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ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ СПІЛКИ УКРАЇНЦІВ У ПОРТУГАЛІЇ  

ПІДДАЛОСЬ ХАКЕРСЬКІЙ АТАЦІ 

 ПІСЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВІДЕОЗАПИСУ ДОПОВІДІ ПРЕЗИДЕНТА СКУ 

 

28 вересня 2010 р. було атаковане, а в ніч з 28 на 29 вересня зруйноване Інтернет-видання Спілки 

Українців у Португалії http://www.spilka.pt/, а зокрема його структура та українська частина, з 

таким повідомленням: "Hacked By r00t-x r00t3d greetings From ksa".  

Це сталося після того, як 28 вересня на сторінках цього інтернет-видання було розміщене відео 

"Зустріч Президента Світового Конґресу Українців пана Евгена Чолія з українською громадою у 

Португалії" (5 частин по 10 хв.), яке одразу ж збільшило рейтинг відвідувань сайту.  

Під час зустрічі з українською громадою Португалії, що відбулася в аудиторії парафіяльного 

комплексу церкви São Domingos de Benfica  в Ліссабоні, президент СКУ Евген Чолій виголосив 

доповідь, у якій зокрема зупинився на основних засадах діяльності СКУ та на сучасних тривожних 

подіях в Україні, а також так звернувся до українців Португалії:  

Беручи до уваги серйозність нинішньої ситуації, що може призвести до повернення 

Української держави до стану російської колонії, я закликаю всю українську діаспору 

Португалії: 

 Перше: зміцнювати свій зв’язок з українським народом, що проживає в 

Україні, та підтримувати всі національно-демократичні сили в їхніх 

стараннях утвердити українську державність; 

 Друге: сприяти, щоб всі демократичні держави: 

- сприймали Україну як європейську державу з величезним інтелектуальним, 

науково-технічним і освітнім потенціалом;  

- розглядали незалежну Україну як запоруку стабільності в Європі, а не 

дивились на Україну через призму Росії;  

- вимагали, щоб Росія дотримувалась своїх міжнародних зобов’язань та не 

зазіхала на незалежну Українську державу та 

- робили моніторинг заяв про порушення владними структурами Росії та 

України людських прав та основних свобод. 

 Третє: привертати увагу широкої громадськості до різних важливих для 

українського народу питань різними акціями, як наприклад:  

- проведення міжнародних і всеукраїнських форумів, конференцій та інших 

подібних заходів на тему незалежності України і міжнародних зобов’язань 

Росії щодо недоторканності кордонів України; 

- проведення Міжнародної акції “Свічка моління” для визнання Голодомору як 

геноциду українського народу; 

- проведення 10 грудня кожного року, в рамках Міжнародного дня прав 

людини, відповідних заходів, щоб акцентувати на рівень дотримання 

людських та національних прав українців в Україні та за її межами; 

- проведення 21 лютого кожного року,  в рамках Міжнародного дня рідної 

мови, відповідних заходів, спрямованих на захист та піднесення рівня 

української мови в Україні та в діаспорі та 

http://www.spilka.pt/


- проведення 28 червня кожного року, в рамках Дня Конституції України, 

відповідних заходів, щоб наголосити на рівень дотримання владними 

структурами важливого принципу верховенства права та Основного Закону 

України. 

На кінець хочу ще спеціально звернутись до всіх, хто почав відчужуватися від 

важливих для України та українства тем через постійні негативні та пригноблюючі 

новини. Хочу Вам сказати, що таке збайдужіння - тільки на руку ворогам і 

противникам України. Тому я закликаю всіх українців вірити в майбутнє свого народу 

та активно відстоювати свої людські і національні права.  

 

На сьогодні вже частково відновлено пошкоджені матеріали та ведеться робота по відновленню 

сайту до попереднього стану.   

 

Рада Спілки українців у Португалії 

www.spilka.pt 
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