні. Зокрема, було заарештовано майже 40 тисяч цивільних, ув'язнено десятки журналістів,
знищено сотні ЗМІ та НУО, арештовані лідери і сотні чиновників
з третьої за розміром партії в парламенті, а також- звільнено понад сто тисяч державних службовців. Нещодавні події в Польщі
та Угорщині підвищили ймовірність того, що деякі з найбільш
видатних трансформацій (від диктатури до демократії 1980-х і
90-х років) зроблять суттєвий крок назад через обрання лідерівпопулістів.
ГІРШІ З НАЙГІРШИХ
З 49 країн, позначених як невільні, 11 мають найгірші сукупні
оцінки рівня політичних прав і громадянських свобод (починаючи
з найменш вільної): Сирія, Еритрея, Північна Корея, Узбекистан,
Південний Судан, Туркменістан, Сомалі, Судан, Екваторіальна
Гвінея, Центрально-Африканська Республіка, і Саудівська
Аравія.
КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ:
Україна
Україна продовжує оговтуватися від безладдя, що супроводжувало відсторонення Віктора ЯНУКОВИЧА з поста президента
у 2014 році, а також - пов’язаної з цим кризи, спровокованої
окупацією Росією Криму і військовою підтримкою сепаратистів
на Донбасі, що на сході України. Неспроможність керівництва
держави подолати масштабну корупцію у вищих ешелонах влади підірвала популярність уряду і негативно позначилася на
ефективності проведення реформ у різних галузях. У сфері громадянських свобод загрозу свободі преси становили політичний
тиск і напади на журналістів.
Євразія
Євразія була розділена на більш демократично орієнтований
“пояс” та ядро жорстких автократій 2016. В той час як Україна,
Грузія і Молдова щосили намагались розвинути нестійкі
демократичні завоювання, лідери в Азербайджані, Таджикистані
і Киргизстані зробили кроки до зміцнення своєї влади на тлі
економічної і політичної невизначеності.
Європа
Внутрішня напруга в європейських країнах, у поєднанні із
зовнішнім тиском (зокрема – втручанням Росії та міграційною
кризою), чітко показали, що цей континент не можна більше розглядати по замовчуванню як оплот демократичної стабільності.
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Чому наша влада розцінює
сепаратизм, як хуліганство ? –
житель Кривого Рогу
НА 95 кварталі під стелою загиблих бійців АТО зібрались мешканці Кривого Рогу. Люди прийшли на
акцію «Зупинимо антиукраїнську хвилю вандалізму і провокацій у Кривому Розі». «Нам потрібне місто
Кривий Ріг? А Україна нам потрібна? Звісно, що так! Але чому тоді ми так розсварились між собою?
Хтось сказав, що ми ненавидимо один одного більше, ніж сепаратистів. Ми можемо змінити усе на
краще і ми змінимо», - заявив Отець Юрій ІЛЬКІВ.
Під час акції невідомий зателефонував на «102» та повідомив, що на 95 кварталі (як раз там, де
зібрались активісти) знаходиться заміноване авто. На місце приїхали піротехніки, які із собакою обшукували не лише припарковані поряд автівки, а й рекламні борди та снігові купи. «Це провокація.
Впевнений, шо це зателефонували сепаратисти, бо вони думають, що ми злякаємось якихось там
вибухівок, замовкнемо і втечемо. Але такого ніколи не буде! Їм не вдасться нас залякати», - прокоментував новину про замінування криворізький активіст Сергій.
На акції мешканці Кривого Рогу підписували звернення на ім’я міського голови Юрія ВІЛКУЛА,
керівників міської прокуратури, відділів поліції та СБУ. Криворіжці звернулись із заявою посилити
безпеку в місцях шанування пам’яті загиблих героїв. Зокрема, - встановити охорону та камеру відео
спостереження біля стели загиблих героїв АТО на 95 кварталі. Також люди підписались під проханням
узяти під контроль розслідування всіх випадків вандалізму та наруги над державними символами.
«Чому наша влада розцінює сепаратизм як хуліганство? Ми повинні об’єднатись, аби подолати цю чуму.
Якщо ми не знайдемо один з одним спільної мови, то сепаратисти й надалі палитимуть наші прапори
та порушуватимуть мир», - зазначив криворізький активіст. Люди співали патріотичних пісень та читали
українські вірші. По завершенню акції невідомі люди у масках підпалили Російський прапор.
Анна СЕВОСТЬЯНОВА, «1kr.UA», 29 січня 2017 року

ВИКОНАВЕЦЬ ЗНИК. А ХТО Ж ВІДПОВІДАТИМЕ?
6 січня цього року набрала законної сили ухвала
Центрально-Міського районного суду м. Кривого
Рогу Дніпропетровської області від 01.11.2016 р. у
справі № 2-17/1, якою була задоволена заява громадянки К. В. М. про визнання бездіяльності незаконною та скасування постанов про закінчення
виконавчих проваджень. Визнана незаконною
бездіяльність державного виконавця Сігай
Анастасії Олегівни та начальника ЦентральноМіського відділу державної виконавчої служби м. Кривого Рогу Головного територіального
управління юстиції у Дніпропетровській області
Носача Павла Григоровича щодо виконання виконавчого провадження за виконавчим листом, виданим 04 червня 2013 року Центрально-Міським
районним судом міста Кривого Рогу.
Два з половиною роки, починаючи з червня
2014 року, знадобилося для того, щоб розпочатий
стягувачем К. М. В. позов завершився розглядом
у суді, але вже по його смерті, за участі вдови померлого.
Як зазначив суд у своєму висновку, «державний
виконавець Сігай А. О. фактично формально дотримувалася вимог ст. ст. 25, 27, 75, 89 Закону
України «Про виконавче провадження». Боржники, а саме – ТОВ «Центрпромінвест» і ТОВ
«Центрсервіс» про постанову про відкриття виконавчого провадження дізналися лише 08 квітня
2014 року, а ТОВ «Фалбі» - 17 квітня 2014 року,
тобто державний виконавець проводила виконавчі
дії, про які боржники навіть не знали». Залучена
до виконавчого провадження виконавча служба
Центрально-Міського району міста на всіх етапах
його фіктивного «виконання» всіма засобами намагалася уникнути відповідальності, докладаючи
зусиль до зволікання розгляду справи. Насправді
стягувачам було добре відомо, що їхні боржники
знали про все те, як керівник виконавчої служби
Носач П. Г. зволікав проведення виконавчого про-

вадження і у незаконний спосіб вишукував способи відстояти інтереси саме боржників – власників
незаконно прибудованих до житлового багатоповерхового будинку комерційних приміщень. У
листопаді 2015 року виконавча служба домоглася
скасування Вищим спеціальним судом України
з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвал
судів першої та апеляційної судових інстанцій,
якими заяву К. М. В. про визнання бездіяльності
державного виконавця Сігай Анастасії Олегівни
та начальника Центрально-Міського відділу
державної виконавчої служби м. Кривого Рогу
Головного територіального управління юстиції у
Дніпропетровській області Носача Павла Григоровича щодо виконання виконавчих проваджень
за виконавчим листом № 2-17/11 від 04 червня 2014 року незаконною. У своєму зверненні
до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ виконавча
служба, не маючи фактично власних мотивів для
касаційного оскарження, вирішила скористатися
упущеннями судів першої та апеляційної інстанцій,
які не надали доказів про належне оповіщення
боржників – ТОВ «Фалбі», ТОВ «Центрпромінвест»
та ТОВ «Центрсервіс», хоча останні свідомо
ігнорували відвідування судових засідань. Ось і
тут Центрально-Міський ВДВС взяв на себе роль
захисника «прав та законних інтересів боржників»,
мотивуючи цим причину свого оскарження рішень
судів, винесених на користь стягувача К. М. В.
Касаційним судом справу було направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. Відчуваючи
неминучість визнання судом його бездіяльності,
начальник Центрально-Міського ВДВС Носач П.
Г. ще до закінчення судового провадження пожертвував своєю посадою і зник у невідомому
напрямку.
Микола КОРОБКО, представник позивачів
у виконавчому і судовому провадженнях

Цьогоріч на службу за контрактом вступили
понад 250 жителів Дніпропетровщини
У новому році на службу за
контрактом вступили вже 255
мешканців Дніпропетровщини.
13 з них – офіцери, решта –
сержанти та солдати. Про це
повідомляють в управлінні
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної
роботи Дніпропетровської
облдержадміністрації, передає
Дніпроград. Підписати контракт
зі Збройними Силами країни
можна мінімум на шість місяців,
максимум – на п’ять років. Кожному, хто підписав контракт,
держава надає одноразову
грошову допомогу – 12 тисяч
гривень. Щомісячна ж зарплата
військовослужбовця – не менше 7 тисяч гривень. Сума може
збільшуватися залежно від посади, звання та терміну служби.
Якщо контрактник відправляється на передову, то додатково
отримує 6 тисяч гривень, в інші
райони АТО – 2,4 тисячі гривень. Збройні Сили України надають контрактникам соціальні
гарантії, можливість безкоштов-

ного навчання, пільгове житло.
На контрактну службу приймають жінок та чоловіків від 18 до
40 років. Вимоги до кандидатів
– відсутність судимостей, міцне
здоров’я та середня освіта.

Дізнатися більше можна у
військкоматі за місцем проживання або у центрах зайнятості.
Ліна ПАНЧЕНКО,
сайт «Дніпроград», 31
січня 2017 року
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У ЦЕНТРІ УВАГИ — УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
Шановні читачі, на першій в цьому
році тематичній сторінці стосовно життя
українців у діаспорі ми зосередились на
деяких матеріалах з часопису «Свобода»,
з бюлетеня Фундації імені Івана БАГРЯНОГО, а також – із сайту «Україна сьогодні».
Зокрема, тут ми зосереджуємо увагу на
інформації про витрати Фундації імені
Івана БАГРЯНОГО протягом минулого року
на допомогу українцям. Редакція дякує
Фундації і безпосередньо її керівникові
Олексію КОНОВАЛУ, патріотично налаштованим українцям зі США Василю СТАНУ і Володимиру КОЦЮБІНСЬКОМУ, які
привітали нас із Різдвом Христовим і надали фінансову підтримку газеті, а також
- іншим, які з року в рік підтримують нас
із-за океану, з далекої Америки.

УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБИРАЮТЬ
У ПОЛЯКІВ РОБОЧІ МІСЦЯ
Українські заробітчани почали масово відкривати
для себе польський ринок праці. Але якщо раніше
наші співвітчизники працевлаштовувались переважно у сфері сільського господарства і на нетривалий строк, то 2016 рік цю ситуацію істотно змінив,
пише видання Rzeczpospolita, передає НашВибір
У 2016 році польські фірми та компанії видали 1,3 млн. дозволів на сезонну або ж тимчасову
працю для мігрантів зі сходу, більшість з яких –
українці. За даними Міністерства у справах сім’ї,
праці і соціальної політики Польщі, це приблизно
на дві третини більше, ніж у 2015 році, який також
в свій час призвів до різкого збільшення попиту на
мігрантів із сусідніх країн.
У Міністерстві зазначають, минулого року
збільшилась і кількість виданих дозволів на постійне
працевлаштування у Польщі. Підприємці видали
таких документів 123 тисячі і 83% з них – українцям.
І це вже працевлаштування не у традиційній до
цього сфері сільського господарства. Мова йде
про роботу на будівництві, у галузі обслуговування, на виробництвах й фабриках та у транспортних
компаніях, де українські заробітчани користуються
попитом та добрими відгуками. У повідомленні
наголошують, що якщо у 2010 році в сільському
господарстві було працевлаштовано 60% від усіх
мігрантів-заробітчан, то у 2016 вже тільки 27%.
«Українці не забирають у поляків робочі місця і
не демпінгують заробітню плату. Вони заробляють
в середньому 2 тисячі злотих, а до цього треба
додати видатки на проживання», – підкреслює
Томаш Дудек, головний директор агентства Otto
Polska, яке минулого року працевлаштувало 2,5
тисячі українців (що на 900 осіб більше, аніж роком
раніше).
Не зважаючи на потужний приплив робочої сили
з Україні, у Польщі досі залишається чимало галузей, де все ж таки відчувається брак спеціалістів.
“Поглядають” й на інших східних сусідів, зокрема
на Білорусь і Молдову, але тамтешні бюрократичні
закони та неясні законодавчі положення не є надто привабливими для польського працедавця,
зазначає видання.
Сайт «Українці сьогодні», 26 січня 2017 року
http://ukrainians.today/ukrayintsi-ne-zabyrayut-upolyakiv-robochi-mistsya/

ПРИХОДИ ТА ВИТРАТИ ФУНДАЦІЇ
ІМЕНІ ІВАНА БАГРЯНОГО В 2016 РОЦІ
В 2016 році 80 осіб прислали
Фундації 44 тисячі 545 доларів пожертв на різні цілі. З каси Фундації
в 2016 році видано 120 тисяч 770
доларів на видання різних книг
відомих осіб України та про діяльність
діаспори, на допомогу воякам АТО,
що ставлять опір російським терористам на Донбасі, на лікування
поранених вояків, видавництвам,
студентам, сиротам, на конкурси
української мови, газетам, журналам та деяким установам діаспори.
Прізвища жертводавців та їх суми
пожертв, та на які цілі, Фундація
подавала на сторінці в газеті США
«Свобода», яка виходить раз на
місяць, та в бюлетені Фундації.
Стараннями Сергія КОЗАКА, представника Фундації на Полтавщині,
який десять років був редактором
газети «Українські вісті», яка виходила в Детройті, США, а після
припинення її виходу, він повернувся в Україну й був редактором.
«Літературної України», а тепер є редактором бібліотеки ім. Івана БАГРЯНОГО в Києві, видано при фінансовій
допомозі Фундації й передано до
бібліотеки України багато книг: М.
ТИМОШИКА, М. НАЄНКА, «Статті БАГРЯНОГО на порозі прийдешнього»,
чотири томи «Раритети української
діаспори», бібліографічний покажчик «Іван БАГРЯНИЙ: український
письменник і політичний діяч», «Народжений для бою» - до 110-річчя
Івана БАГРЯНОГО», «На берегах Хоролу і Сули – Полтавські шляхи Тараса ШЕВЧЕНКА», «Коли заговорить
душа» Леоніда ТАЛАЛАЯ та інші.
В місто Дніпро – представникові
Фундації Фіделю СУХОНОСОВІ

вислано близько двадцяти тисяч
доларів для вояків АТО, на лікування
поранених вояків, на пачки харчів
для родин вояків, що ставлять опір
терористам на Донбасі, сиротам,
на конкурси творчої молоді, на
видання книги Михайла ДЗВІНКИ
«Не заколисуйте людей утопіями»
та «Українські воїни Добра і Правди» для відзначення річниці Івана
БАГРЯНОГО та на пресовий фонд,
журналу та бюлетеню «Наша Церква
Київський Патріархат».
У Києві в газеті «Слово Просвіти»
відбувся конкурс «Золотий бумеранг», про який подбав представник
Фундації в Києві Олександр ШУГАЙ,
виділено кошти конкурсантам на
безкоштовну передплату на рік газети «Слово Просвіти». Він також
робить старання, щоб поставити пам’ятник Івану БАГРЯНОМУ в
Охтирці, й на ту ціль Фундація дала
5 тисяч доларів.
Видавництву «Смолоскип» дано
гроші на видання книги «Антологія
української літератури», студентської
молоді, та на лікування редактора
видавництва «Смолоскип» Наталі
КСЬОНЗИК 2500 доларів. Разом
«Смолоскипові» вислано 10 тисяч
600 доларів.
Товариству Української Мови,
яке очолює Віра БОДНАРУК, передано 9000 доларів для допомоги
«Просвітам» в Україні.
Лізі Українських Меценатів, членом якого є Фундація, яка кожного
року влаштовує конкурси української
мови, щоб український народ якнайскорше заговорив своєю мовою і
не говорив мовою ПУТІНА, вислано
7520 доларів.

На видання двох книг («Зоряний кристал» та «Соціальна
інформатика») редактору журналу
«Універсум» Олегові РОМАНЧУКОВІ,
представникові Фундації у Львові,
вислано 4570 доларів.
Менші суми переслано через
фірму «Міст» журналові «Березіль»
у Харкові, газетам «Літературна
Україна», «Світ-інфо», яку редагує
представник Фундації в Чернігові
Петро АНТОНЕНКО, та «Промінь
Просвіти» в Кривому Розі.
Також дано гроші на видання книг Олега ЧОРНОГУЗА, сина
Левка ХМЕЛЬКОВСЬКОГО «Щоденник лейтенанта» та Галини
МОГИЛЬНИЦЬКОЇ «Учителі брехні
під маскою захисників православ’я».
До ЗУАДК вислано 3500 доларів для
АТО, на лікування вояків та для сиріт
України.
В 2016 році присуджено премію,
диплом ім. Івана БАГРЯНОГО та
1000 доларів за визначний внесок у
розбудову державної незалежності
України Володимиру БАЗИЛЕВСЬКОМУ, поету, публіцисту та
літературному критику.
Менші суми вислано різним
організаціям, а саме: 600 доларів
– Фундації «Києво-Могилянська
академія», 500 доларів – до УВАН, 500
доларів – Фундації «US - UKRAINE»
та 200 доларів – Українському
Національному Музеєві в Чікаго.
Менші суми висилались в різні міста
України для лікування хворих осіб
та дітей.
Олексій КОНОВАЛ, редактор
бюлетеня Фундації імені Івана
БАГРЯНОГО, січень - квітень за
2017 рік.

ВОРОГ ЗГУРТУВАВ НАШЕ СУСПІЛЬСТВО
Фундація ім. Івана БАГРЯНОГО фінансувала книгу відомого журналіста й письменника Юрія ПРИГОРНИЦЬКОГО під назвою «Таємниця школи ч.
63», яка містить нотатки про події, якими нині живе
український народ в роки гібридної війни. Нижче
містимо частину однієї з його статей під назвою
«Після Майдану».
«Усі роки в незалежній Україні політики, письменники, активні громадяни розмірковували й дискутували про українську національну ідею. Олії у вогонь
плеснув Леонід КУЧМА, який, балотуючись перший раз
у президенти, заявив, зіпсувавши настрій націоналдемократам, що, мовляв, національна ідея в цій країні
не спрацювала.
Трохи оговтавшись від перемоги Л. КУЧМИ на виборах 1994 року (перемоги з отими прикрими словами на
електоральному прапорі), прибічники патріотизму почали сперечатися, спрацювала вона, ідея національна,
чи не спрацювала. Ось лише не чути було дискусій про
те, в чому ж вона. та ідея. Ні Л. КУЧМА, ні його патріотичні
супротивники ніяк не могли ідею сформулювати. Чверть
кроку до істини, зрештою, зробив тодішній президент,
здивуваши згодом усіх якимсь, сказати б, крамольнуватим на той час щодо братерських обіймів висловом

«Україна – не Росія».
Збігав час. Національну ідею не сформулювали ні
національно свідомий президент віктор ЮЩЕНКО, ні
Національна Академія Наук. Не встигло затихнути над
другим Майданом мільйоноголосе «Героям слава!», як
почалися кримські події. підступна анексія півострова,
а тоді кривавий розбій на сході. «Старший брат» зробився (навіть для «хахлів-малоросів») «старшим катом»,
точніше – перестав придурюватися, що він – рідний і
доброзичливий або елементарно порядний і гуманий.
Не бажаючи того, ворог потужно згуртував наше
суспільство, зробив населення нацією, і найголовніше
– в народі без сторонніх спонук і чиїхось повчань
викристалізувалася національна ідея: Україна має бути
незалежною від Росії. Не просто незалежною, а насамперед – від ворога-сусіда на північному сході.
Далі хай промовляє статистика. Цього року серед українців різко зросла кількість прихильників
незалежності, що становить рекордні 90 відсотків серед
дорослого населення України».
Часопис «Свобода»,
число 52-53 за грудень 2017 року; зі сторінки «Вісті
Фундації ім. Івана БАГРЯНОГО», грудень 2016
року.

УКРАЇНЦІ АКТИВНО ОСВОЮЮТЬ
ДЛЯ РОБОТИ ЩЕ ОДНУ КРАЇНУ
У 2016 році Департамент поліції
і прикордонної охорони Естонії видав строкові посвідки на проживання для роботи 1807 громадянам
третіх країн, більше половини з них
– українці.
Про це повідомляє портал err.ee.
Громадяни України склали 57% від
загальної кількості трудових мігрантів,
які отримали посвідку на проживання
(1030 осіб). Варто відзначити, що і в
минулі роки наплив українців становив
переважну частину мігрантів (60% – в
2015 році, 57% – у 2014).
На другому місці в топі трудових
мігрантів перебувають росіяни: у 2016
році в Естонію приїхали 302 людини,
що склало 14% від загальної кількості.
В останні роки наплив росіян поступово
знижувався (у 2015 році вони становили
15%, в 2014 — 17%).
Крім того, у 2016 році по трудовій візі
на роботу тривалістю до шести місяців

на рік в Естонію з третіх країн приїхало
1500 осіб. З них громадян України було

1226 осіб, що склало 82% від загальної
кількості зареєстрованих. У 2015 році їх

було вдвічі менше (678 осіб). З Росії на
тимчасову роботу в 2016 році приїхало
127 осіб (8% від загальної кількості).
“Якщо говорити про громадян
України, які приїхали до Естонії на роботу, то найбільше серед них працівників,
що займаються установкою обладнання, кваліфікованих робітників, зайнятих на підприємствах, пов’язаних з
будівельним сектором і судноремонтом, а також сезонних робітників, які
були зайняті в сільськогосподарському
секторі”, – сказала керівник бюро
міграції Департаменту поліції і
прикордонної охорони Естонії Майге
Лепп.
“Серед громадян України, які отримали посвідку на проживання, зросло також число людей, які приїхали до
Естонії на роботу в статусі провідного
спеціаліста”, – додала вона.
«Україна сьогодні».
27 січня 2017 року
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ
Р.РУДЕНКО опротестував звільнення
КАРАВАНСЬКОГО за амністією. Без
суду і розслідування КАРАВАНСЬКОГО відправили досиджувати 25-літній
термін (8 років і 7 місяців) у таборах суворого режиму. На знак протесту КАРАВАНСЬКИЙ оголосив голодівку. В
таборі КАРАВАНСЬКИЙ написав низку звернень до офіційних інстанцій і
громадськості, за що його покарали
ШІЗО (штрафний ізолятор), а в 1966 – 6
місяцями БУРу (барак посиленого режиму). КАРАВАНСЬКИЙ 5 разів оголошував
голодівки, які на 9-10 добу переривалися примусовим годуванням.
У Владимирській тюрмі КАРАВАНСЬКИЙ зібрав свідчення в’язнів – учасників
і свідків розстрілу польських офіцерів у
Катині, підготував про це статтю і намагався через свою дружину передати її на
волю. Влітку 1969 був заарештований у
тюрмі і 23.04. 1970 там же засуджений

Закордонного товариства УГГ. Авторка
численних публікацій про політв’язнів.
Видавництво «Смолоскип» видало книжку СТРОКАТОЇ про жінок-політв’язнів
СРСР «Документоване переслідування.
1975-1980 рр.» Померла 2.08.1998 в
США. Похована на православному
цвинтарі в Бавнд-Бруку».
ГРИГОРІЙ ГУСЕЙНОВ: «МЕНІ ПОЩАСТИЛО…»
Наступна розповідь – нашого земляка,
редактора журналу «Кур’єр Кривбасу»
Григорія ГУСЕЙНОВА про зустріч із КАРАВАНСЬКИМИ, яка сталася під час його
перебування в США…
«Мені пощастило: я в 1995-му році був
у Америці (це були такі українські студії,
куди приїхали Ніна СТРОКАТА і Святослав
КАРАВАНСЬКИЙ.). Вони дізналися, що я
– з Півдня України. а потім з’ясувалося,
що пан Святослав і сам бував у Кривому Розі неодноразово, і ми цілий вечір
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тим університетом і містом водили і все
це показували: пан Святослав і пані Ніна.
Пояснювали, як замовити ту чи іншу
книгу, як можна скористатися іншими
можливостями американських бібліотек,
яких у нас, на жаль. і сьогодні немає… А
у нас у журналі було з десяток його, Святослава КАРАВАНСЬКОГО, публікацій.
Як правило, - це були його такі болісні
сторінки, коли він, прочитуючи наш журнал, бачив якісь не українською мовою
викладені тексти. І він робив зауваження
як редакторам, та і для всього загалу. І
ми їх друкували. Ми друкували ці його
замітки, які були цікавими всім читачам. Це був свого роду лікнеп. І потім
ця практика перейшла в інші журнали,
- і я помітив, що в кількох українських
журналах Святослав КАРАВАНСЬКИЙ
проводив таку ж роботу. Я думаю, що
це була пропаганда українського слова.
А фактично, проживаючи в Америці, він

СВЯТОСЛАВ КАРАВАНСЬКИЙ:
ЖИТТЯ ЯК ТВОРЧІСТЬ І БОРОТЬБА
Повернувшись в Одесу, КАРАВАНСЬКИЙ закінчив курси механіків з ремонту обчислювальних машин, працює за
цим фахом, слюсарем, перекладачем у
редакції обласної газети «Чорноморська
комуна», позаштатним кореспондентом
журналу «Україна», виїздить на заробітки
в республіку Комі та інше. Часта зміна
місць роботи пов’язана з його минулим: КАРАВАНСЬКОГО приймали або
на тимчасову роботу, або звільняли,
дізнавшись про табірне ув’язнення.
Попри це, вражає інтенсивність
літературної праці КАРАВАНСЬКОГО.
Він багато перекладає, підготував книгу «Біографія слів», часто виступає з
дописами про мову, підготував до видання збірку гуморесок і фейлетонів,
перекладає за договором з журналом «Дніпро» роман «Джейн Ейр» Ш.
БРОНТЕ. І, нарешті, КАРАВАНСЬКИЙ
закінчив розпочатий ще в таборі Словник українських рим (близько 1000 друкованих сторінок). Ця праця (створювана, як правило, колективом авторів)
була високо оцінена спеціалістами і, на
їхню думку, має велике значення для
розвитку літературної і мовної культури
України. Досі в Україні нічого схожого не
створювалося. Словник містить близько
60000 римованих пар, складених самим
автором, а не взятих із творів поетів.
1961 КАРАВАНСЬКИЙ одружився з
Н. СТРОКАТОЮ, 1962 вступив на заочне відділення філологічного факультету Одеського університету.
КАРАВАНСЬКИЙ брав дуже активну
участь у громадському житті: збирав
українські книги для Кубані, звертався до всіх інстанцій з пропозиціями
організувати всенародні торжества до
ювілею М. ЛИСЕНКА, виступав за дублювання фільмів українською мовою і
т. ін. 1965, занепокоєний наростаючою
русифікацією шкіл і вузів, КАРАВАНСЬКИЙ написав статтю «Про одну політичну
помилку», а також – листа Прокуророві
України з проханням притягнути до
кримінальної відповідальності міністра
освіти України Ю.ДАДЕНКОВА за помилки, що призвели до порушення прав
української нації. КАРАВАНСЬКИЙ став
постійним автором самвидаву – розповсюджувалися всі відкинуті офіційними
властями його праці й листи.
4.09.1965, під час першої хвилі
арештів української інтелігенції, у КАРАВАНСЬКОГО був обшук, та нічого недозволеного не виявили. Наступного дня
КАРАВАНСЬКИЙ розіслав по офіційних
інстанціях категоричний протест з приводу безпідставного обшуку, а потім
вручив консулам Польщі та Чехословаччини в Києві листи «про порушення
ленінських норм національної політики»
в Україні та арешти серед інтелігенції.
13.11.65 КАРАВАНСЬКИЙ був заарештований. Оскільки не було жодного формального приводу для суду
над КАРАВАНСЬКИМ, то на подання КГБ Генеральний прокурор СРСР
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закритим судом додатково ще на 5 р.
тюрми і 3 р. таборів особливого режиму, визнаний особливо небезпечним
рецидивістом… Усього КАРАВАНСЬКИЙ
провів у неволі 31 рік. У лютому 1979 був
оголошений членом УГГ. Звільнившись,
деякий час жив у м. Таруса Калузької
області і 30.11.1979 емігрував разом з
дружиною у США…».
ПРО СТРОКАТУ ІЗ ДИСИДЕНТСЬКИХ
ДЖЕРЕЛ
Розповідаючи про життя Святослава КАРАВАНСЬКОГО, не можна уникнути розповіді (хоча б –і неповної)
про його дружину, Ніну СТРОКАТУ. Тож
знову звернімося до Міжнародного
біографічного словника дисидентів,
де розповідається про українських
дисидентів, тільки вже – до другої його
частини...
«…Після нового його ув’язнення в 1965
СТРОКАТА активно боролася проти незаконного арешту й засудження чоловіка,
хоча керівництво інституту вимагало
від СТРОКАТОЇ відмовитися від нього.
У грудні 1966 року СТРОКАТА подала на
ім’я начальника табору, Л. БРЕЖНЄВА
та редакції французької комуністичної
газети «Юманіте» таке «клопотання»:
«Упродовж 18 років адміністрація таборів
виявилася неспроможною вплинути
на в’язня КАРАВАНСЬКОГО С.І., прошу його РОЗСТРІЛЯТИ, щоб припинити
багатолітні страждання мого чоловіка і
нескінченні конфлікти між КАРАВАНСЬКИМ та адміністрацією»… 06.12. 1971
була заарештована. Їй інкримінували
розповсюдження «Українського вісника»,
самвидаву, написання листа на захист
Ю. ДАНІЕЛЯ та що захищала чоловіка.
У зв’язку з цим арештом Ірина КАЛИНЕЦЬ та В’ячеслав ЧОРНОВІЛ створили
у Львові Громадський комітет захисту
СТРОКАТОЇ, куди увійшли В. СТУС, Л.
ТИМЧУК, П. ЯКІР та інші. Це була перша
відкрита правозахисна організація в
Україні. Але вже на початку 1972 майже
всі члени комітету опинилися за гратами. Устигли оприлюднити лише 2 документи – заяву про створення комітету і
бюлетень «Хто така Н. СТРОКАТА (КАРАВАНСЬКА)»… Українське видавництво в діаспорі «Смолоскип» створило
Міжнародний комітет оборони Ніни
СТРОКАТОЇ, зібрали підписи багатьох
мікробіологів з різних країн світу. 1974
її прийняли в Американське товариство
мікробіологів. Вона почала одержувати
в неволі зарубіжні журнали і бюлетені.
1975 року СТРОКАТА відмовилася від
радянського громадянства…. Після
звільнення СТРОКАТА жила в «столиці
відсидентів» м. Таруса, за 101 км від
Москви… 1976 СТРОКАТА стає членомзасновником Української Гельсінкської
Групи, бере активну участь у її роботі.
Практично всі документи УГГ, протести і звернення створювалися з участю
СТРОКАТОЇ і нею підписані…Виїхали
КАРАВАНСЬКІ 30.11. 1979. Жили в м.
Дентоні, США. СТРОКАТА стала членом

провели в спогадах. Він розповідав про
свої поїздки і до Дніпропетровська, і до
Кривого Рогу, і до Херсону, згадував про
людей… І я відчув, настільки це все йому
дороге й близьке, і що йому хотілося б
жити тут, на Батькаівщині. Потім, коли
у нас почав виходити часопис «Кур’єр
Кривбасу», я одну з перших вітfльних
листівок отримав якраз від Святослава
КАРАВАНСЬКОГО. А далі – померла Ніна
СТРОКАТА. Хоча тоді. коли я їх бачив і з

вчив нас, українців. як маємо користуватися українською у нас, в Україні».
ОСТАННІЙ ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Це, мабуть, не просто так, що свій
останній відкритий лист Святослав
КАРАВАНСЬКИЙ написав Президенту
України. З цього приводу (щодо написання листа до Петра ПОРОШЕНКА
й того, що потім сталося), наприклад,
президент Світового конгресу українців
1998—2008 років.Аскольд ЛОЗИНСЬ-

ними розмовляв, було таке враження,
що він – набагато слабший, із зовсім
білим обличчям, він якось повільно
рухався. Тож і було таке враження, що
його опікує пані Ніна, як малу дитину.
А трапилось так, що несподівано
відійшла вона… Про це я дізнався, коли
мені зателефонував дуже гарний поет
(причому – теж дисидент) з Одеси,
Олекса РИЗНИКІВ, який відбув у неволі
три терміни. Плачучи з горя, він став
згадувати різне все з їхнього спільного
минулого, про те, як його (тоді ще дуже
молодого), вони підтримували під час
перебування в неволі. І тоді я (це було
вперше і востаннє) опублікував матеріал
у «Кур’єрі Кривбасу) під своїм іменем:
це був спогад буквально на сторіночку.
В ньому я розповів про ту нашу зустріч
в Америці, про те, як вони мене там водили. І тоді було таке відчуття – ніби
свою дитину. Їм хотілося мені щось
таке розказати, кудись повести… Так,
в Ілінойському університеті вони мені
розповіли, як треба користуватися
комп’ютером з метою користування
бібліотекою. Бо (на відміну від наших
бібліотек) в Ілінойському університеті
без комп’ютера – як без рук. І ось там.
серед мільйонів інших книжок, є фонд,
сформований із українських видань: це
журнали, газети і книжки… І мене вони

КИЙ зазначив наступне: «Через день КАРАВАНСЬКИЙ опинився у шпиталі у місті
Балтимор. Наводжу ці уривки з листа не
для підтримки самої пропозиції автора, а щоб вказати, наскільки цікавився
і розумівся у політичних процесах в
Україні тоді майже 96-літній і доволі
хворий чоловік. А розумів і цікавився
Святослав КАРАВАНСЬКИЙ, бо фокусом
його цілого життя була Україна».
Так, мабуть, дуже гостро він відчував
усе те, що відбувається, з великою тривогою про майбутнє незалежної України.
Бо в тому листі є, наприклад, такі рядки:
«Обставини критичні. Треба рятувати Україну! Силові методи в державі
можуть призвести до громадянської
війни. Треба заспокоїти Україну і вдарити по планах Москви. І це – у ваших
руках! Це – ваш святий обов’язок!..
Ваш план про оголошення воєнного
чи надзвичайного стану в державі або
якийсь інший план силової розв’язки
протистояння може закінчитися непередбаченим наслідком. У нинішніх обставинах треба вдаватися до винахідливих
кроків. Розуму перше слово!»
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