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ВСТУПНЕ СЛОВО УПОРЯДНИКА

 Шановні читачі, наприкінці 2022 року ми публікуємо 
четвертий номер журналу «Слово Кобзаря», в якому 
хронологічно перелічимо та коротко опишемо важливі події, 
пов’язані з Україною, українцями Хорватії, Європи та світу. В 
останньому кварталі цього року в Україні продовжує вирувати 
війна. Російський агресор не обирає засобів і завдає ударів 
по невинному населенню, бомбардуючи інфраструктуру, 
цивільні будівлі та джерела енергії. Більшість міст України 
залишилися без світла, води та опалення. Найжорстокіші 
удари російського агресора були на сході України. Відважна 
українська армія, витривалі та хоробрі війська ЗСУ чинили 
запеклий опір російському агресору та зуміли відстояти 
і звільнити окремі окуповані частини. Багато міст і сіл 
звільнено, але бої тривають і триватимуть, поки ми повністю 
не звільнимо нашу країну. Президент України - Володимир 
Зеленський, народні депутати Верховної Ради України, 
а також Уряд України і керівництво районів та областей 
роблять все, щоб матеріально допомогти українській армії 
та захисникам, а також щодня наполегливо працюють, щоб 
усунути та відновити шкоду, спричинену частими ракетними 
обстрілами та бомбардуваннями наших міст і сіл. Світова 
спільнота та багато дружніх країн надсилають Україні 
посильну допомогу у вигляді військової зброї, а також 
усю іншу гуманітарну допомогу, щоб хоч трохи полегшити 
життя населення в цих тяжких умовах війни. Хорватія також 
приєдналася до цих дружніх проявів підтримки та всіляко 
допомагає Україні. Усі сподіваються, що прийдешній 2023 
рік стане роком миру, закінчення війни та перемоги України. 
Після цього буде важка і складна відбудова країни і всього, 
що було зруйновано війною. російська федерація стала 
терористичною країною і по закінченню повинна понести 
відповідальність за всі скоєні злочини. Крім військової 
боротьби української армії з російським агресором, 
одночасно має здійснюватися політична, дипломатична, 
інформаційна, культурна та будь-яка інша діяльність 
Української держави, її політиків, дипломатів, діячів культури 
та всіх інших з метою захисту населення, збереження 
незалежності України, суверенітету та цілісності її території.
 На сьогодні велика кількість переміщених осіб з 
України перебуває в еміграції в сусідніх країнах, в Європі та 
по всьому світу. Двадцять три тисячі осіб, в основному жінки 
та діти, тимчасово розміщені в Хорватії. Завдяки директиві 
Європейського Союзу, членом якого також є і Хорватія, вони 
користуються всіма правами, що випливають з тимчасового 
проживання. Хорватія, як дружня для України країна, 
зобов’язалася надати багато інших видів допомоги, яких 
Україна потребуватиме, особливо у підготовці та освоєнні 
певних складних розділів і реформ в Україні, поки вона не 
стане постійним членом Європейського Союзу. Взаємна 
співпраця з кожним днем стає міцнішою, ефективнішою та 
прозорішою. 
 Про це яскраво свідчить допомога та прийом 
Хорватією поранених українських військових на лікування 
та реабілітацію, оздоровлення та відпочинок бездоглядних 

дітей з різних куточків України і їх приїзд у літній період на 
відпочинок у прибережні хорватські міста Адріатичного моря. 
Також розробляються плани та допомога щодо підготовки 
персоналу та техніки для розмінування замінованих 
територій в Україні, які займають значну частину території 
України.
 Одним з найпомітніших прикладів співпраці двох 
держав - Хорватії та України став спільно організований 
парламентський саміт Кримської платформи, який відбувся 
у Загребі 24 та 25 жовтня 2022 року.
 Діяльність українців, їхніх організацій та інституцій 
у Хорватії продовжувалась згідно з раніше розробленими 
планами та програмами, або проектами. Відбулося також 
кілька міжнародних зібрань представників українських 
організацій у Загребі, Скоп’є та Новому Саді. Численні 
конференції все ще проводяться через Інтернет і платформу 
Zoom. У цей період було організовано кілька важливих 
культурних заходів, в яких, окрім українських представників з 
Хорватії та України, взяли участь представники українського 
посольства та численні представники влади, міністерств, 
організацій та установ Хорватії. 
 Особливо активними були Греко-Католицька 
Церква, Крижевська єпархія та духовенство. У всіх заходах 
завжди були задіяні українці-переселенці, які тимчасово 
проживають у Хорватії. Не бракувало спільної турботи 
про всіх тих, хто потребував, докладалися зусилля для 
допомоги Україні та українському народу. 
 Детальніше про ці події пишемо і повідомляємо у 
статтях четвертого номера журналу «Слово Кобзаря».

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ 
УКПТ «КОБЗАР» ЗАГРЕБ ЗА 
ЧЕТВЕРТИЙ КВАРТАЛ 2022 РОКУ

 У четвертому кварталі цього року, після проведення 
«Днів української культури у Загребі», нам повідомили 
про початок підготовки у Хорватії парламентського саміту 
Кримської платформи та інших заходів. Члени нашого УКПТ 
«Кобзар» Загреб долучилися до проведення цієї події, 
запросили також і Світовий Конґрес Українців, і пообіцяли 
допомогу та активну участь разом з нами у всіх подіях, які 
відбувалися на той час у Хорватії та Загребі. 
 Президент Світового Конґресу Українців - Павло 
Ґрод разом із делегацією СКУ перебували на той час із 
п’ятиденним робочим візитом у Хорватії та безпосередньо 
в Загребі. З їхньої ініціативи було проведено декілька 
зустрічей-нарад та консультацій з представниками 
українських організацій у Хорватії та Східній Європі. Разом 
ми брали участь у відкритті меморіалу українському 
письменнику - Івану Франку в Ловрані. Нам також вдалося 
зустрітися в експертній частині саміту Кримської платформи 
та порозмовляти з високопосадовцями Уряду і Парламенту 
Хорватії. 
 Після подій у Загребі відбулися конференції 
представників українських організацій у країнах Балкан 
та Південно-Східної Європи. За участю дипломатичних 
представників і послів України в Північній Македонії та Сербії 
відбулися дві конференції, одна в Скоп’є, інша в Новому 

Саді. Засідання Президії СФУЛО проходило як онлайн, так 
і через платформу Zoom. Тривали й інші заходи, не кажучи 
вже про мирні протести українців у Загребі та Спліті після 
обстрілів українських міст і сіл, де загинули численні мирні 
жителі.
 У парламенті Хорватії після виступу хорватського 
представника - Марко Мілановича Літре, та ще в кількох 
містах Хорватії відбулися заходи з вшанування пам’яті 
жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Заходи 
супроводжувалися молитвами, запаленням свічок, 
відповідними лекціями, виставками та кінопоказами. Тут 
слід підкреслити участь монсеньйора Мілана Стіпіча, 
Крижевацького єпископа та інших українських священиків 
Крижевської дієцезії в Хорватії, які відслужили Службу 
Божу та молебень за всіх жертв Голодомору в Україні. 
Богослужіння  було проведено в  Католицькому соборі в 
Осієку та в греко-католицьких церквах у Загребі, Осієку, 
Спліті, Рієці, Славонському Броді та інших місцях. Важливо 
згадати й багато інших заходів парафіяльних церков і 
священиків Крижевської єпархії, проведених з метою 
задоволення духовних потреб українців у Хорватії, а також 
всю надану допомогу від Крижевської єпархії Україні та 
українському народу.
 Особливо слід відзначити культурну маніфестацію 
та книжковий ярмарок «Інтерлібер» в Загребі з 
презентацією українських книжок, зустрічами та розмовами 
з письменниками та кількома лекціями про Україну. Також 
варто згадати  видання першої написаної книги Сергія 
Бурди – „Історія України“ хорватською мовою, презентація 
якої відбулася в приміщенні Товариства письменників 
Хорватії.
 УКПТ «Кобзар» брав участь у зустрічі партій 
пенсіонерів та допоміг хорватській та українській партіям 
пенсіонерів налагодити двосторонню співпрацю. На 
розгляд Ради у справах національних меншин було подано 
план і програму роботи товариства на 2023 рік, а також 
запрошено всіх членів та всіх інших зацікавлених осіб взяти 
активну участь у роботі двох секцій та інших проектах, які 
товариство планує реалізувати у 2023 році.  З цього 2022 
року УКПТ «Кобзар» став членом Європейського Конґресу 
Українців. З цього приводу на адресу УКПТ «Кобзар» – 
Загреб надійшли численні різдвяні та новорічні вітання.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
У НОВОРІЧНОМУ ПОСЛАННІ 
ЗВЕРНУВСЯ ЗІ СЛОВАМИ «Я 
БАЖАЮ НАМ УСІМ ОДНОГО — 
ПЕРЕМОГИ»

 Президент Володимир Зеленський у суботу, 31 
грудня 2022 року, заявив, що єдиним бажанням для всіх 
українців у 2023 році є перемога, і варто непохитно стояти 
на цьому шляху, поки країна за це бореться.
 “Я бажаю всім нам одного - перемоги. І це головне. 
Одного бажання для всіх українців”, - сказав Зеленський у 
своєму фірмовому вбранні кольору хакі у відеозверненні 
за кілька хвилин до опівночі. Він повторив, що буде 
підтримувати свій народ у боротьбі за свободу.
 “Нам сказали здатися. Ми вирішили контратакувати! 
Ми готові боротися за свободу. Тому кожен із нас тут. Я тут. 
Ми тут. Ви тут. Тут усі. Ми всі Україна».
 Президент росії володимир путін розпочав 
вторгнення в Україну 24 лютого, назвавши це «спеціальною 
операцією» з «денацифікації» та демілітаризації України, 
яка, за його словами, становить загрозу для Росії. Київ та 
його західні союзники кажуть, що вторгнення путіна було 
нічим іншим, як імперіалістичним захопленням землі. путін 
використав власне новорічне звернення, щоб згуртувати 
російський народ у підтримці військ, які воюють в Україні. 
Попри те, що москва планувала швидку операцію з метою 
захоплення свого сусіда за кілька днів, війна триває вже 
11-й місяць, і  позначилася багатьма ганебними невдачами 
на російському полі бою та успішним захистом більшої 
частини України військами ЗСУ.
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 Російські війська протягом кількох місяців ведуть 
запеклі бої на сході та півдні України, щоб захистити 
землі, анексовані москвою у вересні, землі, які складають 
промисловий регіон України Донбасу. 
 Зеленський пообіцяв повернути вилучене.
 “Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення 
наших людей. Солдатів - до своїх родин. Полонених - до 
своїх домівок. Емігрантів - до своєї України. Повернення 
нашої країни”, - сказав Зеленський.
 «Повернення вкраденого у нас. Дитинство наших 
дітей, спокійна старість наших батьків».
 Повідомила прес-служба Президента України.

ПРОТЕСТ УКРАЇНЦІВ 
У ЗАГРЕБІ ТА СПЛІТІ

 Гнівний протест українців у Загребі проти 
диявольського чину московії — спроби залякати українців, 
аби не стояли на захисті своєї держави.
 Як роса на сонці, згинуть воріженьки, а українці 
захистять рідну землю і запанують у своїй хаті, у своїй 
сторонці.
 Слава Україні! Героям слава!

ЄПИСКОП МІЛАН СТІПІЧ 
ВІДВІДАВ ЗАКАРПАТСЬКУ 
ОБЛАСТЬ В УКРАЇНІ З НАГОДИ  
СВЯТА  ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ ТА ДНЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ЗАХИСНИКА

 У п’ятницю, 15 жовтня 2022 р., коли Греко-
Католицька Церква в Україні відзначає свято Покрови 
Пресвятої Богородиці, яке також є і Днем Українських 
Захисників, з благословення єпископа Мукачівського - Ніла 
Лущака та на запрошення отця місцевого пароха, єпископ 
Крижевацький - Мілан Стіпіч відвідав парафію Покрови 
Пресвятої Богородиці в м. Макарево на Закарпатті. Він 
відслужив урочисту Архиєрейську Літургію у співслужінні з 
місцевим греко-католицьким духовенством та священиками 
Крижевської єпархії - о. Ненад Краячич, директор 
єпархіального Карітасу і парох Прібіча, та о. Олег Закалюк, 
парох Вуковара та Райового Села.
 У своїй проповіді єпископ Стіпіч наголосив на 
важливості Діви Марії та її молитовного заступництва в житті 
християн. «Ісус у найбільшому людському сенсі подбав 
про Свою Матір, довіривши її своєму учневі. Таким чином, 
він показав нам наскільки важлива в нашому житті матір і 
сама сім’я. Не дивно, що зло цього світу останнім часом 
зосередилося на материнстві та сім’ї. Сім’я, яка складається 
з матері, батька та дітей, є образом Триєдиного Бога та 
іконою божественної любові, а не просто якийсь довільний 
соціально-історичний конструкт. Цілий світ і всі народи 
стоять або занепадають із сім’єю як фундаментальним 
осередком суспільства», – наголосив владика Мілан.

 «Хорватський народ також пройшов випробування 
війни, захищаючи свою Батьківщину, як і український народ 
зараз. Тисячі й тисячі невинних життів і молодих ветеранів 
віддають свої життя за ідеали свободи, на захист родини, 
дому та Батьківщини. Болісний і важкий, але водночас 
святий і почесний обов’язок людини захищати своє вогнище, 
свою гідність і свій народ. Ми співчуваємо українському 
народу, всім жертвам війни в цю годину і молимо Бога за 
справедливий мир для України та Росії та для всіх народів 
світу. У той же час ми намагаємося допомогти чим можемо, 
тому що як християни і як люди ми завжди покликані бути 
на боці вразливих людей, тих, хто нужденний і страждає ”, – 
сказав єпископ Стіпіч.
 Він також наголосив на історичних зв’язках між 
Мукачівською та Крижевацькою єпархією, оскільки навіть 
у Крижевацькій єпархії є парафії та поселення, парафіяни 
та жителі яких за походженням є «русинами». Це давня 
єпархія, яка мала особливий статус століттями.
 Карітас Крижевської дієцезії неодноразово 
організовував і відправляв гуманітарну допомогу до дитячих 
будинків, лікарень і центрів для біженців на Закарпатті, де 
все ще перебуває багато біженців із постраждалої від війни 
східної України.

З ПОКРОВОЮ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ

 У свято Пресвятої Покрови та День Захисника 
України, в каплиці Пораненого Ісуса в Загребі, Службу 
Божу відслужив священик о. Іван Гринишин у співслужінні 
загребських українців та інших вірян. 14 жовтня відзначається 
Покрова Пресвятої Богородиці - важливе християнське 
свято, присвячене Богоматері та її заступництву для всіх 
віруючих. У цей день відзначається ще два свята - День 
українського козацтва і День захисника України. Всі ці свята 
пов’язані між собою, адже українські козаки дуже поважали 
Богородицю і саме вони були першими захисниками нашої 
Батьківщини.

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР АНДРЕЙ 
ПЛЕНКОВИЧ ВИСТУПИВ У 
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 Прем’єр-міністр Андрей Пленкович у вівторок, 
18 жовтня 2022 року, виступив у Верховній Раді України 
і заявив, що Хорватія “твердо стоїть” на боці України. Він 
назвав росію “єдиною відповідальною за світову кризу”.
 “Справедливість і правда на вашому боці. І 
тому Хорватія твердо стоїть на вашому боці показуючи 
солідарність з першого дня агресії”, - сказав Пленкович у 
Верховній Раді.
 Прем’єр-міністр звернувся до українського 
парламенту напередодні першого парламентського саміту 
Кримської платформи у Загребі, що є ще одним проявом 
підтримки Хорватією України.
 Він попередив, що «прагнення Росії до 
насильницького, незаконного та незахищеного 
перекроювання кордонів є зовнішнім проявом авторитарного 
режиму, який цієї осені показав своє справжнє обличчя 
Європі та світу».
 
Але Україна та світ протистоять москві.

 «Україна протистояла такій політиці як до, так і після 
24 лютого цього року, бажаючи зберегти власну ідентичність 
і державність. Вільний демократичний світ, сповнений 
рішучості захистити принципи та цінності, які ми поділяємо, 
виступив проти такої політики єдиною відповіддю”, - сказав 
прем’єр-міністр Хорватії.
 «Хорватія ніколи не визнає анексію українських 
областей. Хорватія рішуче підтримує незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України”.
 «Хорватія ніколи не визнає анексію окупованих 
українських регіонів, як вона не визнала анексію Криму (...) 
Збір голосів від дому до дому у супроводі озброєних солдатів 
жодним чином не може представляти демократичну волю 
народу»,– наголосив Пленкович.
 Останніми днями Росія обстріляла українські міста. 
Пленкович сказав, що Хорватія “налякана жорстокими 
нападами” і “шокована масовими вбивствами, свавільними 
стратами, затриманнями, тортурами, насильницькими 
зникненнями та депортаціями”.

Росія несе повну відповідальність за всі злочини.

 Пленкович засудив “будь-які натяки на можливість 
використання зброї масового знищення” і закликав росію 
використовувати продовольство, енергоносії та інфляцію як 
зброю і засіб тиску на решту світу.
 «Правда полягає в одному – росія несе повну 
відповідальність за глобальну кризу, тому що вона сама її 
спричинила», – сказав Пленкович і високо оцінив швидку 
та унікальну реакцію міжнародної спільноти та підтримку 
України.
 «Європейський Союз уже запровадив вісім пакетів 
санкцій проти росії, і Україна продовжує отримувати 
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політичну, військову, гуманітарну, фінансову та іншу 
допомогу від Союзу та його членів», - зазначив прем’єр.
 Він наголосив на зусиллях Хорватії щодо підтримки 
України.
 «Ми відправили в Україну військову, гуманітарну та 
технічну допомогу, прийняли 22 тисячі українських біженців, 
забезпечили літні канікули на хорватському узбережжі для 
понад 600 дітей українських ветеранів і продовжуватимемо 
допомагати в майбутньому. Наш унікальний досвід у 
розмінуванні мусить посприяти військовій відбудові країни».
Росія має відповідати за свої злочини.
 «Навчені трагічним досвідом Вітчизняної війни, 
ми наголошуємо на важливості реєстрації жертв та збору, 
консолідації і аналізу свідчень про порушення прав людини 
та міжнародного гуманітарного права, що є необхідним для 
притягнення до відповідальності, донесення правди до 
постраждалих та членів сімей загиблих, а також для пошуку 
зниклих безвісти”, - зазначив Пленкович.
 Він додав, що хорватські експерти консультують 
Департамент з військових злочинів Генпрокуратури України 
та допомагають через мобільні судові групи.

Євроатлантичний шлях

 Прем’єр-міністр також зазначив, що хорватський 
уряд  продовжить підтримувати “два фундаментальні 
політичні пріоритети України, а саме реінтеграцію 
окупованих територій і євроатлантичний шлях”.
 «Отримання статусу кандидата на членство в 
Європейському Союзі, безумовно, є не лише відображенням 
єдності та політичної рішучості ЄС у момент російської 
агресії проти України, а й заслугою молодої, динамічної та 
самосвідомої української людини. Українська демократія, 
яка з роками зростала і набирала сили», – сказав Прем’єр-
міністр, додавши, що Хорватія «визнає прагнення України 
до членства в НАТО».
 Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав 
Пленковичу, що „Київ надзвичайно цінує підтримку України 
з боку уряду та хорватського народу”. «Дякую за політичну, 
фінансову та військову допомогу Україні, яка захищається 
від російської агресії», – додав він.

У ЛОВРАНІ У ПАРКУ КОМУШЧАК 
ВІДКРИТИЙ МЕМОРІАЛ 
УКРАЇНСЬКОМУ ПИСЬМЕННИКУ 
ІВАНУ ФРАНКУ «ПОЕТ І ПТАХ»

У суботу, 22 жовтня 2022 року, у парку Комушчак у Ловрані 
відбулося урочисте відкриття меморіалу українському 
письменнику та духовному отцю українського народу Івану 
Франку. Після пам’ятника в Ліпіку, спорудженого 10 березня 
2011 року, це новий меморіал, який також був встановлений 
з ініціативи Посольства України в Республіці Хорватія в 
красивому туристичному місці на березі Адріатичного моря 
в Хорватії, де Іван Франко лікувався в 1909 році. Меморіал 
«Поет і птах» — робота українських скульпторів Володимира 
та Василя Одрехівських. Церемонія відкриття розпочалася 
інтонуванням хорватського та українського гімнів у виконанні 
хору Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю 
«Верховина» з Дрогобича, який був принагідно запрошений 
для участі у церемонії.  Урочисте відкриття відбулося за 
участі голови парламенту Хорватії - Гордана Яндроковича, 
голови Верховної Ради України - Руслана Стефанчука, а 
також міського голови Ловрана - Бояна Сімоніча та голови 
повітової асамблеї Приморсько-Горанської жупанії - Марка 
Бораса Мандіча.

 У своїй промові Гордан Яндрокович стверджував, 
що Іван Франко пов’язав Україну та Хорватію ще коли сто 
років тому одужував від хвороби в Ловрані. Він підкреслив, 
що Івана Франка вважають духовним батьком української 
нації, поряд з Тарасом Шевченком, адже він боровся за 
національну ідентичність і самобутність української нації. 
Він також пояснив, що відкриття пам’ятника в Ловрані 
було організовано з ініціативи посла України в Хорватії 
Василя Кирилича ще в довоєнні часи. В кінці промови пан 
Гордан передав послання підтримки народу України. «У 
такі моменти ми повинні підтримувати один одного та бути 
солідарними. Допомагати та вірити в такі цінності, як мир, 
свобода, демократія, справедливість, захист прав людини 
та меншин. Вони об’єднують наші два народи. Цивілізація 
до якої ми належимо, ґрунтується і тримається на них”, 
- стверджував голова парламенту. Він також додав, що 
Хорватія підтримує і допомагає Україні більше за інших, 
тому що в 90-х роках вона стала жертвою великосербської 
агресії. “Тоді ми дізналися, що таке друзі, а що таке ті, хто 
залишається осторонь і не хоче виходити із зони комфорту, 
щоб допомогти. І сьогодні у випадку України не можна 
бути нейтральним, тому що це тільки підтримує агресора. 
Хорватія надає Україні політичну, технічну та гуманітарну 
підтримку. Ми будемо з вами до кінця, поки ви не звільните 
кожен сантиметр вашої землі», – підсумував Гордан 
Яндрокович.
 Спікер українського парламенту - Руслан 
Стефанчук наголосив, що зараз ми стоїмо один за 
одного на спільному захисті європейських цивілізаційних 
цінностей. «Це важливо, поки Україна як лев бореться за 
свою незалежність і за весь світ. У такі кризові моменти 
ви знаєте, хто поруч з вами, і я дякую всій хорватській 
громадськості за підтримку», — зазначив Стефанчук. Він 
також наголосив, що завдяки творчості Івана Франка Україна 
змогла пізнати хорватську творчість, а також познайомити 
хорватське суспільство з українською творчістю під час його 
перебування в цих краях.

ДЕЛЕГАЦІЯ СВІТОВОГО 
КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ ТА 
ПРЕЗИДЕНТ ПАВЛО ҐРОД  
ЗАВІТАЛИ З П’ЯТИДЕННИМ 
РОБОЧИМ ВІЗИТОМ ДО ХОРВАТІЇ

 Перебуваючи у постійному контакті та співпраці 
з керівництвом Світового Конґресу Українців, президент 
УКПТ «Кобзар» Загреб - Славко Бурда запропонував 
Президенту СКУ - Павлові Ґроду відвідати Хорватію з 21 по 
25 жовтня 2022 року, зважаючи на те, що тут мало відбутися 
декілька важливих подій. Погляди світу були прикуті до 
Загреба, де 24 та 25 жовтня проходив саміт Кримської 
платформи, спільно організований парламентом Хорватії 
та Верховною Радою України. Запрошення до президента 
Світового Конґресу Українців, - Павла Ґрода надіслали під 
час проведення Днів української культури в Загребі. Було 
узгоджено протокол його робочого візиту до Хорватії. Після 
його прибуття до Загреба відбулися наступні події.
 У суботу, 22 жовтня 2022 року, делегація СКУ разом 
із Президентом Павлом Ґродом брала участь у відкритті 
пам’ятного знаку українському письменнику Івану Франку 
у Ловрані. Цього ж дня відбулася прес-конференція, а 
Президент Конґресу Павло Ґрод зробив заяву журналістам 
хорватського телебачення. Після запису, для делегації СКУ 
та представників української діаспори, які були на відкритті 
меморіалу Івану Франку в одній із галерей у Ловрані, 
було організовано концерт у виконанні Заслуженого 
Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина» з 
Дрогобича, Україна.
 Символічно, що пам’ятник Івану Франку відкрито 
в період, коли український народ чинить героїчний спротив 
навалі російських окупантів. «Вчора ми побачили потужний 
жест підтримки та солідарності від всього хорватського 
народу. Дякуємо справжнім друзям!
 Також вчора делегація СКУ мала велику насолоду 
побачити концерт ансамблю та пісні України “Верховина”. 
Ми отримали неймовірний заряд емоцій та наснаги.
 Представники української культури – це наші 
дипломати. Українська культура – це м’яка сила, яка 
допомагає Україні стати потужною державою!” – заявив 
Павло Ґрод.
 У неділю, 23 жовтня, після Служби Божої в каплиці 
черниць Василіянки, відбулася зустріч із представниками 
країн Східної Європи, які на той час прибули до Загреба.
 Президент Світового Конґресу Українців зустрівся 
з представниками СКУ від країн Східної Європи та 
запрошеними гостями. Це були представники Хорватії, 
Угорщини, Боснії та Герцеговини, Словенії, Болгарії, Естонії 
та України. Зустріч транслювалася через Інтернет та 
платформу Zoom. Регіональну нараду відкрила віцеспікерка 
Верховної Ради України Олена Кондратюк. Заступниця 
Голови ВР виступила з оцінкою російсько-української війни 
та найнагальніших потреб для України. «Рада була чути, 
що Світовий конґрес українців та лідери українських громад 
балканських країн та країн Балтії рішуче налаштовані 
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робити все можливе для допомоги своїм співвітчизникам 
і для наближення перемоги України!», – відкоментувала 
зустріч Олена Кондратюк. Як виживає в умовах війни 
українська економіка та як світ планує підтримувати 
Україну у відбудові, розповідала віцепрезидентка СКУ та 
голова комітету Економічного Розвитку України при СКУ 
Олена Кошарна. Про свій нещодавній візит до Києва, де 
відбулася зустріч з Головнокомандувачем Збройних сил 
України Валерієм Залужним, а також про постачання всього 
найнеобхіднішого для українських захисників, розповів 
віцепрезидент СКУ, президент Українського конґресового 
комітету Америки Андрій Футей. Учасники зустрічі також 
обговорили діяльність СКУ з часу повномасштабного 
вторгнення росії в Україну. Перший віцепрезидент СКУ 
Стефан Романів представив основні політичні пріоритети 
на майбутнє.

 Того ж дня на особистій зустрічі Президента СКУ 
із лідерами місцевих громад різних міст Хорватії сторони 
обговорили шляхи вирішення проблем новоприбулих 
українців та зменшення впливу “руського міра” у країнах 
Східної Європи. Президент СКУ закликав громади до 
активнішої співпраці в регіоні, обʼєднання сил для допомоги 
захисникам України та наближення перемоги.
 В понеділок 24 жовтня, під час саміту Міжнародної 
Кримської платформи, у Загребі, делегація Світового 
Конґресу Українців взяла участь у роботі експертного рівня. 
Президент СКУ Павло Ґрод долучився до важливої дискусії 
про український Крим та міфи, які намагається нав’язувати 
світу Росія.
 До участі в Першому Парламентському саміті 
Міжнародної Кримської платформи були запрошені урядові 
делегації та інституції з понад 50 країн світу. 
 Про роботу Кримської платформи, а також про 
головні пріоритети праці СКУ та глобальної української 
діаспори, зокрема, військову, економічну та гуманітарну 
підтримку України світом – Президент СКУ розповів у 
інтерв’ю Al Jazeera. Павло Ґрод також наживо дав розлогий 
коментар для Українського Медіацентру (Україна) та 
телебаченню Контакт (Канада).

ОФІЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ 
ВИСОКОГО РІВНЯ

 У Загребі відбулася офіційна зустріч делегації СКУ 
з Прем’єр-міністром Хорватії - Андреєм Пленковичем та 
іншими міжнародними урядовцями й законодавцями.
Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Пленковичем Павло 
Ґрод подякував йому за особисту відданість і потужне 
лідерство на міжнародній арені в підтримці України.
 Лідери обговорили європейську та євроатлантичну 
інтеграцію України; членство в НАТО; консолідацію 
європейських зусиль у протидії російській агресії, 
дезінформації та пропаганді; притягнення російських 
воєнних злочинців до відповідальності за звірства, скоєні 
в Україні, через Трибунал ООН з воєнних злочинів; 
конфіскацію російських активів шляхом ухвалення 
відповідного законодавства; а також низку питань, важливих 
для української громади в Хорватії, зокрема ухвалення 
Хорватією законодавства щодо визнання Голодомору як 
геноциду та забезпечення українських біженців підтримкою, 
житлом і медичним обслуговуванням.
 Після зустрічі Прем’єр-міністр Андрей Пленкович 
і Президент СКУ Павло Ґрод приєдналися до Голови 
Верховної Ради Руслана Стефанчука, хорватських та 
українських високопосадовців і лідерів української громади 
на офіційній церемонії відкриття Українського дому в 
Загребі.
 Делегація СКУ мала офіційну зустріч з Міністром 
закордонних та європейських справ Республіки Хорватія 
Горданом Грличем Радманом. Під час зустрічі Президент 
СКУ та керівник хорватської дипломатії обговорили 
зовнішню підтримку України, притягнення рф до трибуналу 
за військові злочини, конфіскацію російських активів за 
кордоном шляхом зміни законодавства, загальну позицію 
Хорватії щодо України та подальшу її підтримку.
 Під час візиту до Загреба також відбулася зустріч 
із Головою парламентської групи «Хорватія–Україна» 
пані Здравкою Бушич. Особлива увага на зустрічі була 
присвячена питанню Голодомору-геноциду 1932-33 років. 
Павло Ґрод наголосив на значенні роковин Голодомору-
геноциду, які ми будемо вшановувати вже в листопаді, і на 
тому, що історія повторюється і лише спільно з країнами 
Заходу Україна зможе зупинити російського агресора. Адже 
загроза від цієї країни-терориста зараз розповсюджується 
фактично на всі країни Вільного світу.

 Президент СКУ зазначив, що хорватський уряд 
зробив і робить дуже багато для прийняття та допомоги 
українським біженцям, що тікають від війни. Він також 
висловив свою повагу і вдячність уряду та усьому народу 
Хорватії та зазначив важливість подальшої підтримки.

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ САМІТ 
КРИМСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ 
УХВАЛИВ СПІЛЬНУ ДЕКЛАРАЦІЮ

 Перший парламентський саміт міжнародної 
Кримської платформи відбувся у Загребі 24 – 25 жовтня. 
До участі в заході були запрошені делегації з понад 50 країн 
та інституцій. Україна також запросила представників країн, 
які не є членами платформи, зокрема з Південної Америки, 
Африки й Азії.
 «За результатами проведення Першого 
Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи 
учасники ухвалили спільну декларацію», - інформує прес-
служба Верховної Ради України.
 Цією декларацією учасники саміту, зокрема, 
засуджують серйозні та систематичні порушення прав 
людини і зловживання на Кримському півострові, 
протиправну спробу рф та її проксі сфальсифікувати 
демократичні інструменти та механізми, такі як нещодавні 
так звані референдуми в регіонах України.
 Засуджують цією декларацією учасники саміту і 
тривалу мілітаризацію Кримського півострова рф та спроби 
незаконного вивезення викраденого українського зерна; 
перешкоди для реалізації прав і свобод судноплавства, 
відповідно до міжнародного права, і тривалу зміну 
демографічної структури в тимчасово захопленому 
Криму шляхом переселення росіян та видворення за межі 
півострова проукраїнських активістів.
 У декларації йдеться, що учасники саміту мають 
намір продовжувати політичну, дипломатичну, фінансову, 
гуманітарну та іншу підтримку України, відповідно до 
процедур та правової юрисдикції кожного учасника з метою 
відновлення територіальної цілісності України в межах її 
міжнародно визнаних кордонів, одночасно посилюючи тиск 
на росію для припинення нею тимчасового захоплення 
Криму.
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 Учасники саміту також мають намір реалізовувати 
на парламентському рівні рішення Установчого Саміту 
Міжнародної Кримської платформи шляхом консолідації 
спільних зусиль, у тому числі шляхом повної реалізації та 
зміцнення політики невизнання незаконної анексії Криму 
та співробітництва на міжнародних форумах і постійного 
посилення ефективності існуючих обмежувальних заходів 
щодо росії та готовності розглянути їхнє подальше 
розширення з дотриманням відповідних процедур та 
юрисдикції кожного учасника, якщо розвиток подій в Україні 
вимагатиме таких дій.
 Серед іншого, учасники саміту мають намір 
реалізовувати на парламентському рівні рішення 
Установчого Саміту Міжнародної Кримської платформи, 
шляхом консолідації спільних зусиль і шляхом сприяння 
регіональній безпеці та захисту свободи судноплавства, і 
поваги прав людини та міжнародного гуманітарного права; 
шляхом подолання негативного впливу тимчасової окупації 
Криму на економіку, культурні та освітні права українців та 
корінних народів, у тому числі корінних кримських татар, та 
на навколишнє середовище.
 Також вони збираються розглянути ефективні та 
скоординовані дії у сфері економіки і довкілля, спрямовані 

на пом’якшення наслідків тимчасового захоплення Криму; 
питання створення постійного міжпарламентського комітету 
Міжнародної Кримської платформи, який міг би надавати 
експертизу національним та міжнародним партнерам, 
інформувати як на національному рівні, так і на міжнародних 
майданчиках про реальну ситуацію у тимчасово захопленому 
Криму; закликати рф негайно припинити триваючі зусилля 
змінити демографічну структуру тимчасово захопленого 
Криму шляхом переселення російських громадян та 
відстоювати на національному рівні необхідну політичну, 
дипломатичну, гуманітарну, фінансову та іншу підтримку 
України - жертви агресії рф.
 Учасники саміту працюватимуть з міжнародними 
парламентськими асамблеями, такими як Європарламент, 
ПАРЄ, Парламентська Асамблея ОБСЄ, Парламентська 
асамблея НАТО, Парламентська асамблея Чорноморського 
економічного співробітництва та Арабський парламент, з 
метою ухвалення резолюцій на підтримку Парламентського 
саміту Міжнародної Кримської платформи як інструменту 
консолідації міжпарламентських зусиль, спрямованих 
на деокупацію Криму та міста Севастополь, а також - на 
відновлення територіальної цілісності України.

ВИСТУП ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УКРАЇНИ РУСЛАНА 
СТЕФАНЧУКА ПЕРЕД САБОРОМ 
РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ

 Після двосторонньої зустрічі зі спікером парламенту 
Горданом Яндроковичем у великій залі парламенту 
Хорватії, у вівторок 26 жовтня 2022 року, перед народними 
депутатами виступив голова парламенту України – Руслан 
Стефанчук.
 У зверненні на наступний день після участі у 
Першому парламентському саміті Кримської платформи 
Стефанчук подякував місту Загребу за «чудову організацію» 
та проведення, яке було «сміливим і відповідальним 
рішенням», прийнятим «найближчими та вірними друзями».
„25 лютого парламент Хорватії рішуче засудив російську 
агресію проти України, і це також говорить про міцні зв’язки 
між двома країнами, які одними з перших визнали одна 
одну. 5 лютого Верховна Рада однією з перших визнала 
незалежність України, а 11 грудня 1991 року визнала 
незалежність Хорватії“ – зазначив він. 
 Стефанчук подякував Хорватії за прийняття 25-
ти тисяч українських біженців та військову, гуманітарну і 
дипломатичну допомогу.
 Він вшанував пам’ять загиблих у Вітчизняній війні 
та підкреслив, що дві країни пережили болісний досвід 
агресії проти їхньої незалежності.
 «Для українців і хорватів однаково болісно б’ють 
дзвони Вуковара і Маріуполя, Бучі і Госпіча, Ірпіня і Ліпіка, 
Харкова і Дубровника, Волновахи і Пакраца, Гостомеля і 
Осієка», – сказав він. Він закликав депутатів вшанувати всіх 
загиблих хвилиною мовчання.
 Під час російської воєнної агресії українська 
інфраструктура була серйозно зруйнована, і країну очікує 
повна реконструкція, до якої також запрошені хорватські 
експерти.

 „Росія вчиняє масові військові злочини на території 
України“, - заявив він і закликав парламент визнати “військові 
злочини РФ на території України геноцидом українського 
народу”.
 „Офіційний Київ закликає Європу та світ 
запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії за її агресію 
проти України“, - Стефанчук повторив цей заклик до 
Хорватії.
 Готується створення Міжнародного трибуналу з 
військових злочинів РФ, скоєних на території України, і 
Стефанчук переконаний, що Хорватія допоможе в цьому.
 Він закликав Хорватію продовжувати 
впроваджувати успішну практику реабілітації українських 
військових у закладах охорони здоров’я та відпочинку 
українських дітей у Хорватії.
 За кілька тижнів Україна вшановуватиме пам’ять 
жертв Великого голоду в Україні через 90 років після цього 
злочину, і Стефанчуку відомо, що парламент розглядає 
ухвалення декларації про визнання Голодомору геноцидом.
“Важливо, щоб світова спільнота засудила цей тяжкий 
злочин комуністичного режиму проти українського народу”, 
- сказав він.
 Президент Стефанчук подякував Хорватії 
за попередню підтримку України в отриманні статусу 
кандидата на членство в Європейському Союзі та закликав 
Хорватію зробити все можливе, щоб допомогти їй на шляху 
до європейської та атлантичної інтеграції.

(м. Загреб, 26 жовтня 2022 року)
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АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ ТА СЕКРЕТАРІАТ 
ПАРЛАМЕНТУ ХОРВАТІЇ 
ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО 
СПІВПРАЦЮ

 Керівник Апарату Верховної Ради України - 
В’ячеслав Штучний та секретар парламенту Хорватії - 
Давор Орлович підписали 26 жовтня цього року, в Загребі, 
Меморандум про співпрацю.
 Документ підписаний з метою співпраці та передачі 
знань на європейську тематику.
 Меморандум передбачає зміцнення 
міжпарламентської дипломатії, посилення ефективності 
роботи парламентів, особливо щодо гармонізації 
українського законодавства з «acquis» (stečevina prava) 
Європейського Союзу, а також посилення міжінституційного 
діалогу з метою досягнення спільних інтересів на 
європейському та міжнародному рівнях.
 Згідно з документом, Апарат Верховної Ради України 
та Секретаріат Хорватського парламенту співпрацюватимуть 
у рамках партнерства, передаючи знання, досвід та 
кращі практики щодо організації роботи парламентів та 
парламентського контролю в сфері європейської інтеграції, 
адаптації та гармонізації національного законодавства із 
законодавством Європейського Союзу. Також відбудеться 
співпраця у сфері планування та реалізації заходів щодо 
посилення експертних служб парламентів та проектів 
посилення ролі парламентів тощо.
 Крім того, Меморандумом передбачено, що 
сторони розвиватимуть взаємне співробітництво в 
обміні інформацією та передачі професійного досвіду 
парламенту Хорватії у зв’язку з процесом вступу України до 
Європейського Союзу; у популяризації ролі національних 
парламентів у процесі євроінтеграції та спільній реалізації 
відповідних проектів міжнародного інституційного 
співробітництва Європейського Союзу та проектів технічної 
допомоги. / Rada.gov.ua

АНСАМБЛЬ «ВЕРХОВИНА» 
ВИСТУПИВ ПЕРЕД 
ПАРЛАМЕНТАРЯМИ ХОРВАТІЇ

Політика, підкріплена культурою.

 Сьогодні, 26 жовтня 2022 року, у столиці Хорватії, 
місті Загреб відбулись завершальні заходи парламентського 
саміту України «Кримська платформа». Після політичної 
промови Голови Верховної Ради України Руслана 
Стефанчука, свою пісенну програму представили артисти 
Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю 
«Верховина». Це було гідне представлення культурної 
України. А виконання колективом легендарної «Червоної 
калини», викликало справжній патріотичний захват у 
глядачів та всіх присутніх в залі.
 В межах саміту, 26 жовтня, мала місце зустріч 
Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука 
з Головою Сабору Республіки Хорватія Горданом 
Яндроковичем та парламентарями Хорватії. Наприкінці 
промови українського парламентаря відбувся виступ 
Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю 
України «Верховина», який зірвав бурхливі овації присутніх.
„Після успішно завершеного саміту Кримської платформи 
та візиту дорогого друга Руслана Стефанчука, - Голови 
Верховної Ради України, ми прийняли в Хорватському 
парламенті Прикарпатський ансамбль пісні і танцю України 
«Верховина». Підтримуємо Україну! Слава Україні!, – 
прокоментував Голова Сабору Республіки Хорватія, 
Гордан Яндрокович на власній сторінці у соціальній мережі 
Фейсбук.
 Нагадаємо, днями у хорватському місті Ловран 
відкрили пам’ятний знак, присвячений видатному 
українському письменникові, мислителю та політичному 
діячу Івану Франку.
 На запрошення Надзвичайного і Повноважного 
Посла України в Республіці Хорватія Василя Кирилича 
участь у заході взяла делегація з Дрогобича, яку очолив 
міський голова Тарас Кучма та Заслужений Прикарпатський 
ансамбль пісні і танцю України «Верховина». (26/10/2022)

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УКРАЇНИ РУСЛАН 
СТЕФАНЧУК ОБГОВОРИВ ІЗ 
ХОРВАТСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ 
ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ У 
СФЕРІ ГУМАНІТАРНОГО ТА 
ВІЙСЬКОВОГО РОЗМІНУВАННЯ

 Про це спікер українського парламенту повідомив у 
Фейсбуці.
 Він розповів, що під час свого перебування у 
Загребі, він ознайомився з можливостями Хорватії у 
сфері гуманітарного та військового розмінування. За його 
словами, Хорватія має унікальний досвід у зазначеній сфері. 
Стефанчук зазначив, що роботизовані та автономні системи, 
які виробляють на підприємстві в хорватській столиці, здатні 
знешкоджувати наземні міни та розміновувати території.

 “Обговорив питання взаємодії України та Хорватії у 
цій сфері. Нам дуже важливо мати спеціальне обладнання 
і техніку, аби очищувати звільнені українські землі від 
російських мін”, – резюмував Голова ВРУ.
 Як повідомлялося, близько 300 тисяч 
квадратних кілометрів території України забруднено 
вибухонебезпечними предметами. 
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ВЛАДИКА МІЛАН СТІПІЧ 
ПРИЙНЯВ ПОСЛА ХОРВАТІЇ 
В УКРАЇНІ

 У понеділок, 7 листопада 2022 р., в єпископському 
палаці в Крижевцях, єпископ Крижевський монс. Мілан 
Стіпіч прийняв Посла Республіки Хорватія в Україні - пані 
Аніцу Джаміч. Єпископ Мілан Стіпіч та Посол Хорватії в 
Україні Аніца Джаміч обговорили важку ситуацію громадян 
України у нав’язаній їм війні та різні форми можливої 
співпраці для допомоги найбільш вразливим. Крижевацька 
єпархія через свій єпархіальний Карітас, а також у співпраці 
та за допомогою Асоціації «Добре – добрим» «Do-
Do» з Великої Горіци, наразі допомогла Україні різними 
способами на суму понад 28 мільйонів кун. Таким чином, 
гуманітарну допомогу було доставлено до кількох лікарень 
та монастирів, де проживають українські біженці. У Хорватії 
Крижевська єпархія за підтримки своїх священиків і Карітаса 
опікувалася численними родинами українців у вигнанні, 
організовувала душпастирство та благодійну допомогу 
в місцях їхнього проживання в Хорватії, від Славонії до 
Далмації, допомагала багатьом священикам Української 
Греко-Католицької Церкви та Мукачівський єпархії в цих для 
них дуже важких умовах. Посол Аніца Джаміч подякувала 
за все та висловила підтримку всім проектам і діям єпархії 
щодо догляду за біженцями. З нагоди візиту до єпископа 
Стіпіча пані Посол відвідала собор Святої Трійці та музей у 
єпископському палаці.

ПЕРША БАЛКАНСЬКА ЗУСТРІЧ 
ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ – 
«РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ 
ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО 
ВТОРГНЕННЯ РФ В УКРАЇНУ»

 19 листопада 2022 року у м. Скоп‘є, відбулася 
Перша балканська зустріч закордонних українців під назвою 
«Роль української громади під час повномасштабного 
вторгнення рф в Україну. Виклики, які долає українська 
громада у державах перебування». У ній взяли участь 
керівники закордонних українських організацій: Голова 
Спілки українських організацій Болгарії «Мати Україна» 
Олена Коцева,  Голова Асоціації «Українсько-Грецька 
Думка» Галина Маслюк та Голова Українського культурно-
освітнього центру «Берегиня» Оксана Козій, Голова Громади 
українців імені Лесі Українки Олександр Урбанович,  Голова 
Національної ради української національної меншини 

Республіки Сербія Микола Ляхович,  Заступник Голови 
Української громади м. Загреб Борис Гралюк,  Директорка 
Української Асоціації «Добра Справа» у Чорногорії Ірина 
Кучма. 
 До учасників Першої балканської зустрічі 
закордонних українців також звернулися регіональний 
віцепрезидент Світового Конґресу Українців пан Павло 
Садоха, Директорка Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв‘язків з діаспорою, пані Ірина Ключковська, представник  
Світового Конґресу Українців в Україні пан Сергій Касянчук, 
засновниця Аналітичного центру балканських досліджень 
ex-Yu пані Катерина Шимкевич. 
 Посол України в РПМ Лариса Дір зазначила щодо 
необхідності активізації громад закордонних укравнців з 
метою реалізації таких завдань:

• проведення заходів, спрямованих на підтримку 
європейської та євроатлантичної інтеграції України 
з метою якнайшвидшого набуття нею членства в 
ЄС та НАТО;

• проведення заходів та звернення до керівництва 
держав перебування стосовно визнання 
Голодомору 1932-1933 років в Україні, а також 
дій рф під час триваючої збройної агресії проти 
України, геноцидом Української нації;

• продовження роботи зі збору та відправлення в 
Україну гуманітарної допомоги українцям;

• продовження започаткування функціонування 
суботніх і недільних українських шкіл/класів з 
метою збереження української мови, підтримання 
українських традицій, вивчення історії України.

 
 До учасників Першої балканської зустрічі 
закордонних українців також звернувся Посол України в 
Республіці в Сербія Володимир Толкач.
 У ході зустрічі представники закордонних 
українських організацій   виступили з промовами та 
поділилися досвідом своєї праці в державах перебування, 
зокрема щодо здійснення інформаційних кампаній проти 
московської пропаганди, підтримки України і надання 
гуманітарної допомоги, надання допомоги тимчасово 
переміщеним особам, функціонування суботніх та недільних 
шкіл.
 За результатами проведеної Першої балканської 
зустрічі закордонних українців було підписано Спільну заяву, 
у якій йдеться про пріоритети, спрямовані на об‘єднання 
зусиль у просуванні інтересів України та українців в місцях 
їхнього проживання та тимчасового перебування.

МІЖНАРОДНИЙ КНИЖКОВИЙ 
ЯРМАРОК «ІНТЕРЛІБЕР» У 
ЗАГРЕБІ

 44-й Міжнародний книжковий ярмарок «Інтерлібер» 
проходив з 8 по 13 листопада. На 13-ти тисячах квадратних 
метрів павільйонів 5, 6, 7 і 7а Загребського ярмарку було 
представлено 296 експонентів із 15-ти країн світу, цього року 
серед них у фокусі Україна та Сербія у своїй преміальний 
програмі.
 Інтерлібер є центральним місцем для просування 
книг, письменників, читань, знань і науки. Ярмарок, що 
об’єднує найважливіші видавництва та книжкові магазини, 
і за ці роки він став одним із культових і провідних 
ярмарків у Республіці Хорватія з чіткою місією виховання 
культури читання. Особливого шарму Інтерлібру надала 
щоденна багатогодинна програма, яка включала виступи 
гостей, хорватських  та зарубіжних авторів у 6-му та 7-му 
павільйонах.
 Цього року, крім Хорватії, експоненти були з 
Австрії, Боснії та Герцеговини, Франції, Ірландії, Італії, 
Угорщини, Нідерландів, Німеччини, США, Словенії, Сербії, 
Швеції, Швейцарії, Великої Британії та Північної Ірландії. У 
Європейський рік молоді для молоді підготували спеціальну 

програму, яка, окрім промоцій книжок, включала майстер-
класи з графіті, музичну програму, вікторини та різноманітні 
освітні програми. Преміальна програма проводилася з 
акцентом на авторів з України та Сербії.
 Програма «Україна у фокусі» реалізована у 
співпраці Едіції Божічевіч та за підтримки Міністерства 
культури та ЗМІ. Це «відповідальна ініціатива, яка підкреслює 
важливість міжкультурного обміну також і на мовному рівні». 
У програмі була присутня українська письменниця Гаська 
Шиян. Важливе місце мала презентація нового хорватсько-
українського словника. Окрема панель «Секс і Україна» 
була присвячена ролі жінки в українському суспільстві.
 Окрім України, Сербія також у центрі уваги цього 
року з програмою, що просуває твори сучасних сербських 
авторів – художню літературу, поезію та нон-фікшн.
 Нагадаймо про «динамічний постпандемічний» 
Інтерлібер, який «не просто велика книжкова крамниця, 
але надихаюче місце для розширення кругозору». В рамках 
Інтерлібру відбулося традиційне вручення нагороди «Перо 
Кочіча».
 Ярмарок проходив під патронатом Міністерства 
культури та ЗМІ та за підтримки мера Загреба - Томіслава 
Томашевича, який також офіційно відкрив його у вівторок, 8 
листопада, у павільйоні 7.
 Цього року «Інтерлібер» також розширив свою 
кейтерингову пропозицію в напрямку сучасної концепції, 
яка привозить фуд-траки з делікатесами вуличної їжі та 
десертами за популярними ярмарковими цінами на шість 
локацій відкритого та закритого простору.
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УКРАЇНА У ФОКУСІ:  ГАСЬКА 
ШИЯН «ЗА СПИНОЮ»

 На Інтерлібрі в рамках програми «Україна у фокусі» 
презентували роман української письменниці Гаськи Шиян 
«За спиною».
 Молода українська письменниця своїм другим 
романом «За спиною» вже пробилася на саму вершину 
сучасної української літератури.
 Роман вийшов у 2019 році й одразу отримав 
Європейську літературну премію. Вона розповідає про 
становище жінки під час війни, зокрема про становище 
молодої української жінки на зорі війни 2014 року на Донбасі.
 Про роман, його рецепцію та значення для 
сучасної української та сучасної європейської літератури 
розповіли письменниця Гаська Шиян, перекладачка Дарія 
Павлешин та редактор Йосип Іванович, модерувала Марія 
Андріяшевич.
 Гаська Шиян народилася 1980 року у Львові. 
Вивчала класичну філологію у Львівському університеті. 
Займається письменництвом, перекладом та фотографією. 
Вона є співвласницею книжкового магазину в рідному місті 
та автором відомого блогу.
 З Тілем Шульцем вона започаткувала майстерню 
творчого письма під назвою «Історія на один вихідний».
 Він активно виступає за підвищення прозорості 
державних закупівель книжок і підручників в Україні. Її 
перший роман «Hunt, doctor, hunt!» вийшов у 2014 році, 
і більшу частину твору вона написала на мобільному 
телефоні, перебуваючи в лікарні.
 Своїм другим романом «За спиною» (Edicie 
Božičević, 2021) вона привернула увагу громадськості та 
отримала Європейську літературну премію 2019 року.
Зараз живе і працює в Брюсселі.

24 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ 
В ПРИМІЩЕННІ БУДИНКУ 
ЖУРНАЛІСТІВ У ЗАГРЕБІ 
ВІДБУВСЯ СЕМІНАР РАДИ У 
СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНИХ 
МЕНШИН

 Організований Радою у справах національних 
меншин 24 листопада 2022 року, в приміщенні Будинку 
журналістів у Загребі, відбувся семінар щодо інтерактивного 
методу подання заявок на програму культурної автономії 
національних меншин через Інтернет на 2023 рік та річні 
звіти про виконання програми та витрачання коштів 
Державного бюджету за 2022 рік. У семінарі взяло участь 
близько ста членів асоціацій та установ національних 
меншин, які співфінансуються з Державного бюджету 
Республіки Хорватія через Раду у справах національних 
меншин. Метою семінару було ознайомити присутніх 
представників асоціацій та інституцій з підготовкою 
програмних пропозицій, які подаються на публічний конкурс 
співфінансування, а також з підготовкою звітів про роботу 
та реалізацію програми, тобто, фінансових звітів про 
витрачання виділених коштів. Президент Ради національних 
меншин - Александар Толнауер розповів про становище 
національних меншин у Республіці Хорватія, роль Ради 
національних меншин та збільшення коштів на програми 
культурної автономії у 2023 році. Радник у професійній 
службі Ради національних меншин Іда Баліч виступила з 
презентацією щодо інтерактивного способу подання заявки 
на програму культурної автономії через Інтернет на 2023 
рік з посиланням на помилки, які найчастіше виникають 
на практиці. Заступник голови професійної служби ради - 
Тібор Варга представив присутнім представників асоціацій 
та інституцій, які відгукнулися на Публічний заклик щодо 
інтерактивного подання річних звітів за минулий 2022 
рік. До присутніх на семінарі звернувся Володимир Білек, 
член Ради національних меншин, представник чеської та 
словацької національних меншин у парламенті Хорватії.

ЗАПАЛЕННЯ СВІЧОК ТА 
ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ 
В УКРАЇНІ ПЕРЕД ПАМ’ЯТНИКОМ 
ТАРАСУ ШЕВЧЕНКУ НА ВУЛИЦІ 
УКРАЇНСЬКІЙ У ЗАГРЕБІ

 Перед пам’ятником Тарасу Шевченку виступив 
депутат Хорватського парламенту - Марко Міланович Літре, 
який у четвер, 24.11. 2022 року у парламенті Хорватії вже 
вдруге виступив із промовою про Голодомор 1932-1933 
років в Україні.
 З цієї нагоди він звернувся до парламентарів із 
проханням включити, обговорити та прийняти до порядку 
денного засідання парламенту Хорватії  «Декларацію 
про Голодомор 1932/1933 років в Україні як акт геноциду 
українського народу”.
 У суботу, 26 листопада 2022 року, члени УКПТ 
«Кобзар» Загреб запалили свічки перед меморіалом Тараса 
Шевченка в Загребі та вшанували хвилиною мовчання всіх 
жертв Голодомору 1932/1933 років в Україні, а також усіх 
жертв війни в Україні.
 Після цього в учительській залі Старої Загребської 
школи у Загребі, відбулася Академія - виступ-лекція Славка 
Бурди та Джури Відмаровича на тему: «89-ті роковини 
Голодомору 1932/1933 в Україні – акт геноциду проти 
українського народу “.
 У цьому ж приміщенні також відбувся показ фільму 
Тараса Каляндрука «Брати» про Голодомор та свідчення 

вцілілих свідків геноциду в Україні. Серед іншого у фільмі 
згадується вчинок львівського митрополита Андрея 
Шептицького, його звернення та пастирське послання у 
1933 році, в якому він закликав усіх християн молитися 
за жертв великого голоду в Україні та збирати гуманітарну 
допомогу для українського народу.
 У радянській Україні наш народ помирає страшною 
голодною смертю, яка була штучно викликана та нав’язана 
репресивним тоталітарним комуністичним режимом на чолі 
з сумнозвісним Йосипом Сталіним та його помічниками. 
Дізнавшись про пастирське послання і звернення 
львівського митрополита Андрея Шептицького, того ж 1933 
року в загребському співсоборі св. Кирила і Методія на 
Горньому граді збираються перший раз загребські українці, 
які бажають допомогти своєму народові на батьківщині 
Україні. Проти українців чиниться злочин геноциду, люди 
гинуть у муках найстрашнішої смерті, - від голоду. Було 
це 29 жовтня 1933 року, коли відбулася Служба Божа та 
панахида за всіх жертв Голодомору в Україні. На Літургії 
співав хор греко-католицької семінарії.
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 У незалежній і суверенній Хорватії у 1993 році, у 
60-ту річницю Голодомору 1932/1933 в Україні, українці 
Загреба разом зі своїми хорватськими друзями провели 
у великій залі музею «Мімара» вшанування 60-ї річниці 
Голодомору 1932/1933 в Україні. Відтоді щороку у Хорватії, 
а зокрема, в Загребі відзначається День пам’яті жертв 
Голодомору – геноциду українського народу.
 Цього 2022 року в Загребі, Осієку, Рієці, Спліті та 
інших місцях відбулося кілька пам’ятних заходів, відбулися 
Богослужіння та панахиди, а також численні лекції, 
демонструвалися фільми, вдруге відбулася промова в 
парламенті Хорватії.
 У всіх цих місцях, окрім вшанування пам’яті 
про жертв  Голодомору, представники українців Хорватії 
закликали хорватський парламент приєднатися до 
парламентів багатьох країн, які засудили Голодомор 
1932/1933 років в Україні як акт геноциду проти українського 
народу. Про все це писали і говорили хорватські ЗМІ, преса 
та випуски новин Хорватського радіо і телебачення. (Загреб, 
26 листопада 2022 р.)

МІЖНАРОДНА НАУКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ З НАГОДИ 20-Ї 
РІЧНИЦІ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНУ ПРО 
ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

 З нагоди двох десятиліть з моменту набрання 
чинності Конституційного закону про права національних 
меншин 1-го та 2-го грудня 2022 року відбулася 
міжнародна наукова конференція про перші двадцять 
років Конституційного закону про права національних 
меншин. Подія організована Офісом віцепрезидента уряду, 
Радою у справах національних меншин, Управлінням 
з прав людини та прав національних меншин, а також 
юридичними факультетами в Загребі, Рієці, Спліті та Осієку. 
На конференції, що відбулася в готелі Westin у Загребі, 
члени академічної спільноти та учасники імплементації 
Конституційного закону про права національних меншин 
представили сім панелей на теми, пов’язані зі стандартами 
захисту національних меншин, які забезпечуються 
Республікою Хорватія через її правові та інституційні 
рамки. Враховуючи той факт, що цей період також був 
позначений численними викликами в реалізації політики 
меншин, програма конференції була зосереджена на 
проблемах, сформульованих минулим досвідом, і підходах 
до них. Президент Ради національних меншин Александар 
Толнауер виступив на панелі з питань права національних 
меншин на доступ до публічних засобів масової інформації, 
де він особливо підкреслив проблему недостатнього 
представлення програм, призначених для представників 
національних меншин, у загальній програмі Хорватії. 
Прем’єр-міністр Андрей Пленкович звернувся до учасників 
міжнародної наукової конференції з вітальним словом, 
відзначивши, що Республіка Хорватія досягла високого 
рівня захисту прав національних меншин, і нагадав, 
що саме Конституційний закон про права національних 
меншин дозволив представникам меншин зробити власний 
внесок у розвиток хорватського суспільства, толерантності, 
плюралізму та рівності. Генеральний секретар Ради Європи 
- Марія Пейчинович Бурич зазначила, що за останні 20 
років Хорватія зробила значний внесок у просування та 
захист прав людини, демократії та верховенства права. 
Вона наголосила на необхідності додаткових заходів щодо 
підвищення обізнаності про історичну присутність меншин, 
боротьби з сегрегацією в освіті, покарання за історичний 
ревізіонізм та риторику проти меншин у публічних виступах. 
Віцепрезидент Уряду Республіки Хорватія з прав людини 
- Аня Шимпрага висловила своє задоволення виконанням 
Конституційного закону про права національних меншин 
протягом двох десятиліть, але також вказала на відсутність 
політичної волі в його реалізації на місцевому рівні. До 
учасників зустрічі звернулися голова парламентського 
комітету з прав людини та прав національних меншин - 
Мілорад Пуповац, голова Конституційного суду - Мірослав 
Шепарович, декани юридичних факультетів Загреба, 
Рієки, Спліта і Осієкa, а також численні експерти, члени 

академічної спільноти, уряд і Хорватська асамблея.
 У другий день конференції, 2 грудня 2022 
року, у парламенті Хорватії відбулося святкування 20-ї 
річниці набрання чинності Конституційного закону про 
права національних меншин. З вітальним словом до 
присутніх звернувся Голова парламенту Хорватії - Гордан 
Яндрокович, у якому підкреслив конструктивний та 
великий внесок представників національних меншин у 
розбудову сучасної хорватської держави та суспільства. Він 
зазначив, що в умовах зростання популізму, радикалізації 
та соціальної поляризації реалізація прав представників 
національних меншин є важливою передумовою для 
стабільності, демократизації та прогресу суспільства. 
У своїй промові президент Ради національних меншин 
Александар Толнауер зазначив, що права меншин не є 
додатковими правами, а запроваджуються як засіб, за 
допомогою якого меншини можуть користуватися такими ж 
правами, як і всі інші громадяни, і наголосив, що й надалі 
Рада займатиметься питанням визнання набутих прав 
національних меншин, які ще не вирішені. З промовами 
виступили також: віцепрезидент парламенту Хорватії - Фуріо 
Радін, голова парламентського комітету з прав людини та 
прав національних меншин - Мілорад Пуповац, президент 
клубу національних меншин у парламенті Хорватії - 
Володимир Білек, заступниця жупана з числа представників 
чеської національної меншини Бєловарсько-Білогорської 
жупанії - Таня Новотні Голубіч і мер муніципалітету Борово  
- Зоран Бачанович. У святкувані  взяли участь посли країн 
походження національних меншин у Республіці Хорватія, 
представники парламенту Хорватії, представники рад та 
представники національних меншин, а також асоціацій та 
установ національних меншин.

MІЖНАРОДНА РАДА ПРИ 
ОМБУДСМЕНІ ОБ’ЄДНАЄ 
ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ЗА 
КОРДОНОМ

 Наступного року під егідою Уповноваженого з прав 
людини при Верховній Раді України має запрацювати нова 
дорадча структура – Міжнародна рада українців. Її головним 
призначенням стане координація зусиль у допомозі 
українцям, які внаслідок російської агресії опинилися за 
кордоном, між владою України, українськими організаціями 
та владними структурами в країнах тимчасового 
перебування українських громадян.
 Про те, чим цей проєкт відрізнятиметься від 
організацій українців за кордоном, і чи не стане новим 
елементом певної конкуренції між ними, Укрінформу 
розповіла радник Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, координатор Міжнародної ради українців 
Ганна Крисюк.

 Всі організації і структури українців, які є по світу, 
включаючи СКУ, СКУМО та інші, створені саме для того, 
щоб представляти інтереси українців, допомагати їм 
відстоювати свої права. Міжнародна рада українців має 
намір не конкурувати, але допомогти цим організаціям, 
зокрема, у запровадженні прямої взаємодії з державою 
Україна. Це не завжди просте завдання, оскільки в країні 
точиться війна. Ці організації представляють близько 20 
мільйонів українців по усьому світу, але є питання, рішення 
для яких вони просто не можуть знайти на рівні неурядових 
організацій.
 Але в рамках Міжнародної ради при омбудсмені 
України з прав людини вони всі об’єднаються. Це саме 
об’єднання, де не буде президентів, навіть формального 
голови не буде. На цьому етапі мені як раднику 
Уповноваженого з прав людини доручено сформувати 
цю Раду, щоб всі в ній були рівноправними, мали рівні 
можливості. Завдання та структуру ми маємо намір 
обговорити невдовзі, ймовірно, в режимі онлайн конференції. 
Але вже зараз зрозуміло – це буде координаційний орган, 
який допомагатиме цим організаціям у наданні допомоги 
українцям у тих випадках, коли вони просто не можуть 
достукатися до владних структур як в Україні, так і в країнах 
перебування.
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 Ще одна перевага – до роботи Ради зможуть 
долучатися не лише вже відомі українські організації, але 
й окремі люди, які мають вплив, досвід, правову освіту, і 
можуть допомагати українцям, але не належать до жодної з 
існуючих організацій.
 До того, варто враховувати, що наразі велика 
кількість українців внаслідок російської агресії опинилися 
за кордоном. Відповідно перевантажені наші консульські 
установи, де працює відносно невелика кількість людей. Ми 
маємо намір зменшити таке навантаження.

КОНФЕРЕНЦІЯ «QUO VADIS, 
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДО 
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ?»

 У Новому Саді 10 грудня 2022 р. відбулася 
конференція “Quo Vadis, українська громадо Південно-
Східної Європи?“, у якій взяло участь близько 40-а учасників 
із 9-ти країн Європи. Головні теми конференції: вплив війни в 
Україні та співпраця з державними структурами і підвищення 
активностей української громади; захист прав українських 
громад, ламання стереотипів та сприяння її позитивному 
іміджу; ЗМІ, поширення дезінформації та боротьба з 
пропагандою i посилення регіонального співробітництва та 
культурної дипломатії з метою впровадження нових програм 
та проектів.

 У конференції брали участь: керівництво 
Європейського Конґресу Українців та лідери українських 
організацій та об`єднань, представники громадянського 
суспільства  з Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, 
Угорщини, Чехії, Словаччини, Словенії, Чорногорії і України.
 Акцію організаційно забезпечило Товариство 
української мови, літератури і культури “Просвіта“ (Новий 
Сад), Європейський Конґрес Українців (партнер) та 
Фундація Конрад Аденауер Сербія (спонсор проекту). 
 Обговорено вплив російської війни в Україні на 
співпрацю з державними інстутиціями регіону, захист прав 
українських громад та ламання сучасних стереотипів, 
боротьбу з пропагандою, посилення регіонального 
співробітництва та культурної дипломатії, ситуацію біженців 
з України в регіоні.

• ЕКУ наголосив на необхідності реалізації проектів 
в рамках регіональних європейських платформ 
членів та прихильників організації. 

• ЕКУ отримав пропозицію співпрацювати з 
новоствореною платформою у протидії пропаганді 
та поширених стереотипів у Сербії. 

• Представники конференції (Угорщина, Сербія, 
Хорватія) домовились про реалізацію конкретних 
проектів для посилення культурної дипломатії в їх 
країнах. 

• ЕКУ оцінив співпрацю з Центром Безпеки та 
співпраці в Україні.

• ЕКУ отримав пропозицію від двох організацій 
(Словенія, Хорватія) стати асоційованими членами 
організації. 

• ЕКУ отримав пропозицію тісніше співпрацювати 
з новоствореною організацією «Добра справа» у 
Чорногорії.   

СВЯТКУВАННЯ СВЯТОГО 
МИКОЛАЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ТА КРИЖЕВАЦЬКИХ ДІТЕЙ У 
КРИЖЕВЦЯХ

 У Неділю Карітаса та Неділю Святих Праотців 
Христових за греко-католицьким календарем, 11 грудня 
2022 року, у Крижевцях відбулася духовно-благодійна 
програма, яка зібрала численних біженців з України, які 
зараз проживають в районі північно-західної Хорватії, а 
також об’єднала дітей з Крижевців. Для цієї події спеціально 
була обрана неділя Карітаса, яка цього року припадає 
саме на неділю між святом св. Миколая за Григоріанським 
та Юліанським календарем, за якими відзначають 
свята українці. У соборі Пресвятої Трійці Крижевацький 
єпископ Мілан Стіпіч відслужив архієрейську літургію св. 
Йоана Золотоустого у співслужінні греко-католицьких та 
римо-католицьких священиків, серед яких був директор 
хорватського Карітасу о.Томіслав Главнік. У своїй проповіді 
владика Мілан наголосив, що дарувати та ділитися радістю 
є справжньою християнською чеснотою, яку особливо 
символізує святий владика Миколай, і яка і сьогодні багато 
значить для людей, які страждають і найбільше потребують 
радості та солідарності, “як наші українські брати, які втекли 
зі своїми численними дітьми з охопленої війною батьківщини 
і знайшли притулок серед нас”.

 На Літургії співало два хори: Хор собору Святої 
Трійці та Екуменічний чоловічий хор зі Словенії. Після літургії 
в залі Центру Фоколяре «Маріаполі» відбулася відповідна 
програма для дітей, які зібралися. Відбулися концерти та 
вистави, в яких взяли участь дитячий хор «Крісталічі», 
молоді українці із Загреба, музична родина Мудриків та діти 
з Дому св. Марка Крижевчанина з Крижевців.
 Кульмінацією програми став прихід св. Миколая 
та роздача понад 400 подарункових пакунків. Усі присутні 
продовжили спілкування за традиційною українською 
стравою «борщем». Цю радісну зустріч спільно організували 
Крижевська єпархія, Хорватський Карітас і Карітас 
Крижевської єпархії, Асоціація «Добро добрим» з Крижевців 
та Управління культури Крижевської єпархії.

МОЩІ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ 
ВЕЛИКОГО - В ПАРАФІЯЛЬНІЙ 
ЦЕРКВІ СВЯТИХ КИРИЛА І 
МЕТОДІЯ В ЗАГРЕБІ - 
ГОРНІЙ ГРАД

 У суботу, 10 грудня 2022 року, у греко-католицькому 
співсоборі св. Кирила і Методія в Загребі урочисто поклали 
мощі святого Василія Великого, які сотні років тому 
подарував Греко-Католицькій Церкві в Хорватії кардинал 
святий Роберт Беллармін.
 Чин покладання мощі-реліквії в спеціально 
підготовлене місце в церкві з іконою св. Василія відбувся на 
початку архієрейської літургії, яку відслужив Крижевацький 
єпископ Мілан Стіпіч у співслужінні загребського пароха, 
керівника греко-католицької семінарії та єпископського 
вікарія о. Даніеля Вранешича, соборного пароха з Крижевців 
і духовника семінарії о. Михайла Симуновича і численних 
греко-католицьких та римо-католицьких священників, а 
також диякона отця Антонія Паїча.

 Літургію, яку транслювало телебачення Lauda-
to, співало три хори: Кирило-Методіївський у чоловічому 
та мішаному складі та молодіжний хор, в якому брали 
участь богослови семінарії, члени Лицарського чину св. 
Могили Єрусалимської, сестри василіянки, жумберчани в 
національних строях та численні віряни.
 У своїй проповіді єпископ Стіпіч зазначив, що до 
появи нинішнього храму св. Кирила і Методія існувала 
менша церква, присвячена св. Василію Великому, “гідно і 
справедливо є  щоб його святі мощі були в цій церкві”.
 Святий Василій Великий народився у 329 році в 
Кесарії, у провінції Каппадокії, в родині святих, заможних 
і богобоязливих батьків Василія та Емілії. З цього роду 
походили кілька святих, серед них брат Василя св. Григорій 
Нісенський та сестра св. Макрина. Освіту здобув у Новій 
Кесарії, Константинополі та Афінах. Він побував у Єгипті, 
Сирії, Месопотамії та Палестині, щоб побачити, як там 
живуть ченці. Після повернення він продав успадковане від 
батька майно і роздав його бідним, а сам пішов у провінцію 
Понт і побудував монастир у горах біля Чорного моря.
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 Для багатьох монахів Василій написав Обширні 
й Короткі Правила, які й сьогодні є джерелом правил 
чернечого життя на всьому християнському Сході. У 
364 році він був висвячений на священика, а в 370 році 
- обраний єпископом Кесарії. Поруч із резиденцією він 
збудував заїжджий двір для мандрівників та іноземців і 
лікарню. Протягом усього життя він вів велику боротьбу з 
єретиками-аріанами. Помер 1 січня 379 року. Символічно в 
цей день візантійська церква відзначає його свято. Василь 
написав багато богословських, апологетичних, чернечих і 
юридичних творів. Він також склав літургію, яка служиться 
кілька разів на рік. “Його шанують Схід і Захід як одного з 
найбільших богословів і отців Церкви”, - сказав єпископ 
Стіпіч, описуючи насичене життя Василія.
 «У час, в якому живе цей наш світ, слова цього 
великого єпископа і отця діють на нас, як цілющий бальзам. 
Сьогодні весь світ зосередився на задоволенні гедоністичних 
потреб, а Бог викинутий із норм життя; люди, які відстоюють 
цінності зазнають знущань та принижень. Складається 
враження, що повільно й неухильно наближається час, коли 
щирі учні Христа будуть переслідувані і зможуть жити своєю 
вірою тільки у катакомбах. Однак нашим завданням на 
цьому  світі є постійно і всюди поширювати Христову новину 
про спасіння і відкуплення, щоб увесь світ пізнав Його. 
Цей великий святий також є нашим великим заступником, 
помічником і провідником у нашому духовному та 
апостольському житті, а також прикладом як мужньо і щиро 
жити Євангелієм», – наголосив владика Мілан.
 Наприкінці літургії віряни приклонилися до святих 
мощей та були помазані святим миром. Церква вшановує 
святого Василія особливими літургійними піснеспівами, які 
підсумовують всю його велич: «По всій землі розійшлася 
твоя проповідь, і вона прийняла твоє слово, яким ти навчав 
того, що приємне Богу. Ви пояснили суть речей, прикрасили 
людські звичаї. Царственний священику, преподобний отче 
Василію, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші!» 
(Тропар, глас 1.) «Ти явив себе непохитною основою Церкви, 
навчаючи всіх людей безпечно панувати над собою, що й 
утвердив твоїм навчанням, світло з неба, преподобний отче 
Василію!» (Кондак, глас 4).   

У ПРИМІЩЕННІ  TОВАРИСТВА 
ПИСЬМЕННИКІВ ХОРВАТІЇ В 
ЗАГРЕБІ  ВІДБУЛАСЯ ПРОМОЦІЯ 
КНИГИ СЕРГІЯ БУРДИ «ІСТОРІЯ 
УКРАЇНИ»

 13 грудня 2022 року, у приміщенні  Товариства 
письменників Хорватії відбулася промоція книги Сергія 
Бурди «Історія України», написаної хорватською мовою.
На початку презентації всіх присутніх привітав президент 
Товариства письменників Хорватії - Златко Кріліч, 
хорватський письменник, кіно та телесценарист. 
 У зв’язку з агресією Російської Федерації проти 
України зріс інтерес до інформації про український народ 
та його історію. Книга журналіста та хорватського українця 
Сергія Бурди представляє історію України з точки зору 
українців, що є новизною, зважаючи на те, що історія 
України довгий час залишалась,  здебільшого, спотворена 
через російську імперську призму. Це одна з найскладніших 
тем для дослідження на європейському континенті.

 Книга журналіста Сергія Бурди «Історія України» 
є піонерською працею в Хорватії та сусідніх областях. У 
книзі в доступній публіцистичній формі з’ясовуються хибні 
трактування української історії, які розглядалися через  
російську іиперську призму. Книга проливає світло на 
складні відносини між українським і російським народами, 
які принципово дуже різні і ніколи не були єдиним народом, 
як це часто трактували. Колись найчисельніша слов’янська 
нація, українці лише в 1991 році встановили власну 
незалежність, якій знову загрожує російське вторгнення,  у 
2022 році.
 Книгу Сергія Бурди «Історія України» презентували 
хорватський письменник і редактор книги - Божидар Петрач, 
хорватський письменник, історик, дипломат і політик д-р 
проф. - Джуро Відмарович, який написав передмову, та 
історик д-р проф. - Томіслав Галович.

 «Таких книжок небагато, але багато необізнаних 
громадян, які залишилися розгублені і не знають, що 
відбувається насправді, тому іноді, замість правди 
сприймають дезінформацію. Книга молодого автора Сергія 
Бурди призначена для культурного, але також і для широкого 
загалу, і пропонує точне представлення історії України», 
– сказав Джуро Відмарович, - президент Товариства 
хорватсько-української дружби та один із рецензентів книги.
Історія України подана в книзі у зрозумілий для кожного 
спосіб і охоплює тривалий період від передісторії 
українського народу через сталінський терор до сучасної 
історії України, тобто перемоги Володимира Зеленського 
на президентських виборах та до  початку агресії у лютому 
2022 р.
 «Історія українського народу досить схожа на 
історію хорватського народу, але дуже маловідома», — 
додав Божидар Петрач, головний редактор.
 «Книга пропонує гарний огляд історії України 
та знайомить читачів із ключовими людьми, термінами 
та подіями з великої та обширної історії України. Варто 
зазначити, що багато речей пов’язує Хорватію та Україну 
і ставить нас у позицію слов’янської взаємності», – 
підсумував Томіслав Галович, професор філософського 
факультету Загребського університету.
Загреб, 13 грудня 2022 р. 

ДЕПУТАТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПАРЛАМЕНТУ 15 ГРУДНЯ 2022 
РОКУ УХВАЛИЛИ РЕЗОЛЮЦІЮ 
ПРО ВИЗНАННЯ ГОЛОДОМОРУ 
1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ 
ГЕНОЦИДОМ

 Резолюцію підтримало 507 депутатів, 12 виступило 
проти, 17 утрималося.
 Цим документом євродепутати засудили дії 
радянського режиму, які «призвели до смертей мільйонів 
українців», і закликали ті уряди та організації, які ще цього 
не зробили, визнати їх геноцидом.
 Парламент заявив, що відбілювання та 
прославляння тоталітарного радянського режиму і 
відродження культу радянського диктатора Йосифа Сталіна 
призвели до того, що Росія сьогодні є державою-спонсором 
тероризму. Євродепутати також засудили жахливі злочини 
Росії, які знову здійснюються проти українського народу, 
такі як цілеспрямоване знищення цивільної енергетичної 
інфраструктури України.

 Євродепутати також засудили спроби правлячого 
режиму в Росії маніпулювати історією «заради власного 
виживання» та закликали Росію як правонаступницю 
Радянського Союзу нести відповідальність за злочини проти 
України, в тому числі й за штучний голод, влаштований 
радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як 
Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала 
його геноцидом українського народу.
 Україна з посиланням на дані науково-
демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість 
людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 
майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині 
ненароджених становлять понад 6 мільйонів.
 Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують 
щороку в четверту суботу листопада. Наразі офіційно його 
визнали геноцидом понад 20 країн світу.
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ДЕЛЕГАЦІЯ ПАРТІЇ ПЕНСІОНЕРІВ 
УКРАЇНИ ВІДВІДАЛА ХОРВАТСЬКУ 
ПАРТІЮ ПЕНСІОНЕРІВ

 Як приймаюча сторона Хорватська партія 
пенсіонерів організувала декілька зустрічей у Загребі та 
Крижевцях для української делегації, на чолі з президентом 
Української партії пенсіонерів - Миколою Кукурікою, а 
також кілька прес-конференцій у штаб-квартирі партії, в 
Хорватському парламенті та в мерії міста Крижевці.
 У штабі партії, у  четвер, 15 грудня 2022 року 
домовилися про протокол перебування української 
делегації в Хорватії та подальшу, білатеральну співпрацю 
двох партій. Після прямого репортажу програми «Доброго 
ранку, Хорватія», делегації від Хорватії та Української партії 
пенсіонерів провели плідну двосторонню зустріч. Підсумок 
зустрічі висловлено в 5 пунктах, які будуть озвучені 
наступного дня на прес-конференції.
 Після цього відбулася зустріч із Клубом 
представників ХДС у парламенті Хорватії та заява для преси 
перед зібраними журналістами, які стежать за роботою 
парламенту Хорватії.
 На прес-конференції в хорватському парламенті 
виступили президент Партії пенсіонерів України - Микола 
Кукуріка, президент Партії пенсіонерів Хорватії - Веселко 
Габрічевич.
 Потім було організовано візит до Українського дому 
та зустріч у Міністерстві праці, пенсійної системи, сім’ї та 
соціальної політики з директором Адміністрації пенсійної 
системи Мелітою Чічак.
 Завершився день покладанням вінка до пам’ятного 
погруддя Тарасу Шевченку на вулиці Українській та спільним 
обідом.

 У п’ятницю, 16 грудня, відбулося підписання Хартії 
про співпрацю. Зміст підписаної хартії містить кілька пунктів 
і стосується наступного:

1. Ми рішуче підтримуємо ініціативу проголошення 
голодомору геноцидом українського народу 
та закликаємо всіх депутатів хорватського 
парламенту підтримати цю пропозицію.

2. Ми рішуче засуджуємо агресію Росії проти 
територіальної цілісності України як суверенної 
держави, члена ООН; росії, яка грубо порушила 
міжнародний правопорядок і верховенство права.

3. З метою надання допомоги пенсіонерам в Україні, 
які, поряд з інвалідами та вагітними жінками, є 
найбільш вразливими категоріями населення, 
хорватська партія пенсіонерів та її партнерська 
асоціація якнайшвидше започаткують гуманітарну 
акцію “Пенсіонери за Україну”

4. Щоб ще міцніше з’єднати дружні народи Хорватії та 
України, буде ініційовано підписання хартії дружби 
між двома народами.

5. Співпраця між двома дружніми сторонами 
продовжиться відповідно до спільної діяльності та 
виконання попередніх домовленостей.

 Того ж дня представники обох сторін відвідали 
Крижевці. Спочатку вони побували в резиденції та 
ординаріаті Крижевацької єпархії та Крижевацького 
єпископа монсеньйора Мілана Стіпіча. 
 Після відвідин греко-католицького собору 
Пресвятої Трійці, гостей привітав мер Маріо Райн, а в 
зустрічі взяли участь голова Хорватської партії пенсіонерів 
- Веселко Габрічевич зі своїми соратниками, президент 
Партії пенсіонерів України - Микола Кукуріка та його 
співпрацівники, заступник губернатора  Копривницько-
крижевської жупанії - Ратімір Любич, губернатор Бродсько-
Посавської жупанії - Даніель Марушич, президент ЖО ХСУ 
Копривницько-Крижевського повіту - Желько Пінтар та 
президент МO ХСУ Križevci - Божидар Штубель.
 У суботу, 17 грудня, гості з України відвідали 
різдвяний концерт у Культурному центрі у Дубраві, а в 
неділю, 18 грудня 2022 року, завершився їхній триденний 
візит до Хорватії.
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ХОРВАТІЯ ПЛАНУЄ СПРЯМУВАТИ 
МАЙЖЕ ТРИ МІЛЬЙОНИ ЄВРО НА 
РОЗМІНУВАЛЬНІ МАШИНИ ДЛЯ 
УКРАЇНИ

 Хорватія планує спрямувати майже три мільйона 
євро на придбання для потреб України розмінувальних 
машин.
 Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра 
внутрішніх справ України - Мері Акопян з надзвичайним 
та повноважним Послом Республіки Хорватія в Україні - 
Аніцею Джаміч, повідомляє прес-сзлужба МВС.
 «Ми вдячні за рішучу і послідовну не лише 
політичну солідарність Хорватської Республіки з нашою 
державою, а й воєнно-технічну та гуманітарну підтримку. 
Окрема вдячність вашій країні за прихисток та турботу, 
які вдалося забезпечити для українських громадян, котрі 
вимушено покинули територію рідної держави. Ми знаємо, 
що Хорватія надала в час воєнної агресії росії тимчасовий 
захист для 19 тисяч громадян України», - сказала Акопян.
 Вона наголосила, що наразі Україна потребує 
партнерської допомоги у посиленні стійкості до викликів, які 
готує війна у зимовий період в умовах посилених обстрілів 
росією об’єктів енергетичної інфраструктури.
 У свою чергу Джаміч запевнила у готовності 
хорватської сторони сприяти Україні у процесах 
гуманітарного розмінування звільнених територій шляхом 
надання для ДСНС спеціалізованих машин механічного 
розмінування та іншого піротехнічного обладнання. З цією 
метою хорватська сторона планує спрямувати майже 3 
млн євро на придбання для потреб України розмінувальних 
машин. 
 У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що 
близько 30% території України потребують розмінування. 
(21.12.2022.)

ХОР THEOTOKOS CHOIR ЗІ 
ЛЬВОВА ВІДВІДАВ ЗАГРЕБ

 Парафіяльний молодіжний хор Theotokos Choir 
з Української Греко-Католицької Церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці з району Сихів у Львові з туром по Хорватії, 
після Вараждина та Лудбрегу, у вівторок, 27 грудня 2022 
року, відвідав Загреб. Після Української Служби Божої, 
яку служили священики Даніель Вранешич та Олег Гірник, 
гостьовий хор дав концерт українських різдвяних пісень – 
«шедрівок» та «колядок». Виступав хор під керівництвом 
диригента Софії Гакавчин. Після чудового та насиченого 
концерту гості з України оглянули греко-католицьку 
семінарію, сакральний музей та ознайомилися з історією 
греко-католиків Крижевської єпархії в Хорватії. Також гостям 
з України презентували парафію Св. Кирила і Методія. Це 
була можливість познайомитися з існуванням української 
громади в Загребі і Хорватії та з її 120-річною історією. 
Дорогим гостям подарували на пам’ять декілька примірників 
книги «Українці Хорватії: матеріали і документи» та часопис 
«Слово Кобзаря», який видає УКПТ «Кобзар» – Загреб, 
одне з багатьох українських товариств у Хорватії.

В УКРАЇНУ ВІДПРАВЛЕНО 
ДВА БУКСИРИ З СИЛОВИМИ 
УСТАНОВКАМИ

За підтримки донорів та за сприяння Хорватського Карітасу 
і Посольства України в Республіці Хорватія, 28 грудня 2022 
року, Карітас Крижевської єпархії та Асоціація «Dobro dobrim» 
відправили в Україну гуманітарний вантаж, до якого входить 
38 генераторів, які дозволять повернути електроенергію 
в домівки численних українських родин. Це ефективно 
сприятиме відновленню енергетичної інфраструктури 
України, яка була серйозно пошкоджена російськими 
ракетно-артилерійськими обстрілами останніх тижнів. З 
допомогою волонтерів у Славонському Броді оперативно 
організували завантаження двох українських буксирів, 
наданих хорватським Карітасом. Наразі продовжується 
співпраця між Карітасом Крижевської єпархії та Асоціацією 
«Добро добрим» у допомозі жертвам війни в Україні.

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
КРИЖЕВАЦЬКОГО ЄПИСКОПА 
МІЛАНА СТІПІЧА

 Дорогі брати і сестри Христа,
Церква найурочистіше святкує Різдво Христове, велике і 
радісне свято. Він, друга Божественна Особа, яка є єдиною 
під Пресвятою Трійцею, у момент, коли Боже Провидіння 
визначило це, прийняв на Себе людське тіло і народився 
від Діви, Пресвятої Діви Марії, і став чоловіком. Бог став 
одним із нас. Ця велика таємниця зветься «Таємницею 
Боговтілення».
 Вифлеємська печера, зірка, хода ангелів і волхвів 
нагадують нам про радісну таємницю втілення і приходу 
Христа в цей світ. Однак, поряд із  радістю, ця таємниця 
віщує майбутні муки і розп’яття. Християнський Бог, в 
якого ми віримо, має досвід людського життя. Він пережив 
бідність, вигнання, страх, тортури та смерть, але він також 
відчув радість, щастя, людське єднання та сімейне життя, 
усе те, що формує людське життя. Саме на основі цього 
досвіду Бог є добрим до всіх нас і повністю розуміє нас. 
Тому наша християнська віра ґрунтується на любові та 
дружбі між Богом і людиною. Святий Петро Хрисолог каже: 
«Бог у плоті приносить людині гідність. Чому ж, чоловіче, 
ти такий нікчемний у власних очах, коли ти такий дорогий 
в Божих?» Син Божий народився в скромності та таємниці 
і таким чином показав, що мирська влада та матеріальне 
багатство є цінностями, які не мають великої вартості в очах 
Бога. Скромність, смиренність і простота – це чесноти, які 
Христос проповідував з першого дня свого земного життя. 
Відомий американський богослов і архієпископ Фултон Шин 
каже: «Світ міг очікувати, що Син Божий народиться – якщо 
він взагалі мав народитися – в заїжджому дворі. Стайня 
була б останнім місцем у світі, де б хтось Його шукав. 
Божественність завжди там, де ви найменше очікуєте її 
знайти».
 “Щоб по-справжньому відчути Різдво, необхідно, 
щоб Христос народився в нашій душі і, щоб ми стали тією 
духовною печерою, в якій втілився Спаситель. Там, де 
присутній Христос, немає зла і темряви, немає ненависті, 
заздрощів і чвар, а панує радість і мир, це місце і час, де 
зцілюється всякий людський біль.
 Брати і сестри, святкуймо народження Христа 
в молитві та разом. Простягнімо руку миру і прощаймо 
всім всяке зло. Запрошую до святої сповіді та причастя. 
Згадаймо в наших молитвах усіх нужденних і страждаючих, 
особливо наших братів і сестер в Україні. Молімося за 
мир, за нашу вищу владу і особливо за нашу батьківщину. 
Наступного року я запрошую вас особливо молитися за 
духовні покликання, і рекомендую до молитви всіх наших 
священиків, дияконів, ченців, монахинь і всю духовну 
молодь. Крім того, конкретизуймо нашу любов до Бога, 
щоб не забути бідних, вигнанців, старих, хворих, самотніх, 
пенсіонерів з маленькими пенсіями, а також усіх інших, хто 
перебуває у важкому економічному становищі. Відкриймо 
для них свої серця та двері домівок. Згадаймо також наших 
братів і сестер, які живуть у районах, постраждалих від 
землетрусу, і їхні домівки ще не відбудовані. Тільки якщо ми 
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будемо милосердними і готовими допомогти кожному, тоді 
зможемо називатися справжніми християнами.
 Нашому єпископу - пану Ніколі, усім священикам, 
дияконам, монахам, монахиням і богословам, усім вірним 
людям нашої Крижевацької єпархії, а також усім нашим 
друзям і благодійникам бажаю щасливого Різдва і рясних 
Божих благословень у новому 2023 році”.
 Мілан Стіпіч, єпископ Крижевацький  - Різдво 2022

РІЗДВЯНІ ТА НОВОРІЧНІ ВІТАННЯ 
ВІД ІНСТИТУТУ ДОСЛІДЖЕНЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 

Шановний пане Президенте! Дорога українська громадо!

 Колектив Інституту досліджень української 
діаспори імені професора Любомира Винара Національного 
університету «Острозька академія» сердечно вітає Вас і 
Ваші родини з прийдешніми святами – Різдвом Христовим 
і Новим 2023 роком! У ці святкові дні все навколо 
наповнюється благодатним світлом, яке невимовною силою 
добра долає темряву, зігріває серця та огортає крилами 
душевного спокою. Має зникнути російський морок, має 
запанувати любов і Україна!
 Останніми роками у наших вітальних адресах 
ми часто звертаємося до складної долі України, її 
багатостраждального народу. 2022 рік став для нашої 
країни роком величезних випробувань, протистояння 
повномасштабному військовому вторгненню путінської 
росії. Кривава війна понівечила безліч людських життів, 
кров’ю покрилася наша рідна земля. Але Україна вистояла, 
продовжує боротьбу, мужність і незламність Збройних 
Сил нашої держави захоплюють увесь світ, згуртованість 
українців в усьому світі вражає. Неначе фенікс відроджується 
Україна. Як ніколи раніше ми цінуємо спілкування з нашими 
рідними та близькими, запам’ятовуємо приємні миттєвості, 
підтримуємо один одного. Ми розуміємо, що від подій в 
Україні сьогодні залежить майбутнє світу, особливості 
нового міжнародного порядку, існування демократичних 
цінностей.
 Народження Ісуса Христа – Спасителя світу – 
радісна новина, яка подарувала надію, ознаменувала 
торжество правди і чистоти. Шлях Господа Ісуса Христа 
– дорога чудес, осяяння Божою ласкою і перемоги над 
злом. Ми віримо, що гарна звістка про Перемогу України 
незабаром чекатиме всіх нас.
 Щоденні добрі справи, пожертви та любов, 
допомога тим, хто цього потребує – це наш спільний шлях 
до Різдва...
 Щиро бажаємо Вам Господньої милості! Нехай 
благословенне проміння народження Ісуса дарує Вам і 
Вашим близьким міцне здоров’я, наснагу, мир та злагоду. 
Вдячні Богу за життя, молимось про Господній захист для 
наших воїнів, про Перемогу України, з вірою йдемо далі.
 Смачної куті, справжньої коляди, приємних 
несподіванок і затишку в рідній оселі!
 Христос народився! Славімо Його!
 Зі щирою повагою Алла Атаманенко, директорка

РІЗДВЯНЕ ВІТАННЯ ПАВЛА 
ГРОДА, ПРЕЗИДЕНТА СВІТОВОГО 
КОНГРЕСУ УКРАЇНЦІВ

 Від імені Світового Конґресу Українців хочу щиро 
привітати всіх українців і друзів України з цим величним 
святом – Різдвом Христовим! Цьогорічне Різдво Україна 
зустрічає в надважких обставинах. Ядерна держава-
терорист, яка несе загрозу для всього цивілізованого світу, 
окупувала частину території нашої незалежної країни – 
щодня вбиває та катує українців, руйнує інфраструктуру, 
намагається залишити наш народ без тепла, води, світла.
 У часи найбільших викликів, коли своя держава 
була лише мрією, за Різдвяним столом збиралися наші 
славетні воїни – січові стрільці, воїни УПА, захисники 
української землі всіх поколінь. Святкуючи це Різдво в 
себе вдома, з подарунками і в теплі, маємо пам’ятати 
про хоробрих захисників і захисниць України. Різдвяна 
зірка приходить у ліси, бліндажі, окопи, на руїни Бахмута 
і Маріуполя – і найбільше диво потрібне саме для тих, хто 
просто зараз боронить Україну.

 Для українців Різдво – це також родинне свято, яке 
вказує на добрий шлях та зміцнює родини. Цього Різдва 
наша світова українська родина – міцна як ніколи. Нас 
65 мільйонів українців і ми всі маємо лише одне спільне 
бажання – вільна, незалежна, успішна Україна.
Ми разом молимося за хоробрих захисників батьківщини, за 
справедливий суд над окупантом та встановлення миру на 
українській землі.
 Дякую кожному українцю, кожній українській 
родині та кожному другу України, за вашу щедру підтримку 
захисників України і кампанії Unite With Ukraine Світового 
Конґресу Українців! Я вдячний відданим волонтерам у 
наших громадах за їх щоденну працю. Закликаємо вас 
продовжувати пожертви на кампанію Unite With Ukraine – всі 
кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого для захисників 
України, які просто в ці секунди боронять українську землю, 
свої домівки та родини.
 Нехай все добро, яке ви зробите для України 
та її героїчного незламного народу, повернеться до вас 
сторицею. Де б ми не жили, підтримуймо Україну та 
український народ у боротьбі за свободу України і всього 
вільного світу!
 Слава Україні! Слава ЗСУ! Христос Рождається!”
 Павло Ґрод, Президент СКУ

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ 

 Щиро вітає все світове українство, мережу 
українських жіночих організацій та своїх партнерів з Різдвом 
Христовим і Новим роком!

 Величне свято Різдва Христового зігріває усіх 
нас, вселяє віру у перемогу добра над злом, дає надію 
на торжество справедливості. У Різдвяний час наші серця 
наповнюються глибокою духовністю, любов’ю і теплом. Ми 
прагнемо миру, і добра, очікуємо чогось світлого, нового.
Цього року Різдво та Новий рік зустрічаємо у надзвичайно 
тривожній атмосфері - для України, українців та усього 
демократичного світу. Україна сьогодні відважно бореться 
за свою свободу, незалежність та територіальну цілість 
проти жорстокого і брутального ворога.  Україна рішуче 
відстоює не лише свою незалежність, але й цінності усього 
демократичного світу. І тому нам треба бути ще більш 
об’єднаними у наших спільних діях на міжнародному рівні 
заради миру в Україні та заради її свободи.
 У Різдвяний час тримаємо у своїх думках і молитвах 
усіх українців - дорослих і дітей, які загинули, втратили 
рідних, домівки, зазнали знущань та приниження від 
окупантів. З великою вдячністю і надією молимося сьогодні 
за відважних захисників і захисниць України, які, жертвуючи 
життям і здоров’ям, продовжують боротися заради нашої 
спільної перемоги! 
 Дякуємо кожному захисникові та захисниці України 
і захоплюємося їхніми подвигами. Дякуємо всім українським 
жіночим організаціям світу за самовіддану, невтомну працю 
та посвяту заради перемоги України. Дякуємо за чудову 
співпрацю нашим партнерам та жертводавцям. 
 Нехай Світло Христового Різдва обдарує Вас і Ваші 
родини добрим здоров’ям, любов’ю та радістю. У новому 
2023 році щиро бажаємо Україні - Перемоги, а усім нам - 
духовної єдності, взаємної підтримки та розуміння. 
 Христос Рождається! Славімо Його!
 За Світову Управу СФУЖО Євгенія Петрова  
Виконуюча обов’язки Голови

НОВОРІЧНІ ТА РІЗДВЯНІ ВІТАННЯ 
ВІД СФУЛО

 Дорога світова родино Лемків-Русинів-Українців!
 
 Світова Федерація Українських Лемківських 
Об’єднань сердечно вітає всіх Вас з прийдешнім Різдвом 
Христовим і Новим 2023-им роком! 
 На жаль, зі смутком ми починаємо Новий рік. 
Україна, все ще змагаючись із загарбниками на Донбасі, 
зазнала повномасштабного вторгнення. Московський 
режим безпринципно порушив світовий порядок і тепер 
не треба бути українцем, аби вибрати, на чиїй ви стороні. 
Увесь демократичний світ тепер на боці України. Але лише 
Україна втрачає своїх кращих дітей на полі бою. Тому наша 
найголовніша ціль – допомогти перемозі України.
 Федерація загалом, як і усі ЇЇ суб’єкти, не стоїть 
осторонь. Ми всі підтримуємо наших побратимів в Україні, 
фінансово та морально. І ми розміщуємо біженців у своїх 
країнах. І ми активно тиснемо на наших обранців, щоб вони 
надали фінансову та військову допомогу Україні.
 СФУЛО і надалі продовжує свою працю задля 
захисту, популяризації та розвитку самобутньої культури та 
історії лемків-русинів-українців, збереження їх ідентичності. 
Ми продовжуватимемо реставрувати та оновлювати наші 
історичні церкви та цвинтарі. Ми й надалі будемо видавати 
наші періодичні видання та книги, а також будемо активними 
в соціальних мережах. Ми й надалі будемо організовувати 
наші культурні заходи так, як можуть тільки лемки!
 А тепер запозичу кілька слів зі святкового 
привітання покійної пані Галик п’ятирічної давнини, бо й сам 
не можу сказати краще:
 Диво народження маленького Ісуса, наповнюючи 
наші серця надією та душевним теплом, дає нам тверду 
віру, що в кожній боротьбі правда завжди переможе.
 А коли ми запалимо свічки у молитві на святу 
Велию, заспіваємо предвічну колядку, то щиро вірю, що 
кожен лемко духовно полине додому, в рідні Бескиди, до 
могил наших предків, і їхній дух та пам’ять про них буде з 
нами. І хай різдвяне благословення зійде на наші родини, 
на рідну Лемківщину, на багатостраждальну Україну.
 Най Вефлеємска зьвізда а Різдвяны дзвоны звістят 
в каждий лемківскій хыжи о приході Сына Божого! І най 
новорожденний Ісусик зошле на Вас шчесьця, здравя і віру, 
же правда Господня восторжествує!
 Сердечно вітаю з Різдвом Христовим всі лемківські 
й русинські українські громади світу, всіх Голів Суб’єктів 
Федерації, членів Управ та учасників їхніх організацій, 
членів президії СФУЛО та зичу добра, злагоди, єдності, 
процвітання, а особливо - перемоги Україні!
 
 Веселих свят! Смачної куті! Дзвінкої коляди!
 
 З повагою,
 Марко Гованський, Голова СФУЛО
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
ВРУЧИВ НИЗКУ НАГОРОД 
ХОРВАТСЬКИМ ПОЛІТИКАМ

 Дружні відносини між Україною та Хорватією 
були підтверджені під час саміту Міжнародної Кримської 
платформи та серії нагород хорватським політикам.
 Указом Президента України орденом Ярослава 
Мудрого ІІ ступеню нагороджено голову парламенту 
Хорватії Гордана Яндроковича – за значні особисті заслуги 
у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку 
державного суверенітету та територіальної цілісності 
України.
 Від імені Зеленського нагороду Гордану 
Яндроковичу вручив Голова Верховної Ради - Руслан 
Стефанчук під час офіційного візиту до Хорватії.
Крім того, Стефанчук нагородив відзнаками Верховної Ради 
України представників парламенту Хорватії:

• Здравку Бушич, президенткою хорватсько-
української міжпарламентської групи дружби,

•  Гаріо Каппелліа,  президента зовнішньополітичного 
комітету,

• Домагоя Хайдуковича, президента Комітету з 
європейських справ.

 Ці нагороди вони отримали за заслуги в організації 
Першого парламентського саміту Міжнародної Кримської 
платформи.
 Окрім них, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 
нагороджено Посла України в Республіці Хорватія - Василя 
Кирилича та Представника української національної 
меншини у місті Загреб - Віктора Філіму.

РІЗДВЯНІ ВІТАННЯ ПОСЛА 
УКРАЇНИ В ХОРВАТІЇ
У надвечір’я РІЗДВА ми виглядаємо світло, що явить 
велику новину.
Ця вістка змінить світ.
Бо це вістка про прихід Світла.
Світла, за яким йдемо все життя.
Тягнемося до Світла.
Та нерідко темні сили злочинять - намагаються позбавити 
нас світла.
Але історія людства свідчить, що не можна відібрати 
світло, навіть руйнуючи його джерело.
Бо світло, що погасло сьогодні, завтра спалахне з 
небувалою силою.
Бо - Світло.
Цьогорічного Різдва бажаю українцям Хорватії, хорваткам 
і хорватам Світла народженого Христа, світлих помислів 
і світлих очікувань.
Моїм українцям в рідній стороні бажаю сил зберегти 
заряд, аби й надалі бути Світлом серед темряви.
Світлом, яке розчиняє темряву.
Христос рождається!
Славімо Його!

Посол Василь Кирилич
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СПИСОК УКРАЇНСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ У 
СТОЛИЦІ ХОРВАТІЇ, У ЗАГРЕБІ

1. Українське культурно-просвітнє товариство «Кобзар» 
– Загреб - президент Славко Бурда, засноване у 1972 
р., з 2022 р. діє самостійно;

2. Хорватсько-українське товариство, президент Джуро 
Відмарович, засноване у 1997 році, діє в рамках 
КоординаціЇ товариств дружби Хорватії з іншими 
країнами;

3. Товариство Української Культури - президент Алекса 
Павлешин, засноване у 2002 році, діє самостійно;

4. Українська громада міста Загреба, президент Марія 
Мелешко, заснована у 2008 році, діє в рамках 
Української громади Республіки Хорватія;

5. Хорватсько-українське товариство дружби, засновано 
у 2020 році, діє самостійно;

6. Представник української національної меншини в 
місті Загребі - Віктор Філіма, переобирається кожні 
чотири роки, бере участь у пропозиціях через міський 
комітет у справах національних меншин при органах 
місцевого самоврядування міста Загреба, може 
пропонувати, але не приймати рішення;

7. Координація української національної меншини в 
Республіці Хорватія, засновник і перший президент 
Славко Бурда, другий президент Віктор Філіма, 
координація перестала діяти за каденції Віктора 
Філіми;

8. Кафедра української мови та літератури 
Філософського факультету Загребського університету 
- керівник Оксана Тимко-Дітко та професори: Тетяна 
Фудерер, Дарія Павлешин, Сільвія Гралюк та інші, 
самостійна кафедра з 2000/2001;

9. Українське відділення у початковій школі С.С. 
Кранчевіча-Загреб, вчитель Оксана Пінчук, з 2019 р.;

10. Центральна бібліотека русинів і українців Республіки 
Хорватія, діє при Міській бібліотеці, заснована в 1995 
році, керівник Катаріна Тодорцев-Хлача ;

11. Посольство України в Республіці Хорватія, Загреб, 
Вочарська 52, посол Василь Кирилич, Посольство 
України відкрито в 1995 р. ;

12. Греко-католицька парафія св. Кирила і Методія у 
Верхньому місті, священик  Даніель Вранешич;

13. Греко-католицька церква в Стеньєвці, в Загребі, 
священик Іван Гринишин;

14. Духовна семінарія у Верхньому місті для богословів, 
які навчаються на теологічному факультеті в Загребі;

15. Монастир сестер Василіянок, Загреб, Кішпатічева 37.

...

ЗАПРОШЕННЯ ВСІХ 
БАЖАЮЧИХ ПРАЦЮВАТИ В 
УКПТ «КОБЗАР» - ЗАГРЕБ
 Шановні українці та друзі українців, у 
місті Загреб та Загребській жупанії протягом 
наступних двадцяти днів плануємо діяльність 
УКПT «Кобзар» Загреб у 2023 році.  
 Всі бажаючі можуть долучитися до 
роботи товариства та секцій:

1. Музична секція та збереження 
традицій, звичаїв і культурної 
спадщини українців;

2. Журналістський гурток, літературна 
секція з інформаційною, видавничою 
та художньо-виставковою діяльністю; 
Ми видаємо щоквартальний журнал 
«Слово Кобзаря» і плануємо його 
вихід у 2023 році. 

 Крім того, плануємо провести 
традиційну культурну акцію «Дні української 
культури в місті Загреб».
 Зареєструвати своє членство та 
бажання працювати в нашому УКПT «Кобзар» 
Загреб  можна за телефоном 095/ 899 6010,  
або написавши на нашу електронну скриньку 
slavkoburda.hr@gmail.com

 З повагою Славко Бурда, 
 президент УКПТ “Кобзар” Загреб

З Новим 2023 роком та Різдвом Христовим!


