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Міністрові Закордонних Справ України 

КЛІМКІНУ П.А. 

Високоповажний пане Міністре! 

Нижчепідписані громадяни України звертаємося до Вас зі скаргою від імені та за дорученням 

громадської спілки ОБ'ЄДНАННЯ АСОЦІАЦІЙ УКРАЇНЦІВ ІСПАНІЇ ДЛЯ МОНУМЕНТАЛІЗАЦІЇ ІВАНА ФРАНКА, 

що діє на підставі Статуту, зареєстрованої у реєстрі Міністерства внутрішніх справ Іспанії за № 51312 

та з призначеним фіскальним номером G87950325 (печатка відсутня). 

Перелік претензій, організованих за п'ятьма блоками питань, та опис скарги подається 

матеріалом на 14 сторінок, до яких прикріпляється вказані в цих матеріалах різні документи – додатки 

– на 35 арк.

Суть скарги: Про опір з боку Посла України в Іспанії А.Щерби реалізації ініціативи 

спорудження в Мадриді пам'ятника Ів. Франку (справи, яка ініційована українською громадою в 

Іспанії, користується підтримкою органів, установ та організацій в Україні та щодо якої видавалося 

доручення з Секретаріату Кабінету Міністрів). Матеріалами скарги встановлюється, що успіх цієї 

громадської ініціативі залежав від підтримки Посольства України, але такої формальної підтримки 

надано не було. Також констатується нещирість Посольства щодо цієї справи, спроби протидії та 

її ігнорування, що проявляється у ненаданні відповіді на письмове звернення півтисячі громадян 

України, відмову в особистому прийомі тощо. Більше того, на основі отриманих в мерії Мадриду 

документів, доводиться, що принаймні наприкінці 2017 – на початку 2018 рр. Послом А.Щербою 

цілком негласно були опрацьовані власні альтернативи ініціативі монументалізації Івана Франка, які 

стосувалися вшанування (лише) вуличною назвою іншої можливої постаті,- в той час, коли 20 асоціацій 

українців Іспанії об'єднано просили мерію Мадриду щодо І.Франка без підтримки свого посольства. 

Наслідково, у скарзі також піднімається, серед інших, питання введення Посольством в оману 

центрального апарату МЗС, адже у 2017-18 рр. народні депутати та гром. організації на свої запити та 

звернення щодо вказаної справи отримували від міністерства інформацію, яка не відповідала дійсності. 

Згідно Закону України «Про звернення громадян» звертаємося до Вас перевірити викладені 

у скарзі факти окремо за кожним блоком питань та розглянути її по суті, а також – відновити порушену 

законність та вирішити питання про відповідальність Посла А.Щерби.  

Заявляємо, що залишаємо за представленою нами громадською спілкою реалізацію прав, 

визначених у ст. 19 вказаного Закону, зокрема: 

- брати участь у перевірці поданої скарги; 

- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті; 

- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; 

- користуватися послугами, уповноважувати адвоката або представника правозахисної організації. 

Для цього просимо своєчасно інформувати нас про хід перевірки скарги; пересилати нам 

пояснення, інші матеріали, які будуть отримані від Посольства України в Іспанії при розгляді скарги 

(інакше – надати нам мотивовану постанову про обмеження доступу до відповідної інформації); 

повідомити нас про місце, дату та час розгляду скарги та запросити на засідання відповідного органу.  

Для листування: ivanfranko.es@ukr.net 

Ця скарга не применшує, пане Міністре, нашу повагу, запевнення котрої просимо прийняти.  

Голова Об’єднання асоціацій 

Секретар Об’єднання асоціацій 

ЯКУБУВ 

Андрій Євгенійович 

МИХАЙЛЮК  

Галина Казимирівна 

05.02.2019 р.

вих.№ 3/19-1 
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СКАРГА НА ДІЇ ТА БЕЗДІЯННЯ ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ В КОРОЛІВСТВІ ІСПАНІЇ 

оформлена на підставі рішення чергових загальних зборів  

‘Об’єднання асоціацій українців Іспанії для монументалізації Івана Франка’ 

від 30 грудня 2018 р.: 

« 

…Доручити голові Об’єднання підготувати перелік, опис

претензій на дії (бездіяння) Посольства України в Мадриді та, 

до 31 січня 2019 р., оформити відповідну скаргу, яку супровідним 

листом скерувати по інстанціям…  

» 

Посвідчую про це організаційне рішення та його виконання. 01.02.2019 р. 

 

 

Зміст: 14 сторінок + додатки на 35 арк. 

I. M. 

Секретар Об’єднання асоціацій 

українців Іспанії для 

монументалізації Івана Франка 

МИХАЙЛЮК Г.К. 

К О
П 



С
К

А
Р

Г
А

 –
 с

т.
2

 

Перелік претензій до Посла України в Королівстві Іспанія – ЩЕРБИ А.А. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ 

Суть Посилання на основні правові норми, 

що вважаються порушеними; інше 

Див. 

сторінку 

І. Незаконна відмова у записі на особистий 

прийом громадянина – представника

юридичної особи (об'єднання асоціацій 

українців). 

Ст. 40 Конституції України, ст. 22 

Закону України «Про звернення 

громадян», п. 12 Наказу МЗС 

№ 119, від 19.03.2018 (Порядок 

прийому громадян). 

3 

ІІ. Свідоме ігнорування отриманого письмового 

колективного звернення громадян (480 

фізичних осіб та юр. особу Об’єднання); інших.  

Ст. 40 Конституції України, ст. 20 та 

ін. Закону України «Про звернення 

громадян». 

3 

ІІІ. Імітація діяльності, відсутність конкретних дій 

перед міською владою Мадриду на підтримку 

відомої громадської ініціативи спорудження 

пам’ятника Іванові Франку. 

Ст. 12 Конституції України, пп. 20 

п. 3 Положення про Міністерство 

закордонних справ України; 

Доручення заст. держсекретаря 

КМУ – ДЕХТЯРЕНКА С.С. (лист № 

32626/1/1-17 від 19.08.2017 р.); 

Лист заст. Міністра з питань євро. 

інтеграції МЗС – ЗЕРКАЛЬ О.В., за 

№630/12-800, від 19.08.2017. 

4 

ІV. Підривання громадських зусиль щодо 

монументалізації Івана Франка в Іспанії; дії 

наперекір з власної ініціативи, негласно, без 

попереднього суспільного запиту.     

7 

V. Ймовірне недобросовісне інформування 

керівництва МЗС з приводу справи 

увіковічення в іспанській столиці Івана Франка, 

що спричинило неналежне інформування 

Верховної Ради України (введення в оману 

народних депутатів у відповідь на законну 

вимогу та пропозиції); інших адресатів на їх 

звернення. 

Ст. 15 Закону України «Про статус 

народного депутата України», 

пп. 7 п. 3 Положення про 

Міністерство закордонних справ, 

присяга державного службовця. 

Закон України «Про звернення 

громадян». 

11 

ІНШІ ПИТАННЯ 

- На веб-сайті Посольства України в Іспанії відсутня будь-яка інформація про порядок 

та графік особистого прийому громадян, – всупереч передбаченого 

ст. 22 ЗУ «Про звернення громадян», п. 5 Наказу МЗС № 119 від 19.03.2018 «Про 

затвердження Порядку особистого прийому громадян…».  

- Непроведення прийому в ЗДУ блокує запис на особистий прийом до керівництва 

МЗС для вирішення питань по суті. 

- Загальна невідповідність передбаченому Указом Президента № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади…».  

- Можливе примушування дипломатичного службовця,- першого секретаря 

Посольства України в Іспанії ХАРАМІНСЬКОГО В.В.,-  до виконання рішень, які 

суперечать законодавству України та завдають шкоди організаціям, громадянам. 
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О П И С 

І. Незаконна відмова у записі на особистий прийом громадянина – 

представника юридичної особи (об'єднання асоціацій українців).1

І.1.) 28 вересня 2018 р., гр. Якубув А.Є. електронною поштою звернувся з дружнім 

листом до Посла Щерби А.А. з проханням про особистий прийом. 

І.2.) Звернення, надіслане електронною поштою, було офіційно зареєстроване в 

Посольстві України в Мадриді. 8 жовтня 2018 р. перший секретар Посольства 

В.Харамінський відповів пропозицією взяти участь у колективній зустрічі 

керівників укр. гром. організацій, «які регулярно проводяться в посольстві».     

І.3.) Не настало реагування посольства на зустрічне повідомлення представника 

Об’єднання асоціації, яке той надіслав 16 жовтня 2018 р. щоб привернути увагу до 

того, що відмова у записі на особистий прийом є неправомірною. Додаток – І – 

на 3 арк. 

І.4.) У листопаді того року А.Якубув був запрошений на «робочу зустріч до 

Посольства України для обговорення поточних питань життя української громади 

та планів на 2019 рік» у суботу, 8 грудня, 2018 р. Представник Об’єднання асоціацій 

повідомив посольству, що не зможе взяти участь у зібранні, у зв’язку з поїздкою в 

цих датах до Софії, на запрошення Генерального консула Болгарії. 

ІІ. Свідоме ігнорування отриманого письмового колективного 

звернення громадян (480 фізичних осіб та одну юридичну особу, 

власне, об'єднання асоціацій українців), інших.2 

ІІ.1.) У грудні 2017 р. учасники ініціативи монументалізації зібрали близько 

півтисячі підписів діячів української громади Мадридського регіону «на підтримку 

увіковічення в іспанській столиці постаті Івана Франка – українського класика та 

першого популяризатора іспанської літератури серед українців, та як звернення, 

щоб Посольство України в Іспанії було рупором цієї громадської ініціативи». 

ІІ.2.) 30 грудня 2017 р. 480 зібраних підписів громадян були надіслані Посольству 

України в Мадриді разом із супровідним листом очільника Об’єднання асоціацій, 

в якому окремо пропонувалося вжити 8 конкретних кроків на підтримку справи, 

а також її взяття до реалізації в контексті відзначення 100-річчя Української 

революції 1917-1921 рр., зокрема 100-річчя Соборності у 2019 р.. Додаток – ІІ – А 

- на 9 арк. 

ІІ.3.) Рекомендоване поштове відправлення звернення та підписи було отримано 

в Посольстві України в Мадриді 5 січня 2018 р.,– під підпис,- і цей факт 

посвідчується у документах додатку ІІ – А.  

1 Ст. 40 Конституції України, ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», п. 12 Наказу МЗС № 119, від 19.03.2018 

(Порядок особистого прийому громадян). 
2 Ст. 40 Конституції України, ст. 20 та ін. Закону України «Про звернення громадян». 

К О
 П

 І Я



С
К

А
Р

Г
А

 –
 с

т.
4

 

ІІ.4.) Зважаючи на відсутність реагування у законний 30-денний строк, про 

необхідність надання відповіді на наше звернення учасники ініціативи 

неодноразово звертали увагу різних співробітників Посольства України в усних 

розмовах. 18 травня 2018 р. на цей брак поваги до громадян було вказано на фб-

сторінці Об’єднання асоціацій. 

ІІ.5.) Досі, станом на 30 січня 2019 р., жодної відповіді на письмове колективне 

звернення від Посольства України в Мадриді не отримано. І жодного із восьми 

запропонованих кроків на підтримку справи увіковічення в Іспанії Івана Франка 

Посольством України реалізовано не було.      

ІІ.6.) Як йдеться у супровідному листі до зібраних підписів, це – не єдине 

звернення, яке Посольство України залишило без відповіді. Наприклад, додаток 

– ІІ – Б - на 2 арк.

ІІІ. Імітація діяльності, відсутність конкретних дій перед міською 

владою Мадриду на підтримку відомої громадської ініціативи 

спорудження пам’ятника Іванові Франку.3, 4

ІІІ.1.) За інформацією Генерального технічного секретаріату владного підрозділу 

міста Мадрид у справах культури та спорту, наданою 23 жовтня 2018 р., в мерії 

Мадриду не зареєстровано листів чи інших документів, пов’язаних з постаттю 

Івана Франка, які б надходили від Посольства України в Іспанії.  

ІІІ.1.1.) Єдиною стороною, крім самого Об’єднання асоціацій українців, яка 

звернулася до мерії Мадриду на підтримку увіковічення в іспанській столиці 

постаті Івана Франка,- в березні 2018 р.,- стала тодішня губернатор Мадридського 

автономного регіону п. Крістіна Сіфеунтес. (Додаток – ІІІ – А – на 2 арк.) 

ІІІ.1.1.1.) Ще в липні 2017 р., на звернення Об’єднання асоціацій українців, 

губернатор Сіфуентес відповіла, що «ця ініціатива вшанування постаті Івана 

Франка пам’ятником в Мадриді є славною та заслуговує на лояльність, зважаючи 

на визначну роль Франка в поширені іспанської літератури в Україні та його власну 

велич як автора», а також, що висловлює «свою підтримку запропонованому 

громадському вшануванню такого видатного українського інтелектуала за 

прокладені ним мости між слов’янською культурою та Західною Європою». 

(Додаток – ІІІ – Б – на 1 арк.) 

III.2.) З дослідження відкритих джерел слід зробити висновок, що конкретне

питання увіковічення в іспанській столиці саме Івана Франка також не було 

підняте Посолом України і в ході особистої зустрічі з мером міста Мануелою 

Кармена, у червні 2017 р.  

3, 4  Ст. 12 Конституції України, пп. 20 п. 3 Положення про Міністерство закордонних справ України; Доручення заст.

держсекретаря КМУ – ДЕХТЯРЕНКА С.С. (лист № 32626/1/1-17 від 19.08.2017 р.); Лист заст. Міністра з питань євро. інтеграції 

МЗС – ЗЕРКАЛЬ О.В., за №630/12-800, від 19.08.2017. 
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ІІІ.2.1.) Ще у вересні 2016 р., під час особистої зустрічі Посла Щерби з 

представником тоді новоутвореного ‘Об’єднання асоціацій українців Іспанії для 

монументалізації Івана Франка’, новий-старий очільник дипломатичної установи 

України запевнив, що підтримує ініціативу спорудження пам’ятника Великому 

Каменяреві та конкретизував, що, зокрема, безпосередньо обговорить це з мером 

Мадриду під час особистої аудієнції, на яку тоді очікував. 

ІІІ.2.2.) Ця очікувана перша ознайомча зустріч Посла України з мером іспанської 

столиці відбулася лише півроку потому – 6 червня 2017 р. Аудієнція відбулася в 

один день з прийняттям послів Перу та Нікарагуи. У спільному повідомленні прес-

служби мерії окремо відзначається лише питання, підняте нікарагуаським послом. 

ІІІ.2.2.1.) Раніше, 27 січня 2017 р., мер Мадриду приймала послів Польщі та Канади. 

У також спільному повідомленні прес-служби мерії було чітко відзначено, що 

дипломати звернулися до очільниці міста з проханням вшанування пам’ятниками, 

відповідно, Марію Склодовську-Кюрі та ескімосів-інуїтів. Це їх прохання відразу 

підхопила іспанська преса.  

ІІІ.3.) Також не помічено ознак того, що Посол України А.Щерба, як це було подано 

до МЗС, обговорював «перспективу встановлення в Іспанії пам’ятника Івану 

Франку з керівником державного Інституту Сервантеса Х.М.Бонетом, яке проявило 

інтерес до цього питання, зокрема з огляду на те, що Великий Каменяр є автором 

віршованого переспіву “Дон-Кіхота”». 

ІІІ.3.1.) Інформація про будь-яку зустріч А.Щерби та Х.М.Бонета відсутня як на сайті 

Посольства України, так і на сайті Інституту Сервантеса. Більше того, якби в ході 

зустрічі такий інтерес дійсно був би проявлений, це мало стати інформаційний 

приводом для використання в іспанському медіа-просторі, чого не було зроблено. 

ІІІ.3.2.) Натомість, відомий контакт українського посольства з Інститутом 

Сервантеса сягає травня 2016 р.,- до нової появи в Іспанії А.Щерби та до 

заснування Об’єднання асоціацій, як і до появи самої ідеї увіковічення,- коли 

перший секретар посольства передавав директору Інституту Сервантеса 

матеріали про іспанізм Івана Франка, підготовлені Українсько-іспанським студ. 

наук. товариства Університету Валенсії.   

ІІІ.4.) Виходячи з різних відповідей МЗС на громадські та депутатські звернення 

щодо сприяння Об’єднанню асоціацій українців для монументалізації Ів. Франка, 

Посольство України в Мадриді (починаючи з кінця 2017 р.) виправдовувалося тим, 

що, мовляв, «іспанською стороною зверталася увага на рішення мерії щодо 

запровадження безстрокового мораторію на встановлення нових пам’ятників в 

історичному центрі міста; що розгляд подібних питань зазвичай потребує 

тривалого часу; (…) а також, що враховується наявність широкої підтримки 

пропозиції з боку населення міста».  
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ІІІ.4.1.) На прикладі спорудженого в Мадриді, в 2016 р., пам’ятника Угорській 

революції 1956 року можна переконатися, що вищевказані доводи – лукаві.  

ІІІ.4.1.1.) Не може йти мова про якійсь мораторії, адже ніхто не піднімав питання 

виділення містом громадського простору в історичній частині. Єдина зафіксована 

(але не виняткова) ідея Об’єднання асоціацій для місця під пам’ятник Ів. Франку – 

це площа, за межами об’їзного кільця М-30, у кількаста метрах від згаданого 

пам’ятника Угорській революції. У вже цитованому листі губернатора Сіфуентес 

(ІІІ – Б) вказується, що за межами М-30 немає обмежень для нових пам’ятників.   

ІІІ.4.1.2.) Щодо ніби-то потреби «тривалого часу» слід зазначити, що угорський 

пам’ятник був урочисто відкритий (за участі мера М. Кармени та вищих посадових 

осіб Угорщини) рівно за рік після першої публічної згадки цього питання, в жовтні 

2015 р., коли на власному дипломатичному прийомі Посол Угорщини заявила 

своє сподівання, що міська влада та депутати уможливлять спорудження в 

іспанській столиці «пам’ятника мученикам Угорської революції». Власне, сесія 

міської ради розглянула це питання в березні 2016 р., а отже – через кілька місяців 

після офіційного прохання представника держави.  

ІІІ.4.1.3.) Приклад угорського пам’ятника доводить, що наявність «широкої 

підтримки» також не є передумовою. По-перше – політичної. Слід зауважити, що 

революція 1956 р. несе антикомуністичний характер, а чинна влада Мадриду 

тримається на коаліції лівих, в тому числі і прокомуністичних сил. Більше того, на 

сесію міської ради пропозиція була внесена опозицією – консерваторами, але (із 

виходом із зали групи депутатів) була підтримана тому, що фокусувалася на 

загальних засадах прав людини, а не самій історичній події (так само і в нашому 

випадку – не стільки тому, що український геній і це цікаво українцям, а тому, що 

також перший український, східнослов’янський іспаніст, а це цікаво самим 

іспанцям). По-друге – громадській. Плани спорудження угорського пам’ятника 

знаходили критику в деяких ЗМІ, а згодом цей пам’ятник взагалі був облитий 

фарбою, відповідальність за що взяла одна з політичних партій, яка входить в 

блок «Подемос», від якого й кандидувала на виборах очільниця міста М.Кармена.  

ІІІ.5.) У листопаді 2017 р., на прохання Об’єднання асоціації українців, іспанський 

політик Мадридського регіону А.Сампере провів зустріч на тему пам’ятника 

Іванові Франку з Генеральним координатором мерії Мадриду Луїсом Куето, який 

сказав, що міська влада отримує велику кількість прохань про встановлення 

монументів, тому чи не єдиним варіантом для позитивного вирішення цього 

питання з виділенням місця – це звернення по дипломатичній лінії, активне 

позиціювання Посольства України. 

ІІІ.5.1) У серпні того ж року, представник Об’єднання асоціації українців мав 

розмову на тему монументалізації Івана Франка з радником з питань культури 

Посольства Іспанії в Києві (розмову в контексті того, що ним було ініційовано 

спорудження на малій батьківщині Івана Франка бронзового барельєфу Міґелю де 
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Сервантес, відкритого в Державному історико-культурному заповіднику 

«Нагуєвичі» у 2016 р.). Іспанський дипломат зацікавився справою увіковічення 

Івана Франка в Іспанії, але підкреслив, що імпульс цієї ініціативи обов’язково має 

бути від культурної секції Посольства України в Мадриді. 

ІІІ.6.) На думку Посольства, яку МЗС відображає у своїх відповідях громадянам та 

депутатам, достатнім прикладом зусиль установи на підтримку громадської 

ініціативи спорудження пам’ятника Іванові Франку є фінансова підтримка на 

видання збірки перекладів та сприяння у організації творчого вечора. З цього 

приводу хотіли зазначити дві речі.  

ІІІ.6.1.) Перше, що ці два заходи мають окремий контекст, а один з них – взагалі 

належить до Генерального консульства України в Барселоні, за що ми вдячні.  

ІІІ.6.2.) Друге, що потрібно чітко відрізняти загальні заходи на популяризацію 

творчості,- якими є ці два,- від формальних заходів на підтримку ініціативи 

спорудження пам’ятника, яких посольством не було проведено ані одного. 

ІІІ.7.) Врешті, в той період 2017-2018 рр., не знайти жодного матеріалу в пресі, чи 

публічної згадки, де б Посол А. Щерба згадував постать Івана Франка.  

ІІІ.7.1.) Красномовним є хоча б те, що іспанське видання про дипломатів The 

Diplomat in Spain, в жовтні 2017 р., опублікувало замітку про ініціативу спорудження 

пам’ятника Іванові Франку в Мадриді посилаючись та цитуючи не Посольство 

України, а Об’єднання асоціацій українців. 

IV. Підривання громадських зусиль щодо монументалізації Івана

Франка в Іспанії; дії наперекір з власної ініціативи, негласно, без 

попереднього суспільного запиту.4

IV.1.) Ініціатива іспанської монументалізації Івана Франка була знайшла широку

підтримку в Україні. За це виступили низка громадських, наукових кіл, державних 

установ, з якими були проведені відповідні заходи (довідково, додаток IV – А).  

IV.1.1.) З подачі голови Дрогобицької РДА В.Шутка, клопотанням Трускавецького

міського голови А.Кульчинського, його заступника – депутата ЛОР О.Балицького, 

зважаючи на наявність готової бронзової скульптури Івана Франка в повний зріст 

авторства Народного художника України проф. І.Самотоса, в серпні 2017 р. 

керівництво Львівської обласної державної адміністрації звернулося до Кабінету 

Міністрів України щодо надання підтримки громадській ініціативі українців Іспанії 

зі спорудження в Мадриді пам’ятника Іванові Франку. 

IV.1.1.2.) Реагуючи на звернення ЛОДА, 19.08.2017 р., листом за № 32626/1/1-17,

заступник Державного секретаря КМУ С.Дехтяренко порушив питання надання 

сприяння даній справі перед МЗС та Міністерством культури України.  
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IV.1.1.3.) У МЗС, Управління з питань закордонного українства та гуманітарного

співробітництва взялося виконувати доручення Держсекретаріату КМУ наступним 

чином: перед Державною прикордонною службою та митними органами України 

було опрацьовано питання безперешкодного вивозу до Іспанії готової скульптури 

І.Франка, отримавши позитивні відповіді. Парадоксально, але, як вже зазначалося 

вище, на місці – Посольством в Мадриді – жодного кроку в цьому напрямку перед 

мерією іспанської столиці чи будь-яким іншим чином придприйнято не було.  

IV.1.2.) З іншого боку, у відповідь на звернення народного депутата, листом від

19.08.2017 р. за № 630/12-800-2251 (додаток IV – Б) Заступницею Міністра 

закордонних справ України О.Зеркаль було визначено позицію «стосовно 

спорудження в м. Мадрид пам’ятника Івану Франку»:   

- «МЗС та Посольство України в Іспанії системно вживаються заходи щодо 

роботи з іспанською стороною…»; 

- «…пам’ятника, покликаного стати важливим символом України в Іспанії та 

сприяти об’єднанню української громади, сформованої, головним чином із 

заробітчан, які прибули до цієї країни з усіх регіонів України»; та 

-  «зазначене питання має бути порушено перед іспанською стороною у ході 

офіційного візиту в Україну Міністра закордонних справ та співробітництва 

Іспанії А.Дастіса, який запланований на 17-18 жовтня ц.р.».  

IV.2.) Наперекір вказаному дорученню Держсекретаріату КМУ та незважаючи на

заяви МЗС про «системні зусилля» задля увіковічення в іспанській столиці І.Франка 

і залагоджування питання перевезення через кордон його скульптуру-пам’ятник, 

Посольство України в Мадриді взялося просувати вшанування Тараса Шевченка 

вуличною назвою.    

IV.2.1.) Про це свідчить підписаний А.Щербою лист, від 6 жовтня 2017 р., у якому

Посол зокрема дякує «за запрошення взяти участь у сесії, яка розгляне нашу 

пропозицію щодо Тараса Шевченка». До листа прикріпляється підготовлена 

посольством інформативна довідка про Т.Г.Шевченка. Копія згаданого листа, 

отримана законним чином, пред’являється як додаток – IV – В. Судячи з даного 

документу, 5 жовтня 2017 р. Посол Щерба проводив зустріч в мерії Мадриду з 

приводу увіковічення Тараса Шевченка, а формальне порушення самого питання 

відбулося ще раніше.   

IV.2.2.) Ці дії Посольства стали відомими лише після отримання Об’єднанням

асоціацій відповідного документу, восени 2018 р., а отже відбувалися негласно, за 

відсутності клопотання з боку громадських організацій та без їх відома. Більше 

того, 14 липня 2017 р., на зборах представників української громади в Посольстві 

України в Мадриді,- за опублікованою інформацією на сайті Українці в Мадриді,- 

«серед переважної більшості вималювалася така думка, що краще все ж таки 

встановлювати той пам’ятник [Іванові Франку], який в курортному місті 

Трускавець, що на Львівщині, й який пропонує ініціативна група, яка першою 
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полагоджувала всі проблеми навколо цього питання». І це попри те, що на цих 

зборах головуючий перший секретар В.Харамінський намагався протиставити 

Т.Шевченка та І.Франка за таким критерієм: скільки пам’ятників у світі споруджено 

одному, а скільки іншому; а також, що Іван Франко буде плутатися з ген. Ф.Фрáнко. 

IV.2.3.)  Відповідно, Об’єднання асоціацій українців жодним чином не було 

поінформовано Посольством України про те, що дипломатична установа більше 

не підтримує ініціативу щодо Івана Франка та що проводиться робота над іншою 

постаттю. Навпаки. 9 листопада 2017 р. тодішня секретар Об’єднання М.Косовська 

зустрічалася в посольстві щодо питання встановлення пам'ятника І.Франку і того 

ж дня повідомила учасникам ініціативи наступне: «за інформацією В.Харамінського, 

посольство проводить роботу щодо встановлення українського пам'ятника.  

На моє питання: “Що може пришвидшити реалізацію даного проекту", я отримала 

приблизно таку відповідь, що вирішення даного питання потребує тривалого часу, 

але більш важливим є консолідація більшої кількості асоціацій, а також окремих 

українців, довкола даного проекту. На думку, дипломата, Іспанія має відчути 

потужну силу українців у напрямі збереження та розвитку української культури. 

Об'єднавши більшу кількість людей, маємо зробити повторне звернення до мерії  

м. Мадрида. За результатами зустрічі, конкретної очікуваної відповіді не 

отримала, проте настрій щодо реалізації проекту залишився оптимістичний». 

IV.2.3.1.) Чи виправдана така порада Посольства у той час, коли Послом Щербою 

вже була ініційована перед мерією справа увіковічення Тараса Шевченка 

вуличною назвою – питання риторичне.  

IV.2.3.2.)  Слід зазначити, що на той час Об’єднання асоціацій мало можливість 

досягнути включення якогось з творів Івана Франка в перекладі на іспанську до 

літературної кампанії Метрополітену Мадриду, яка полягає в розміщенні у вагонах 

метро різних витягів з художніх текстів. Для цього нам було необхідно лист 

підтримки від посольства і саме щодо цього М.Косовська проводила зустріч, але 

на ній, 9 листопада 2017 р., від дипломата була отримана тоді незрозуміла нам 

відповідь, що «це зараз не на часі».  

IV.3.) Невдовзі після активного (негласного) просування Посольством України 

увіковічення Т.Шевченка,– і мабуть саме через це,– Директор управління культури 

та спорту мерії Мадриду листом від 14 листопада 2017 р. відповів на перше подане 

Об’єднанням українців звернення щодо І.Франка тим, що подякував та зазначив, 

що план увіковічень в його управлінні «вже сформований». 

IV.4.) Вже в лютому 2018 р. Посольство України змінило суть прохання перед 

мерією Мадриду. Нова, погоджена пропозиція звучала так: «Призначити назву 

Тарас Шевченко–Леся Українка круговому перехрестю без імені, розташованому між 

вулицями Ронда де Собрадель та Ронда де ля Абубілья». (Додаток – IV – Г).   

IV.4.1.) Безумовно, українці Іспанії продовжували не знати про конкретні кроки 

Посольства ні щодо Тараса Шевченка, ні щодо Лесі Українки, ні щодо «гібриду» 
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цих двох славних імен. Відтак, громада взялася реалізовувати пряму настанову 

співробітників посольства – об'єднати більшу кількість людей та зробити 

повторне звернення до мерії Мадриду щодо Івана Франка (див. п. IV.2.3).  

IV.5.) Власне, 23 лютого 2018 р., лідер української громади Мадриду Юрій Чопик та 

учасники ‘Об’єднання асоціацій українців Іспанії для монументалізації І. Франка’ 

особисто подали до мерії Мадриду звернення, підписане представниками 

двадцяти організацій українців Іспанії: 12 з них зареєстровані в місті Мадрид та 

області, а ще 8 – з інших регіонів Іспанії. Хоча ця одностайність є знаковою, ті інші 

активні асоціації, яких немає серед підписантів публічно декларували свою 

нейтральність. Відтак, асоціацій проти не було. Додаток – IV – Ґ (на 2 арк.) 

IV.5.1.) Суть звернення зводилося до прохання прийняти принципове рішення 

вшанувати постать І.Франка серед громадського простору Мадриду зазначаючи, 

що місце, скульптуру, дати та деталі – це питання до обговорення виходячи з того, 

що пам’ятник був би наданий або ж оплачений українською стороною.  

 IV.5.2.) Просування посольством іншої постаті без врахування громади привело 

не лише до безперспективності описаних громадських звернень щодо Івана 

Франка та недосягнення посольством власного наміру (щодо Тараса Шевченка), 

але також нанесло шкоду іміджу українських організацій перед іспанською владою 

та, загалом, залишило представників діаспори в дурнях.  

IV.6.) Іванна Міліянчук,– Почес. голова ‘Об’єднання асоціацій українців Іспанії для 

монументалізації Івана Франка’, правнучка Великого Каменяра,– ще не знавши 

все те, що описано вище, наступним чином передала свої передчуття у відкритому 

листі до Президента України від 3 червня 2018 р.: «Серед рядків літературної 

критики мого прадіда на безсмертний твір Міґеля де Сервантеса є така теза, що 

“Кіхот – не божевільний, а засліплений ідеаліст, який вступив на боротьбу із 

твердим порядком дійсного світу”. Учасники даної громадської ініціативи також не 

божевільні, але, чомусь, мусимо,- мов ті ‘донкіхоти’ в очах наших дипломатів,- 

протистояти наявному твердому порядку ідеологічних амбіцій окремих українських 

чиновників, які схильні розглядати управління культурою не з точки зору сучасного 

менеджменту та адміністрування, а радше як персоналізоване одноосібне право 

формувати контент, який насправді мав би створюватися громадським сектором 

та експертним середовищем (що, власне, в звіті програми ЄС «Культура і 

Креативність», від 25.07.2017 р, визначається як системна проблема у співпраці між 

Державою та гром. організац. в питаннях просування укр. культури за кордоном)».  

IV.7.)  Як стало відомо зараз, у травні 2018 р., спеціалісти мерії Мадриду вказали на 

недоречність сполучення двох імен в одній вуличній назві та звернулися до 

Посольства щодо того, яке з двох імен залишити в пропозиції. Очільниця 

відповідної районної управи мерії Мадриду вказує в документації, що «Посольство 

України усно виявило зацікавлення в призначенні назви імені Лесі Українки» 

(додаток – IV – Д). На захист такої пропозиції, без згадки Тараса Шевченка, Посол 
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України А.Щерба виступив на засіданні відповідної районної управи Мадриду  

19 червня 2018 р. Але і про це Посольство нічого не повідомляло громадськості.  

IV.7.1.)  2 липня 2018 р. рішення районної управи було затверджене виконкомом 

міської ради та підписане мером Мадриду Мануелою Кармена. Лише після 

офіційної публікації посольство повідомило українцям про вшанування Лесі 

Українки – і зробило це з вельми своєрідною зверхністю (додаток – IV – Е).   

IV.7.1.1.) Пригадуючи пункт ІІІ.4.1 та наступні, можна також зауважити, що 

вирішення цього питання не зайняло Посольству так багато часу (з жовтня 2017 

по червень 2018 рр.) і що прийняття питання не потребувало і, власне, не мало 

«широкої підтримки пропозиції з боку населення міста».  

IV.7.1.2.) Більше того, Посольству вдалося все це зробити без участі та відома 

української громади, без проведення будь-якого заходу, присвяченого Лесі 

Українці за весь період 2016-2018 рр., на основі одної лиш біографічної довідки з 

Вікіпедії та навіть не переймаючись тим, що переклади Лесі Українки на іспанську  

(на відміну від Франка та Шевченка) – на жаль –  мінімальні. Це ще раз доводить, 

що наші кар’єрні дипломати не знають перешкод; що можуть, коли захочуть. 

 

V. Ймовірне недобросовісне інформування керівництва МЗС з 

приводу справи увіковічення в іспанській столиці Івана Франка, що 

спричинило неналежне інформування Верховної Ради України 

(введення в оману народних депутатів у відповідь на законну 

вимогу та пропозиції); інших адресатів на їх звернення.4

5 

V.1.) Виходячи з викладеного вище, ціла низка офіційної інформації МЗС, на основі 

довідок Посольства України в Мадриді, не відповідає дійсності, не знаходить 

підтвердження, або є неточною.    

V.1.1.) У листі Заступника Міністра В.Боднара від 21 грудня 2017 р. за № 630/12-800-

3373 – на звернення народного депутата Б.Матківського (додаток – V – А): 

- щодо першого-другого абзаців – див. пункти блоку ІІІ даного опису;  

- щодо третього абзацу – зокрема – див. п. IV.7.1.2. 

V.1.2.) У листі Заступника Міністра В.Боднара від 08 травня 2018 р. за №203/12-

169/8-788 – на депутатський запит Д.Лубінця – голови МФО ВРУ «Співпраця: 

Україна - діаспора», оголошеного на засіданні Верховної Ради (додаток – V – Б): 

- щодо першого-третього абзаців – див. пункти блоку ІІІ даного опису; 

- щодо четвертого абзацу – див. пункт IV.2.3 та наступні, пункти блоку ІІ.     

- щодо п’ятого абзацу – див. пункт IV.2 та наступні;  

- щодо шостого абзацу – див. пункт ІІІ.6 та наступні. 

                                                           
4  
5 Ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», пп. 7 п. 3 Положення про Міністерство закордонних справ, 

присяга державного службовця. Закон України «Про звернення громадян». 
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V.1.2.1.) Не знаючи правдивої картини щодо ініціативи посольства «Т.Шевченко-

Л.Українка», нардеп звернувся до групи дружби ‘Україна-Іспанія’ щодо І.Франка. 

V.1.3.) У листі Т.в.о.Начальника Управління з питань закордонного українства та 

гуманітарного співробітництва О.Васильєвої від 25 червня 2018 р. за № 203/19-

840-1107 – голові Правління Міжнародного фонду Івана Франка (внуку Великого 

Каменяра) Р.Франку (додаток – V – В): 

- загалом – відповідь на це звернення надається вже після прийняття 

районною управою мерії Мадриду, за участі Посла А.Щерби, рішення щодо 

Лесі Українки, але про це ще не інформується; отже зокрема: 

- щодо другого абзацу – див. пункти блоку ІІІ даного опису; 

- щодо третього абзацу – див. пункт ІІІ.6 та наступні;  

- щодо четвертого абзацу – див. пункт ІІІ.4.1 та наступні; 

- щодо п’ятого абзацу –  див. пункт IV.2.3 та наступні, пункти блоку ІІ.  

V.1.4.) У листі Заступника Міністра В.Боднара від 07 вересня 2018 р. за № 203/12-

091-1629 – на звернення народного депутата Б.Матківського (додаток – V – Г): 

- щодо другого абзацу – див. пункти блоку ІІІ даного опису; 

- щодо третього абзацу – див. пункт ІІІ.6 та наступні; 

- щодо четвертого абзацу – див. пункт ІІІ.4.1 та наступні; 

- щодо п’ятого абзацу – див. пункти ІІІ.1., IV.2. та IV.4 (нерівність шансів: 

Посольство письмово зверталося до мерії щодо Тараса Шевченка та Лесі 

Українки, але не щодо Івана Франка – його постаті не був даний шанс 

належного розгляду іспанською стороною);  

- щодо шостого абзацу – див. пункт IV.2.3 та наступні, пункти блоку ІІ;  

- щодо сьомого абзацу – див. нижче. 

V.1.5.) У сьомому абзаці листа Заступника Міністра В.Боднара від 07.09.2018 р. 

було дозволено вжити  пейоративного терміну «уникав». З цього приводу слід 

зазначити дві позиції. 

V.1.5.1.) По-перше, на раніше згадані збори представників української громади, які 

14 липня 2017 р. проводилися в Посольстві України в Мадриді та на яких було 

винесено обговорення ініціативи спорудження пам’ятника І.Франку, керівника 

‘Об’єднання асоціацій українців Іспанії для монументалізації Івана Франка’ 

запрошено не було. Більше того, коли перший секретар ПУ Харамінський  

телефонно запрошував Поч. голову Об’єднання, правнучку І.Франка – Іванну 

Міліянчук, та запитала: «чи буде А.Якубув?»,- на що дипломат відповів, що того «не 

запрошено». Відтак, І.Міліянчук відповіла В.Харамінському, що її «без очільника 

організації не буде». Втім, навіть ці дві відсутності (не з власної волі) не завадили 

громаді порозумітися щодо обґрунтованості та доцільності пропозиції по Франку.  

V.1.5.2.) По-друге, те, на що натякається терміном «уникав», по духу не співпадає  

з викладеним у пунктах блоку І даного опису. 
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V.1.5.) Зупинившись на цьому листі Заступника Міністра В.Боднара від 07.09.2018 

(додаток – V – Г) слід зазначити, що ним не дається відповідь на основні питання, 

порушені у зверненні народного депутата В.Матківського (додаток – V – Ґ). 

V.1.5.1.) У депутатському зверненні задані 5 послідовних запитань. Користуючись 

нагодою, виходячи з нашого власного дізнавання та викладеного у пунктах блоку 

ІV даного опису, хочеться продемонструвати, якими були б відверті відповіді на 

поставлені, у вересні 2018 р., питання щодо Посольства України в Мадриді: 
 

1. «Якщо раніше подана МЗС інформація про перешкоди в реалізації в 

Мадриді української пам’ятної ініціативи була вірною, які саме 

надзвичайні обставини пов’язані з успіхом в монументалізації Лесі 

Українки?» 

– Жодних, інформація не була щирою – з приводу увіковічення 

І. Франка посольство навіть не написало листа підтримки. 

 

2. «Ким ініційовано та коли саме Посольством України в Іспанії було 

взято на опрацювання питання присвячення Лесі Українці вуличної 

назви та подальшого спорудження пам’ятника в Мадриді? 

Відповідно, коли було покинуто просування ініціативи того ж щодо 

Івана Франка?» 

– Самим посольством, восени 2017 р., первинно на користь 

постаті Тараса Шевченко. 

 

3. «У який спосіб було прийнято рішення зупинити вибір на постаті 

Лесі України для просування увіковічення в Іспанії серед інших 

можливих постатей, наприклад Шевченка Т. Г. чи Франка І. Я., – 

враховуючи також що кандидатуру останнього було підтримано в 

навчальних, наукових та владних інстанціях України, а також 

особисто губернатором регіону Мадрид К. Сіфуентес через унікальні 

зв’язки цього українського літератора та мислителя з країною Дона 

Кіхота.»  

– Самоуправно та негласно самим посольством, а головне –  

за залишковим принципом, – ветувавши гром. ініціативу 

щодо Івана Франка та відмовившись від власної принципової 

позиції щодо Тараса Шевченка. 

 

4. «Яку інформаційно - роз'яснювальну роботу було проведено 

Посольством України в Іспанії стосовно постаті Лесі Українки для 

іспанців, – зокрема, в порівнянні до заходів, здійснених стосовно 

постаті Івана Франка?»  

– Жодної. Нуль. 
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5. «Яким чином проводилося інформування "Об’єднання асоціацій 

українців Іспанії для монументалізації Івана Франка" щодо позиції та 

дій Посольства України, якщо крайні звернення громади до міської 

влади датуються місяцями лютий та травень6? А отже: чи не було 

так, що українська спільнота добивалася від міської влади Мадриду 

увіковічення постаті Івана Франка (розраховуючи на підтримку МЗС 

України) в той час, коли Посольство України спілкувалося з 

керівництвом іспанської столиці вже щодо іншої постаті» 

– Жодним або нещиро. Саме так, на жаль, і сталося. 

 

 

************************************************************************ 

Д О В І Д К О В О 

 

Близько 120 років тому, Іван Франко,- публікуючи у Львові свою віршовану переробку 

«Пригоди Дон Кіхота»,- написав вступного вірша, який починається так:  

Іспанія, Іспанія 

Мов у казочнім сні 

Той земний рай, чудовий край 

Ввижається мені. 

Ця омріяна Великим Каменярем іспанська дійсність стала рідною для більш ніж  

100 тисяч українців, які тут живуть. 

Як витікає з опублікованих в Іспанії відомостей про Івана Франка ще в 1920х роках, 

публікацій в Мадриді авторства Дмитра Бучинського в 1950-х рр., знакових прикладів 

позитивної рецепції в іспанському світі, зокрема завдяки перекладам на іспанську у 1950-1980 

рр.,- а також, виданих Українсько-іспанським студ. наук. товариством Університету Валенсії та 

цим Об’єднанням асоціацій книг у 2015 та 2017 рр., сучасних публікацій у іспанських 

літературних журналах,- Великий Каменяр є маркером спільного українсько-іспанського 

культурного простору. Іван Якович відкрив українцям класиків іспанської літератури – вперше 

представив українською пригоди Дон Кіхота, п’єсу «Війт Заламейський» П.Кальдерона, 

перекладав іспанське романсеро, поширив чудову літературну критику про Серватеса, Лопе 

де Вегу, того ж Кальдерона, Тірсо де Моліна тощо. Хоч і не будучи в Іспанії (а лише відвідавши 

Італію), Іван Франко написав про цю країну так, як жоден інший українець. Свій передовий 

іспанізм він використав не лише для того, щоб українці могли пізнати землю Іберії та розуміти 

інші народи, але й задля нової форми поширення універсальних людських ідеалів, що й було 

сенсом цілого життя нашого літератора та мислителя, національного пророка України.  

************************************************************************ 

                                                           
6 На початку 2018 р. Об’єднанням асоціацій був надісланий пакет документів та 

матеріалів кожній політичній фракції у міській раді іспанської столиці, а також –  

до губернатора Мадриду Сіфуентес (див. пункт ІІІ.1.1.) та до Королеви-матері Софії, 

з офісу котрої відповіли, що в разі спорудження пам’ятника пропонується 

запросити Її Величність на відкриття. Див. пункт IV.5.2. 

К О
 П

 І Я



ДОДАТОК - І
(1/3)

К О
 П

 І Я

andri
Resaltado



ДОДАТОК - І
(2/3)

К О
 П

 І Я

andri
Resaltado



ДОДАТОК - І
(3/3)

К О
 П

 І Я

andri
Resaltado



ДОДАТОК - ІІ - А 
ст. 1/9 

К О
 П

 І Я

andri
Resaltado

andri
Resaltado

andri
Resaltado

andri
Resaltado

andri
Resaltado



ДОДАТОК - ІІ - А
ст. 2/9 

К О
 П

 І Я

andri
Resaltado



ДОДАТОК - ІІ - А
ст. 3/9 

К О
 П

 І Я

andri
Resaltado



ДОДАТОК - ІІ - А
ст. 4/9 вибірковий приклад зібраних підписів

andri
Resaltado

andri
Resaltado



ДОДАТОК - ІІ - А
ст. 5/9 

вибірковий приклад зібраних підписів

andri
Resaltado

andri
Resaltado



ДОДАТОК - ІІ - А
ст. 6/9 вибірковий приклад зібраних підписів

 Я

andri
Resaltado

andri
Resaltado



ДОДАТОК - ІІ - А
ст. 7/9 

вибірковий приклад зібраних підписів

andri
Resaltado

andri
Resaltado



ДОДАТОК - ІІ - А
ст. 8/9 

вибірковий приклад зібраних підписів

andri
Resaltado

andri
Resaltado



ДОДАТОК - ІІ - А
ст. 9/9 

вибірковий приклад зібраних підписів

І Я

andri
Resaltado

andri
Resaltado



ДОДАТОК - ІІ - Б 
ст. 1/2

К О
 П

 І Я

andri
Resaltado



 

Надзвичайному і Повноважному Послу 

України в Королівстві Іспанія 
ЩЕРБІ  А.А. 

Високоповажний пане Посол! 

Прошу прийняти в додатку збірку інформаційних матеріалів 

щодо консолідації ініціативи встановлення в Мадриді пам’ятника 

Іванові Франку (файл на 24 ст.). 
Слід зазначити підбадьоруючий ефект, які мали Ваші слова, що 

«не будеться бігати наввипередки до іспанської влади з різними 

ідеями пам’ятників», а «український пам’ятник в Мадриді буде 

просуватися один, і це буде пам’ятник Іванові Франку»,- як Ви 

запевнили мене під час зустрічі в посольстві, минулого вересня. Далі, 

також восени, ми мали додаткові спілкування про очікування Вашої 

зустрічі з мером Мадриду.  
З того часу, а саме – в січні місяці, міського голову Мадриду, 

пані Кармену, відвідали посли Канади та Польщі, які одночасно 

попросили місце для встановлення пам’ятників Норман Бетьюну та 

Марії Кюрі, відповідно,- про що було відразу опубліковано в прес-
релізі мерії та передруковано іспанськими ЗМІ. 

На жаль, у прес-релізі мерії про зустріч пані Кармени з Послом 

України, від 6 червня ц.р., не йдеться про обговорення конкретних 

питань. Тим не менш, і навіть не зважаючи на те, що перед цієї 

зустріччю співробітники посольства не зв’язувалися з нами для 

отримання можливих новин чи обміну відомостями, я все ж 

переконаний, що Ви залишися відданим наданому восени 
запевненню про інституційну підтримку нашій громадській ініціативі 

та представили справу пані Кармені, – про що хотілося б дізнатися 

детальніше. 
Загалом, як Ви знаєте, в просуванні цієї нашої ініціативи не 

може бути жодних комплексів щодо ідеологічних нахилів правлячих 

у місті партій, адже в прийнятому депутатами Мадриду (і це на 

ініціативу опозиції) рішенні про підтримку встановлення пам’ятника 

Угорській революції 1956 року, від 30 березня 2016 р., навіть 

містяться такі слова, як «всім свободолюбивим мадридцям – на 

згадку тим, що боролися проти комуністичного утиску»... 
Пам’ятник  Іванові Франку, зважаючи на всі зроблені нами 

обґрунтування щодо цієї величної постаті, – це гідна для докладання 

зусиль справа, як з точки зору досягнення увічнення українського 

монументу в столиці Іспанії, так і для виходу на якісно новий рівень 

українсько-іспанського міжкультурного діалогу. Для Вас же, пане 

Посол, це ще напевно й можливість повторити весь позитив емоцій, 

які мали нагоду пережити на відкритті пам’ятника Каменяреві у Відні. 
Засвідчую Вам свою повагу та принагідно дозвольте привітати 

з прийдешнім Днем Конституції України. 

Як координатор ОБ’ЄДНАННЯ 
АСОЦІАЦІЙ УКРАЇНЦІВ ІСПАНІЇ ДЛЯ  

МОНУМЕНТАЛІЗАЦІЇ ІВАНА ФРАНКА АНДРІЙ ЯКУБУВ 

26 червня 2017 р. 
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Інформаційна довідка про підтримку ініціативи спорудження пам’ятника 
Іванові Франку в Мадриді, надану з України в 2017 р.  

• Представники органів влади, народні обранці:

1. Голова Львівської ОДА О.Синютка.

2. Голова Дрогобицької РДА В. Шутко.

3. Трускавецький міський голова А.Кульчинський.
4. Заступник голови ТМР – депутат Львіської обласної ради О.Балицький.

5. Народні депутати України Б.Матківський, Д.Лубінець, О.Юринець,
Т.Кремінь, А.Іванчук.

• Державні, наукові установи:

6. Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка,

директор – Б.Тихолоз.

7. Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі», директор –

Б.Лазорак.

8. Директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України

М.Жулинський.
9. Інститут франкознавства Львівського національного університету імені

Івана Франка.
10. Міжнародний Інститут освіти, культури та зав’язків з діаспорою НУ

«Львівська Політехніка».

• Мережі світового українства:

11. Повний склад президії Товариства зв'язків з українцями за межами України

(Товариство «Україна-Світ»).
12. Представники осередків українців Португалії, Канади, Естонії та ін.

• Громадські, наукові організації:

13. Асоціація іспаністів України, голова – О.Пронкевич.
14. Директор програми Іберійський студій Українського Католицького

Університету Б.Чума.
15. Міжнародний фонд Івана Франка, директор – І.Курус.

16. Міжнародна асоціація франкознавців України, голова – М.Гнатюк.

• Інші представники громадянського суспільства:

17. Національна рада жінок України.

18. Представники низки творчих кіл Галичини, Києва-Бородянщини, Харкова,

Луганщини тощо.

19. Почесний голова Спілки офіцерів України Є.Лупаков.

20. Окремі учасники АТО.
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МІНІСТЕРСТВО 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 

УКРАЇНИ
і \IIMSTRY 

ОЕ І ОкЕК.Х АП ЛІКУ
ОБ ІЖЇШХЕ

Михайлівська площа. 1 
м. Київ, 01018, Україна

Тел.: (044) 238 17 48; факс: (044) 238 18 88 
Е-таіІ: ?х т Га@mfa.gov.на 

\У е Ь: ііПр:/лууууу.піГа.цоудіа 
Код ЄДРПОУ 00026620

1 М у к її а і І і V я к а Ксціагс 
1<л і». 01018, і. А г а т е

4Щ серпня 2017 р. № 630/і2 -їгОо - 2  2 $  і..

На № 592 від 31.07.2017 р. Народному депутату України

Б.М.Ма і пінському

Щодо спорудження в м. Мадрид
нам я пі пика Івану Франку

Шановний Богдане Мироновичу,

В МЗС України опрацьовано Ваше звернення щодо надання інетитуцінної
підтримки культурній громадській ініціативі українців Іспанії стосовно спорудження 
в м. Мадрид пам’ятника Івану Франку.

МЗС та Посольством України в Іспанії системно вживаються заходи щодо 
роботи з іспанською стороною з метою встановлення у Мадриді пам’ятника, 
покликаного стати важливим символом України в Іспанії та сприяти об'єднанню 
української громади, сформованої, головним чином із заробітчан, які прибули до цієї 
країни з усіх регіонів України.

Перспектива встановлення в Іспанії пам'ятника Івану Франку обговорювалася в 
ході зустрічей Посла України А.Щерби з керівництвом державного Інституту 
Сервантеса Х.М.Бонетом, яке проявило інтерес до цього питания, зокрема з огляду па 
те. що Великий Каменяр є автором віршованого переспіву «Дон-Кіхота».

Зазначене питання також порушувалося під час зустрічі Посла України 
Л.Щерби з мером Мадрида М.Кармспою 6 червня 2017 р. і має бути порушено перед 
іспанською стороною у ході офіційного візиту в Україну Міністра закордонних справ 
та співробітництва Іспанії А.Дастіса, який запланований на 17-18 жовтня ц.р.

Разом з тим, повідомляємо, що використання бюджетних коштів за бюджетною 
програмою 1401110 «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного 
іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за 
межами України» відбувається згідно з вичерпним переліком напрямів, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України АГн 165 від 22.03.201 7 року.

З урахуванням зазначеного Порядку використання бюджетних коштів. 
Посольство України в Іспанії не мас правових підстав перераховувати державні 
кошти Об'єднанню асоціацій українців Іспанії на будівництво та встановлення 
пам'ятника І.Франку в Мадриді.

З повагою,

Заступник Міністра 
_ ______.'і____ «• :_______________ П її ™,з питань європейської інтеграції

Вик.: ВТКохіеш. 238 16 67
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EMBAJADA DE UCRANIA 118/2018/00585 

Peticiones, solicitudes e instancias 

ASIGNAR EL NOMBRE DE SCHEVCHENKO-LESYA UKRAINKA A UNA GLORIETA 
LP\LL.t:::;, ROl\IDA SOBRADIEL Y RONDA DE LA ABUBILLA 

de 1861 en San 
iiteratura moderna ucraniana y vísionar~o de la Ucrania n1oderna, 

lHl breve restHT1en de su 

y faHecido el 26 de febrero 
u no de fundadores de lla 

obtenido de wilkip·edia:, 

oa•sh1rc'o y a servir un horno de pan1 dedicaba sus en secreto los cuadros que 
vefa en Ja casa de su dueño quien1 al descubrjr su tafer1to para la se Jo 
llevó a en 1829 a Vilna, y tras la revuelta polaca, a San Petersburgo en 1831, donde un año 
tarde lo puso a estudiar con el pintor Shiriayev, teniendo la ocasión de trabar conocimiento 
con el artista ucranio Iván Soshenko, quien le presentó a Karl Petrovich Briulov, el pintor más en 
boga entonces. Este apreció sus cualidades naturales y se empeñó en que fuese su díscípuh 

Pero estaba prohibido a los siervos ingresar en la Academia de Bellas Artes, Algunos niritn.rP~ 
rusos y el poeta Vasili Zhukovski intentaron obtener su libertad, que consiguieron en 1838 tras 
pagar 2.500 rublos a Enge/hardt; Briulov reunió parte de la suma pintando el retrato del poeta 
Zhukovsky, que fue vendido por el sistema de rifa entre los palaciegos. Fue fácil reunir el dinero 
necesario y el 22 de abril de 1838, Shevchenko, a los 24 años de edad, se convirtió en un hombre 
libre, y ese mismo año ingresó en la Academia de Artes, en el estudio de Karl Briullov, y recibió una 
medalla de plata por un paisaje, Dos años después, en 1840, obtuvo una segunda medalla de plata 
por su óleo Joven Mendigo dando pan a un perro. 

Se cree que ya por el año 1837 había comenzado a escribir poesías, si bien hasta que no 
obtuvo su libertad nadie se había fijado en esa otra faceta artística de Tarás, En la biblioteca de 
Yevhen Hrebinka leyó antologías de folklore ucraniano y los trabajos de J, Kotlyarevsky y H, Kvitka
Osnovyanenko; también leyó a diversos poetas románticos. En 1840 publicó a su primera colección 
de poesía, Kobzar ("El bardo"), que estaba escribiendo desde su época de servidumbre, a expensas 
de un terrateniente ucranio, Petra Marias, de quien estaba pintando un retrato. Era una colección 
poética transida de dolor por el sufrimiento del pueblo ucraniano y la decadencia del país y resultó 
una auténtica novedad, además, por estar escrito en lengua ucraniana, solo hablada por siervos 
(mujiks) y considerada socialmente un bajo dialecto del ruso. 

Después publicó el poema épico-histórico "Haidamaky" («íail!p,aMaKM», 1841), sobre el 
movimiento campesino ucraniano (Jaidamaka) de rebeldes cosacos ucranianos contra los señores 
polacos en 1768. En ese mismo año ganó su tercera medalla de plata por la Gitana leyendo la 
suerte (Tsiganka Borozhity), En 1842 publicó una parte de la tragedia Nykyta Hayday y en 1843 
completó el drama Nazar Stodolya. En 1844 escribió "Hamalíia" («íaManiR» ), sobre un atamán o 
líder cosaco, Tras el éxito de esas obras, Shevchenko viajó por Ucrania y comprobó las duras 
condiciones en las que vivían sus compatriotas; dibujó además el álbum Ucrania pintoresca. 
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PETICIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE UCRANIANOS EN ESPAÑA 
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID Y A LAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDA 

Nosotros, los representantes de las asociaciones de ucranianos en España, 

- en apoyo a la iniciativa de que se reconozca la figura del literato e intelectual ucraniano 
Dr. Iván Frankó (1856-1916, quien fue ciudadano del antiguo Imperio austrohúngaro); 

- reivindicando su papel esencial en la introducción de los clásicos de la literatura española en 

lengua ucraniana, especialmente del Quijote, y su compromiso como primer gran hispanista 
de Ucrania que escribió el poema «España oh, España, Edén es terrenal…»;  

- destacando su propia relevancia como autor y filólogo eslavista doctorado en Viena, quien 
fue políglota –escribiendo en cinco idiomas (ucraniano, polaco, alemán, ruso y búlgaro) y 
trabajando con otros más– y que ha dejado un gran y variado patrimonio poético-literario, 
traducido a muchas lenguas, por lo que ya en vida fue nombrado doctor honoris causa por la 
Universidad de Járkiv (entonces dependiente de la Corona rusa) y nominado –poco antes de 
su muerte– al Premio Nobel de Literatura, con refrendo del académico sueco Harald Hjärne, 
diciendo la carta de su nominación que el reconocimiento a él tendría gran significado no 

solo para Ucrania, sino para toda la Europa Central y del Este;  
- recordando, además, que contribuyó sustancialmente al intercambio del conocimiento en 

muchas ramas de la ciencia –como la folklorística, por lo que fue premiado mortis causa por 
la Academia de las Ciencias de San Petersburgo–, y que es un referente de las letras 
ucranianas y de la traductología, así como –más especialmente– un gran pensador que 
ofrendó toda su vida a la causa de la promoción de los más altos valores universales, 

humanísticos y europeos;  
- trayendo a colación su pronta recepción, ya a principios del s. XX, en los círculos literarios 

españoles e hispanoamericanos, así como las publicaciones recientes;  
- buscando obtener en su monumentalización cuando menos un punto de referencia de aquella 

parte de Europa y del diálogo cultural hispano-ucraniano, como de la propia comunidad 
ucraniana en España, ejemplar en su integración y contribución a la sociedad española; y    

- manifestando que, en definitiva, tendió puentes entre la cultura eslava y Europa Occidental; 

por la presente, a la vez que aseguramos nuestros respetos, formulamos la siguiente petición: 

Que se acceda a la idea de dedicar un espacio público de la capital española al literato e 
intelectual Dr. Iván Frankó y, consiguientemente, que se establezca una colaboración entre el 
Ayuntamiento de Madrid y los promotores de la iniciativa para concretar conjuntamente esta 
conmemoración (lugar, monumento, fechas y detalles) partiendo de que el monumento a 
instalar sería aportado o costeado por la parte ucraniana.    

La justificación de la iniciativa está basada en todo lo aportado con los materiales del 
portal  http://www.ivanfranko.es/monumento  

PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS FIRMAN (SE ADHIEREN A) LA PETICIÓN

LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 20 ENTIDADES DE UCRANIANOS EN ESPAÑA, ENUMERADAS EN

EL REVERSO Y CERTIFICADAS POR LOS QUE SUSCRIBEN EN MADRID, A 12 DE FEBRERO DE 2018. 
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 Con domicilio social en Madrid, capital y Comunidad de:

1. Yuriy Chopyk, presidente de la asociación ‘COMUNIDAD UCRANIANA EN ESPAÑA POR LOS

DERECHOS, DIGNIDAD Y HONOR DE LOS UCRANIANOS’. 

2. Mykhaylo Petrunyak, presidente de la ‘FEDERACIÓN ASOCIACIONES UCRANIANOS EN ESPAÑA’.

3. Andriy Modrytskyy, presidente de la asociación ‘UCRANIANOS DE ALCALÁ’.

4. Pavlo Gamalevych, presidente de la ‘ASOCIACIÓN DE UCRANIANOS «SIVACH»’.

5. Nataliya Bondarenko, presidenta de asociación ‘CENTRO CULTURAL EDUCATIVO «DYVOSVIT»’.

6. Ivan Khorosh, presidente de la ‘ASOCIACIÓN «CHERVONA KALYNA»’.

7. Ivanna Vatamanyuk, presidenta de la ‘ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE PADRES UCRANIANOS

«NUESTROS HIJOS»’. 

8. Halyna Bardina, presidenta de la ‘ASOCIACIÓN CULTURAL DE UCRANIANOS «SVITANOK –

VILLAVERDE ALTO». 

9. Liudmyla Studenets, presidenta de la asociación ‘UCRANIANOS DEL CORREDOR DEL HENARES’.

10. Maryana Palko, presidenta de la asociación ‘POR EL FUTURO DE UCRANIA’.

11. Maria Halko, presidenta de la ‘ASOCIACIÓN «BATKIVSCHYNA».

12. Larysa Ratych, presidenta de la ‘ASOCIACIÓN HISPANO-UCRANIANA «PROGRESO

INTERNACIONAL Y HUMANIDAD»’ 

 Con domicilio social en el resto de España:

13. Elina Dorofiy, vicepresidenta de la asociación ‘ESPACIO CULTURAL UCRANIANO-ESPAÑOL’

(Fuengirola-Málaga y Madrid). 

14. Olha Dzyuban, presidenta de la ‘ASOCIACIÓN UCRANIANA «DJERELO»’ (Barcelona).

15. Andriy Sukhlyak, presidente de la ‘ASOCIACIÓN ESLAVA ORIENTAL DE LA SEGARRA’ (Guisona)

16. Mykhaylo Chereshnyak, presidente de la ‘ASOCIACIÓN DE UCRANIANOS DE TORREVIEJA’.

17. Antonina Rohalska, presidente de la ‘ASOCIACIÓN DE UCRANIANOS DE LA PROVINCIA DE

ALICANTE «SLAVUTICH»’ (Alicante). 

18. Dmytro Goliney, secretario de ‘ASOCIACIÓN DE UCRANIANOS «UKRAINA»’ (Valencia).

19. Sergiy Golynskyy, secretario de la asociación ‘CÁMARA DE COMERCIO HISPANO-UCRANIANA

PARA EL DESARROLLO’ (Valencia) 

20. Vadym Plotnikov, presidente de la asociación ‘COMPATRIOTAS EN ESPAÑA’ (Gijón).

Verifican y certifican: desde la UNIÓN DE ASOCIACIONES DE UCRANIANOS EN ESPAÑA PARA LA

MONUMENTALIZACIÓN   DE   IVÁN   FRANKÓ, en Madrid, a 12 de febrero de 2018.  

EL COORDINADOR EL SECRETARIO 
   VºBº 

   Andriy Yakubuv   Orest Antoshkiv 
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МІНІСТЕРСТВО 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 

УКРАЇНИ

MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS 

OF UKRAINE
Тел.: (044) 238 17 48; факс: (044) 238 18 88 

Михайлівська площа, 1 E-mail: zsmfa@mfa.gov.ua
м. Київ, 01018, Україна Web: http://www.mfa.gov.ua

Код ЄДРПОУ 00026620

1 Mykhailivska Square 
Kyiv, 01018, Ukraine

2 0 /і р. № £ 0 $ ! ^ І 4 0  ~ М О Р  голові Правління Міжнародного
На №144/06/18 від 11.06.2018 фонду Івана Франка

Р.Франку

Шановний пане Роланде Франко!

У відповідь на Ваш лист №144/06/18 від 11 червня 2018 р. щодо підтримки ініціативи 
українців Іспанії стосовно встановлення у Мадриді пам’ятника Івану Франку повідомляємо 
таке.

Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України в 
Іспанії приділяють увагу питанню популяризації української культури, творчості 
українських письменників в Іспанії. Зокрема, з метою увічнення пам’яті Івана Франка було 
вжито заходів щодо інституційної підтримки громадської ініціативи представників 
української громади в Іспанії стосовно спорудження пам’ятника Івану Франку в Мадриді. 
Так, Посольство України в Іспанії доклало зусиль, щоб заручитися підтримкою у цій справі з 
боку впливової іспанської державної установи -  Інституту Сервантеса, керівництво якого 
проявило інтерес до постаті Івана Франка як перекладача і популяризатора в Україні 
творчості М.Сервантеса та інших класиків іспанської літератури.

МЗС України у рамках бюджетної програми 1401110 «Фінансова підтримка 
забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності 
Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за 
межами України» була надана фінансова підтримка для підготовки та видання українською 
громадою в Іспанії збірки літературно-публіцистичних матеріалів про творчість Великого 
Каменяра. У травні 2018 р. за сприяння закордонної дипломатичної установи України в 
Іспанії в одному з популярних культурних закладів іспанської столиці був організований 
концерт, присвячений пам’яті Івана Франка. Була досягнута домовленість Посольства та 
представників «Об’єднання асоціацій українців Іспанії для монументалізації Івана Франка», 
які мешкають у Мадриді, щодо проведення і в подальшому спільних заходів, які сприяли б 
поширенню в Іспанії інформації про творчу спадщину Івана Франка.

Посольством України в Іспанії під час зустрічей з представниками іспанської сторони 
порушувалося питання щодо принципової можливості встановлення українського пам’ятника 
в Мадриді. Водночас, у цьому питанні слід враховувати наявність безстрокового мораторію, 
запровадженого мерією Мадрида, на встановлення пам’ятників в історичній частині міста, за 
винятком, коли йдеться про знакові події або постатей, визнаних надзвичайно важливими для 
міста, а також широкої підтримки такої ідеї з боку населення міста.

Про заходи, які вживають МЗС та закордонні дипломатичні установи України в Іспанії 
щодо підтримки ініціативи української громади в Іспанії стосовно спорудження у Мадриді 
пам’ятника Івану Франку відповідним чином було поінформовано «Об’єднання асоціацій 
українців Іспанії для монументалізації Івана Франка».

З повагою

Т.в.о.Начальника Управління 
з питань закордонного українства 
та гуманітарного співробітництва О.Ю.Васильєва
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
МАТКІВСЬКИЙ БОГДАН МИРОНОВИЧ

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 
Секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики 

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5, тел.: (044) 255-91-44; (03244) 3-55-45; E-mail: Matkivskyi.Bohdan@rada.gov.ua 

Вих. № 720 від 09.08.2018 р. 
Міністру закордонних справ України 

Клімкін П. А.

Щодо перевірки роботи 

Посольтсва України в Іспанії

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

(в порядку ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України») 

Шановний Павле Анатолійовичу!

На мої два депутатські звернення до Міністерства закордонних справ 

України у 2017 році щодо сприяння громадській ініціативі українців Іспанії у 
спорудженні в Мадриді пам’ятника Іванові Франку, мене поінформували, що це 

питання – на контролі Вашого відомства.  
Так, 19 серпня 2017 року, Заступниця Міністра з європейської інтеграції 

Зеркаль О. В. повідомила, що «МЗС та Посольством України в Іспанії системно 

вживаються заходи щодо роботи з іспанською стороною з метою встановлення 

у Мадриді пам’ятника Іванові Франку, покликаного стати важливим символом 

України в Іспанії та сприяти об'єднанню української громади». 
Згодом, 21 грудня 2017 р., Заступник Міністра Бондар В. М. поновив 

запевнення у тому, що «МЗС та Посольством України в Іспанії вживаються 

заходи щодо інституційної підтримки спорудження в м. Мадрид пам’ятника 

Іванові Франку». 
У цій грудневій відповіді МЗС також ідентифікувалося обставини, які 

ймовірно перешкоджають позитивному вирішенню цього питання, а саме: а) 

«запровадження безстрокового мораторію на встановлення нових пам’ятників в 

історичному центрі міста за винятків випадків, коли вони стосуються вкрай 

важливих подій»; б) «розгляд подібних питань зазвичай потребує тривалого 

часу»; в) «при ухваленні рішення враховується, зокрема, наявність широкої 

підтримки пропозиції з боку населення міста». У цьому ж листі МЗС також 

наголошувалося, що «Посольство України в Іспанії також докладає зусиль для 

консолідації громадської думки». 
З відкритих джерел відомо, що в лютому 2018 р. українська громада 

подала до мерії Мадриду нову петицію щодо спорудження пам’ятника Іванові 

Франку з детальною аргументацією ініціативи – її підтримали представники 20 

українських асоціацій в Іспанії, з них 12 – з регіону Мадрид. Більше того, у 
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травні цього року поданий до мерії пакет документів "Об’єднанням асоціацій 

українців Іспанії для монументалізації Івана Франка" (голова – 
А. Якубув) був продубльований всім депутатським фракціям в міській раді 

іспанської столиці.  
Слід зазначити, що 20 квітня 2018 р. з президії Верховної Ради України 

було оголошено про запит на Ваше ім’я від колеги – народного депутата 
Лубінця Д. В щодо встановлення пам'ятника Івану Франку в місті Мадрид 

Королівства Іспанія.  
З публікацій у ЗМІ також відомо, що 03 червня 2018 р. Почесна Голова 

вказаного Об’єднання асоціацій –  правнучка Великого Каменяра п. Іванна 

Міліянчук звернулася до Президента України з відкритим листом, в якому 

застерігала від «ідеологічних амбіцій окремих українських чиновників, які 

схильні розглядати управління культурою не з точки зору сучасного 

менеджменту та адміністрування, а радше як персоналізоване одноосібне право 

формувати контент, який насправді мав би створюватися громадським 

сектором та експертним середовищем».  
Власне, 23 липня 2018 р., на сторінці Посольства України в Іспанії у 

Фейсбуці було оприлюднено, що «відповідно до рішення мерії м.Мадрид від 5 

липня 2018 року поруч з Посольством України в Іспанії на круговому 

перехресті вулиць Ронда-де-ла-Абубілья та Сотильйо було встановлено 

табличку з написом “Площа Лесі Українки”. Планується, що на цьому місці 

буде також споруджений пам’ятник великій дочці Українського Народу – 
поетесі Лесі Українці».  

Не може не привернути увагу манера, в якій українські дипломати 

звертаються до громадян України у черговій публікації з сторінки у Фейсбуці 

від 26 липня 2018 р. (додається скрін-копія на 1 арк.). 
В порядку контролю за роботою Посольства України в Іспанії, – як щодо 

співпраці та культури спілкування з організаціями українців за кордоном, так і 

на предмет надання достовірної інформації народним депутатам України, – 
звертаюся до Вас з пропозицією проведення службової перевірки щодо 

наступного:  
1. Якщо раніше подана МЗС інформація про перешкоди в реалізації в

Мадриді української пам’ятної ініціативи була вірною, які саме

надзвичайні обставини пов’язані з успіхом в монументалізації Лесі

Українки?
2. Ким ініційовано та коли саме Посольством України в Іспанії було

взято на опрацювання питання присвячення Лесі Українці вуличної

назви та подальшого спорудження пам’ятника в Мадриді? Відповідно,

коли було покинуто просування ініціативи того ж щодо Івана Франка?
3. У який спосіб було прийнято рішення зупинити вибір на постаті Лесі

України для просування увіковічення в Іспанії серед інших можливих

постатей, наприклад Шевченка Т. Г. чи Франка І. Я., – враховуючи

також що кандидатуру останнього було підтримано в навчальних,

наукових та владних інстанціях України, а також особисто
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губернатором регіону Мадрид К. Сіфуентес через унікальні зв’язки 

цього українського літератора та мислителя з країною Дона Кіхота. 
4. Яку інформаційно-роз'яснювальну роботу було проведено 

Посольством України в Іспанії стосовно постаті Лесі Українки для 

іспанців, – зокрема, в порівнянні до заходів, здійснених стосовно 

постаті Івана Франка? 
5. Яким чином проводилося інформування "Об’єднання асоціацій

українців Іспанії для монументалізації Івана Франка" щодо позиції та

дій Посольства України, якщо крайні звернення громади до міської

влади датуються місяцями лютий та травень? А отже: чи не було так,

що українська спільнота добивалася від міської влади Мадриду

увіковічення постаті Івана Франка (розраховуючи на підтримку МЗС

України) в той час, коли Посольство України спілкувалося з

керівництвом іспанської столиці вже щодо іншої постаті.

Про результати розгляду депутатського звернення прошу поінформувати 

мене у встановлений чинним законодавством України термін.  

З повагою 
народний депутат України  Богдан Матківський 

(посв. № 319) 
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