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Т

ак вже влаштоване
людство, що воно
чомусь вірить, що новий
рік буде ліпшим, ніж його
попередник. Чи буде 2021
рік кращим – невідомо, але
те, що він буде цікавішим,
можна сказати вже зараз.

З перших днів цей рік приніс очікуване полегшення
всім тим людям, котрі з грудня
2019 року дивилися на розвиток справи про вбивство Павла Шеремета, і не розуміли,
що в цьому світі коїться.
Хто забув – 12 грудня українське правосуддя заарештувало за підозрою у вбивстві
білоруського журналіста військову медсестру Яну Дугарь,
музиканта та військового Андрія Антоненка та дитячого
хірурга та волонтера Юлію
Кузьменко.
Всім, хто хоча б одним
оком слідкував за перипетіями «суду», було зрозуміло, що справу, як то кажуть,
було шито білими нитками.
Зрозуміло було також і те, що
чинній українській владі від
попередньої дісталася нелюбов до добровольців, хіба у
трохи легшому варіанті. Бо,
все ж таки, як не крути, а список «Яна Дугарь, Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко»
таки трохи кращий, ніж, для
прикладу, список «Олександр
Музичко, Олег Мужчиль». Але
– тільки трохи кращий.
Саме формулювання звинувачення
(«захопившись
ультранаціоналістичними
ідеями та культивуючи велич
арійської раси» вирішили
вбити журналіста) вже чітко
показувало – або його писали
у стані потужного наркотичного сп’яніння, або ж автори
цього шедевру мають народ
за дурнів і не мають жодного бажання це приховувати.
Щоправда, 21 травня 2020
року звинувачення змінили –
і прибрали з нього згадки про
«ультранаціоналістичні ідеї»
та «велич арійської раси». Але
трьох підозрюваних за ґратами так і лишили.
Навіщо?
Менш дивним виглядало
те, що українське правосуддя
геть проігнорувало принципово важливе у таких випадках питання: кому вигідно?
Бо сторін, яким було вигідно, було аж дві.
Перша – влада Білорусі,
якій Шеремет був, як колька
в оці. Протести в цій країні,
котрі, між іншим, тривали навіть у перші вихідні 2021 року,
продемонстрували вражаючий факт: лідерів в тій країні
немає. Серія протестів вихідного дня в неділю, 3 січня, виглядала як прогулянки громадян, частина яких тримали в
руках біло-червоно-білі стяги.
В них влада ловить активістів,
зокрема – і підлітків, молодь,
катує, ґвалтує, вбиває – а вони
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на знак протесту на прогулянки виходять. На цьому фоні
незворушно мирних громадян Шеремет, з його досвідом
споглядання українських подій, виглядав би ультрарадикальним елементом, здатним
суттєво спотворити ідилічну
картину вічно мирного протесту.
Друга зацікавлена сторона – Росія. Свого часу
бідолашний Шеремет (як і,
зрештою, зараз Тихановська)
охоче співпрацював з владою
цієї країни – назвемо це так.
Та що там – Лукашенко випустив Шеремета з тюрми на
вимогу Єльцина – після того,
коли Єльцин не пустив літак
Лукашенка на територію Росії
і публічно поставив вимогу
звільнення Шеремета. Після
того Шеремет працював на
російському телебаченні.
І війна його погляди на
Росію явно не дуже змінила:
в Україні він з проросійськими українськими політиками
працював – і то охоче. Зокрема, вів ранкові програми
на радіо «Вести», котре належало офіційно спершу Ігорю Гужві, потім – неофіційно
Олександрові Клименку, оді-

правосуддя задуматися – подумайте ще раз. Українське
правосуддя, як відомо, і не
такі очевидні докази крутило,
як дишло.
Відтак речник МВС Артем
Шевченко зі спокійною совістю у коментарі «BBC News
Україна» заявив, що «у міністерстві внутрішніх справ
України вважають, що нові
записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби
обговорюють намір убити
журналіста Павла Шеремета вибухівкою, відповідають
нинішній версії слідства». А
відтак, за словами Шевченка,
на справі групи ветеранів АТО
та волонтерів, яких звинувачують у виконанні вбивства
журналіста, оприлюднені записи не позначаться.
Було би дивно, якби у міністерстві сказали інакше.
Винних вже призначено – і
ви тому міністерству хоч кілок
на голові тешіть, на ставлення
того міністерства до реальності цей кілок жодним чином
не позначиться. Подумаєш, в
КДБ білоруському хтіли вбити
журналіста – і раптом через 4
роки його вбили саме таким
способом? Збіг. Просто збіг

нюкою і посадити трьох патріотів?
Є інша версія.
Її оприлюднив, знову ж
таки, майже різдвяним подарунком для України журналіст Ростислав Демчук, який
нині проживає у Брюсселі.
За його словами, українські журналісти Едуард Чекін
і Даріас Богуцький іще торік
передали президенту України Володимиру Зеленському
матеріали власного розслідування вбивства журналіста білоруського походження
Павла Шеремета. Вони переконані, що організатором та
виконавцем вбивства журналіста є «азовець» Сергій Коротких – «Боцман».
Сам Демчук у травні 2020
року писав, що Коротких,
якому на початку грудня 2014
року, на особисте прохання
Арсена Авакова, президент
України Петро Порошенко
своїм указом дав українське
громадянство, входив до організацій російських неонацистів, проектів, котрі в Росії
певний час розвивалися «під
крилом» сумновідомих Владислава Суркова і Дмитра Рогозіна. Згодом більшість цих

бійку з фанатами мінського
футбольного клубу «Партизан». В результаті 30-річному чоловікові були заподіяні
численні тілесні ушкодження,
в тому числі колото-різані
рани. Стосовно Тесака і двох
його спільників, одним з яких і
був Сергій «Малюта» Коротких, порушили кримінальну
справу за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї
(санкції передбачають до 10
років позбавлення волі).
У квітні справу було припинено через «відсутність
складу кримінального злочину». Дивно, що ні білоруські, ні
російські ЗМІ тоді не згадали
імені Сергія «Малюти».
Свого часу Малюта був
заступником лідера проросійської
націоналістичної
організації «Русское Национальное Единство» Гліба Самойлова, убитого в серпні
2000 року ударом ножа. Серед
особливих прикмет: татуювання на передпліччі у вигляді
кажана – символ армійської
розвідки і спецназу ГРУ. Тоді
«Малюта»
неодноразово
хизувався в Москві бойовим
минулим, зв’язками у спецслужбах.

Новорічні сюрпризи білоруського
виробництва – і з російськими слідами…
озному міністру «Мінздоху»
Януковича. Тобто намагався
отримати підтримку з усіх
можливих джерел, не особливо придивляючись до того,
чи не стирчать з цих джерел
російські вуха. Можливо, вважав ті вуха безпечними.
Свого часу Анатолій Матіос заявляв, що за три тижні
до вбивства Павло Шеремет
літав до Москви, зустрічався з
оточенням Нємцова і з тим же
таки Олександром Клименком.
Як відомо, Росія дуже легко позбувається тих, кого вигодувала, і тих, з ким співпрацювала. Особливо якщо ще з
їхньої смерті можна зробити
якийсь додатковий скандал,
для прикладу, звинуватити
у цій смерті ненависних їй
волонтерів, бійців чи просто
патріотів… Або Лукашенка,
який їй останнім часом припинив подобатися.
Однак, українське правосуддя не зацікавив ні білоруський, ні російський слід у
біографії Шеремета. От патріоти з «ультранаціоналістичними ідеями» – ото виглядало
набагато краще…
І тут безсовісні білоруські
опозиціонери опублікували
матеріали, які доводять, що
КДБ Білорусі ще вісім років
тому організувало стеження
за Шереметом і планувало
його ліквідацію. Зокрема, є аудіозапис 2012 року, на якому
тогочасний глава КДБ Білорусі Вадим Зайцев обговорює
можливість підкласти Шеремету вибухівку. Як відомо,
саме таким чином Шеремет і
загинув – через 4 роки.
Якщо ви думаєте, що це
хоч трохи змусило українське

Фото з офіційного сайту
президента України

обставин, який не має жодного стосунку до справи, у якій
вже призначили винних.
І тут вимальовуються ще
два цікавих моменти.
Перший – якщо в МВС так
активно захищають «призначених вбивць», то чи не є це
спробою вигородити справжнього вбивцю? Бо зазвичай
у таких випадках слідство
наполягає на покаранні «цапів-відбувайлів» з єдиною метою: щоб не вийти на самих
себе.
Другий цікавий момент:
хто міг «здати» білоруським
опозиціонерам
розмови
тамтешнього КДБ?
Хто може почуватися у
Білорусі вільніше, ніж білоруські силовики? Відповідь
лежить на поверхні: тільки
силовики російські…
І якщо українське МВС
влізло в цю справу по самі
вуха, і явно влізло дуже негарно, то, швидше за все, цим
спробують скористатися всі,
кому тільки не ліньки. А росіянам завше не ліньки…
Тоді заради чого – і заради
кого? – українське МВС сіло
в таку калюжу? Невже тільки
заради того, щоб облити баг-

організації перетворилася на
банди озброєних екстремістів.
«У 2015—2017 роках Коротких керував відділом охорони об’єктів стратегічного
значення при Департаменті
Державної служби охорони
при МВС України. Згідно з декларацією за 2015 рік, Сергій
Коротких купив собі у Києві
дві квартири, літак Л-39 «Альбатрос» та мав у наявності
загалом близько мільйона доларів», - пише Демчук.
Мільйон доларів – звідки?
Зараз, за даними Демчука,
Сергій Коротких є керівником
Служби безпеки «Національного корпусу» і близьким другом очільника Нацкорпусу
Андрія Білецького.
6 грудня 2014 року видання Zaxid.net (https://zaxid.
net/skinhed_poroshenka_
n1332787) оприлюднило про
Коротких от таку от інформацію:
«…ім’я Сергія Коротких
звучало у ЗМІ і раніше. Так, в
лютому 2013 року його згадали, коли в Мінську російський
націоналіст Максим Марцинкевич, більш відомий під прізвиськом «Тесак», влаштував

З «Тесаком» Сергій Коротких був знайомий давно, деякий час після арешту
Максима Марцинкевича він
очолював угруповання «Формат 18», що підпорядковувалося НСО, а у вересні 2007-го
«Малюту» з організації вигнали, звинувативши в розвалі залучення нових кадрів,
фінансових зловживаннях та
інтригах.
Після того, коли володар спецназівської «татухи» втратив контроль над
частиною угруповання, сліди
його губляться. За деякими
даними, Малюта повернувся
до Білорусі. За останні роки
ніде себе не афішував, в колах
расистів помічений не був, аж
до описаного інциденту в лютому 2013 року.
Після цієї згадки російські
ЗМІ почали підозрювати Сергія Коротких в причетності
до вибуху в грудні 2007 року
в Москві на Манежній площі.
Однак затримати і допитати його тоді не змогли».
Ймовірно – змогли і затримати, і допитати.
Картина вимальовується
доволі цікава для стороннього спостерігача – і дуже неприємна для України загалом
і для українського МВС зокрема.
Будемо сподіватися, що
хоча б на Старий Новий рік під
ялинку українській владі принесуть мудрість і виваженість.
Вона припинить шити білими
нитками злочини патріотам
– і захищати злочинців. Хоча
б тому, що це дуже невигідна
стратегія – насамперед для
неї самої. Особливо під час
війни, про яку, схоже, дехто у
владі починає забувати...
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ЧИКАГО ЗА ТИЖДЕНЬ
Влада Чикаго каже,
що місту потрібно
більше вакцини

У США продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус. Зокрема, 2 січня, за даними
чиновників, було зафіксовано 276 тис. нових випадків. Це – один із найвищих показників за весь
період. Відтак представники місцевої влади починають критикувати федеральний уряд і владу
штатів через недостатню кількість та неправильний, на їхню думку, розподіл вакцини.
Багато чиказьких лікарень заявляють, що не
знають, коли отримають наступну частину вакцини. Мер міста Лорі Лайтфут звинувачує федеральний уряд. Однак насправді є різні причини затримання вакцини.
«Якщо розглядати Іллінойс як штат, відповідно
до даних CDC, то приблизно 42% вакцини, що доправляється до штату, фактично вже введено», –
зауважив професор Hani Mahmasssani, експерт із
логістики Northwestern University.
За його словами, проблема полягає не лише
у доправленні вакцини, а й у тому, що насправді
існує система керування вакцинацією. Як стверджує Mahmasssani, наразі доправили 14 із 20
мільйонів доз, обіцяних адміністрацією Трампа,
та було використано лише приблизно 4 мільйони
доз – що на 79% не відповідає плану вакцинації.
«Проблема полягає не стільки в тому, щоб доправити вакцину від виробника у різні штати та
місцеві райони, скільки у фактичному рівні вакцинації, аби використати всю цю кількість і фактично доправити вакцину людям», – додав експерт.
Президент Дональд Трамп заявив: «Вакцини
постачаються штатам федеральним урядом набагато швидше, ніж їх можна вводити!»
За даними CDC, штат Іллінойс отримав близько
400 тис. доз.
«Чикаго вже розподілило понад 95% отриманих доз вакцини проти COVID-19. Однак, за чинної
норми розподілу доз від федерального уряду, для
повного щеплення препарату потрібен 71 тиждень – майже півтора року для вакцинації всього
міста. Нам потрібно більше вакцини. Зараз», – заявила мер Лорі Лайтфут на своїй сторінці у твіттері.
«У нас більше випадків, у нас більше шпиталізацій, у нас є подорожні, які призведуть до подальших спалахів у січні. Зараз у нас циркулює
нова версія вірусу, яка буде легше поширюватися
і ще більше наповнюватиме наші лікарні», - заявила д-р Megan Ranney із Brown University.
Нагадаємо, починаючи з 1 грудня, від коронавірусу помирало понад 1000 американців на день.
Влада штатів сподівається пришвидшити завершення першого етапу щеплень. Проте, запевняє Mahmasssani, головним є наявність апарату
на місці, а також стабільне постачання і можливість дістати його там, де потрібно.
«Я хвилювався від самого початку, – зауважив
він, – адже насправді потрібні значні зусилля, аби
зробити щеплення людям зі швидкістю, з якою ми
хочемо його робити».
«Отже, це просто не працює, і в жодному штаті
вакцинування не відбувається належним чином»,
– зазначив Мітт Ромні, сенатор-республіканець
від штату Юта.
Наразі медики вакцинують своїх співробітників та працівників служб оперативного реагування. Проте влада округу Will просить своїх мешканців зареєструватися в Інтернеті, аби заздалегідь
налагодити процес, коли вакцина стане доступнішою.

В окрузі Cook оприлюднили
форму реєстрації
вакцинації для незалежних
медичних працівників
Інтернет-форма https://cookcountypublichealth.
org/communicable-diseases/covid-19/covid-vaccine/
надасть медичним працівникам можливість реєструватися та отримувати інформацію, коли буде
доступна вакцина проти COVID-19. Зараз вакцинують насамперед осіб із груп ризику.
Спочатку на сайті округу йшлося про те, що реєстр призначений для всіх мешканців, але потім
влада округу заявила, що реєструватися можуть
лише медичні працівники. Наразі чиновники округу знову оголосили, що реєстр буде доступним
для всіх охочих.
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Чиказькі школи відновлюють навчання,
попри протести профспілки та міської ради
С

упер-інтенданти
шкільних округів Dan
Stepenosky й Art Javis відновлюють роботу шкіл.

Chicago Public Schools приймають школярів вперше з початку
пандемії коронавірусу. Утім, багато членів профспілки вчителів
Чикаго пообіцяли не повертатися до шкільних приміщень через
проблеми з безпекою та різницю,
як вони стверджують, між школами для чорно-коричневих і білих
учнів.
Це сталося після того, коли 33
із 50 олдерменів надіслали листа
міському голові Лорі Лайтфут та
Janice Jackson, керівнику CPS, у
якому заявили, що вони «глибоко
стурбовані» запланованим відновленням роботи Chicago Public
Schools цього місяця. На їхню думку,
«план для школярів і персоналу, які
повернуться до шкільних будівель,
не відповідає меті району стосовно
збільшення рівня справедливості
для учнів і не може належним чином вирішити низку проблем із безпекою, про які розповідали батьки,
учні та персонал на фоні тривалої
пандемії».
У відповідь Jackson заявила,
що протоколи безпеки, зокрема,
відстеження контактів, уже налагоджені, тому надання можливості
школярам повернутися за парти
піде на користь чорношкірим і латиноамериканським школярам,
які «відстали» під час дистанційного навчання, повідомляє Chicago
Sun-Times. Водночас вона стверджує, що тисячі учнів приватних і
католицьких шкіл мали таку можливість протягом місяців. За її словами, «надання цього варіанту – це
питання справедливості, що мати-

ме наслідки на наступні роки».
«Очне навчання не є правильним вибором для кожного студента, але воно повинно бути доступним для всіх», – вважає вона.
За даними останнього опитування CPS, менше ніж чверть сімей обрали очне навчання, а сім’ї
білих школярів удвічі частіше заявляють, що планують повернути
своїх дітей до шкіл, ніж чорношкірі
та латиноамериканські родини.
У профспілці вчителів переконують, що білі діти, які перебувають у класах, отримають перевагу,
а якість віртуального навчання, яке
відвідуватиме більшість дітей меншин, постраждає, оскільки вчителі
намагатимуться знайти рівновагу
між обома групами учнів.
«Запихання вчителів та учнів
до будівель послабить наші плани щодо дистанційного навчання,
а не зміцнить їх», – зазначила Lori
Torres, вчителька школи на Logan
Square і мати трьох дітей, під час
прес-конференції, що відбулася у
Zoom. «Очікується, що викладати
будуть двоє осіб, які керуватимуть
дітьми у класах і дітьми, що навчаються вдома. Окрім того, рішення,
прийняті округом, нам демонструють, що ми досі не можемо почуватися у безпеці».
Прес-конференція, організована профспілкою вчителів, мала на
меті надати декільком учителям
шкіл Чикаго можливість пояснити, чому вони «здійснюватимуть
свої контрактні та законні права
на безпечне робоче місце», відмовляючись покидати свої домівки у понеділок. Члени профспілки
детально розказали про недоліки
та прогалини у плані відновлення
роботи CPS.
«План, який вони запровадили,

полягає у тому, що це рішення приймається з урахуванням справедливості», - додала Torres. «Рівність
– це одна з речей, яка забезпечує
працю необхідного персоналу у
нашій будівлі. Рівність – це одна з
речей, яка підтримує наших дітей
там, де вони є. Рівність не означає,
що вам потрібно повертатися до
будівель, які, як ми знаємо, не є
безпечними».
«Найбільше постраждали наші
чорно-коричневі громади, і вони
будуть і далі потерпати, якщо ми
дозволимо здійснити цей план
відновлення роботи шкіл», – переконує Linda Perales, вчителька
у Corkery Elementary School. Вона
пояснила, що вимагати від вчителів носити маску протягом усього
дня під час особистого навчання
«унеможливить вивчення букв»
і що класи будуть практично порожніми, аби забезпечити соціальне дистанціювання. Це, на її
думку, означає, що соціалізація не
зможе відбутися, навіть якщо студенти повернуться у школи.
За даними CPS, щонайменше
5800 співробітників, які працюють
у кластерних програмах дошкільних та спеціальних навчальних закладів, мають повернутися до своїх шкіл у понеділок. 861 працівник
отримав лікарняні, близько 300
запитів вчителів наразі розглядаються, повідомляє Times. Їхні школярі мають повернутися у школи
11 січня.
25 січня, як очікується, тисячі
працівників повернуться до шкіл,
щоб підготуватися до повернення
учнів, від дошкільнят до восьмого
класу, яке має відбутися 1 лютого.
Наразі незрозуміло, скільки саме
членів профспілки бойкотуватимуть рішення СPS.

У Чикаго у 2020 році сталося 769 вбивств

Показник є одним із найвищих
в історії міста – на 55% вищим у
порівнянні з 2019 роком. Про це
повідомила Chicago Tribune.
Кількість нелегальних застосувань зброї із летальним фіналом
зросла на 53%, а в грудні – на 50%,
у порівнянні з минулим роком.
За даними офісу судмедексперта округу Cook, 78% жертв насильства із застосуванням зброї були
чорношкірими. Округ також повідомив про рекордні 16 049 смертей у 2020 році. Такий величезний
стрибок стався здебільшого через
смертність від коронавірусу.
У травні в Чикаго були зареєстровані найкривавіші вихідні у
День пам’яті за останні п’ять років.
Тоді вогнепальні поранення отримали 49 людей, 10 із них загинули.
31 травня було зафіксовано 18 вбивств. Це – більше, ніж у
будь-який інший день, повідомляє
Associated Press. Експерти вказують
на різні причини зростання злочинів із застосуванням зброї, зокрема,
на стрес від пандемії коронавірусу, державні та місцеві обмеження,
економічну кризу та смерть чорношкірих, спричинену діями працівників правоохоронних органів.
Лише через шість днів після
смерті Джорджа Флойда, якого
затримали поліцейські у Міннеаполісі, мер Чикаго Лорі Лайтфут
заявила, що до екстреної служби

міста 911 надійшло 65 тис. викликів. Це – на 50 тис. викликів більше,
ніж зазвичай.
Супер-інтендант департаменту
поліції Чикаго David Brown заявив,
що 2020 рік був «катастрофічним»,
а боротьба з насильством та захист громадськості – це результат
спільних зусиль.
«Однак екосистема кримінального правосуддя зазнала суттєвого
впливу через глобальну пандемію
коронавірусу й смерть Джорджа
Флойда», – зауважив він. «Наші чиказькі поліцейські зіткнулися з безпрецедентним збігом обставин, борючись із спалахом насильницьких
злочинів. Це ще більше ускладнилося тим, що їм довелося боротися
з пандемією коронавірусу, маючи
справу із тривалими періодами
посилених громадянських заворушень і пограбувань».
За його словами, у 2020 році
вогнепальні поранення отримали
79 поліцейських проти 22 у попередньому році.
«Влітку ми спрямували нашу
стратегію боротьби зі злочинністю
на розміщення ресурсів у районах,
які зазнають високого рівня насильства», – продовжив він. «Цей стратегічний зсув позитивно позначився
на громадській безпеці та зменшив
темпи щомісячних вбивств, які відбувались дедалі частіше у першій
половині 2020 року».

Нагадаємо, у Чикаго, аби
зменшити рівень насильства,
було створено Office of Violence
Reduction. На його створення та
на альтернативну програму реагування було виділено $36 млн.
Цими вихідними у Чикаго від
вогнепальної зброї загинули щонайменше п’ять людей та ще 25
отримали поранення.
Зазначимо, що працівникам
ФБР вдалося затримати 4-го підозрюваного у вбивстві колишнього чиказького пожежника Dwain
Williams, якого було вбито на початку минулого місяця під час спроби
викрадення авто. Про це написав
David Brown на своїй сторінці у твіттері. За його словами, поліція Чикаго вимагає екстрадиції злочинця
до міста. 65-річний Williams пропрацював пожежником 28 років,
згодом працював в OEMC, де спеціалізувався на координації міських
камер спостереження.
Нагадаємо, у CPD нещодавно
заявили, що у місті різко почастішали випадки викрадення автомобілів.
«У нас був надзвичайний стрибок, але ми затримали (декількох
підозрюваних – ред.)», – зауважив
Brown. «Нам потрібно провести ще
багато арештів. Ми не задоволені
досягнутим й не збираємось припиняти переслідування підозрюваних, поки їх усіх не затримаємо».
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РЕКЛАМА

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
Ukrainian Village

2232 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

Автомобільні аварії

• Personal Injury / Травми /
Медичні помилки
• Керування автомобілем у
нетверезому стані (DUI)
• Штрафи / Traffic Court
• Повернення прав водія (Driver's License),
слухання в Secretary of State
• Травми на роботі (worker's compensation)

Імміграційне право
•
•
•
•

Возз'єднання сім’ї
Громадянство
Відновлення Green Card
Real Estate (купівля-продаж
нерухомості)
• Нотаріальні послуги, переклади,
доручення
• Розлучення

Михайло Чабан

773-627-6250
www.chabanlaw.com
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У Чикаго за 20 років податки
на деяку нерухомість
зросли на 1890%.
Не подобається? Голосуй!
Maria Pappas, скарбник округу Cook, оприлюднила дослідження, у якому перелічує нерухомість у Чикаго та передмістях, на які найбільше зріс податок із 2000 року.
У звіті «The Top 50» перелічено 50 номерів індексу вартості нерухомості (PIN), на які найбільше
зросли податки з 2000 до 2019 року в Чикаго та передмістях. У перелік увійшла як житлова, так і комерційна нерухомість. Цей звіт – нова частина «The
Pappas Study», безпрецедентного дослідження, яке
показує, що податкові рахунки округу фактично
подвоїлися протягом останніх 20 років. У зв’язку з
цим показник вартості життя зріс майже втричі.
«Якщо ви не користуєтеся своїм виборчим правом, то не маєте права скаржитися на те, як зростали податки на нерухомість з 2000 року», – каже Папас. Вона наголосила, що участь у виборах бере
дуже низький відсоток населення, що має право
голосу.
«The Pappas Study» присвячене John McCormick,
колишньому редактору редакційної сторінки у
Chicago Tribune, та колишньому редактору газети
R. Bruce Dold, які намагалися зробити Чикаго найкращим місцем для життя.
У рейтинг, складеному Марією Папас, потрапили 50 найкращих житлових об’єктів, на які найбільше зріс податок на нерухомість з 2000 до 2019 року:
• у Чикаго – кондомініум на East Lake Shore Drive,
де податковий рахунок зріс на 1890%, з 6731,71 до
133 954,83 доларів;
• у передмісті – двоповерхова резиденція на
Ardsley Road у Winnetka, де податковий рахунок
зріс на 1,174% – з 53 014,39 до 675 486,36 доларів.
Комерційна нерухомість із найбільшим збільшенням податку на нерухомість із 2000 до 2019
року:
• у Чикаго – офісна будівля на 300 E. Randolph St.,
де податковий рахунок зріс на 141% – із 8 140 176,71
до 19 599 942,28 доларів.
• у передмісті – торговий центр на 1000
E. Woodfield Road, Schaumburg, де податковий рахунок зріс на 53% – із 12 847 013,47 до 19 633 920,16
доларів.
«Є вирішення проблеми стрімкого зростання податків, – каже Папас. – Голосуйте!»
За словами Папас, менше ніж 29% населення,
що має право голосу, у Чикаго проголосувало на
виборах, які проводились із 2011 року. У передмістях участь у виборах беруть лише 26%.
«Занадто багато людей скаржаться замість того,
щоб голосувати», – каже Папас. «Якщо ви не притягаєте виборних посадових осіб до відповідальності, тоді ви маєте звинувачувати лише себе», – додала вона.
Кожен мешканець округу Cook може скористатися на Cookcountytreasurer.com пошуком історії
податків за останні 20 років.
Кожен власник нерухомості на сайті скарбника
також може побачити, наскільки зріс податок на
його майно за останні 20 років. Для цього необхідно виконати такі дії:
• виберіть фіолетове поле з написом «Огляд
податку на вашу власність» (Your Property Tax
Overview);
• введіть свою адресу або номер індексу власності (PIN);
• виберіть вкладку ліворуч із написом «20-річна історія податкових рахунків» (20-Year Tax Bill
History)
• ознайомтеся з інтерактивною картою, яка показує, як із 2001 року зростали податки на майно у
Чикаго та його передмістях.
У звіті «The Top 50» також показано 50 житлових і
комерційних будинків, на які найбільше зросли податки, у кожному з районів Чикаго.
У звіті проаналізовано рахунки за податок на
майно за PIN-кодами, які не змінювали класифікацію податку на майно з 2000 до 2019 року. Щодо
житлових об’єктів нерухомості, у звіті проаналізовано об’єкти нерухомості, власники яких мають
право на Homeowner’s Exemption, та не згадано
об’єкти нерухомості, власники яких мають інші
податкові пільги, до прикладу, пільги для пенсіонерів.
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На харчування безхатькам
в окрузі Cook приватні жертводавці
виділили $50 тисяч

Н

а пілотну програму, яка
забезпечує доправлення
страв, придбаних у місцевих
ресторанів та кухарів, до
будинків бездомних осіб та
сімей, яким нещодавно було
надано притулок, приватні
жертводавці пожертвували 50 тисяч доларів. Про це
повідомили Toni Preckwinkle,
президент ради округу
Cook, і Betty Bogg, виконавчий директор «Connections
for the Homeless», місцеві
виборні особи та представники громадськості.

Пілотний проект, запущений
у листопаді, став можливим завдяки 30 тис. доларів, які виділив
округ Cook у рамках CARES. Таким чином влада округу Cook
спільно з партнерами допомагає тим, хто найбільше потребує допомоги під час пандемії
коронавірусу.

for Homeless» для надання інших основних послуг мешканцям округу під час пандемії
COVID-19. Влада округу Cook
виділила кошти для реалізації
безперервного переліку послуг,
що пропонує «Connections»,
починаючи від запобігання виселенню до надання житла та

«Наша співпраця з «Connections for the Homeless» – чудовий приклад того доброго, що
може відбутися, коли приватний, державний і некомерційний сектори співпрацюють над
вирішенням проблем», – зауважила президент Preckwinkle.
«Ці кошти надовго допоможуть
нагодувати наших сусідів, які
потребують допомоги, та розвивати всю іншу роботу, яку ми
проводили з «Connections», реагуючи та виходячи з цієї кризи.
Це – ще один приклад прагнення округу Cook допомогти громадам швидко відновитися».
Спочатку проект був запланований приблизно на 13
тижнів. Наразі ж відомо, що в
рамках проекту харчування
отримуватимуть 60 малозабезпечених осіб до кінця лютого.
Місцеві бізнесмени та благодійники об’єднуються, в результаті
чого 80 тис. доларів потраплять
у місцеві ресторани. Серед основних донорів: Byline Bank,
NorthShore University Health
Care, Rotary International, Lewis
Sebring Family Foundation,
Elizabeth Tisdahl, колишній мер
Evanston, Joe Flanagan, керівник
Cook County Health Foundation.
Окрім пілотного проекту,
влада округу Cook співпрацює
з організацією «Connections

втілення житлових програм. З
початку пандемії «Connections»
надала підтримку понад 2500
мешканцям. Більша частина
їхньої діяльності була профінансовна округом Cook. В організації кажуть, що їхні спільні
зусилля із реагування на COVID
призвели до інвестицій у місцеву економіку на суму понад
5 млн доларів завдяки сплаті
за послуги готелів і притулків,
оплаті заробітної плати персоналу, орендної плати орендодавцям та партнерству з ресторанами.
«Співпраця з округом Cook
та основними зацікавленими
сторонами на рівні громад демонструє, що можливо, коли

кожна зацікавлена сторона
бере на себе відповідальність. Ця співпраця дозволяє
нам робити сміливі та широкі
кроки до досягнення нашого
бачення подолання безпритульності у північній частині
округу Cook», – зазначила Betty
Bogg, виконавчий директор
«Connections».
Наразі у рамках фінансування CARES округ виділив
понад 3 300 000 доларів через
«Connections» місцевим орендодавцям, ресторанам і готелям, розташованим в Evanston і
North Shore. В цю суму входять
1 800 000 доларів на підтримку
притулку, 800 тис. доларів на
фінансування запобігання виселенню та 700 тис. доларів – на
фінансування допомоги орендодавцям, які здають в оренду
житло безпритульним.
«Я прийшов у «Connections»
у важкий момент мого життя.
Вони поводилися зі мною, як
із родичем, – розповів Carlos
Duany, учасник програми, який
нещодавно отримав притулок. – Дякуємо округу Cook і
«Connections» за їхню працю в
цей час. Це нагадало мені, що
люди в громаді справді дбають
про нас і хочуть запропонувати
підтримку».
З моменту початку пандемії
округ Cook інвестував понад
82 млн доларів у рамках Cook
County Recovery Initiative. Щоб
дізнатись більше про програми
відновлення в окрузі Cook, відвідайте www.cookcountyil.gov/
recovery.
Аби дізнатись більше про
підтримку постраждалим від
COVID у «Connections», відвідайте connect2home.org/coronavirusresponse.
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Truck Parking & Repair Facility

Zoning for Outside Storage
www.dalanigroup.com

Truck Terminals 5 - 10 Acres
Also Available

georgep@dalanigroup.com
bobbyr@dalanigroup.com

(630) 286-6556
(630) 340-4234

Ми страхуємо:

tɶʘʨʤ
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Графік Роботи:
Пн-Пт: з 12 дня до 8 вечора
Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня

773-600-2727

8

ЧАС І ПОДІЇ

У ФОКУСІ – АМЕРИКА

COVID-19: у США
становище не гірше,
ніж у Європі
У західній пресі, починаючи з самого
початку антипандемійних заходів, наполегливо повідомляють, що США – це країна, в
якій від коронавірусної інфекції помирає
найбільше людей, і що в цьому нібито винна хаотична політика президента Трампа щодо ковідної загрози. Насправді це
– брехня, але, з точки зору психологічної
інформаційної війни проти ненависного
президента Трампа, яку ведуть проти нього
ліваки та глобалісти, це – вдала брехня.
Вдала, оскільки вона, крім шахрайських маніпуляцій на самих виборах,
також дала Байдену додаткові мільйони голосів, адже з її допомогою вдалося
переконати багатьох американців, яких
Байден не дуже-то й надихає, голосувати
«не за Байдена, а проти Трампа».
Якщо поглянути на статистичні дані, то
дійсно США з їхніми 332 011 померлими
(дані на 26 грудня 2020) йдуть попереду із
великим відривом від інших країн.
Але кожній мислячій людині зрозуміло,
що зовсім некоректно порівнювати величезні США – країну з масштабами континенту та кількістю населення 328 мільйонів
осіб (за даними 2019 року) з дрібними та
середніми державами, які мають невелику
кількість населення. Настільки ж безглузді
порівняння з державами, які не мають відповідних коштів для масового тестування
своїх громадян і статистичних служб, або
з країнами з абсолютно непрозорою внутрішньою політикою. Якщо Китай, при кількості населення 1,4 мільярда осіб має тільки
4 634 померлих, як повідомляє китайська
влада, то висновків може бути кілька:
• вони брешуть, і в них насправді померлих набагато більше – відповідно до
інших країн;
• вони самі створили цей вірус як біологічну зброю, що вибірково діє на європейських людей;
• вони створили цей вірус, проти якого
одночасно створили вакцину, якою вже
прищепили все своє населення, і застосували його як біологічну зброю проти
населення західних країн.
Якщо правильні два останніх твердження, то це означає, що Китай оголосив
решті світу війну. Що з цього випливає,
нехай вирішують лідери західних країн.
Те ж можна сказати й про інші країни з
тоталітарними чи авторитарними режимами. Хороший аналітик та експерт Андрій
Ілларіонов, колишній радник президента
Путіна, який нині мешкає у США, стверджує, що в Росії насправді померло від
коронавірусу на цей момент у 6-8 разів
більше людей, ніж повідомляє російська
статистика. Можна сказати просто: а з якого дива цей вірус діятиме в Росії лагідніше,
ніж у США та європейських країнах?
Зате дуже добре США можна порівнювати з європейськими країнами. Якщо ми
візьмемо 7 із них: Бельгію, ФРН, Францію,
Італію, Польщу, Іспанію і Великобританію,
то отримаємо приблизно таку ж кількість
померлих від коронавірусу, як у США, –
330 587 осіб, при загальній кількості населення 373 мільйони людей, тобто, майже
стільки ж, як у США. Треба визнати, що
якщо бути точним, то це на 14% більше,
ніж у США, але це відхилення нічого не
змінює у висновку, який ми можемо зробити: пандемія коронавірусу протікає у
США не складніше, ніж у Європі!
Різниця – тільки у тому, що лідерів європейських країн за їхню політику щодо пандемії їхня кишенькова преса вихваляє до
неба, натомість американська лівоглобалістська преса (а за нею і вся світова) зображує президента Трампа як божевільну людину, яка ризикує життям своїх громадян.
Автор: Генріх Дауб
Джерело: «Континент»
(https://kontinentusa.com)
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Україна вже до червня отримає від
США катери Island – командувач ВМС

А

мериканські патрульні
катери класу Island прибудуть в Україну протягом перших
шести місяців поточного року.
Про це повідомив командувач
Військово-морських сил України
контрадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Очікуємо, що Island прийдуть
до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року
набудуть усіх потужностей – тоді
матимемо дивізіон із п’яти катерів
цього класу», – зазначив контрадмірал.
Також він поінформував, що
зараз катери проходять у США відповідне технічне обслуговування
та доозброєння, а вже цього місяця українські екіпажі вирушають у
Балтімор, де будуть проводити допідготовку на борту.
Крім того, додав Неїжпапа, підписано контракт на будівництво
американських катерів Mark VI для
України.
«Сподіваємося, за два найближчі роки (тобто, до кінця 2022)
перша партія дійде до ВМС України. Ми повністю визначилися із
системами озброєння, які будуть
встановлюватися як на Mark VI,
так і на Island», – підкреслив командувач.
Нарешті контрадмірал висловив надію, що в січні британські
колеги повідомлять деталі щодо
будівництва восьми ракетних катерів (із комплектацією) для ВМС

Два патрульні катери класу «Айленд», які США передали
Військово-морським силам України.
Балтимор, 27 вересня 2018 року. Фото Радіо Свобода

України, про що раніше домовилися.
У жовтні 2019 року Україна безоплатно отримала від США три
катери класу Island.
Всього в 1985–1992 роках для
Берегової охорони Сполучених
Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із
них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі
США вже передавали Пакистанові,
Грузії і Коста-Риці.
Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише

навесні 2018 року, після виходу
розслідування програми «Схеми»
(спільного проекту Радіо Свобода
і телеканалу «UA:Перший»).
18 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба повідомив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього
обладнання.
Джерело: Радіо Свобода
(https://www.radiosvoboda.org/a/news-kateryisland/31031757.html)
«Copyright © 2020 RFE/RL, Inc.
Передруковується з дозволу Радіо Вільна
Європа / Радіо Свобода»

ICE заарештувала 104 тис. нелегалів у 2020
році, зокрема, 675 членів банди MS-13
Цьогоріч Служба імміграційного та митного
контролю (ICE) заарештувала близько 104 тис.
нелегалів, зокрема, сотні членів банди MS-13,
які часто потрапляють у
США в рамках програми
«Діти-мігранти, які прибули без супроводу батьків» (UAC).
У період із 1 жовтня
2019 року до 30 вересня
2020 року агенти ICE заарештували 103 603 нелегальних мігранти, які проживають у Сполучених
Штатах, 90 відсотків з яких
мали судимість або очікували на кримінальне обвинувачення проти них.
У цьому році ICE взяла
під варту 122 233 нелегальних мігранти. Агенти місцевих правоохоронних органів просять
тримати нелегалів під
вартою доти, доки підозрюваних не буде передано ICE для арешту та
депортації. Міста, округи
та штати-притулки відмовляються підкорятися
вимогам і замість затримання, навпаки, відпускають нелегалів.
Із заарештованих цьогоріч 4067 осіб були членами різних банд. 675 із
них були членами саль-

вадорської банди MS13, яка часто переправляє своїх членів через
програму UAC, за якою
неповнолітніх, після перетину кордону США та
Мексики, відпускають, і
вони можуть вільно жити
й здійснювати злочини
на території Америки.
У цьому році ICE заарештувала 34 підо-

зрюваних у тероризмі
нелегалів. ICE провела
близько 24 тис. арештів у
рамках рейдів, де агенти
беруть під варту нелегальних іноземців, яких
розшукують за злочини
або імміграційні порушення.
Життєво
важливою
для операцій ICE щодо
затримання є програма

287 (g), в рамках якої місцеві правоохоронні органи підписують угоду, що
допомагає агентам знаходити й заарештовувати
розшукуваних нелегалів
за спрощеною процедурою. Цьогоріч ICE підписала 150 287 (g) угод із
місцевими правоохоронними органами.
У цьому році ICE провела низку операцій для
арешту в різних штатах,
зокрема, операцію Cross
Check XI, яка проводилася з липня до вересня
і призвела до арешту
понад 2700 нелегальних
іноземців.
Близько 85 відсотків
нелегалів, заарештованих під час операції Cross
Check XI, мали судимість
або очікували на кримінальне обвинувачення.
Деякі з обвинувальних
вироків містили вбивства, напади, злочини на
ceкcyaльнoму ґрунті, пограбування і нелегальне
зберігання зброї.
Станом на сьогодні у
США проживають від 11
до 22 мільйонів нелегалів.
Джерело: Breitbart News
(https://www.breitbart.com/
politics/2020/12/27/ice-arrests104k-illegal-aliens-2020-including675-ms-13-gang-members/)
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У ФОКУСІ – АМЕРИКА

У Джорджії другий раунд
виборів визначить
більшість у Сенаті США

«Переосмислена» поліція
як слуга лівих сил

В американському штаті Джорджія 5 січня
відбувся другий раунд виборів на дві посади
в Сенаті, який визначить баланс сил у верхній
палаті Конгресу на наступні два роки.
Про це повідомляє «Голос Америки».
Як зазначається, другий тур проводиться у
зв’язку з тим, що жоден із чотирьох кандидатів не отримав більшості на виборах 3 листопада 2020 року.
Якщо у другому турі переможуть два демократи, партія матиме більшість у Сенаті:
місця розділяться порівну, а вирішальний голос отримає обраний віцепрезидент Камала
Гарріс.
Якщо ж переможе хоча б один республіканець, Конгрес залишиться розділеним: Палату представників контролюватимуть демократи, а Сенат – республіканці.
У листопаді у Джорджії проголосували
близько 5 мільйонів виборців, з них 3,6 мільйона – достроково. У другому турі достроково проголосували трохи більше, ніж 3 мільйони виборців. У листопаді більшість тих, хто
голосував достроково, підтримали демократів, тому для республіканців явка у вівторок
мала вирішальне значення.

Джорджія також є одним зі штатів, де
чинний глава Білого Дому Дональд Трамп
оскаржує перемогу Джо Байдена на виборах
президента, заявляючи про масштабні фальсифікації під час голосування.
Байден став першим із 1992 року кандидатом у президенти від Демократичної партії,
який здобув перемогу в Джорджії.

«Британський»
коронавірус дістався
до штату Нью-Йорк
У штаті Нью-Йорк в понеділок, 4 січня, був
підтверджений перший випадок інфікування
новим штамом коронавірусу, вперше виявленим у Великобританії.
Про це з посиланням на слова губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо пише Bloomberg.
«60-річний мешканець регіону Саратоги на півночі Нью-Йорка отримав позитивний результат аналізу на штам В117. Чоловік
протягом останнього часу не мандрував, що
свідчить про внутрішнє поширення віруса», –
йдеться у матеріалі.
За словами губернатора, на території штату було взято близько 5 тисяч зразків у намаганні виявити штам. «Чиновник наголосив,
що новий штам – заразніший, і це – проблематично, оскільки штат страждає від підвищеної госпіталізації», – стверджує Bloomberg.
Інфікований чоловік пов’язаний із магазином у місті Саратога Спрігс. З цим магазином пов’язані ще три випадки інфікування
COVID-19, але поки незрозуміло, чи вони теж
мають «британський» штам.
Магазин був закритий з 24 грудня до початку січня, але влада штату просить усіх, хто
відвідував його з 18 до 24 грудня, здати тест
на COVID-19.
Нагадаємо, раніше науковці з лондонського Імперського коледжу дослідили новий
штам коронавірусу, виявлений у Британії.
Вони з’ясували, що він – набагато заразніший,
ніж оригінал коронавірусу.
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и підтримуємо
поліцейських, але
чи підтримають вони
нас? Як і більшість
консерваторів, я підтримую поліцію та її
життєво важливу роль у
цивілізованому суспільстві. Але, як і багатьом
консерваторам, дуже
неприємно дивитися на
те, як у період заворушень поліція відступає
перед лівими за наказом мерів-демократів.

Багато хто з нас розмірковує над питанням,
як поліція може підкорятися таким наказам і дозволити
злочинцям повну свободу дій на
вулицях наших міст. Жертвами
цих злочинців, нагадаю, стали понад 2000 поліцейських.
Хіба співробітники поліції не
приносять присягу захищати людей і Конституцію? Звичайно ж!
І, фактично, це – їхній головний
обов’язок.
Можливо, у цьому році ми стали свідками правила, а не винятку. Правило каже, що більшість
людей, зокрема, й поліція, злякалися тиранів.
Я повинен припустити, що багато поліцейських боролися з ситуацією, в якій вони перебували
цьогоріч, як зазначалося в статті,
написаній Девідом Хадсоном у
Law Enforcement Today:
«Настане час, коли співробітник правоохоронних органів
повинен буде пригадати, що він
або вона злякалися, даючи присягу. Пам’ятайте, що порядок – це
основа всього, і під цим я маю на
увазі насамперед Конституцію
США, а потім – Конституцію штату.
Все інше – вторинне.
Дилема присяги співробітника правоохоронних органів
полягає у наступному: «Чи виконую я закон, який суперечить
Конституції Сполучених Штатів?»
У нинішніх умовах ми бачимо, що
співробітникам правоохоронних
органів, можливо, доведеться
зіткнутися з цією дилемою. Я
наполегливо закликаю вас прочитати про Конституцію, повноваження, делеговані Конгресу
Конституцією, закони, прийняті
Конгресом, і прецедентне право
Верховного суду. Я прошу вас задуматися над тим, як ви вирішуватимете цю дилему, беручи до
уваги те, що ви клялися перед
Богом і країною».
Але як би не боролися деякі
представники правопорядку, кінцевим результатом було те, що
вони корилися і відтак відрікалися від своєї основної присяги.
Це – страшні речі, які не віщують
нічого доброго у майбутньому.
І 21 грудня трохи цього майбутнього вже настало, коли протестувальники проти ізоляційних
заходів спробували проникнути у
будівлю Капітолію штату Орегон,
де законодавчий орган проводив
спеціальне засідання. Breitbart
повідомляє:
«Хоча законодавчі засідання
зазвичай відкриті для публіки, сьогоднішнє було закрито для всіх,

YouTube screen grab

крім депутатів, поліції, деяких співробітників і репортерів, повідомляє Oregon Statesman-Journal».
Депутати зібралися, щоб
спробувати вжити заходів для
боротьби з пандемією, зокрема, допомогти орендодавцям та
орендарям.
Схоже, що деякі з учасників
протесту прийшли зі зброєю (деякі – з вогнепальною і принаймні
один – із вилами). Хоча Орегон
– штат, де дозволено відкрите
носіння зброї, у деяких містах діє
заборона на її носіння в громадських місцях. І, як і в багатьох
штатах, де заборонене відкрите
носіння зброї, вогнепальна зброя
також заборонена всередині громадських будівель у будь-якому
місці штату.
Також з’ясувалося, що деякі з
учасників протесту демонстрували агресивність щодо поліції
(яка була озброєна та у повному
екіпіруванні), розпорошували на
неї сльозогінний газ і ведмежий
аерозоль.
Зі свого боку, поліцейські, схоже, також були досить агресивними, використовували перцевий
балончики й стріляли у людей із
близької відстані гумовими кулями. Було затримано чотири людини.
Цей захід був складним. Але,
з-поміж іншого, необхідно підкреслити, наскільки по-різному
поліція може реагувати на різні
угруповання.
«Антифа» та ВLМ отримали
дозвіл вільно руйнувати міста на
території усієї Америки, безкарно й хаотично використовувати
вогнепальну зброю, біти, цеглу,
феєрверки, коктейлі Молотова,
кулаки та майже все, що можна
використовувати для знищення
власності й завдавати фізичної
шкоди людям.
З іншого боку, групі мешканців
штату Орегон заборонили входити у громадське місце на знак
протесту проти обмежень, які
руйнують життя людей.
Можна припустити, що поліція
змогла знайти спосіб провести
людей через двері й перевірити
наявність зброї, відсіваючи тих,
у кого вона була. А можливо – ні.
Я – не поліцейський, але усвідомлюю достатньо, аби зрозуміти, що
«гарячі» ситуації – складні й небезпечні. Але хіба їх не навчили
справлятися з такими ситуаціями?
Було безумно бачити невідповідність між тим, як бунтівникам

давали повну свободу дій протягом всього року, тоді як до людей
в Орегоні застосовувалася вся
сила закону.
І це викликає величезну стурбованість, оскільки я боюся, що
поліція може поступово трансформуватися в руку Демократичної партії, яку використовуватимуть проти громадян
таким чином, щоб націлюватися
на консерваторів, але дозволяти
марксистам вільно розгулювати,
знищуючи все на своєму шляху.
Боюся, що це – один із способів,
яким ліві планують «переосмислити» поліцію. Правоохоронні
органи можуть стати інструментом у розпорядженні тиранів
для нанесення серйозної шкоди
та подальшого підпорядкування
громадян.
Захід в Орегоні також дає
якесь відчуття, ніби порохова
бочка ось-ось вибухне. Городяни – розлючені й почуваються
безсилими. Таке відчуття, що
вкрадені вибори стали останньою краплею. Якщо вибори
– підтасовані, то що тоді залишиться? Коли ви втрачаєте голос у цивілізованому суспільстві, що залишається? Боюся,
тільки насильство.
Ця ситуація також висуває
на перший план явище, у якого,
ймовірно, є назва, але я далекий
від того, щоб знати її. Це звучить
так: ліві створюють середовище,
яке позбавляє нас влади й заглушає наш голос. При цьому вони
звинувачують нас у тому, що ми
– «екстремісти» та «терористи»,
хоча ми – мирні, законослухняні
громадяни.
Але потім вони штовхають
нас до стінки так, що у нас немає
вибору. Саме у цей момент законослухняні та мирні громадяни,
через відсутність іншого вибору,
можуть висловити свій гнів насильницькими методами. І зробивши це, вони стали тим, у чому
їх весь час помилково звинувачували. І тепер ці насильницькі дії
підтверджують у свідомості бездумних, що, бачте, вони – екстремісти та терористи!
Це – пастка, це – частина заплутаної, темної, злої тактики, що
огортає нас, з якої ми повинні вирватися.
Будь ласка, дай нам, Боже, сил і
вкажи нам шлях.
Автор: Carol Brown,
American Thinker
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сесвітній економічний
форум (ВЕФ) був заснований п’ятдесят років
тому. Протягом десятиліть
він набував дедалі більшої
популярності й став однією
з провідних платформ
футуристичного мислення і планування. Як місце
зустрічі світової еліти ВЕФ
об’єднує лідерів бізнесу та
політики, а також деяких
обраних інтелектуалів.
Основна спрямованість
форуму – глобальний контроль. Вищими цінностями
не є вільні ринки й індивідуальний вибір, а державний
інтервенціонізм і колективізм. Згідно з прогнозами та
сценаріями
Всесвітнього
економічного форуму, свобода особистості та приватна власність зникнуть
із цієї планети до 2030 року.

Вісім передбачень
Свобода особистості – знову під загрозою. Те, що може
чекати нас попереду, було
описано у листопаді 2016 року,
коли ВЕФ опублікував «8 прогнозів для світу на 2020-30 рік».
Згідно зі сценарієм ВЕФ, з цього часу світ стане зовсім іншим,
оскільки відбудуться глибокі
зміни у способах, якими люди
працюють і живуть. Сценарій
розвитку світу в 2030 році – це
більше, ніж просто прогноз. Це
– план, реалізація якого різко
прискорилася з моменту оголошення про пандемію і після
неї – блокувань.
Згідно з прогнозами «Ради глобального майбутнього» ВЕФ, приватна власність і
недоторканність приватного
життя будуть скасовані протягом наступного десятиліття. Прийдешня експропріація
піде далі, ніж навіть комуністична вимога скасувати власність на засоби виробництва,
але залишити місце для особистої власності. Згідно з прогнозом ВЕФ, споживчі товари
теж перестануть бути приватною власністю.
Якщо прогноз ВЕФ збудеться, люди повинні будуть
орендувати й брати в борг
у держави, яка буде єдиним
власником усіх товарів. Пропозицію товарів будуть формувати відповідно до системи
соціальних кредитних балів.
Шопінг у традиційному розумінні зникне разом із приватною купівлею товарів. Кожен
особистий крок буде відслідковуватися
електронним
способом, і все виробництво
відповідатиме вимогам чистої енергії і стабільного навколишнього середовища.
Для досягнення «стабільного сільського господарства» продукти харчування
будуть здебільшого вегетаріанськими. У новій тоталітарної
економіці послуг уряд надаватиме основне житло, їжу та
транспорт, а решту потрібно
буде брати в борг у держави.
Використання природних ресурсів буде зведено до мінімуму. У співпраці з кількома основними країнами глобальне
агентство встановить ціни на
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викиди CO2 на надзвичайно
високому рівні, щоб не стимулювати їхнє використання.
У рекламному відео Всесвітній економічний форум
резюмує вісім прогнозів:
1. Люди нічим не володітимуть. Товари – або безкоштовні, або повинні братися в
оренду в держави.
2. Сполучені Штати більше не
будуть провідною наддержавою, домінуватимуть кілька
країн.
3. Органи будуть не пересаджувати, а роздруковувати.
4. Споживання м’яса буде зведено до мінімуму.
5. Відбудеться масове перемі-

тися перевагами штучного
інтелекту з масами й не залишати багатство для обраних?
Твереза оцінка цих планів повинна привести до
висновку, що в цьому новому світі не буде місця для
звичайної людини і що вона
буде відправлена у відставку
разом із «непрацездатними»,
«недоумкуватими» та «невихованими». За проповіддю
прогресивного «євангелія»
соціальної справедливості
прихильників Великого перезавантаження і встановлення нового світового порядку
ховається зловісний проект
євгеніки, який тепер назива-

Ні приватного життя, ні власності:
світ у 2030 році за прогнозами ВЕФ
щення людей із мільярдами
біженців.
6. Щоб обмежити викидання вуглекислого газу, світову
ціну буде встановлено на непомірному рівні.
7. Люди будуть готові до польоту на Марс і до того, щоб
почати пошуки інопланетного життя.
8. Західні цінності зазнаватимуть серйозного випробування.

Крім приватного
життя і власності
У публікації для Всесвітнього економічного форуму
датська екоактивістка Іда
Аукен, яка обіймала посаду
міністра навколишнього середовища своєї країни з 2011
до 2014 року й досі є членом
данського парламенту (фолькетинг), розробила сценарій
розвитку світу без приватного життя або власності. У
«Ласкаво просимо в 2030»
вона уявляє собі світ, в якому
«мені нічого не належить, у
мене немає приватного життя, і життя ніколи не було кращим». До 2030 року, згідно з її
сценарієм, покупки і володіння застаріють, оскільки все,
що колись було продуктом,
тепер є сервісом.
У цьому її ідилічному новому світі люди мають вільний
доступ до транспорту, житла,
їжі, «та всього того, що нам потрібно у повсякденному житті». Оскільки ці речі стануть
безкоштовними, «в результаті
для нас не має сенсу володіти
багатьма речами». У будинках
не буде приватної власності,
і ніхто не платитиме орендну плату, «адже хтось інший
використовує наш вільний
простір, коли він нам не потрібен». До прикладу, вітальню
людини використовуватимуть
для ділових зустрічей, коли
вона відсутня. Такі проблеми,
як «хвороби способу життя,
зміна клімату, криза біженців,
погіршення стану навколишнього середовища, повністю
перевантажені міста, забруднення води, забруднення повітря, соціальні хвилювання
і безробіття» залишилися у
минулому. Автор передбачає,

що люди будуть щасливі насолоджуватися таким чудовим
життям, яке набагато краще,
«ніж той шлях, яким ми йшли,
коли стало зрозуміло, що ми
не можемо продовжувати ту
ж модель зростання».

Екологічний рай
У своїй доповіді 2019 року
на щорічній зустрічі Рад із питань глобального майбутнього Всесвітнього економічного
форуму Іда Аукен пророкує,
як світ може виглядати у майбутньому, «якщо ми виграємо
війну зі зміною клімату». До
2030 року, коли викиди CO2
будуть значно скорочені,
люди житимуть у світі, де м’ясо на обідній тарілці «стане
рідкістю», а вода та повітря
будуть набагато чистішими,
ніж сьогодні. Через перехід
від купівлі товарів до використання послуг потреба у грошах зникне, оскільки люди
витрачатимуть на товари дедалі менше й менше. Робочий
час скоротиться, а вільний
час збільшиться.
У майбутньому Аукен уявляє собі місто, в якому електромобілі замінять звичайні
автомобілі внутрішнього згоряння. Більшість доріг і паркувальних місць перетворяться
на зелені парки та пішохідні
зони. До 2030 року сільське
господарство пропонуватиме
здебільшого рослинні альтернативи продуктам харчування замість м’яса та молочних
продуктів. Використання землі для виробництва кормів
для тварин значно скоротиться, і природа знову пошириться у всьому світі.

Фальсифікація
соціальної злагоди
Як змусити людей прийняти таку систему? Приманка
для спокушання мас – це гарантії всеосяжної охорони
здоров’я та гарантованого базового доходу. Прихильники
Великого перезавантаження
обіцяють світ без хвороб. Вважається, що завдяки біотехнологічним органам та індивідуалізованому лікуванню на
основі генетики можливе різке збільшення тривалості жит-

тя і навіть безсмертя. Штучний
інтелект викорінить смерть й
усуне хвороби та смертність.
Біотехнологічні компанії будуть прагнути знайти шлях до
вічного життя.
Поряд з обіцянкою перетворити звичайну людину
на божественну надлюдину,
обіцянка «гарантованого базового доходу» – вельми приваблива, особливо для тих,
хто більше не знайде роботу
в новій цифровій економіці.
Отримання базового доходу
без необхідності одноманітної роботи або ганебного
звернення за соціальною допомогою використовується
як приманка для отримання
підтримки бідних.
Щоб зробити його економічно життєздатним, гарантія
базового доходу вимагатиме
вирівнювання різниці у заробітній платі. Технічні процедури переведення коштів від
держави будуть використовувати для просування безготівкового суспільства. У разі
оцифрування всіх грошових
операцій буде реєструватися кожна окрема покупка. Як
наслідок, державні органи
матимуть необмежені можливості для докладного спостереження за тим, як окремі
особи витрачають свої кошти.
Універсальний базовий дохід
у безготівковому суспільстві
забезпечив би умови для введення системи соціального
кредиту й надав би механізм
для покарання небажаної поведінки та виявлення зайвого
й небажаного.

Хто буде правителем?
Всесвітній економічний
форум нічого не каже про те,
хто керуватиме у цьому новому світі.
Немає жодних підстав очікувати, що нові володарі будуть доброзичливими. І все
ж, навіть якби вищі керівники
нового світового уряду були
не негідниками, а просто технократами, з якої причини
адміністративна технократія
повинна була б боротися з
«небажаним»? Який сенс для
технократичної еліти перетворювати звичайну людину
на надлюдину? Навіщо діли-

ється «генною інженерією», а
як рух – «трансгуманізмом»
– терміном, придуманим
Джуліаном Хакслі, першим
директором ЮНЕСКО.
Промоутери проекту нічого не кажуть про те, хто буде
правителем у цьому новому
світі. Антиутопічний і колективістський характер цих прогнозів і планів є результатом
відмови від вільного капіталізму. Створення кращого світу
за допомогою диктатури – це
суперечність у термінах. Не
менше, а більше економічне
процвітання – це відповідь на
поточні проблеми. Отже, нам
потрібно більше вільних ринків і менше державного планування. Світ стає зеленішим,
і темпи зростання населення
світу вже знижуються. Ці тенденції – природній наслідок
створення багатства за рахунок вільних ринків.

Висновок
Всесвітній
економічний
форум і пов’язані з ним установи в поєднанні з декількома
урядами та декількома високотехнологічними компаніями
хочуть ввести світ у нову еру
без власності та приватного
життя. На карту поставлені такі
цінності, як індивідуалізм, свобода та прагнення до щастя,
які повинні бути відкинуті на
користь колективізму й нав’язування «загального блага»,
що визначається самопроголошеною елітою технократів.
Те, що пропонується населенню як обіцянка рівності й екологічної стійкості, насправді
є жорстоким посяганням на
людську гідність і свободу.
Замість того, щоб використовувати нові технології як інструмент покращення, Велике перезавантаження прагне
використовувати технологічні
можливості як інструмент поневолення. У цьому новому
світовому порядку держава –
єдиний власник всього. Нашій
уяві залишається з’ясувати, хто
програмуватиме алгоритми,
керуючи розподілом товарів і
послуг.
Автор: Antony P. Mueller
Джерело: Mises Institute
(https://mises.org/wire/no-privacy-noproperty-world-2030-according-wef)
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Ікра Кети і Кижуча - від $24.99 / фунт!
Ікра червона компанії "Трайден" від $24.99 / фунт

• Найновіші технології аналізу шкіри
(комп’ютерна діагностика і ультразвук)

Найкраща в світі ікра XIP від $39.99 / фунт!
Ікра Форелі - від $19.99 / фунт

• Підбір професіональної косметики
Косметична чистка обличчя
• Епіляція волосся
• Професійний макіяж
• Нарощування вій
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Ранкові, вечірні класи
і заняття в вихідні дні

Допомагаємо
працевлаштуватися

в най відоміші салони краси, а також в медичні
офіси дерматологів та косметичних хірургів

Додаткова інформація:

847-329-9174

Більше 50 видів копченої, малосольної і в'яленої
ексклюзивної риби:
Чавича, Омуль, Есколар, гірська Форель, Рибець,
Щука, Горбуша, Креветки, Корюшка, Камбала.
Оселедець норвезьськії з сюрпризом,
а також бочкова чорноморська Тюлька!
Більше 20 видів сала - від $5.99 / фунт
Сире сало - $6.99 | Українське сало - від $9.99
Сало "Соломка" - від $14.99
Підчеревина та домашнє сало
в великому асортименті
Більше 50 видів екзотичного м'яса!

ǙǻǳǸǵǯȒǾǿȉ
ǱǲǽǳǭǯǺǻȓ
ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓ
ǱǻǼǻǹǻǰǵ
IRUWKRVHZKRTXDOLÀHG

Безкоштовні консультації по телефону
і з допомогою системи Zoom
Особисті консультації в офісі – $250
(будуть відраховуватися надалі з Вашої оплати послуг адвоката)

jsager@jsassociates.info

Ікра чорна більше 30 видів
на будь-який смак і бюджет
від $39.99 / фунт!

Вся риба - дика, вся ікра - натуральна!
Філе тріски і Окуня від $1.99/фунт
Хек- від $2.39, Камбала і Крижана - від $2.50
Лосось дикий - від $2.50 / фунт
Щука і філе лосося - від $3.99
Карась, Судак, Палтус - від $4.99
Стейк Білуги -$7.99! Чилійський Сі Бес від $9.99!
Українські свіжі і варені раки

Також в продажі ведмежатина, іспанські та французькі
кролики, перепілки, голуби та фазани, канадські стегна
качки та кролика, фуа гра.
Сотні екзотичних делікатесів
зі всього світу!
Кров’янка, домашня ковбаса
з дикого кабана, копчені телячі язики!
Наші пельмені із будь-якою начинкою.
Найбільший вибір копченої риби в Чикаго!

Молочні іспанські поросята - $4.99
М’ясо дикого кабана, оленя, алігатора,
бізону, кенгуру, антилопи, страуса.
Свиняча шия (з Європи).
VILLAGE PLAZA - 400 W. DUNDEE RD., STE 17, BUFFALO GROVE

847-777-1771
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Сальваторе Бабонес:

Фото: Wikipedia

«Китай глибоко просочився
в австралійське суспільство»

П

ро стан відносин Китаю
й Австралії та причини їхнього погіршення
впродовж останніх років
«Тиждень» розмовляв із
професором Сіднейського
університету й експертом
австралійського Центру
незалежних студій (CIS)
Сальваторе Бабонесом.

30 листопада прессекретар МЗС Китаю Джао Лідзянь
розмістив пост у своєму твіттері із фотоколажем, де було
зображено австралійського
солдата, який приставив закривавленого ножа до горла
афганської дитини з ягням на
руках. Як супровід до фото
він написав, що «шокований убивствами цивільного
афганського населення та
в’язнів австралійськими солдатами». Зображення було
роботою китайського графічного художника Фу Ю, який
уже не вперше вдається до
таких провокативних фотоколажів на політичні теми. Те,
що написав у твіттері китайський політик, стосувалося
оприлюднених напередодні
австралійською владою результатів розслідування, згідно з яким австралійські солдати з елітного спецпідрозділу у
2009-2013 роках безпідставно вбили в Афганістані 39
осіб. Однак серед них не було
дітей, їх не різали ножами, й
наразі австралійська поліція
займається розслідуванням
кожного злочину окремо. Публікація цього фотоколажа
прессекретарем МЗС Китаю
спровокувала бурхливу реакцію з боку австралійської
влади. Прем’єр-міністр Скотт
Морісон назвав зображення
«огидним» і вимагав прибрати його й офіційно попросити
вибачення. Натомість пост
із фотоколажем і досі висить
прикріпленим угорі у твіттері
Джао Лідзяня.
- Ця суперечка – приклад
так званої дипломатії «воїнів-вовків» чи ще одна ознака погіршення відносин між
Австралією та Китаєм?
– Ні, гадаю, ця ситуація
специфічна саме для Австралії. Терміном «дипломатія
воїна-вовка» часто зловживають. Я не думаю, що в Китаї є
послідовна стратегія з такою
назвою. Вважаю, було чимало
не пов’язаних між собою, на
думку китайців, дій, які люди
з-поза меж КНР трактували як
нову норму в дипломатії. Австралійсько-китайські відносини перебували під сильним
тиском упродовж останніх
двох-трьох років. Австралія
посідає унікальне місце серед західних країн або майже унікальне, якщо ми також
беремо до уваги Нову Зеландію (вона – в тій самій ситуації). Китай глибоко проник в

австралійське суспільство. І
лише за останні два роки Австралія почала усвідомлювати, яка глибока ця інфільтрація і як сильно вона загрожує
австралійській
демократії.
Австралія вжила низку заходів для захисту власної демократії від китайського впливу.
Це викликало бурхливу реакцію Піднебесної.
Іронія полягає в тому, що
попри всі провокативні дії,
до яких вдавався Пекін проти
Канберри впродовж останніх двох років до публікації
цього фото, прем’єр-міністр
Австралії ніколи не згадував Китай як потенційного
противника або щось, що
може стати потенційною
проблемою. Він завжди був
дуже дипломатичним, коли
казав, що Австралія прагне
захистити свою демократію
чи, наприклад, розслідувати
походження
коронавірусної інфекції. Тобто постійно
обережно уникав говорити
щось негативне про Китай.
Це фото – той випадок, коли
він конкретно вказав на КНР.
Це – справді однобока дипломатична війна. Однак
вона стосується інфільтрації
Піднебесної в австралійське
суспільство й мало зачіпає
міжнародні відносини.
Китай має міжнародні
суперечки в Південно-Китайському морі, в Ладакху та
щодо островів Сенкаку. Але
між Австралією та КНР немає
суперечок на міжнародному
рівні. Немає спільного кордону й територіальних суперечок. Тут ідеться про внутрішню австралійську політику.
- У своєму останньому дослідженні для CIS ви
згадуєте книжку Клайва
Гамільтона «Тихе вторгнення» (Silent Invasion,
2017), у якій ідеться про
проникнення Китаю в різні
сфери австралійського суспільства. Також австралійський новинний портал
ABC News у 2017 році оприлюднив розслідування про
те, що китайські підприємці є найбільшими міжнародними донорами всіх
політичних партій країни.
І книжка, і розслідування
з’явилися три роки тому.
Чи змінилося щось відтоді?
– В австралійській громадській думці відбулися різкі
зміни щодо Китаю. Щорічне
опитування
аналітичного
центру Lowy Institute показує різкий спад довіри до
Пекіна. Центр здійснює такі
опитування щорічно, і падіння дуже стрімке (у 2018 році
рівень довіри був 52%, натомість у 2020-му ¬ лише 23%. –
Ред.). Це – те, що спрямувало
політику в цьому напрямі. Політики дуже неохоче засуджували Пекін або вказували на

китайську владу, коли йдеться про будь-який скандал.
Саме громадськість визнала,
що КНР є проблемою, і саме
вона підштовхнула політиків
до дії. Політики були дуже
неохочими щодо такого, і це
зрозуміло. Оскільки китайські донори давали пожертви на кампанії, а бізнесмени
з Піднебесної сприяють тим,
хто підтримує цих політиків.
Багато бізнесменів, які
підтримують австралійські
політичні партії, мають дуже
вигідні контракти чи продажі
в Китай. Пекін стоїть за бумом
нерухомості в Австралії, який
підтримував процвітання у
країні впродовж останніх 20
років. Це все було зумовлене
придбанням австралійської
нерухомості китайцями. Політики неохоче засуджують
КНР. Але австралійська громадськість так скептично
ставиться до Піднебесної, що
політики її тепер наздоганяють. І книжка Клайва Гамільтона відіграла велику роль
у цьому. Я – не австралієць,
я – американець. Як сторонній спостерігач маю сказати,
що книжка Клайва Гамільтона
стала своєрідним сигналом
для пробудження австралійців щодо Китаю.
– Чи є Китай та Австралія рівними партнерами
в контексті економічної
співпраці, чи, все ж, хтось
від когось залежить більше?
– Очевидно, що не може
бути рівного партнерства між
країною з населенням у 1,4
млрд людей та Австралією (де
проживає 25 млн осіб. – Ред.).
Залежність – це підступне
слово. Чи залежна Австралія
від Китаю як від покупця її
залізної руди, чи Пекін залежить від Канберри як від постачальника цього ресурсу?
Очевидної відповіді немає.
1973-го ніхто не говорив,
що ОПЕК залежить від Америки як замовник. Тож хто
має владу в цих відносинах?
Більшість людей в Австралії
вірять, що Китай, але, думаю,
так вважають лише тому, що
Пекін охочіше використовує
свою силу, ніж Канберра. Деякі австралійські установи
дуже сильно залежать від
китайського ринку, і саме
вони лобіюють відповідні рішення в уряді. Наприклад,
залізорудна промисловість,
гральний бізнес і представники ринку нерухомості дуже
агресивно лобіюють прокитайську політику в уряді. До
того ж, щодо грального бізнесу, то деякі працівники мережі казино «Корона» сидять за
ґратами в Китаї, проте лобіюють прокитайську політику.
А також університети. Через
їхню залежність від китайських студентів і співпрацю з

Піднебесною в дослідженнях
вони, знову ж таки, лобіюють
дуже послужливу політику
щодо КНР. Майже при всіх австралійських університетах
працюють Інститути Конфуція.
Єдина країна, що має схожу кількість таких установ,
– це Нова Зеландія. Тож великі гравці австралійської
політики згуртовані довкола
прокитайського
напряму,
однак виборці стали дуже
налаштованими проти Піднебесної впродовж останніх
трьох років. Якщо розглянути це в перспективі, то мені
хочеться згадати ультиматум,
який Австрія висловила Сербії напередодні Першої світової війни. Ішлося про довгий
перелік того, що має зробити
Сербія, щоб Австрія на неї не
напала. Схожий ультиматум
ми бачимо в тому, що Китай
оприлюднив нещодавно (21
листопада посольство Китаю
в Австралії передало представникам
австралійських
ЗМІ список із 14 пунктів, які,
на думку Пекіна, є антикитайськими рішеннями. Зокрема,
у списку наявне рішення заборонити компанії Huawei
прокладати мережу 5G в
Австралії чи заблокувати 10
інвестиційних угод Китаю. –
Ред.) Він означає, якщо Канберра хоче повернутися до
нормальних відносин, вона
має зробити те, що вказано
в переліку. Однак, навіть незважаючи на ультиматум із 14
пунктів, австралійський уряд
не висловлювався проти КНР.
Лише після того зображення.
Це була остання крапля, що
змусила вимагати вибачень
від Китаю. Якби будь-якій
європейській державі країна-сусід висунула ультиматум, вимагаючи змінити внутрішнє законодавство з 14
питань, це був би світовий інцидент. Але у випадку Китаю
та Австралії ситуацію замовчували.
– Чому те зображення
спровокувало такі зміни?
– Бо воно дуже грубе.
Солдат, який убиває дитину
закривавленим ножем, – це
такий сильний візуальний
образ, що австралійські політики мусили висловитись,
інакше вони зіткнулися б із
політичним вибухом серед
власного населення. Тоді в
них не було вибору. Коли Китай презентував меморандум
на 14 пунктів, більшість людей узагалі не зрозуміли, що
це таке. Зображення – прямолінійніше. Навіть ті, хто не
слідкує за політикою, поча-

ли вимагати від уряду щось
зробити, коли побачили це
зображення.
– Як би ви оцінили вплив
уже згаданої необхідної наявності китайських студентів і співпраці з Пекіном
на атмосферу в австралійських університетах та
академічній сфері?
– Західні університети, зокрема австралійські, мають
академічну свободу. Проте
вони не інвестують у певні
дослідження, які можуть засмутити Китай. Очевидний
приклад – робота з тибетською адміністрацією Далай-лами. Якщо я пишу статтю, що підтримує Центральну
тибетську адміністрацію, це
– абсолютно нормально. Мій
університет мене не зупинить. На мене ніхто не тиснутиме тощо. Але якщо я подаю
заявку на грант на поїздку до
Індії, щоб попрацювати там
над дослідженням щодо цієї
адміністрації, дуже малоймовірно, що я його отримаю.
Саме так китайські гроші зіпсували австралійські й інші
університети. Це переконало
їх не ризикувати поведінкою,
яка може розлютити Пекін.
Як результат, ми маємо Центр
вивчення Китаю, який не
займається жодними дослідженнями, що можуть бути
провокативними для китайського режиму. Це – не заборонено. Якщо я хочу зробити
антикитайське дослідження,
я цілком можу його здійснити, але цього не робить Китайський центр досліджень.
Гадаю, якщо перенести ситуацію на великий масштаб, то
Пекін визначає, що загалом
роблять університети, навіть
якщо поодинці ми досі можемо критикувати Китай.

Довідка
Сальваторе Бабонес народився 1969 року у США. Від
2008 року живе в Австралії.
Професор Сіднейського університету, позаштатний дослідник австралійського Центру незалежних студій (CIS). У
2003 року отримав PhD в Університеті Джона Гопкінса. Викладав в університетах США,
Сінгапуру й Тайваню. Автор
семи книжок, зокрема, книги
«Американська Піднебесна:
китайські гроші, американська влада та кінець історії»
(American Tianxia: Chinese
Money, American Power, and
the End of History, 2017).
Автор: Ольга Ворожбит
Джерело: «Тиждень» (https://
tyzhden.ua/World/250885), матеріал
друкованого видання № 51 (683)
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КИЛИМИ ЗНОВУ УВІЙШЛИ В МОДУ
І ОПИНИЛИСЯ НА ПІКУ СВОЄЇ ПОПУЛЯРНОСТІ!

LUXURY HANDMADE RUGS
У бізнесі з 1979 року

КУПУЙТЕ КИЛИМИ
ЗІ ЗНИЖКОЮ

50-70%

RETAIL PRICES
Отримуйте додатково

15% ЗНИЖКУ

на вибраний вами килим,
у разі пред’явлення цього оголошення

Сервіси: чистка, реставрація, відновлення та безкоштовна оцінка стану

Графік роботи:
Пн-Пт: 10:00 - 8:00
Сб: 10:00 - 6:00
Нд: 12:00 - 5:00

847-202-0600
www.rugport.com

23 S. Northwest Hwy.
Palatine, IL 60067
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урналіст Bellingcat,
автор розслідування
щодо отруєння Олексія Навального, в ефірі програми
телеканалу «Еспресо» «Студія Захід з Антоном Борковським» розповів про
приниження ФСБ і подальші кроки розслідувачів.
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а для багатьох західних
структур, які будуть зобов’язані вимагати від
Кремля відповісти на питання щодо забороненої
хімічної зброї. Як так відбувається, що держава,
яка підписала конвенцію
про
нерозповсюдження,
виготовляє її, і не просто
виготовляє, ховаючи під
подушку, а ховає під подушку, або в стаканч чи
пляшку з водою опозиції.
Тобто це насправді піднімає проблему на небачено
високий рівень.
– Абсолютно так. Я дуже
сподіваюся, що не буде такого становища серед західних
політиків, які можуть сказати
– так, але ж це лише для внутрішнього використання, не

– Наскільки я розумію,
ефесбешники прокололись
на тому, що вони надто
недбало поставились до
своїх функцій. Ми з вами –
цивільні – розуміємо: якщо
спецслужби беруться до
справи, то вони лишають
телефони десь в іншому
місці, а якщо спецслужби
йдуть на злочинну справу,
вони повинні бути набагато ретельніше підготовані. А тут ми бачимо просто відверту недбалість.
– Я згідний з вами. Але це
наше визначення. Можливо, за їхніми стандартами,
це не недбалість. Можливо,
увімкнути телефон лише на
секунду, для того, щоб перевірити якийсь номер, який для нападу на нас, на Захід. мене – найкращий доказ Або ж німецькі спецслуж- яке для Заходу може бути
прийнятним. Навіть на рівхтось призабув і швидко його Тому що ми бачимо, що вони того, що вони не знають те, би. Або британські.
– У тисячу разів більших. І ні кулуарних дискусій. Тому
відключити, — можливо, це перейшли цю межу кілька що ми знайшли.
– Як журналіст, я ро- в сто разів точніших. І швид- я думаю, що не знайдеться
вважається якістю для ФСБ. років тому, і зробили це на
Можливо, саме тому і не змог- території Англії. І вони дове- зумію, що далеко не все ше. І тому я вважаю соромом жодного корисного ідіота,
ли отруїти Навального. Так ли, що через свою некомпе- важливе можна вмістити для Заходу, що вони цього який міг би сказати, що це
що я тут схиляюсь до того, що тентність навіть не можуть в один годинний фільм. І не роблять. Сподіваюсь, що теж треба вибачити. Тому
справді в цій країні є розпад, точково націлитись на своїх відповідно я розумію, що, ми завдамо їм цього сорому, я думаю, що ви правильно
який почався через коруп- ворогів, а вбивають невин- напевно, у вас є набагато і вони почнуть працювати сказали. Зараз почнеться
швидше.
процес перегляду через
цію на кожному рівні
– Якщо говори- нову призму старих фактадержави, дійшов і до
Ми виявили секретний відділ ФСБ, який
ти про те, хто жів. І буде дуже цікаво. І я
спецслужб, які саме
існує щонайменше 15 років. Їхня єдина
гіпотетично міг очікую, що найближчі місяці
були гордістю для
функція - створювати отруту для внутрішніх
віддавати подібні будуть дуже цікаві в цьому
Кремля, і для Путіна
накази, ми пам’я- плані.
особисто. А зараз
опозиціонерів, для внутрішніх ворогів Кремля
– Якщо говорити, натаємо радянськовиявляється, що він
го генерала Судо- приклад, про так звану
і цим не може пишатися. Тому, я думаю, що реаль- них людей. Тому я думаю, більше інформації або на- платова, який написав російську мережу за кордоний ефект і реальне роздра- що у сукупності, те, що було тяків на інформацію. Які мемуари, відповідно, ми ном – агентурну і так далі
тування, яке це розслідування два роки тому, і те, що ста- ще напрямки ви розробля- знаємо, хто конкретно – наскільки я розумію, вони
старі
йому давав такого рівня використовують
принесло Кремлю, – це не те, лося зараз, це точно доведе ли у цій справі?
– Напрямки можу сказа- накази. І, можливо, зараз, трюки. Але у справі Нащо вони не вірять, що це не до розуміння Заходом назахідні спецслужби знайшли, скільки порожні і голослівні ти, і всі вони ще не заверше- якщо провести відповідні вального ці старі трюки
вони розуміють, вони швид- запевнення Росії, що вони ні. Частина з них може бути паралелі, західним ліде- не спрацювали, тому що
ше за все визначили вже, хто закрили свою програму хі- завершена у найближчі дні. рам просто стане мото- розслідувачі із Bellingcat
і коли перевіряв бази даних, і мічної зброї. І тим більше – Один із напрямків – це те, рошно. Їм стане страшно спіймали їх за руку.
– Декілька тижнів тому
вони побачили, що це журна- ми даємо зараз нові точки, хто реально давав добро від того, що вони розмовлісти зробили. Для них – при- які на які варто подивитись та інструкції. Можна підоз- лятимуть з Путіним. Хоча ми лише знали про існуванниження те, що журналісти — йдеться про нові інсти- рювати, що, наприклад, не після українського кейсу, ня такого страшного відділу
змогли розкрити злочинну тути. До речі, зазвичай я може роками існусхему ФСБ. І я хочу попросити, відповідаю на питання жур- вати така структуЗахід повинен зрозуміти, наскільки
щоб ми не фокусувались саме налістів, здебільшого – ро- ра всередині ФСБ з
голослівними є запевнення Росії, що вони
на Навальному, тому що те, сійських – «А як ви доведете, такими бюджетами,
що ми виявили, це – секрет- що Bellingcat і ваше розслі- без санкцій від найзакрили свою програму хімічної зброї
ний відділ ФСБ, який існує що- дування не робить це з по- вищого рівня. Але
найменше 15 років, швидше дачі західних спецслужб!?». ми хочемо довести
за все, ще з радянських часів. Очевидне питання – якщо це. Ми хочемо побачити, хто після Боїнгу, вже не кажу- ФСБ. Зараз ми розуміємо, що
Їхня єдина функція - створю- західні спецслужби знали те, знав, хто в останню хвили- чи про справу Скрипалів, там працює щонайменше 30
вати отруту для внутрішніх що ми виявили, чому вони ну давав інструкції. Це один але кажучи про вбивство людей і про них навіть інші
опозиціонерів, для внутріш- не сказали своїм урядам, що вектор розслідування, щодо у Німеччині, ми розуміємо, ефесбешники не знають. Я
ніх ворогів Кремля. Якби це саме інститут «Сигнал» за- якого в нас є натяк. Але не що соромно і страшно їм боюсь, що масштаб їхньої
було в інтересах народу, то ймається розробкою. Тому на рівні доказів, які ми го- мало би бути набагато агентурної мережі набагато
більший, ніж той, який ми
навіщо це робити так таємни- що коли місяць тому західні тові публікувати. А другий раніше.
– Ця історія змінить став- усвідомлюємо. Ми дізначо? Чому не робити це офіцій- уряди створили санкційні вектор - це хто ще, крім Навального, або серед лення Заходу до особисто- ємось про це тільки після
або сті президента Росії, тому зміни влади у Росії. МаленьНе може роками існувати така структура опозиціонерів,
навіть серед жур- що у всіх прикладах, які ви кими фрагментами ми намавсередині ФСБ з такими бюджетами – без
налістів міг бути мі- назвали, можна було знай- гаємось виявити дедалі більшенню цієї групи. ти не те щоб невинне, але ше і більше, але, я думаю, що
дозволу від найвищого рівня
Так що ось два век- прагматичне пояснення. На- досі ми виявили, можливо
тори, які, я думаю, приклад, він ганявся за ісла- 10-15 відсотків.
– Ми розуміємо, що ви
но? Чому не зробити це через списки, вони не включили до кінця року, можливо, да- містами, тому і вбили громадянина Грузії у Німеччині, а зібрали докази. Ці докази
суд? Чому робити це в такий туди Петербурзький інсти- дуть нові розслідування.
– Просто я уявляю собі: ось Боїнг - це була помилка, резонансні. Але яка юрисспосіб? І я думаю, що саме це тут Міністерства оборони,
навіть для твердого електора- де ми бачимо, що вони із якщо журналісти, зробив- мовляв під час війни бува- дикція може їх розглядату Путіна буде неприйнятною сирого матеріалу хімічної ши відповідальну і важку ють такі помилки. Але ось у ти і який суд їх прийме? Я
зброї роблять готову до дій роботу, дійшли до таких цьому випадку йдеться про не кажу про російські суди.
новиною.
– Насправді ваше роз- зброю. Сам факт, що західні резонансних результатів, програму знищення опози- Але ми розуміємо, що Наслідування - це не лише спецслужби не подавали ці то до яких результатів ціонерів, і немає жодного
Продовження на стор. 18
неприємність для Путіна, інститути своїм урядам, для можуть прийти в ЦРУ? прагматичного пояснення,

Христо Грозєв:

«Ми прагнемо встановити, хто давав санкцію на
отруєння Навального, і хто ще є в списку мішеней»
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Закінчення. Початок на стор. 16

вальний зараз перебуває у
Німеччині. Замах на нього
був у Росії. Куди йти Навальному? І куди йти вам
із вашими доказами?
– Це взагалі найкраще
питання, яке мені задавали
у цьому контексті. Тому що
найабсурдніше те, що немає
жодної країни, яка б хотіла
прийняти це в юрисдикцію і
розслідувати цю справу. Німеччина хоче на політичному рівні. Хоче і на людському
рівні. Але вони вважають,
що якби Навальний помер
у Німеччині, це означало б
продовження злочину на території Німеччини. Ось він
не помер, тому зараз вже
не можемо розслідувати,
тому що злочин не завершився летально. Тому тут
єдина можливість розслідувати - це через посилання на
універсальну юрисдикцію: є
злочин проти людства, який
кожна держава у Європі має
право розслідувати, незважаючи на те, чи стався сам
злочин на їхній території, чи
ні. Але цей крок потребує
політичної волі, сміливості
прокурорів, які розуміють,
що вони зазнаватимуть дуже
багатьох атак зі сторони Росії і зі сторони корисних іді-

КРИМІНАЛ
кілька перельотів до Омська,
одразу після злочину. Очевидно, щоб заховати його
одяг та відчистити його тіло,
скоріш за все. Знову ж таки,
ті самі люди, які були під час
скоєння злочину в Омську…
навіщо їх відсилати знову в
Омськ, щоб сховати докази?
Це цілковита маячня і непрофесіоналізм.
– Ви говорили з Олексієм
Навальним і можете оцінити найважливіше у цій
справі: чи піде він до кінця? Йдеться про те, що в
принципі він мав би виступити в американському
Конгресі. Я думаю, це буде
дуже важлива розмова для
розуміння того, які санкції
можуть бути запроваджені проти Кремля.
– Він готовий піти до кінця, він уже особисто вказує
пальцем на Путіна, вимагає
від західних держав санкцій,
що не є символічними і не
спрямовані на Бортнікова,
який ніколи не полишить
країни, а спрямовані саме
на друзів Путіна — особисто, на найближче оточення.
Ось цим він довів, що готовий йти до кінця. Факт того,
що він готовий дуже скоро
повернутися до Росії, теж
вказує на те, що він готовий

Я боюсь, що масштаб агентурної
мережі набагато більший, ніж той,
який ми усвідомлюємо
отів навіть у власних країнах.
Ось це баланс зараз йде ні
в цю, ні в іншу сторону. Я
дуже сподіваюся, що, завдяки також медійному галасу,
Німеччина все таки захоче
розслідувати цю справу, посилаючись на універсальну
юрисдикцію.
– Ви проаналізували безліч даних і особисто для
себе склали певний сценарій розуміння того, що відбувалося, у якій послідовності, як вони працювали.
Що вам здалося найбільш
дивним і непрофесійним з
російської сторони?
– Найбільш непрофесійним, звісно, є те, що вони
вважають, що через використання таких трюків як не
брати квитків на той самий
рейс, а оформляти рейс за
годину до чи після, що це
не дасть можливості встановити паралелі. У сучасному світі будь-який користувач комп’ютером, от я,
наприклад, аматор, займаюся програмуванням, але
можу написати елементарну
програму, яка може зробити
дуже швидку кореляцію між
різними рейсами і знайти
такі патерни, які показують,
що ці люди ніяк не можуть
бути не пов’язані з жертвою.
Так що ось ця помилка, що
вони використовують старі
форми прикриття у сучасному світі, які фіксує «big data»
— через дані усе можна
знайти. Інші цікаві моменти:
ми бачимо фази прикриття
злочину, тобто як вони літали... Ми бачимо, що було де-

не лише капіталізувати те,
що трапилося з ним, а реально повернутися туди, де
намагалися його вбити і з
ризиком, що вони це зроблять цього разу. Все ж таки,
він бере участь у внутрішній
політиці. Я думаю, що, можливо, вперше у нього зараз
є шанс стати політичною фігурою.
– Чи був якийсь фідбек з
боку західних урядів чи західних парламентів щодо
того, щоб отримати копії
ваших доказів? Тому що це
дійсно має ефект інформаційної бомби…
– Так, можу сказати, що і
Рада Європи, і Британський
парламент, і Конгрес США
— усі вони зв’язалися з нами
і вимагають, просять, щоб
ми зробили брифінг. Тобто
не тільки надали необхідні
документи, а й зробили брифінг про те, що ми виявили.
Тому реакція була миттєва,
протягом доби після нашої
публікації. Ми думаємо, як
це сьогодні у ковідному світі організувати. Тому що, все
ж таки, можливо, не варто
говорити про певні деталі
навіть через Zoom, і через
Skype. Подорожувати неможливо. Це – єдина причина, чому це ще досі не
зроблено. Але інтерес дуже
великий.
Джерело: Espreso.Tv (https://
espreso.tv/article/2020/12/23/
khrysto_grozyev_my_pragnemo_
vstanovyty_khto_davav_sankciyu_na_
otruyennya_navalnogo_i_khto_sche_
ye_v_spysku_misheney)
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Суд залишив без руху позов
Татарова до Ситника
Шевченківський районний суд Києва
залишив без руху позов заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова до
директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
Відповідна ухвала прийнята 21 грудня
2020 року, про що свідчать дані Єдиного
державного реєстру судових рішень, передає Укрінформ.
«Позовну заяву... до Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», Національного
антикорупційного бюро України, директора Національного антикорупційного
бюро України Ситника Артема Сергійовича про захист честі, гідності та ділової
репутації, – залишити без руху», – йдеться в ухвалі.
Як зазначається у рішенні, суд дійшов
висновку, що матеріали позовної заяви
не відповідають вимогам ст. 175, 177
ЦПК України. Зокрема, надані представником позивача до матеріалів справи
письмові докази не засвідчені в установленому законом порядку, що надалі
«може вплинути на можливість їхнього
використання на підтвердження обставин, що входять до предмету доказування у цій справі».
«Крім того, деякі докази (скріншоти
сторінок Ютуб-каналу) є нечитабельними,
із змісту зазначених документів неможливо встановити, які саме дані вони містять.
Інша частина доказів (фотофіксація статті)
виготовлена за допомогою пристрою друку неякісно, частина тексту не відображена на сторінках. Зазначене є недоліком,
який необхідно усунути», – сказано в ухвалі.
Суд надав позивачу термін для усунення недоліків, який не може перевищувати

десяти днів із дня отримання ним ухвали
суду.
«У разі невиконання ухвали суду в зазначений термін позовну заяву вважати
неподаною та повернути позивачу разом
зі всіма доданими до неї документами», –
йдеться у рішенні.
Ухвала апеляційному оскарженню не
підлягає.
1 грудня 2020 року редактор інтернет-видання «Цензор.net» Юрій Бутусов
поінформував, що колишній народний
депутат і екскерівник «Укрбуду» Максим
Микитась дав викривальні свідчення на
заступника глави ОП Олега Татарова у
справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.
За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в «Укрбуді» начебто підкупив експерта
МВС, аби той фальсифікував експертизу
на користь компанії.
Також журналіст написав, що НАБУ
підготувало підозру заступнику глави ОП
Олегу Татарову, однак суддя ВАКС Мойсак
нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.
При цьому у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу
про затримання Татарова.
Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю ЗМІ підтвердив, що Олегу Татарову
було підписано підозру. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі.
Сам Татаров 12 грудня заявив, що директор НАБУ укотре назвав його прізвище
«разом з підозрюваними у скоєнні ряду
злочинів фігурантами будівельних скандалів», і він подасть до суду на Артема
Ситника щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

Суд залишив Кожару в СІЗО до 5 березня
з можливістю застави в $14 мільйонів
Києво-Святошинський суд, який розглядає справу про вбивство бізнесмена
Сергія Старицького, де фігурує ексглава
МЗС України Леонід Кожара, залишив підозрюваного в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в 14 мільйонів гривень.
Про це у Фейсбуці написала донька загиблого бізнесмена Катерина Старицька,
передає Укрінформ.
«Суддя Козак врахувала і визнала доведеність його провини у вбивстві, а це означає, що в справі незаперечно є докази
його провини. Також суддя задовольнила
клопотання прокурора і визнала, що Кожара має перебувати під вартою, оскільки
він може ухилитися від правосуддя або
впливати на суд та інших учасників», – по-

Фото: Громадське

відомила Старицька.
За її словами, наступне засідання відбудеться 14 січня, о 14:00, в Києво-Святошинському суді.
«Ми вважаємо, що сьогоднішнє рішення суду має велике значення, оскільки показує доведеність обвинувачення», – зазначила Старицька.
Нагадаємо, 21 лютого 2020 року в будинку міністра закордонних справ України
в 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.
Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер», гендиректора
телекомпанії «Тоніс» та одного з власників
рекламного холдингу Atlantic group Сергія
Старицького.
Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, проте згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.
За інформацією прокуратури Київської
області, 21 лютого підозрюваний, його
дружина та Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.
Підозрюваний взяв пістолет і завдав
потерпілому удар в потилицю, після чого
вистрілив йому в голову, від чого Старицький помер на місці.
Ексміністру 25 березня повідомлено
про підозру у вчиненні кримінального
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК
України (умисне вбивство, тобто умисне
протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру в наданні свідомо
неправдивих свідчень Марині Козерод –
дружині Кожари
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ЕКОНОМІКА

2020 рік був незвично
складним. Це однаково
справедливо для багатьох
сфер людського буття, і
економіка не стала винятком. У цій галузі 2020-й
минув під знаком великих
змін, рецесії, небувалої
невизначеності та ступору
економічної науки, логічні
конструкції якої ледь встояли під натиском урагану
коронакризи. Масштабних
обвалів не було, але світ
іще довго пожинатиме
наслідки того, що відбулося. У багатьох аспектах.
Утім, цей рік залишився
позаду. А оскільки життя циклічне, то людство схильне
сподіватися, що 2021-й стане кращим. Такі очікування
опираються і на життєвий
досвід, і на економіку: кожне дно кожної кризи завжди
стає точкою відліку, плацдармом, від якого система відштовхується, щоб розпочати
новий етап розвитку. Тому
новий рік для багатьох країн
і людей є роком сподівань на
нову хвилю зростання. Багато для кого такі сподівання
будуть належною сатисфакцією за пережите. Однак нехай це нікого не розхолоджує, адже разом із низькою
порівняння в наступний рік
перейшли і масштабні економічні ризики.

Глобальний контекст
Якщо говорити про очікування, то 2021-й уже настав.
Ідеться про те, що після багатьох місяців невизначеності, песимізму й паніки в
соціальних мережах, властивих для 2020 року, настрій
людства вмить змінився на
діаметрально протилежний.
Це сталося завдяки появі інформаційних повідомлень
про ефективну вакцину від
COVID-19. Іноді буває так, що
емоційна ейфорія повністю
визначає економічну динаміку. Зараз саме така ситуація.
Аргументів не бракує.
Іще якихось півтора-два місяці тому динаміка американського індексу акцій S&P
500 була доволі непевною,
щоб не сказати кризовою.
Але від початку листопада

Рік сподівань на краще

наступних кварталів. Це
формує високі очікування
та збільшує апетит до ризику, що зумовлює зростання
попиту на ризикові активи,
передусім акції. Тому зростають американські індекси
акцій. Поки ейфорія утримується, мало що може завадити цій тенденції перейти
в наступний рік. Більше фінансових інвестицій означає
більше капіталовкладень у
реальному секторі. Згодом
це дасть поштовх усій економіці. Пов’язана з вакцинами ейфорія не обмежується Сполученими Штатами.
Більше грошей потекло й до
країн, що розвиваються. Передусім про це свідчить подорожчання їхніх грошових
одиниць: за якихось півтора
місяця з початку листопада індекс валют таких країн MSCI EM Currency Index
зріс на 3,6% і перебуває на
відстані майже 1% до свого історичного максимуму.
Індекс акцій країн, що розвиваються, MSCI EM за цей
самий період зріс на 14,0%
— це непересічний результат навіть для такого ризикового активу, як акції.
Україна також перебуває
в руслі цієї тенденції, хоч і
не відреагувала на неї миттєво. Від початку листопада
гривня зміцнилася до долара США на 2,3%. Після багатьох тижнів дуже слабких
результатів розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і кількох

Кожне дно кожної кризи завжди стає
точкою відліку, плацдармом, від
якого система відштовхується, щоб
розпочати новий етап розвитку
на пов’язаному з вакциною
оптимізмі індекс зріс на
12,6%, а 9 грудня оновив
історичний максимум, що
на 9,4% вищий за пік, зафіксований перед початком
пандемії. Тобто інвестори
розуміють, що винайдення
вакцини від COVID-19 кількома
фармацевтичними
компаніями досить швидко
запустить цінову конкуренцію між ними, що зробить
ліки доступними й дасть
змогу розв’язати проблему
пандемії впродовж кількох

ітерацій підвищення ставок
дохідності за ними 15 грудня Мінфін продав їх на 51,4
млрд грн (в еквіваленті) —
це історичний рекорд, і на
порядок більше, ніж у середньому на кожному аукціоні
за кілька останніх місяців.
Важливо те, що досить активними були нерезиденти.
Останні кілька місяців вони
зменшували свій портфель
держоблігацій, але перед
новим роком він почав зростати. Нарешті, 11 грудня
стало відомо, що Україна
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зараз її вважають цілком
реальною деякі поінформовані адекватні експерти.
Якщо українська влада виявиться здатною визнавати
й виправляти власні помилки, то цей рік може стати для
бюджету значно легшим, ніж
минулий. Хотілося б, щоб
наше телятко вовка з’їло, однак поки не буде конкретних
фактів, вважати такий сценарій базовим зарано.
Але тут виникне інший
ризик. Проєкт бюджету-2021
прописано так, щоб стимулювати вихід України з
економічної кризи. Щоправда, у ньому закладено зовсім
некризовий темп економічного зростання (4,6%), але
розмір бюджетного дефіциту (247 млрд грн, тобто 5,5%
від ВВП) свідчить сам за себе.
І ось у цьому криється джерело потенційного ризику.
Коронакриза не є кризою
традиційною сукупного
попиту. Це означає, що
якщо світ та Україна зможуть подолати пандемію,
ділова активність почне
відновлюватися
майже
автоматично й доволі
стрімко. Звісно, це займе
певний час на координацію, але ніщо не заважатиме вцілілому бізнесу (а
такого у світі доволі багато) нарощувати обсяги
виробництва, орієнтуючись на докризові показники (звісно, зважаючи на
ті кардинальні зміни в пев-

дорозмістила суверенні єв- редину грудня складається
рооблігації на $600 млн. До- враження, що більшість рихідність до погашення стано- зиків, пов’язаних із бюджевила 6,2% — це найнижчий том, не реалізувалися. Так,
показник при розміщенні за упродовж кількох тижнів
всю історію випусків україн- уряд призупинив видатки за
ських доларових євробон- низкою статей. Контрагендів. Інші випуски зовнішніх ти не отримували грошей, і
державних цінних паперів якби ця проблема перейшла
зараз торгуються з дохідні- в наступний рік, то вдарила
стю до погашення в рамках би по показниках зростання
4–6%, що на півтора-два ВВП уже в першому кварталі.
відсоткових пункти нижче,
Але як за помахом яконіж місяць тому. Інакше, як їсь чарівної палички, уряд
відлунням глобальної ейфо- зненацька почав залучати
рії, це не назвеш. Із усім значні суми фінансування.
цим сплеском оптимізму Це зумовлено описаною
ми вступили у 2021 рік. Це вище ейфорією ($600 млн
основний глобальний еко- від розміщення єврообліганомічний метасюжет року. цій: склалося враження, що
Він такий само невідворот- інвестори повністю проігний, як і те, що вакцина від норували проблеми України
COVID-19 спрацює
вже найближчими
Якщо українська влада зможе визнати
місяцями. Важливо
й виправити власні помилки, то 2021 рік
розуміти, що навіть
якщо цей оптимізм
може стати для бюджету значно легшим
у підсумку не відповідатиме реальним
результатам глобальної еко- з фінансуванням держбю- них галузях, що сталися під
номіки, то однаково не буде джету), підвищенням дохід- час пандемії). А теперішня
швидкоплинним, бо матиме ності щодо внутрішнього ейфорія на фінансових ринтверде підґрунтя у формі держборгу (незважаючи на ках лише пришвидшить цей
трильйонів доларів, євро, єн інтерес до ОВДП, продемон- процес у глобальному масшта інших валют, надрукова- стрований нерезидентами, табі. Це означає, що невдовзі
них упродовж коронакризи. головними
інвесторами використовувані інструменПід час пандемії всі ті гроші були українські банки), а та- ти стимулювання економіки
потрапляли до «загашників» кож поки що не зовсім зро- можуть стати непотрібними,
домогосподарств та фірм зумілою поблажливістю, із принаймні в тих обсягах, до
і певний час зберігалися якою Світовий Банк виділив яких ми вже звикли під час
там, бо їх використовували Україні $300 млн на бороть- коронакризи.
в режимі кризових економії бу з наслідками пандемії та
Можна змоделювати сита обережності. Тепер в ін- соціальну допомогу.
туацію так: ейфорія триває,
весторів зростатиме апетит
Можливо, влада усвідо- глобальна економіка швиддо ризику та їх почнуть ви- мила фінансову безвихідь, ко відштовхується від критрачати. З одного боку, це у якій опинилася через низ- зового дна, тягнучи вгору за
позитивно вплине на діло- ку відверто помилкових рі- собою Україну, а наш уряд і
ву активність. З іншого — шень державного значення, далі стимулює економіку в
швидке витрачання таких і зуміла надати нашим між- параметрах, актуальних стамасштабних сум саме по народним партнерам гаран- ном на листопад 2020 року.
собі створюватиме вели- тії того, що готова виправля- У такому разі бюджетний
чезні ризики, що можуть ти власні помилки. У такому стимул виявиться занадто
датися взнаки вже наступ- разі незабаром ми ще поба- великим, економіка дуже
ного року.
чимо низку правильних дій швидко перегріється й вина рівні уряду й парламенту никне реальна загроза висоДилема державних
(від судової гілки влади їх кої інфляції. Звісно, за такого
значно важче сподіватися). сценарію провідні держави
фінансів
Це дасть змогу завершити світу швидко зменшать стиУ році, що минає, голов- фінансовий рік на мажорній мулювальні пакети та гнучко
ним внутрішнім джерелом ноті та якщо й не виконати працюватимуть відповідно
ризиків для економіки був держбюджет копійка до ко- до ситуації. Натомість Украдержавний бюджет. Викона- пійки, то принаймні перейти їна не здатна до виконання
ють його чи ні, знайдуть фі- у 2021-й без глибоких дір. фінансових маневрів, що
нансування чи ні, вистачить Цілком можливо, що вла- вона чітко довела під час койого для підтримки економі- да почала робити принци- ронакризи, хоча б із розпоки чи буде замало — такі пи- пові кроки до відновлення ділом та освоєнням коштів
тання турбували економічну співпраці з МВФ. Поки що ковідного фонду. Це ознаспільноту впродовж майже така перспектива бачиться
Продовження на стор. 21
всього року. Станом на се- непереконливою, але вже

ЧАС І ПОДІЇ
чає, що урядовий прогноз
інфляції в розмірі 7,3% (грудень до грудня) може виявитися надто обережним. Тоді
країна перестрибне з однієї
крайності (рецесія, мізерна
інфляція) в іншу (перегрів
економіки, висока інфляція).
Не дивно, що наш інертний
державний апарат саме так
реагує на кризу, яка передусім вимагає мобільності.
Дивно, що в державі ніхто з
цього не робить висновків,
передусім у площині стратегічної трансформації. За
будь-яких умов, перспектива перегріву економіки не є
проблемою першого кварталу. Мине чимало часу, поки
Україна переживе січневий
карантин, отримає вакцину,
поки відновлення провідних
економік світу позначиться на нашій через канали
платіжного балансу. Однак
краще було би до цього підготуватися заздалегідь, щоб
потім природна неповороткість нашого держапарату
не стала причиною нових
проблем.

Знову за старе
Поки сподівання на краще не стали реальністю, є
чимало сумнівів. Якщо орієнтуватися на минулий досвід, то очікування не такі
оптимістичні. Річ у тому, що
нинішня влада має схильність до блефу передусім у
спілкуванні з українським
народом, але з іноземними
інвесторами також. Вона показує нездатність розв’язати
багато проблем, натомість
регулярно
намагається
справити враження, що все
чудово, паралельно створюючи нові проблеми. І це вже
можна назвати тенденцією в
держуправлінні, яка вбиває
весь оптимізм.
На початку коронакризи
Україні були потрібні гроші
для фінансування величезного бюджетного дефіциту
— і влада зробила крок назустріч МВФ. Але як тільки
отримала порцію фінансування, почали з’являтися рішення, що відсунули країну
на два кроки назад. Тепер
виникла ще одна гостра необхідність у фінансуванні — і
влада знову нібито йде на тісний контакт із міжнародними
донорами. Чи готова вона
відмотати всі помилкові рішення останніх місяців? Побачимо. Але зрозуміло єдине:
після отримання нової порції
кредитів українська влада не
втратить схильності робити
нові помилки. Це все формує
загальну картину: у країні
немає лідерства, яке вело би
її шляхом системних перетворень на краще, є тільки
короткозорі чиновники, які
грають у «дир-дир», щоб отримати нову порцію іноземних грошей і погасити нові
пожежі, що виникають через
їхню недалекоглядність. Поза
цим Україна тупцює на місці.
Звідси випливає, що ризики хибних рішень у держуправлінні
залишаються
вкрай високими. Насампе-
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ред вони відображатимуться
у сфері державних фінансів,
тобто в показниках виконання державного бюджету. Чи
застрахована країна від нової бюджетної кризи навіть у
разі сприятливих тенденцій
розвитку світової економіки?
Ні. Чи може статися так, що в
певний момент державний
борг стане настільки ризиковим, що іноземні інвестори
уникатимуть інвестувати в
нього навіть при високій дохідності? Так.
У зв’язку з цим слід звернути особливу увагу на
кілька показників. У бюджеті-2020 було заплановано
позичити 643 млрд грн, із
яких 59% — на внутрішньому ринку, а 41% — із зовнішніх джерел. У кошторисі
2021 року план запозичень
зріс помірно, лише на 9,2%,
тобто до 702 млрд грн, проте на внутрішньому ринку
сподіваються залучити вже
71%, а на зовнішніх — лише
29%. Загалом уряд можна
зрозуміти: цього року із зовнішнім фінансуванням явно
не склалося, і влада так-сяк
намагається зробити висновки. Але й на внутрішньому
ринку не все було ідеально:
за даними Держказначейства, за 10 місяців 2020 року

державній економічній політиці та бюджетній сфері. У
ньому визначається один із
ключових макроекономічних параметрів — відсоткова ставка, яка впливає на
економічні рішення, що їх
ухвалюють мільйони домогосподарств і підприємств. У
2021 році її формуватимуть
кілька тенденцій.
По-перше,
дохідність
ОВДП. Якщо наступного
року через слабке виконання плану державних запозичень дохідність гривневих
держоблігацій і далі зростатиме, як це відбувалося
впродовж останніх кількох
тижнів, то уряд підірве трансмісійний механізм монетарної політики. Іншими словами, облікова ставка втратить
свою значущість, якої набула впродовж останніх кількох років, бо замість того,
щоб орієнтуватися на неї та
прив’язану до неї дохідність
депозитних
сертифікатів
НБУ, банки розміщуватимуть
дедалі більшу частку наявних коштів саме в державних
цінних паперах, а не депозитних сертифікатах. Так не
зовсім адекватне бюджетне
планування може призвести
до збурення на ринку відсоткових ставок. Це хороша

інфляція перевищить 6%, а
в реальності за названих обставин показник може бути
ще вищим. Це означає дуже
високу ймовірність того, що
впродовж кількох кварталів
облікова ставка стане в півтора-два рази вищою, ніж
зараз, із усіма наслідками
для депозитних і кредитних
ставок у фінансовому секторі. Це, знову-таки, хороша
новина для вкладників і погана — для позичальників.
По-третє, впродовж останнього року було чимало
розмов про те, що низькі
відсоткові ставки стимулюватимуть кредитування. Однак
економічна статистика чітко
доводить, що під час пандемії головним обмежувальним чинником у кредитуванні були не вартість
кредитів, а зумовлене кризою падіння попиту на них
чи взагалі позаекономічні
проблеми (юридичний ризик тощо). Звідси випливає
два висновки. Перший полягає в тому, що з відновленням економіки кредитний
попит може зрости. У такому
разі кредитний канал набуде більшої ваги у стимулюванні економіки. Утім, якщо
бюджет висмоктуватиме з
фінансового сектору заба-

з кінцем лютого (32,3 млрд
грн), тобто до початку пандемії, то взагалі йдеться про
спад. Звісно, такий результат
зумовлений низкою причин,
зокрема коронакризою, нездоланними
проблемами
кількох великих забудовників тощо. То, можливо, і в
цьому напрямі слід усувати
реальні перешкоди для кредитування, а не сподіватися на те, що низька ставка
розв’яже всі проблеми?
Нарешті, приємний момент для банківської системи. Попри коронакризу й
безпрецедентне падіння відсоткових ставок за депозитами, 2020 року приплив депозитів до банків майже не
припинявся. За даними НБУ,
за 10 місяців 2020 року населення додатково принесло
банкірам 71,3 млрд грн, а бізнес — 52,0 млрд грн, що, відповідно, на 35% та 22% більше, ніж за аналогічний період
торік. Із цією тенденцією ми
увійдемо в наступний рік.
Теоретично такий достаток
фінансування мав би утримувати відсоткові ставки від
зростання. Але на практиці
на весь додатковий ресурс,
що з’являється в фінансовому секторі, претендуватиме
державний бюджет. І це стане
головним болем позичальників у 2021 році.

Сумарний вектор

план щодо внутрішніх запозичень виконали лише на
65,4%, тобто, грубо кажучи,
донедавна із розміщеннями
ОВДП Мінфін відставав від
графіка на два місяці.
Отже, чи потягне внутрішній фінансовий ринок
497 млрд грн державних
запозичень 2021 року? І яку
дохідність повинен мати
держборг, щоб виконати
цей план? Схоже, уряд не
замислювався над відповідями на ці питання, коли готував проєкт бюджету-2021.
Новий рік відповість на них
однозначно. А поки таки відповіді немає, залишаються
вкрай високі ризики того,
що або буде нова бюджетна
криза, або відсоткові ставки
за ОВДП полетять у космос,
або влада просто вдасться
до друкування грошей, про
яке так багато говорили в
році, що минув. Жодна з названих перспектив не вселяє
оптимізму.

Між молотом і ковадлом
У такій ситуації фінансовий сектор стає заручником
того, що відбуватиметься в

новина для вкладників,
але погана для боржників. Останні мають ловити
момент і намагатися взяти
кредит зараз, поки ставки
низькі.
По-друге, рівень інфляції.
Упродовж останніх кількох
кварталів темпи зростання
споживчих цін були низькими: здебільшого в межах
2–3%. Частково це було зумовлено жорсткою монетарною політикою НБУ, а
частково економічною кризою, під час якої ціни зазвичай зростають дуже мляво.
Але економіка поступово
відновлюється,
перспективи подолання пандемії,
пов’язана з ними глобальна
ринкова ейфорія, а також
інертність державного бюджету України можуть дуже
швидко змінити ситуацію на
протилежну. Власне, перші ознаки цього вже видно:
споживча інфляція помітно
пришвидшилася із 2,6% у
жовтні до 3,8% у листопаді
(рік до року). Навіть консервативний у своїх прогнозах
НБУ передбачає, що вже у
другому кварталі 2021 року

гато ресурсів, то зростання
попиту на кредити завершиться не збільшенням
обсягу кредитування, а
зростанням відсоткових
ставок. Це головний ризик
для позичальників у наступному році. І другий висновок:
якщо проблема кредитування полягає не в розмірі відсоткової ставки, то, можливо,
ті, хто критикував попереднє
керівництво НБУ та на хвилі
цієї критики тепер впливає
на державну економічну політику, почнуть нарешті усувати ті реальні перешкоди,
що заважають розвитку цивілізованого кредитування та
зростанню кредитного стимулювання економіки?
Окремо слід сказати про
іпотеку. На початку року
було дуже багато розмов
про намір держави відновити іпотечне кредитування в
суттєвих масштабах і про доступну іпотеку під 10%. І знову статистика свідчить сама
за себе: на кінець жовтня
банківський портфель іпотечних кредитів зріс лише
на 1,3% рік до року, до 31,6
млрд грн. Якщо порівнювати

Отже, з чим Україна вступила у 2021 рік у сухому залишку? Ми разом із рештою
світу маємо великі сподівання, які вже зараз визначають ситуацію на глобальних фінансових ринках, а
невдовзі, імовірно, почнуть
позитивно впливати на динаміку провідних економік.
Ми зберігаємо, м’яко кажучи, непевну державну економічну політику, зокрема
дуже проблемний бюджет
передусім у частині фінансування бюджетного дефіциту.
У нас залишаються неоднозначні перспективи відновлення співпраці з МВФ, адже,
з одного боку, з’являються
сигнали, що не все так погано, як може здаватися, а з
іншого — регулярні помилки в державному управлінні
поки що нікуди не зникають. Нарешті, за рік, що минає, фінансовий сектор став
заручником бюджету, що
можна назвати непрямим
фіскальним домінуванням.
Ось ці всі тенденції тягнуть
нашу країну та її економіку в дуже різні боки. Куди
вони нас урешті приведуть
— невідомо. Однак Україна
опинилася на певній межі,
з якої може зістрибнути і на
територію сприятливих сценаріїв розвитку подій, і несприятливих. Єдине можна
стверджувати напевне: на
жаль, напрям цього стрибка
не залежить від нас самих.
Автор: Любомир Шавалюк
Джерело: «Український
Тиждень» (https://tyzhden.ua/
Economics/250884), матеріал
друкованого видання № 51 (683)
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Доктор Валентин Стадницький,
співробітник Національного інституту здоров’я США:

«Звичайна розмова здатна вивільнити
тисячі потенційно шкідливих крапель, які
залишатимуться у повітрі кілька хвилин»
Ф

ізик, доктор наук Валентин
Стадницький - представник
Національного інституту здоров’я
США, який займається медичними
дослідженнями та дає рекомендації на тему здоров’я. Він був
членом команди дослідників, які
ще на початку пандемії довели:
маски можуть значно уповільнити поширення SARS-CoV-2.

«Укрінформ» зв’язався з українським фізиком з федерального дослідницького інстиВірус можна заморозити
туту США і поцікавився, над
до мінус 80 і зберігати в
чим його команда працює
такому стані
зараз і що вдалося з’ясувати
про природу коронавірусу
на поточний момент.
- Докторе Стадницький, ще на- ких факторів, як сезонність, на по- модифікованому середовищі Дульбеко (живильне середовище для
весні ви довели ефективність но- ширення віруса.
Водночас, на сьогодні уже добре підтримки росту клітин - ред) за темсіння масок. Чи є прогрес у питанні
профілактики зараження? З якого встановлено, що адекватна венти- ператури +4 градуси Цельсія, +22 та
матеріалу вони повинні бути ви- ляція та фільтрація повітря важливі +37 відповідно. Коли температуру
готовлені для максимального за- для підтримання потенційної кон- підвищували відповідно до 56 та 70
центрації повітряно-крапельного градусів, тривалість життєздатності
хисту?
- Ми працюємо над визначенням вірусу на низькому рівні. Це стосу- суттєво знижувалася до 10 хв та 1 хв
точного розміру крапель, що по- ється усіх респіраторних вірусних відповідно.
- Чим зараз займається Націоширюються, а це залежить від того, хвороб, зокрема й грипу.
- Яке хімічне середовище нальний інститут здоров’я США?
чим займається людина: дихає, спі- Нині ми працюємо над створенває, говорить. Розмір та походження найсприятливіше для вірусу, а
крапель важливі для визначення їх яке швидше його вбиває? Йому ням апарату розсіювання світла нанайкомфортніше в іонізованому ступного покоління, який дозволить
долі та потенційної інфекційності.
нам вимірювати розмір створюваНаразі з’являється все більше до- повітрі чи в парі?
- Обидва наведені приклади до- них під час розмови краплин, триказів, що відносна вологість відіграє
важливу роль у тривалості життєз- сить ворожі до вірусу та його мемб- валість їх життєздатності за різних
датності крапель. Ми сподіваємося, рани. Іонізований кисень, приміром, умов навколишнього середовища та
що зможемо знайти достатньо нау- може створювати озон, відомий як різного походження (дихання, мова,
кових доказів для отримання точної сильний окислювач, смертельний спів).
- Чим ви безпосередньо займаєвідповіді. Результати можуть бути для біологічних патогенів.
Пара може застосовуватися в ав- теся в інституті наразі, над чим
корисними для розробки майбутніх
рекомендацій щодо перебування у токлаві, спеціальному пристрої, що працюєте?
- Як фізик й експерт з оптики, лавикористовує пару під високим тисприміщенні.
- Що відбувається, коли ми но- ком для стерилізації медичного об- зерів, наукових приладів та аналізу
симо маски на вулиці, а не в примі- ладнання, скляних мензурок тощо. даних, я з командою працюю над
Лише в контрольованому середови- розробкою апаратного та програмщенні?
- Як рекомендує Центр із контр- щі (наприклад, під високим тиском), ного забезпечення для приладів
олю та профілактики захворювань, пара може використовуватися для розсіювання світла.
- Коронавірус, очевидно, втруперебуваючи поблизу інших людей в стерилізації.
- Від чого залежить стійкість тився в наукові плани, примусив
громадських місцях, слід носити маску. Незалежно від того, чи ви пере- оболонки вірусу до високих і низь- щось відкласти на потім?
- Можу говорити лише з власбуваєте в приміщенні, чи на вулиці, ких температур? Він не гине на
маска може заблокувати потенційно морозі і при кип’ятінні, на відміну ного досвіду й про те, як пандемія
вплинула на мої особисті плани. Від
інфекційні краплі від потрапляння у від вірусу грипу?
- Це чудове запитання. Відповідь початку пандемії ми наполегливо
повітря, що допоможе сповільнити
на нього залежить від визначення працювали над пошуком наукових
поширення вірусу.
свідчень, що дозволили б розробиДослідження також показали, що високої та низької температури.
Приміром, вірусна частинка ти кращі суспільно-політичні підхотканинна маска може допомогти
ди до припинення пандемії.
зменшити контакт із інДля підтримання концентрації
З огляду на пандемію,
фекційними краплям й
моя
команда мусила скасамого її носія.
вірусів на низькому рівні важливі
сувати три подорожі до
- На початку пандевентиляція та фільтрація повітря
синхротону в Національній
мії було багато гіполабораторії Аргонну, в Читез щодо сезонності
коронавірусу, ідеальних умов для містить у собі багато води й низька каго, де ми регулярно проводимо
його поширення тощо. Що може- температура може заморозити воду, експерименти та вивчаємо діяльте сказати про шляхи розповсю- завдавши летальних ушкоджень ність протеїнів в режимі реального
структурі та протеїнам всередині ві- часу за допомогою технологій роздження SARS-CoV-2?
- Результати наших досліджень, ріона, що зробить його не заразним. діленням часу. Багато чого довелоВодночас, вірус можна заморози- ся поставити зараз на паузу, й ми
опубліковані у «The New England
Journal of Medicine and Proceedings ти (-80 градусів за шкалою Цельсія) зосереджуємося винятково на тому,
of the National Academy of Sciences» у контрольований спосіб (що зазви- що можемо зробити для зменшення
показали, що звичайна розмова чай не трапляється за нормальних тривалості пандемії.
здатна вивільнити тисячі потенцій- умов), й зберігати тривалий час у таФото з особистого архіву
но шкідливих крапель, які залиша- кому стані. Це часто робиться у рамВалентина Стадницького
тимуться у повітрі кілька хвилин, а ках досліджень добре навченими
Автор: Тетяна Негода
також що носіння звичайної тканин- науковцями.
Джерело: «Укрінформ» (https://www.ukrinform.
Як показало нещодавнє розслі- ua/rubric-technology/3155129-valentin-stadnickijної маски здатне суттєво завадити
краплинам поширюватися. Це наше дування, SARS-CoV-2 зберігав житт- doktor-prirodnicih-nauk-spivrobitnik-nacionalnogoдослідження не вивчало вплив та- єздатність протягом 14, 7 та 1 дня в
institutu-zdorova-ssa.html)
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Вчені з’ясували,
як фаст-фуд
впливає на
сон і пам’ять
підлітків
У підлітків, які часто споживали газовану воду, ймовірність
проблем зі сном була на 55% вищою.
Поганий сон пов’язаний із розвитком тривожності, депресії, агресії та інших поведінкових проблем.
Крім того, це негативно позначається на активності й імунітеті дітей.
Дослідники вивчили харчові
звички старшокласників і з’ясували, як ті впливають на сон підлітків.
Спостереження проводили у 64
країнах світу, воно охопило 175 тисяч підлітків. Висновки дослідження опубліковані на сайті Квінслендського університету.
«Аналіз даних 175 261 підлітка
віком від 12 до 15 років показав,
що часте вживання нездорової їжі
пов’язане з поганою якістю сну, яка,
своєю чергою, негативно впливає
на їхнє самопочуття, пам’ять і когнітивні здібності», - йдеться у звіті.
Згідно зі звітом вчених, у підлітків, які часто споживали газовану
воду, ймовірність проблем зі сном
була на 55% вищою, ніж у тих, хто
пив менше цих солодких напоїв.
«Ідеться приблизно про три напої на день, у порівнянні з одним»,
– уточнюють фахівці.
Також експерти зазначили, що
порушення сну спостерігалося і у
дітей, якщо вони споживали фастфуд більш ніж чотири рази на тиждень. При цьому, як наголосили
автори дослідження, у дівчаток порушення траплялися вдвічі частіше,
ніж у хлопчиків.

Фото: Unsplash

«Ці результати викликають більше занепокоєння, оскільки неякісний сон негативно позначається на
добробуті та когнітивному розвитку підлітків», – прокоментував автор дослідження Асад Хан.
Хан наголосив, що профілактичні заходи повинні починатися у
школах і родині. В освітніх установах вчені рекомендують обмежити доступ дітей до газованої води
та шкідливих перекусів, а батькам
– рідше купувати їх додому та не
привчати дітей до подібного раціону, особливо, якщо в сім’ях ростуть
дівчатка.
Нагадаємо, раніше вчені розповіли, чим фаст-фуд небезпечний
для дітей. А торік в Лондоні заборонили рекламу фаст-фуду у транспорті.
Джерело: офіційний сайт
Квінслендського університету
(https://www.uq.edu.au/news/article/2020/12/
junk-food-linked-sleep-problems-teens)
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РЕКЛАМА - МЕДИЦИНА

BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в
Українській околиці з 1981 року

Усі види стоматологічних послуг
пос
слуг
• Пломбування
П
б
• Коронки
• Протези
• Імпланти
• Лікування кореневих каналів
• Чистка зубів

Приймаємо більшість страховок
Можлива оплата кредитною карткою

В офісі розмовляють українською,
російською, польською
2226 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622

773-278-8380
0
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.
СТЕНОЗ?
У Вас з’явилась слабкість в ногах і біль в попереку?
Можливо у вас стеноз хребетного каналу
(грижа міжхребцевого диска).
Вам потрібна ДЕКОМПРЕСІЯ!!!

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?
Можливо, причина в патології верхньо-шийного відділу
хребта, і як результат - шийно-черепному синдромі
Защемлення нервів і сосудів знімає ДЕКОМПРЕСІЯ!!!

Декомпресія
- звільнення нервових волокон, защемлених випнутим диском, або спазмованими м’язами.
Це універсальний спосіб зняти спазм, набряк, запалення і усунути першопричину болі.

985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com
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з початком оголошення карантину в Україні
в зв’язку з поширенням
коронавірусної інфекції
перед закладами освіти
постало завдання, як
ефективно організувати
процес дистанційного
навчання. Адміністрація
Національного університету «Острозька академія»
відразу розробила алгоритм дій на цей період.
Для цього був складений відповідний розклад та
поширено серед студентів і
викладачів інструкції про використання інструментів для
онлайн-навчання. Ключовий
інструмент для дистанційних
занять у Острозькій академії
— це Google Meet, який дає
можливість організовувати
онлайн-зустрічі групи людей
в реальному часі. Але лише
цим не обмежуються, оскільки викладачі, на власний розсуд, можуть використовувати
й інші ресурси, які відповідають специфіці навчальної
дисципліни. Тому колектив
Національного університету
«Острозька академія» трансформував свою роботу відповідно до нових викликів і
зумів якісно організувати навчальний процес. Крім цього,
для проведення змішаних занять (он- і офлайн) викладачі
активно використовують авдиторії нового навчального
корпусу, які обладнані надсучасною мультимедійною
технікою за принципами Універсального Дизайну.
«У нашому університеті
дистанційне навчання відбувається цілком ефективно й
без технічних проблем. Кожного дня я спілкуюся з викладачами та деканами, ми ділимося враженнями. Відвідую
також окремі заняття, щоб
подивитися, як відбуваються
лекції чи семінари. Студенти
надзвичайно активні. Значною перевагою є те, що всі
викладачі і студенти мають
корпоративні
електронні
скриньки, за допомогою яких
у нас відбувається постійна
комунікація щодо навчального процесу», — зауважив
проректор з науково-педагогічної роботи, професор Дмитро Шевчук.

Наукові конференції,
круглі столи та зустрічі з
відомими людьми…
За період дистанційного
навчання в Острозькій академії відбулося низка заходів
наукового, навчального та
культурно-мистецького напрямів. Зокрема, в рамках навчально-методичного центру
«Школа освітніх інновацій»
проведені вебінари щодо
мистецтва онлайн-викладання, цифрових технологій в
освітньому процесі, академічної доброчесності, питань
медіаграмотності тощо. «Ми
намагаємося дати нашим
викладачам такі інструменти, які могли б допомогти їм
упроваджувати в своїй практиці студентоцентрований
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підхід і допомагати студентам
особистісно зростати, професійно самовизначитися,
визначати свої цілі в житті і
зрештою — бути професійно і особистісно успішними
в цьому непередбачуваному, мінливому і динамічному
світі», — розповіла одна з
ініціаторок проєкту, координаторка навчального модуля
«Тьюторство та педагогічна
майстерність» в межах Школи освітніх інновацій, проректорка з навчально-виховної
роботи, професорка Руслана
Каламаж.
Також в університеті упродовж року проходили «Дні
якості освіти», під час яких
викладачі дискутували про
Кодекс академічної доброчесності НаУОА, вплив здобувачів на якість освітнього
процесу, запобігання плагіату
в наукових роботах та досвід
успішних акредитацій. Із квітня стартував проєкт «Відкритий університет Острозької
академії» — публічні науково-популярні онлайн-лекції
для широкої авдиторії. «Коли
ми організували онлайн-навчання для наших студентів з

«Сотенно-полковий устрій,
козацькі війська і полки в
Україні (1625-1868 рр.)», Міжнародна конференція «Філософія Романа Інгардена і сучасність», науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Нова українська
школа: Досвід. Проблеми.
Перспективи». На початку
грудня під патронатом Президента Республіки Польща
Анджея Дуди відбулася Міжнародна наукова конференція «Проти примари більшовизму. Поляки і українці
в боротьбі з агресією Радянської Росії в 1919-1921 рр.»
(«Wobec widma bolszewizmu.
Polacy i Ukraińcy w walce
z agresją Rosji Sowieckiej
w latach 1919-1921»), присвячена подіям 100-річної
давнини. Конференція, організована
Національним
університетом «Острозька
академія» та Польським інститутом національної пам’яті, відділенням в Любліні, відбувалася в режимі онлайн
із трансляцією на YouTube.
Участь у конференції взяли
як відомі науковці, які займаються дослідженням поль-
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лою Романовим обговорили
питання щодо майбутньої
співпраці в контексті фахової підготовки студентів ОПП
«Національна безпека», які
невдовзі будуть зафіксовані
у відповідному меморандумі.

Перемоги студентів і
першість Острозької
академії у міжнародних
рейтингах
Студенти Острозької академії упродовж року стали
переможцями низки наукових конкурсів і олімпіад. Наприклад, Тетяна Марценюк,
магістрантка освітньо-професійної програми «Українська
мова та література» отримала
диплом першого ступеня у Х
Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської
та студентської молоді імені
Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти
(університети й академії, гуманітарний профіль). Студент
Національного університету
«Острозька академія» 4 курсу економічного факультету
спеціальності «Економічна

Ректор Острозької академії Ігор Пасічник:

«Навіть в онлайн-режимі ми
не втрачаємо відчуття єдності»
початком карантину, то почало звертатися чимало людей
із проханням долучитися до
лекцій, які читають викладачі
Острозької академії. Відтак,
ми вирішили, що найкраще
— це організувати цикл публічних науково-популярних
лекцій за допомогою додатка
Google Meet, які б були присвячені актуальним і цікавим
темам для широкого загалу.
Викладачі Острозької академії відгукнулися на цю ідею,
запропонували теми лекцій»,
— розповів Дмитро Шевчук.
Упродовж року було проведено близько 20 лекцій.
Примітно, що до цього проєкту долучилися випускники Острозької академії: Іван
Стецюк, асоційований професор факультету фінансів
Університету Квебек, м. Монреаль (Канада), Віта Файчук,
професорка Коледжу Густава
Адольфа Міннесота (США),
Олександр Талавера, професор Бірмінгемського університету (Великобританія).
Не став карантин перепоною і для проведення наукових конференцій в Острозькій
академії. Так, упродовж року
відбулися
студентсько-викладацька конференція «Дні
науки-2020»,
Міжнародна
науково-практична конференція «Сучасні дослідження
когнітивної психології», Міжнародна науково-практична
конференція «Освіта і наука
у сфері національної безпеки:
проблеми та пріоритети розвитку», Міжнародна наукова
конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», наукова конференція

сько-українських відносин,
так і студенти та аспіранти
України і Польщі.
Також у Національному
університеті «Острозька академія» у вересні відбулася
зустріч з віце-прем’єр-міністром України – міністром з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України Олексієм Резніковим
у рамках міжнародного проєкту «Острог Форум 2020»,
присвяченого питанням національної безпеки. Наприкінці листопада відбувся шостий Національний круглий
стіл «Віра, релігія» за участю
Міністра культури та інформаційної політики України
Олександра Ткаченка та відомих науковців. Крім цього,
Острозьку академію нещодавно відвідав генерал-майор, заступник секретаря
РНБО Сергій Кривонос, який
в режимі онлайн поспілкувався з представниками професорсько-викладацького
складу та студентами ОПП
«Національна безпека» про
безпекові питання в контексті збройного конфлікту на
Сході України. Також Сергій
Кривонос спільно з ректором
університету, професором
Ігорем Пасічником, проректором з науково-педагогічної
роботи, професором Дмитром Шевчуком, проректором з навчально-виховної
роботи, професором Русланою Каламаж, головою вченої ради НаУОА, професором
Петром Кралюком і завідувачем кафедри політології
та національної безпеки, доцентом, полковником Мико-

кібернетика» Юрій Шмигельський отримав диплом
ІІ ступеня Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей за спеціалізацією «Економічна аналітика
та статистика» у 2019/2020
навчальному році. Студентка
спеціальності «Міжнародні
відносини» Альона Стригуль
здобула диплом ІІ ступеня
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт
зі спеціальності «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
Студентка факультету романо-германських мов Ганна
Кук отримала диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Германські мови».
Цьогоріч в Національному
університеті «Острозька академія» 26 студентів факультету
романо-германських
мов пройшли тестування
на рівень володіння англійською мовою від університету Кембридж. Вони отримали
сертифікати міжнародного
зразка, які високо цінуються
роботодавцями провідних
фірм України та за кордоном.
За результатами екзамену, 6
студентів здобули рівень С2
(компетентний рівень володіння мовою). Це – Магда Сулковська, Ілона Феактістова,
Ірина Миргородська, Ольга
Підгайна, Юлія Мазур та Тетяна Марчук. Сертифікати
рівня С1 (автономний рівень
володіння мовою) отримали
понад половина випускників.
Кожен із кандидатів тесту-

вався за усіма видами діяльності: читання, аудіювання,
усне мовлення, письмо. Крім
цього, студенти складали іспит із використання мови.
Таке відсоткове співвідношення свідчить про те, що
факультет романо-германських мов НаУОА забезпечує
якісне вивчення англійської
мови та підготовку до участі
у міжнародній сертифікації
Cambridge CAE exam.
Вдалося колективу й
успішно організувати вступну
кампанію, незважаючи на те,
що Острог у цей період був
у так званій «червоній зоні».
І вже 14 вересня Національний університет «Острозька
академія» приймав понад 500
першокурсників на «Інавгурації-2020» – урочистій посвяті у спудеї.
Цьогоріч Національний
університет «Острозька академія» увійшов в десятку найкращих українських університетів у сфері екологічної
стійкості за результатами UI
GreenMetric World University
Ranking 2020 року, що були
опубліковані 7 грудня на офіційному сайті міжнародного
рейтингу. Із 17 українських
університетів, що представлені у цьогорічному рейтингу, Острозька академія посіла
шосте місце. Національний
університет «Острозька академія» посів четверту сходинку серед дев’яти українських
університетів у міжнародному рейтингу Clarivate Analytics
RUR. Також за результатами рейтингу Times Higher
Education – Impact Ranking
2020, Національний університет «Острозька академія»
увійшов до групи 401-600. А
із 10 українських університетів, що представлені у цьогорічному рейтингу, Острозька
академія посіла друге місце.
«У цей непростий період карантину ми успішно
пройшли акредитацію багатьох
освітньо-професійних програм. У нас активно
функціонують спеціалізовані
вчені ради із захисту кандидатських і докторських
дисертацій. Ми постійно організовуємо низку заходів,
приурочених до пам’ятних
дат, національних свят тощо.
Навіть в онлайн-режимі ми не
втрачаємо відчуття єдності.
Від імені колективу і студентства Національного університету «Острозька академія»
висловлюємо щиру подяку
українцям за кордоном. Завдяки Вашому сприянню і
постійній підтримці нам вдається досягати вагомих успіхів і бути на крок попереду.
Принагідно прийміть сердечні вітання з прийдешніми
новорічно-різдвяними святами. Нехай у ваших домівках
завжди панує щастя, радість,
сімейний затишок, здоров’я,
любов і Боже благословення», — звернувся до діаспори
професор Ігор Пасічник, ректор Національного університету «Острозька академія».
Олексій Костюченко, пресслужба
НУ «Острозька академія»
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РЕКЛАМА - МЕДИЦИНА

БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

OAKTON HEALTH CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:
• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог
ɉɪɨɜɿɞɧɢɣɫɿɦɟɣɧɢɣɥɿɤɚɪɡɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
%RDUG&HUWL¿HG3K\VLFLDQȻɟɚɬɪɢɫɚɉɚɡ

Офіс затверджений (сертифікований) INS

ɞɥɹɨɛɫɬɟɠɟɧɶɩɪɢɨɬɪɢɦɚɧɧɿ

Green Card
ǻȎȗȐȖȑȳȒțȳȦȳȤȳțȖ

ǔǺǵǳǷǭ10

ɭɜɢɩɚɞɤɭɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɰɶɨɝɨɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ

• Госпіталізація в кращі
• Знижки для пацієнтів
госпіталі Чикаго та околиць
без страховок
• Відвідування
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування
хворих пацієнтів в
стану здоров’я після
домах пристарілих і
виробничих та побутових
реабілітаційних центрах
• Приймаємо страховки, а
травм, а також
також Medicare та Medicaid автомобільних аварій
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і
ідносини
України з діаспорою за останні майже
тридцять років були явно
позитивними, але відчутно недостатніми. Зустрічі
проводилися на найвищих
рівнях, почестях і дарованих бляшках, зі святкуванням і відзначенням.
Представники
діаспори
навіть служили в уряді України з певною гнучкістю щодо
юридичних вимог та обмежень. Почесне і навіть подвійне громадянство українцям за
кордоном було запропоновано і обговорено з невеликим
реальним результатом. Єдине,
чого бракує, це захист і допомога з боку України. Але це те,
що має значення.
Саму діаспору можна розділити, відповідно до фінансової
спроможності і політичного
впливу, а також географічно
– на Схід і Захід. Барометром
того, наскільки поширеною є
українська діаспора, є Світовий Конгрес Українців, який
сьогодні підтримує контакти з
українськими громадами щонайменше в шістдесяти країнах. Західна частина, яка включає також географічно східні
країни, такі як Австралія і Нова
Зеландія, скористалася певною мірою фінансовими масштабами і політичним впливом,
щоб мати можливість не тільки

Новорічна пропозиція для Уряду України
допомогти собі, але надати фінансову допомогу Україні, особливо в сфері гуманітарної допомоги і політично впливаючи
на власний уряд, щоб застосувати санкції до найтяжчого хижого ворога України.
Східна діаспора, яка включає Східну Європу, Азію і також арабські частини Африки,
серйозно стримується економічними бідами, часто торгує
місцевою майже безглуздою
валютою і не має політичної сили, тому що вона сама
слабка і часто опиняється в
авторитарному або вкрай
правому режимі. Польща та
Угорщина є двома яскравими
прикладами, оскільки в обох
випадках режим правого крила прагне явно і завзято створити однорідне суспільство.
Хоча СКУ багато зробив для
створення значної глобальної
мережі громад, дуже не вистачає відчутної підтримки цих
контактів, особливо тих, хто
потребує політичного впливу
і зовнішньої політичної підтримки та захисту. Крім того,
СКУ не має великого впливу на уряд України, оскільки СКУ працює надто тісно, і
представляє себе майже як
міністерство в уряді України,
майже без критичних зауваг.
На такому рівні відбувалася
співпраця навіть з режимом
Януковича, навіть попри те,
що цей режим був явно антиукраїнським.

Міністерство закордонних
справ України має програму
допомоги біднішим українським громадам за кордоном,
але ця допомога настільки
слабка, що бюджет деяких
експансивних українських організацій допомоги на Заході
перевищує її. Злучений Український Американський Допомоговий Комітет у США,
який покладається здебільшого на публічну підтримку
жертводавців, надає більше
допомоги для різних гуманітарних зусиль в Україні,
ніж весь бюджет України на
потреби українських громад за кордоном.

не випадково, починаючи з
року, коли Віктора Януковича
нібито обрали президентом.
З 2010 року знищувалися
центральні координуючі органи українців у Росії, Федеральна національна культурна
автономія була ліквідована у
судовому порядку в 2010 році,
Організація українців в Росії
була також ліквідована судом
2012 року, Бібліотека української літератури в Москві
була закрита в 2018 році, діяльність СКУ була оголошена
небажаною на території Росії
у липні 2019 року, і регіональна структура українців «Сірий
Клин» в Омській області була

Я закликаю до дипломатичної
протидії спробам знищити українську
громаду в Росії! Росія втішається
бездіяльністю з боку України
З усіх переслідуваних громад українців за кордоном,
безумовно, найбільшої уваги
потребує громада в межах Російської Федерації. Це не найбідніша з усіх громад Східної
діаспори, але вона найбільше
наражається на небезпеку.
Концепція Путіна «Руський
мир» – це не просто бажане
мислення. У Путіна є стратегія
реалізації. Структури організованої української громади в
Росії падають, як доміно, протягом останнього десятиліття,

ліквідована російським судом
у серпні 2020 року. У кожній
інстанції влада України нічого
не робила.
Найбільше, що сталося,
було те, що Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба приступив до критики російської акції, а потім
направив представника на
судове провадження в Омську в серпні 2020 року від
посольства України в Москві.
Жодне відчутне провадження
не було ініційоване Україною

на будь-якому міжнародному
рівні. Це заклик до дипломатичної протидії. Росія втішається бездіяльністю з боку
України. Резолюція повинна
бути представлена принаймні
в Раді Європи, її Парламентській Асамблеї та Генеральній Асамблеї ООН, де Росія є
членом, засуджуючи російські
спроби знищити українську
громаду в Росії, яка суперечить статутам, деклараціям і
договорам обох інституцій.
Ці резолюції не тільки повинні отримати підтримку інших
країн-членів в рамках міжнародного співтовариства, але
і переконати їх посилити подальші санкції проти Росії.
Я не настільки наївний,
щоб повірити, що це якимось чином вплине на російську поведінку, оскільки Росія не дослухається
до світу і не боїться міжнародного осуду. Однак
зі своєю економікою в розхитуваннях і внутрішніми заворушеннями, Росія, хоч ніколи
і не збиралася робити нічого
позитивного
добровільно,
може бути змушена переглянути свою погану поведінку.
Такі заходи також продемонструють всьому світу те, що
уряд України визнає обов’язок
захищати українські громади
в інших країнах. Інші країни
робили бодай стільки ж для
своїх національних меншин за
кордоном.
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Чи живим, чи мертвим…

Він мав повернутися з війни і вдруге одружитися
зі своєю жінкою. Але жінка стала вдовою…

П

рикарпатський військовослужбовець 128-ї
гірсько-піхотної бригади
Ігор Денисів вивіз із поля
бою не одну сотню поранених і загиблих вояків,
а себе витягнути з пекла
війни не зміг. У ніч перед
загибеллю зателефонував дружині: «Тут дуже
стріляють. Не знаю, яким
вернуся додому: чи живим, чи мертвим…»

Незабаром після похорону мамі вояка наснився сон.
Ігор прийшов додому, приліг
на ліжко… «Що, Ігорку? Ти
вже прийшов?» – «Так, прийшов». Він підвівся, підійшов
до мами й обійняв її. «Синочку, тепер я тебе вже нікуди
не відпущу…»
Ігор Денисів народився
у селі Новоселиця, Долинського району, Івано-Франківської області. У червні
2014 року був мобілізований
до лав ЗСУ. Проходив службу у 128-ій гірсько-піхотній
бригаді. Загинув 1 лютого
2015 року поблизу міста Дебальцеве. Бійцю було 38 років.

Похований у селі Княжолука, що на Долинщині.
Люди несли вінки, квіти,
старшокласники різних шкіл
створили живий ланцюг та
тримали в долонях запалені
лампадки. Без батька залишились двоє дітей.
26 лютого 2015 року за
особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та
територіальної
цілісності
України, вірність військовій
присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом «За мужність»
III ступеня (посмертно).
13 травня 2015 року у селищі Вигода, Долинського
району, відкрили меморіальну дошку на фасаді школи, в якій боєць навчався.

Він таким вродився
Оксана Денисів познайомилася з майбутнім чоло-

віком, коли він саме повернувся з армії. Зустрічатися
почали на День сміху – 1 квітня. Дуже скоро одружилися.
В останні роки були офіційно розлучені, але все одно
жили разом. «Було по-різному, – сумно всміхається жінка. – І добре, і погано. Але у
нас все-таки було двоє діток.
І, попри всі чвари, мушу визнати, що Ігор був доброю
людиною. Задля друзів міг
останню сорочку віддати, а
сам зостатися голим-босим.
Часто вони цим недобросовісно користувалися. А
гостей просто обожнював:
і приймати вдома, і самому
ходити».
Оксана пригадує, як одного разу вона на місяць
поїхала на заробітки, то
чоловік справно доглядав
за дітками – не було на що
нарікати. Обожнював своїх
сина та доньку, вони могли
отримати від батька все, що
захочуть.
«Пам’ятаю, я йшла на роботу, а Ігоря просила позайматися з дітьми, проконтролювати, аби зробили
домашнє завдання до шко-

ли, – розповідає Оксана. – Я
лиш за двері, а він віддасть
їм книжку, ті пустуни посписують, і все – уроки начебто
вивчені. Страшенно їх балував».
Жінка також додає, що
Ігор був майстром на всі
руки – не було такого, чого б
він не вмів зробити на будові. Сам усього навчився. Тому
й без роботи ніколи не сидів.
Його мама, Ганна Денисів,
каже, що Ігор ще змалку не
міг всидіти на місці, брався
за будь-яку роботу, особливо любив господарювати.
«До роботи Ігорка не треба
було змушувати ніколи, –
продовжує мама. – І дрова
поколе, і корову подоїть, і за
конем догляне… Уявіть – у
восьмому класі він уже сам
на коні людям сіно возив.
Сама дивувалася, звідки в
нього такі здібності до роботи. Ігор уже вродився таким.

Синові достатньо було тільки глянути на якесь заняття
– і він одразу міг легко все
повторити».

Біда тут…
2 березня 2014 року в
село Княжолука, де проживало подружжя, Ігорю
Денисіву принесли повістку. Від служби чоловік не
ухилявся, хоча дружина
дуже просила, аби нікуди
не йшов. Спершу служив у
Долинському військкоматі,
коли ж почався набір бійців у 5-й батальйон територіальної оборони області,
зголосився добровольцем.
Після повернення батальйону зі Сходу приєднався
до 128-ї гірсько-піхотної
бригади. Там був водієм машини швидкої медичної допомоги, вивіз із поля бою не
одного пораненого.
Коли Ігор востаннє приходив у відпустку, то захотів
удруге офіційно одружитися з Оксаною. Жінка тоді
відповіла: «Приїдеш з війни
– розпишемося». Вдова пригадує, що уночі він зривався
з ліжка – через нічні жахіття.
Снився фронт. «Дуже важко
щодня дивитися на поранених і полеглих», – казав Ігор
своїй дружині.
Мама розповідає – коли
син телефонував з передової, то говорив дуже мало
й майже завжди одне й те
ж: «Мамо, та ж тут війна.
Звісно, що тут недобре. Біда
тут…» Коли вона питала, як
справи, то чула: «П’ятдесят
на п’ятдесят», це означало,
що не дуже.
Ганна Денисів пригадує,
як Ігор мав приїхати на різдвяні свята додому, але його
не відпустили. То він зателефонував напередодні Дня
святого Василя і просив навчити його віншувати, аби
вони з побратими відзначили свято, як годиться.
Незадовго до загибелі,
десь опівночі, боєць теле-

фонував дружині, казав, що
навколо дуже сильно стріляють: «Я не знаю, яким вернуся додому: чи живим, чи
мертвим…»
Оксана спершу не мала
поганого передчуття. Недобрі думки з’явилися, коли
Ігор перестав телефонувати. За пів дня вона набрала
номер чоловіка сотню разів. Раптом зателефонувала
колежанка: «Оксано, у селі
кажуть, що Ігор загинув. То
правда?»… Вона до останнього не вірила. І донині
важко вірить, що його вже
нема.
Напередодні
трагедії
мамі бійця снилося лихе.
Однієї ночі бачила уві сні, як
на кладовищі біжать коні. А
іншим разом їй снилося, що
заходить у церкву із тазиком у руках.
Загинув Ігор 1 лютого, у
ніч з суботи на неділю, на
блок-посту поблизу Дебальцевого. При собі документів
не мав, знайшли його в харківському морзі 6 лютого.
Оксанині родичі поїхали за
тілом, але з собою її не взя-

ли – аби не заспокоювати
дорогою. Денисіва поховали 9 лютого, на дев’ятий
день після смерті, у Княжолуці.
У труну поклали хустинку, гребінь, костюм, гроші
– так прийнято за давніми
звичаями. На похороні були
аж 22 священники. Ігор Денисів – перший і наразі єдиний чоловік у селі, хто поліг
на війні. Оксана навідріз відмовилася приймати бодай
якісь заспокійливі пігулки,
хотіла запам’ятати все до
останньої секунди.
«Як людина він був
безвідмовним.
Постійно
веселий. Постійно, – розповідає побратим Андрій Данилишин, якого поранили
у день загибелі Ігоря. – Після того страшного дня ми
знову зустрілися вже тут, на
Франківщині. Ось тільки він
– на цвинтарі».

«Ігорку, ти вже
прийшов?»
Оксана досі не дивиться
телевізійні новини – після
того виснажливого очікування страшної звістки, яке
назавжди закарбувалося в
пам’яті.
До дружини вже не раз
підходили незнайомі люди
й казали, що впізнали її через сина, бо той – викапаний
батько. А ось характером
Денисів-молодший вдався
в маму – Михайло такий самий стриманий, переживає
все в собі. Молодша Юля
зовні дуже схожа на маму, а
ось темперамент – татковий.
«Вона – така ж відкрита до
світу, таким і Ігор був, – каже
вдова. – Любить усіх і тягнеться, аби її так само любили».
Автор: Наталя Мостова
Джерело: «Галицький кореспондент»
(https://gk-press.if.ua/chy-zhyvymchy-mertvym/)
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іжнародна онлайн-дискусія «UCU
Global: людина у постковідному світі» відбулася на
базі Аналітичного центру
УКУ. Відомі інтелектуали
підсумовували ковідний
2020 рік, ділилися власними спостереженнями
щодо здатності людства
реагувати на подібні
виклики, а також чимось дуже особистим.
Про оцінки, прогнози,
страхи та людські слабкості
говорили: британський історик Браян Бріваті, експерт
із довготермінових стратегій, керівний партнер української компанії pro.mova
Євген Глібовицький, письменниця, журналістка Олена Гусейнова, професор філософії в Дхармарамі Відья
Кшетрам та Університеті
Христа (Індія) о. Жоз Нандіккара. Нині пропонуємо
вашій увазі – виклад думок
архиєпископа і митрополита
Філадельфійського, президента УКУ Бориса Ґудзяка.

Борис Ґудзяк:

«Це є період смирення»
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режити щось дуже позитивне і близьке. Звичайно, для
когось ця близькість може
бути великою травмою,
адже люди часто між собою
не ладять. Нам слід поставити собі запитання – як ми можемо переосмислити своє
життя, своє здоров’я, якою
інформацією я себе годую
кожного дня, чи є в мене час
на мовчання, молитву? І чи
я в своїх найближчих стосунках вмію дати собі раду?
Ми вчимося, рухаємося по
кар’єрі, але остаточний вимір нашого успіху в житті – це запитання, чи ми
вміємо любити. Любити
не когось абстрактного, а
когось дуже конкретного
у нашому житті. Чи вміємо
ми прощати, дякувати, терпіти? Бо саме тут відбувається
життя. Тут розвиваються духовні принципи та цінності.

тину я мав щастя провести які раніше не мав часу. Була
духовні реколекції разом із також нагода осмислювати
священником, якому 95 років, і який
Ковідний час дав кожній родині пережити
у 1990-х був духівщось дуже позитивне і близьке
ником і сповідникам Матері Терези.
Я бачу, як УКУ як інституМожна собі уявити, що це себе і побачити, що є багато
за людина, якщо Мати Те- такого, над чим можна по- ція швидко перебудувалася і
***
реза вибрала його собі за працювати. І це перший мо- перейшла майже безболісно
на навчання онлайн. Спільдуховного провідника. Цей мент.
Я хотів би показати вам
Другий приклад, про нота УКУ виявилася на висосвященник дав мені зрозутри важливі приклади, які
міти, наскільки я помиляюся, який я б хотів розповісти, – ті. Університет скористався з
дуже дотичні до мого досвіколи думаю, що сам щось це про громаду, про УКУ та цієї нагоди, і мені було приду. Цей рік приніс нам багато
можу зробити – він вкотре наші школи тут, у Філадель- ємно це споглядати.
втрат – про це я б хотів сперТретє, про що я б хотів
показав, наскільки важли- фійській митрополії.
шу сказати, але також він поУ США є найбільша укра- сказати – це Церква.
во звертати свій погляд на
дарував нам багато можлиЯ вже згадував про втраБога, зрозуміти, що все в їнознавча школа в Північвостей.
моєму житті є даром. Життя, ній Америці, де навчається ти. Ми також маємо складну
У нашій митрополії, яка
близько 450 дітей. В ситуацію з кадрами. Філамає чотири єпарархиєпархія
червні, коли спосте- дельфійська
хії, є приблизно 450
Життя, здоров’я, можливість подорожувати
рігався спад захво- має 38 пастирів, які обслусвященників, мона– це не є належне, це не є моє право, все це є рюваності, я пішов на говують 64 місії у п’яти штахів та монахинь. Ми
великим даром Божим
зустріч із вчителями тах та місті Вашингтон. Ми
втратили 18 із них,
цієї школи, і ми діли- маємо священників, які за
особливо в останні
лися досвідом перших 18 годин служать 5 богослумісяці маємо дуже
гостру ситуацію. Ми вже по- плани і задуми можуть рап- здоров’я, можливість подо- трьох місяців карантину. жінь – і проводять чотири
чули аналіз про збільшення тово переінакшитися. Мені рожувати – це не є належ- Одна річ, яка повторювалася години, переїжджаючи з мідистанції між бідними і ба- довелося глибше усвідоми- не, це не є моє право, все це майже у кожного, – це те, що ста в місто. Нам нелегко, але
гатими, між тими, які мають ти, що я не є самодостатнім і мені дароване. Усвідомлен- вчителі і вчительки мали ми також використовували
доступ до технологій, і тими, не можу сам собі дати раду з ня дарів робить нас вільни- нагоду нарешті побути зі цю нагоду. З десяти наших
ми, воно знімає претензії та своїми родинами. Вони єпископів у США один похто цього не має. Проте я б проблемами.
мер від сovid-19, а ще двоє
На третьому тижні каран- ілюзії, і це допомагає багато знову відчули смак сім’ї.
хотів сконцентрувати свою
Ритми останніх десяти- перехворіли. Тепер кожного
чого переосмислити. Це та
нагода, яку можна викори- літь дуже змінили сімейне тижня ми зустрічаємося в
стати або змарнувати – і я не життя. Постійна акселера- zoom, щоб поспілкуватися,
берусь казати, що вповні її ція нашого буденного життя – раніше ми ніколи не мали
дуже трансформує родину такої нагоди, щоб зібрати
використовую.
Я думаю, що сovid-19 ще і завдає їй досить важкого усіх разом в одному місці і в
дає нам нагоди, якими мож- удару. Я мав щастя виро- один час. Наша єпархія прона скористатися. Ми можемо стати у досить традиційній вела чотири сесії нашого сотрошки сповільнитися, бути сім’ї. О 07:30 ранку ми завж- бору за участю священників
більш смиренними – це не ди разом снідали, біля 17:00 та делегатів. Глобально наша
означає себе бичувати. Бути ми завжди разом вечеря- УГКЦ і її провід теж зустрічасо-миром, у мирі – це етимо- ли, коли батько повертався лася у подібний спосіб. Нам
логічний корінь цього слова з роботи. Ми мали багато не вдалося зробити щорічсмирення. Отож, це такий спільних моментів. У неділю ного десятиденного Собору
мій особистий досвід, який ходили разом на Літургію, в Україні, але нам вдалося
мав також і духовні виміри. а після цього займалися провести багато регіональЛікарі перед пандемією мені нашою другою сімейною них зустрічей і одну велику,
де було 50 наших єпископів. Цей період дав нагоду
Сповільнитися, бути смиренними і
проаналізувати слабкі місця
піклуватися про ближніх
нашої Церкви. Наша єпархія
потребує серйозних змін.
У цей непростий час я б
сказали, щоби я взяв себе в «релігією» – ходили разом
руки – і я таки послухав їх. на лижі або ж мали якесь хотів, щоб кожен з нас зверЗа час пандемії втратив 11 інше заняття в літній час. Я нув увагу на себе, на своїх
кілограмів. Почав фізичні не хочу ідеалізувати свою ближніх, на тих, хто є поруч.
вправи – і зараз почуваю- родину, бо часто подруж- Ми ніколи не помилимося,
ся краще, ніж десять років нє життя моїх батьків було якщо допоможемо тим, хто
тому. Це також був час пола- дуже непростим, – проте є поруч.
годження певних практич- воно було, і ми були разом.
них моментів. Півтора року Я вдячний Богу і батькам за
Публікацію підготував
я не займався спадковими цей дар.
Андрій Гриниха
Я думаю, що ковідний
питаннями. Я отримав шанс
Джерело: «Збруч»
вирішити свої справи, на час дав кожній родині пе(https://zbruc.eu/node/102565)
увагу на можливостях, які
з’явилися протягом минулого року.
Я маю трохи добрих новин з ковідного періоду, і
можу сказати, що він мене
сповільнив. Протягом минулих десяти років я мав
близько 90 авіарейсів на рік,
крім того, часто був у дорозі
автотранспортом чи потягом. Раптом я сповільнився
– і, думаю, багато людей теж
сповільнилися. Лікарі просили, щоб ми залишалися
вдома – і я слухав їх, бажаючи дати приклад іншим.
Це є період смирення –
ми усвідомили, що всі наші
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Різдвяний колач, як його
печуть в Нью-Йорку –
теж від пані Стефи
Р

аніше я мала нагоду
бути на майстерці
традиційних різдвяних
солодощів в Українському Музеї в Нью-Йорку.
Ці майстерки проводять
вже багато років пані Ляриса Зєлик, пані Люба Волинець із товаришками.

1 ст. л муки
2 ст. л теплого молока
300 г (2 1/2 cups) муки
490 мл (2 cups ) теплого
молока

Тісто:
2 цілі яйця
8 жовтків

Кутя від пані Стефи

Від редакції:

Кутя за традицією готується тричі: на Святий
Вечір — Багата кутя, перед
Старим Новим роком — Щедра кутя, й у переддень Водохрещі — Голодна кутя.
Кожна господиня має свій рецепт цієї страви — але завжди можна додати до традиції нових відтінків…
Як і обіцяла, пишу про кутю.
Історичної довідки цього разу
не писатиму, бо хто схоче – почитає собі в Вікіпедії. Обійдемося цього разу переписами
й коментарями до них, щоб
кожен міг подивитися по-новому на цю традиційну різдвяну страву.
За базовий перепис візьмемо той, що є у Дарії Цвєк:

Кутя з маком
Півлітрова банка пшениці,
200 г маку, 1 ложка меду, 100
г посічених волоських горіхів,
100 г родзинок, півлітра кип’яченої води.
Очищену від луски пшеницю промити в кількох водах,
залити гарячою водою нарівні з зерном і варити в посуді,
найкраще глиняному. Якщо
вода википить, долити гарячої.
Варити на повільному вогні,
поки зерно не розвариться, не
солити. Найкраще поставити в
нагріту братруру, щоб там пшениця напарилася (як кажуть,
«впріла»).
Мак промити у кількох водах і запарити окропом на 2-3
год., тоді воду злити, протерти
в макітрі, допоки не пустить
біле «молочко», додати за
смаком цукор, мед, підсушені
та посічені горіхи, помиті родзинки й влити півлітра кип’яченої води. Все це з’єднати з
вареною пшеницею, викласти
в глибоку глиняну миску або
макітру і подати з дерев’яною
ложкою.
Тепер трошка розкажу, як
робимо ми вдома.
Якогось сталого перепису в
нас немає, але основа незмінна: гарно зварена пшениця,
запарений у кількох водах і добре втертий мак, смачний мед,
волоські горішки, родзинки.
А далі quasi una fantasia –
робимо під настрій.
Наприклад, горішки можна

трошка прогріти на пательні і
ледь-ледь підсолити. Тоді, коли
вистигнуть, посікти не дуже
дрібно і додати до куті.
Можна присипати готову
кутю миґдальними пластівцями (теж трошка підсмажити).
Родзинки треба добре промити і запарити окропом на 15
хв.
Це має і гастрономічний, і
гігієнічний сенс. Гігієнічний –
бо родзинки зазвичай є досить
брудними, і просто промити їх
може бути мало. А гастрономічний – бо запарені родзинки
смачніші. До речі, добре промиті родзинки можна запарювати киплячим узваром, вони
тоді наберуть цікавого смаку.
Я часом додаю ложку цукатів із сиропом, якщо маю на
господарці. Також дуже смачно
додати трохи стертої цитринової цедри.
Також можна дати в кутю 2-3
ложки вишень із конфітури або
запарити і порізати тоненько
кілька сушених абрикосів – це
буде цікаво й смачно.
Я люблю кутю не дуже густу,
але і не рідку, тому розбавляю
її або кип’яченою водою з медом (на смак, щоб не засолодка, але і не прісна), або узваром
з медом.
Мед беріть на свій смак,
можна змішати кілька сортів
– буде цікавіший смак. Але багато меду відразу не давайте
– нехай пшениця набере «базової солодкості», а потім досолодите, якщо треба буде.
От, властиво, і всі таємниці-які-не-є-таємницями.
І насамкінець – ще важливий гігієнічний момент. Кутя,
як будь-яка багатоскладникова і не кип’ячена страва,
досить швидко скисає, тому
дуже важливо додавати максимально чисті складники –
запарені родзинки, прогріті
горіхи, запарений у кількох
водах мак, використовувати
тільки кип’ячену воду, тощо.
Ну і зберігати готову кутю в
холодильнику і не лізти в макітру з кутею з «облизаною
ложкою»)) Ну, ви ж розумієте
про що я…
Бажаю нам усім Веселих
Свят і солодкої куті!
Джерело: PANI Stefa (https://panistefa.
com/kutya-na-svyatvechir/)

Про майстерку докладніше розповім у рамках
свого іншого проекту (скоро буде!), а от про колач
напишу вже, бо знимки
пречудові, й гріх ховати.
Цей колач є з досить солодкого тіста, не прісний і
не пісний. На Святвечір він
лежить поважно посередині столу, всередину його
ставлять свічку, яку запалюють під час Вечері. Три
коси символізують Трійцю,
а форма – коло – неперервність життя.
Є локальні видозміни,
коли колач не заплітають у
коло, а роблять лише косу
з 3 чи 4 валків тіста. Такий
колач кладуть на білу серветку і сіно, і він символізує
новонароджене Дитя.
Отож, перепис (подаю
в двох системах, бо оригінальний перепис – в американській, а конвертацію
робила я, трішки заокруглюючи до 3-5 г). До речі,
майте на увазі, що мука
буває дуже різною, тому
при потребі можна додати
трішки більше, пильнуйте за вашими відчуттями
тіста.

Розчина:
14 г (2 envelopes*) сухих
активних дріжджів
1 ст. л цукру

Змішати з рештою муки
та молока, які призначені для розчини. Покласти
під рушник у тепле місце
і дати, щоб збільшилася в
об’ємі вдвоє.

Тісто:
Збити 2 яйця і всі жовтки з усім цукром, додати до
розчини. Додати усі решта
компоненти, крім розтопленого масла. Замісити тісто. Додати розтоплене негаряче масло і місити, доки
все масло не вбереться, а
тісто не стане еластичним і
не буде прилипати до рук.
Покласти тісто в миску,
змащену олією, поставити
під рушник у тепле місце,
щоб виросло вдвічі. Тоді
обім’яти й плести колач.

Розчина:

Колач плететься з 2,
3 або 4 (хоча можна і з 6)
валків. Як саме – добре
видно на знимках. Ось
тут є гарне відео як плетуть колачі хоч із 10 валків
https://www.youtube.com/
watch?v=T99q8NPLdYU
Найкраще пекти колач
в формі з отвором посередині, хоча можна взяти
тортівницю і покласти всередину порожню бляшанку з-під згущика, приміром.
Форму треба змастити олією і обтрусити мукою, а
якщо форма «прикра» – застелити пергаментом.
Перед випіканням має
вирости ще раз. Перед випіканням збити 2 жовтки з
1 ст. л води і насмарувати
колач. Посипати маком
Пекти різдвяний колач
треба в попередньо розігрітій до 375 F (190 C) пічці
до години часу. Якщо занадто рум’яниться – накрити
фольгою. Повністю вистудити. Для столу прибрати
гілочками сосни чи ялини,
горішками, калиною.

змішати дріжджі з 1 ст.
л цукру, 1 ст. л муки, 2 ст. л
теплого молока і почекати, щоб почало булькати.

Фото зі сайту «PANI Stefa».
Джерело: PANI Stefa (https://
panistefa.com/rizdvyanyj-kolach-yakjogo-pechut-v-nyu-jorku/)

115 г (1\4 lb.) цукру
450 г (1 lb.) муки
1 ч. л солі
2 ч. л ванільного екстракту
цедра з 1 цитрини й 1
помаранча
45 мл (1 jigger) рому,
бренді чи віскі
115 г (1\4 lb. ) несоленого розтопленого масла
* 1 envelope = 1/4 oz = 2
1/4 tsp = 7 г
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«Ми в Чорногорії щоразу, будь-кому,
від банкіра до сантехніка,
пояснюємо, що ми – українці,
що Росія напала на Україну»
Юрій Атаманюк, Львів.
Спеціально для «Час і Події»

У

країнська діаспора у
країнах, які входили до
колишньої Югославії, має
давню і глибоку історію.
Наприклад, українці
Хорватії в 2020 році відзначили 120 років з часу
першого поселення до цієї
країни. Українці Боснії-Герцеговини прибули сюди ще
наприкінці ХІХ століття, а
до Сербії наші співвітчизники почали переселятися ще в козацькі часи.

Натомість українська діаспора в Чорногорії є, мабуть,
наймолодшою серед усіх
албанських країн. Можливо
поодинокі українці мешкали, але фіксованої громади
не було. Така громада почала зароджуватися кілька
років тому, адже за останніх
10 років до цієї країни виїхало чимало українців. Коли
вони сюди виїхали і що їх
до цього спонукало – в розмові кореспондента газети
«Час і Події» Юрія Атаманюка з громадською діячкою,
співзасновницею проєкту
«Українська кава» Оксаною
Кияшко.

Погруддя Тарасові
Шевченку в столиці
Чорногорії – Подгориці,
відкрите у грудні 2011

Оксана Кияшко (в дівоцтві – Мазниця) народилася
і виросла в селі Піщанка,
Новомосковського району,
Дніпропетровської області.
Закінчила Піщанську середню школу, факультет Міжнародної економіки Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності». Три
роки працювала за фахом
в Інвестиційно-консалтинговій компанії АМГруп, де і

познайомилась з майбутнім
чоловіком Максимом Кияшком, котрий родом з Дніпра. У грудні 2011 р. Максимові запропонували роботу
в компанії, один з офісів якої
знаходився в столиці Чорногорії – Подгориці. Перед
виїздом Максим заручився
з Оксаною і виїхав до Чорногорії, а Оксана залишилась готуватися до весілля. В
травні 2012 відгуляли весілля, а в червні Оксана разом
з чоловіком переїхала до
Чорногорії, де мешкають донині. З листопада 2012 року
Оксана працює в одній компанії з Максимом, у фінансовому відділі. Виховують
п’ятирічного сина Стефана.
З трьох років Стефан ходить
до приватного садочка, де
вивчає чорногорську та
англійську мови. Вдома всі
спілкуються
українською.
Також займається танцями
та тенісом з українськими
тренерами Алевтиною Капустою і Алісою Грачовою.
Крім роботи та виховання
сина Оксана займається
проєктом «Українска кава»,
модерує жіночу спільноту в
мережі Facebook, організовує навчальні і творчі заходи
некомерційного характеру.
Максим захоплюється бойовими мистецтвами, зокрема
чунь кунг-фу, керує україномовною ігровою онлайн
спільнотою.
– Оксано, коли і з яких
причин українці почали поселятися у Чорногорії? Чи
існує в цій країні так звана
«стара діаспора»?
– На жаль, я мало знаю
старожилів. Переважна більшість моїх знайомих проживає в Чорногорії не більше
десяти років. Знаю кількох
дівчат, що приїхали сюди ще
до відокремлення Чорногорії від Сербії у пошуках кращої долі. Так званої «старої
української діаспори», на мій
погляд, в Чорногорії немає

ще й через те, що до 20132014 років українці особливо не відокремлювали себе
від загальної російськомовної діаспори.
– Чи відомо, скільки зараз проживає українців у
Чорногорії? З яких регіонів
України приїхали?
– Кількість змінюється
в залежності від сезону. В
період з травня по жовтень

Оксана Кияшко

Оксана Кияшко із сином Стефаном і
чоловіком Максимом

вона значно збільшується,
адже проїздять ті, хто має
сезонний бізнес і власне
житло. Хтось привозить сім’ї
на довгостроковий відпочинок. Я зараз говорю не
про туристів, а про тих, хто
більш тісно пов’язаний з
країною. Загалом, думаю,
постійно проживає на території країни приблизно 1-1,5
тис українців, але офіційно
зареєстрованих у консульстві кілька сотень. Географія представників – найрізноманітніша: від заходу до
сходу, від півдня до півночі.
Ми якось на святкуванні дня
Незалежності в посольстві
спеціально
надрукували
карту України і гості відмічали, звідки вони приїхали.
Є представники майже всіх
регіонів.
Окрема хвиля еміграції

спостерігалась у 2014-му
році, коли на Сході України почалася війна. Відразу
збільшилася кількість автомобілів з номерами саме Донецької та Луганської областей. Не всі залишилися, але
є ті, хто знайшов свій новий
дім саме тут.
– Де найбільше зосереджене розселення українців?
– Найбільше людей живе
у містах Бар, Будва, Подгориця. Таке розселення пояснюється тим, що це найбільші
міста з найрозвиненішою
інфраструктурою і можливістю знайти роботу та здобути освіту.
– Чи українці об’єднані в
якусь організацію?
– Формально – ні. Було
кілька спроба створити громадську організацію, але

Акція підтримки політичних в’язнів у Подгориці

поки що це зреалізовано
лише на папері. Думаю, це
ще попереду, громада до
цього зріє.
У той же час, є так зване
об’єднання за інтересами чи
проектами. Наприклад, ми з
чоловіком працюємо у міжнародній компанії. В нашому
відділі є шість осіб з Дніпра
і загалом ще приблизно 30
українців серед колег. Постійно приїздять нові спеціалісти, і майже всі з сім’ями. В
такий спосіб маємо свою маленьку організацію. Майже
щодня бачимось, співпрацюємо, звісно ж, обговорюємо новини з дому, завжди
повідомляємо один одному,
коли хтось летить додому,
щоб щось привезти чи передати і т. д.
Майже два роки тому ми
разом з кількома дівчатами
створили проект «Українська
кава» (https://www.facebook.
com/ukrainianmontenegro)
для організації зустрічей
та реалізації різноманітних
культурних ініціатив наших
співвітчизників. Володимир
Вакула заснував групу «Українська діаспора» (https://
www.facebook.com/groups/
uadiasporme) і працює над
тим, щоб відкрити в Чорногорії оздоровчо-виховний
табір для дітей в тематиці
Запорізької Січі. Ірина Маслова просуває українську
освітню програму і, відповідно, об’єднує дітей та батьків
зацікавлених у цьому питанні (https://www.facebook.
com/schoolum.podgorica.5).
А ще ми умовно поділяємо себе на українців з Бару
чи Подгориці, бо частіше
бачимося з тими, хто живе
поруч.
– Якими видами професійної діяльності займаються українці у Чорногорії?
– Найрізноманітнішими.
Особисто я знаю митців, фіПродовження на стор. 31

ЧАС І ПОДІЇ
#1 I 01.6.2021
нансистів, IT- спеціалістів,
фотографів,
журналістів,
рестораторів, бізнесменів,
кухарів, вчителів, лікарів, перукарів, автомеханіків, модельєрів, столярів, кондитерів,
бухгалтерів, будівельників,
водіїв і багатьох інших. Якщо
поставити за мету, то можна
знайти фахівця у будь-якій
сфері і це буде справді хороший фахівець. Хтось приїздить сюди за запрошенням
на роботу і працює за фахом,
хтось кардинально змінює
напрямок діяльності, хтось
адаптується до середовища
і поєднує свої вміння з попитом на ринку праці. Багато
людей працює на фрілансі,
не маючи постійної зайнятості, а деколи навіть певного
виду діяльності. Тобто, так
звані майстри на всі руки.
Багато людей звісно пов’язані з туристичною сферою, бо
як не крути, але це основний
напрямок активного розвитку економіки у країні.
– Які громадські заходи
проводять українці у Чорногорії?
– Ми намагаємось відзначати державні свята, підтримувати загальноукраїнські
акції та флешмоби, не залишатися осторонь гострих
політичних питань. Долучаємось до міжнародних захо-
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обов’язково будуть і курси
мови для всіх охочих. Це питання є актуальним як для
українців, які бажають навчати рідної мови своїх дітей, так і для місцевого населення. Дуже багато місцевої
молоді працює в туристичній сфері, де значна частина
клієнтів – українці.
– Як справи з українським інформаційним простором? Чи маєте періодичні видання або сайти?
– Основний інформаційний ресурс – Facebook.
Так вийшло, що в Чорногорії
саме ця соціальна мережа є

і ми вирішили спробувати.
Загалом планів на еміграцію
не було. Коли ми приїхали,
трохи адаптувалися, відразу почали замислюватися,
як нам тепер бути корисними родині, друзям і, звісно,
Батьківщині. З початком
війни це питання стало ще
гостріше, бо ти тут у безпеці,
а там країна палає, тому ми
намагалися завжди, в міру
можливостей, бути присутніми на інформаційно-культурному фронті і допомагати
фінансово, де це було необхідно.
Минулого року наш кон-

море (https://www.facebook.
com/rehabilitationMNE) і теж
готові співпрацювати. Ми навіть почали благодійний збір
коштів, але карантин призупинив цей процес, проте
я сподіваюся, що зможемо
відновити програму.
Якщо ж розглядати теплу
руку Батьківщини з точки
зору співпраці з нашим консульським відділом у Чорногорії, то тут, безперечно,
відчуваємо. Ми безмежно
вдячні пані Наталі Фіялці,
пану Михайлу Шматову і всій
теперішній команді дипломатів. Вони –
наша гордість. Допомагають у вирішенні не тільки
базових
бюрократичних
питань, наприклад в оформлення різноманітних документів, але й підтримують
громадські ініціативи, приходять на допомогу у скрутних ситуаціях. Яскравий приклад – повернення додому
українців, які не встигли перетнути кордон до початку
локдауну навесні.
Швидко і ефективно вирішуються найрізноманітніші питання. На будь-які «а
спробуймо» ми завжди знаходимо позитивний відгук і
підтримку. Працівники по-

душевно колядували, а позаминулого влаштували для
дітей свято Миколая, консул
особисто вручав подарунки маленьким гостям. Наші
дипломати постійно шукають шляхи і можливості для
співпраці між українською
та чорногорською громадами, їхня діяльність надихає
на дії і нас.
Як я вже зазначала, ми
працюємо у міжнародній
компанії, серед колег є представники більш ніж двадцяти національностей. Деякі з
них відверто заздрять якості
роботи наших дипломатів.
– Як задовольняєте свої
релігійні потреби? Чи маєте або плануєте відкрити
свої храми чи парафії?
– В Чорногорії наразі є
представництва
багатьох
конфесій. Нещодавно відкрилась перша синагога.
Православні, католицькі та
інші християнські храми і
мусульманські мечеті є в
достатній кількості майже в
кожному місті. Нам, як православним християнам, було
легко адаптуватися і знайти
можливість задовольнити
свої релігійні потреби в чорногорських церквах, адже
церковна служба і більшість
обрядів зрозумілі, хоч і мають свої місцеві особливості. Тим більше – це цікаво,
розширює світогляд. І коли
ти прийшов на чужу землю,
то будь ласкавий приймай
хоча б частково її традиції,
а Бог є всередині кожного.
Також знаю, що в Которі періодично один з наших співвітчизників проводить служби українською. В монастирі
Дайбабе, в Подгориці, вже
понад 5 років на Великдень
освячують паски спеціально
для православних. У місцевих такої традиції немає.
– Чи приїжджають до
вас з України співаки, громадські діячі, письменники, представники влади?

Святкування Дня Вишиванки українською громадою
у місті Бар, травень 2019 р.

дів як представники української громади, намагаємось
знайомити чорногорців з
елементами
української
культури. Наприклад: участь
у щорічному новорічному
посольському благодійному
ярмарку, флешмоб до дня
Соборності України, святкування Дня Вишиванки,
покладання квітів до монументу Т. Шевченку з нагоди
роковин поета та багато інших.
– Чи є у планах відкрити у Чорногорії українські
школи або курси української мови?
– Зараз в Чорногорії діє
одна приватна школа на базі
української освітньої програми. У кількох вузах викладають українську мову.
Є бажання створити український культурний центр, де

базою для обміну інформацією з найрізноманітніших
питань. Також є кілька чатів
у різних месенджерах і офіційні сторінки посольства
у Telegram і Viber. Команда
Посольства України забезпечує дуже якісне і своєчасне
інформування з найважливіших питань та подій у цих
соцмережах.
– Чи відчуваєте у Чорногорії теплу руку Батьківщини? Тобто, чи допомагає вам Україна?
– Особисто у мене інший
підхід. Ставлю питання наступним чином: «А чим я
можу допомогти Батьківщині?» Вийшло так, що ми тоді
ще з майбутнім чоловіком
досить спонтанно переїхали
до Чорногорії у 2011 році.
Йому там запропонували роботу в міжнародній компанії

Показ колекції українського одягу дизайнерки Анастасії Василик
у місті Цетинє, вересень 2019 року

сул Михайло Шматов запропонував чудовий проєкт-програму
реабілітації
для воїнів АТО. Сімейна пара
наших співвітчизників відкрила приватний реабілітаційний центр у місті Суто-

сольства відвідують зустрічі
«Української кави», діляться
своїми життєвими історіями,
пригощають українськими
смаколиками і залишаються
насамперед людьми. Минулого Різдва ми разом так

– Так, насамперед – завдяки активній роботі нашого посольства. За останні
два-три роки було реалізовано багато цікавих проекПродовження на стор. 32
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В українській школі 1 вересня 2019 року

тів: Дні української музики
за участі українських артистів, показ українських фільмів і зустріч з режисером
та актором Ахтемом Сеїтаблаєвим, кілька літературних зустрічей, зокрема – з
Юрком Позаяком, виставка
сучасного мистецтва, Дні
молодих українських талантів, показ українського
документального фільму в
рамках міжнародного кінофестивалю, що проходив в
Чорногорії. Регулярно проходять спортивні події за
участю наших команд, які
ми радо підтримуємо. На
цей рік було заплановано
ще цілу низку заходів, які, на
жаль, не вдалося провести
через пандемію, але я сподіваюся, що вони обов’язково
відбудуться. Також зазначу,
що всі ці заходи зазвичай
безкоштовні, і кожен може
їх відвідати.
– Як чорногорці ставляться до інших народів,
котрі мешкають у їхній
країні? Чи можуть українці відкрито задовольняти
свої культурні потреби?
– Доволі доброзичливо,
з цікавістю і підтримкою.
За весь час перебування у
Чорногорії ми жодного разу
не відчули дискримінації.
Добре, коли ти знаєш чорногорську мову. Це відразу
підвищує рівень доброзичливості. Наш п’ятирічний
син ходить до чорногорського дитячого садочка і
чудово володіє мовою, ще
й нас вчить. Вихователі в садочку дуже тішаться цьому, і
в свою чергу кожного тижня
діляться з нами новими словами, що їх Стефан навчив
говорити українською.
Звісно, є винятки, наприклад чорногорці відкрито
виражають свою нелюбов до
біженців з Албанії та Боснії,
які жебракують чи живуть
виключно за рахунок соціальних виплат. Їх називають
«циганами». Знаю випадки,
коли навіть вчителі у школах
дозволяли собі недоброзичливі висловлювання щодо
учнів у класі відповідного
походження.
– А яка в них позиція
стосовно подій в Україні?
Чи достатньо і правильно
вони проінформовані?

– Рівень поінформованості від самого початку
був недостатнім і досить
поверхневим. І взагалі для
чорногорців всі ми «руси»,
тобто росіяни. Тому ми щоразу, при будь-якій нагоді,
будь-кому, від банкіра до
сантехніка, пояснюємо, що
ми – українці, що російська
і українська – це дві різні мови, що йде війна між
цими двома країнами. Це
принципові питання, і ми
намагаємось максимально
доступно і зрозуміло пояснювати чорногорцям, що
для нас це важливо. Вони
самі діляться на тих, для
кого Сербія і Чорногорія
– це одне й теж, і для кого
це дві різні країни. Тому і
реакція в них зазвичай відповідна і досить передбачувана. Хтось каже: «Та то все
Америка вас посварила, ви
ж браття», а хтось розуміє,
співчуває і підтримує.
Нещодавно
Чорногорія пережила процес відокремлення Чорногорської
православної церкви від
Сербського патріархату. Ми
спостерігали за цим процесом, і зі свого боку намагалися теж коментувати важливість і значимість цих подій,
зокрема, демонструючи це
на прикладі України.

– Що Вас особисто найбільше вразило в цій країні?
– Краса і різноманітність
природних ландшафтів, зосереджених на досить малій
території. Навесні, наприклад, можна в першій половині дня покататися на лижах на півночі країни, а після
обіду позасмагати на пляжі і
ввечері повернутися додому в Подгорицю.
Простота, щирість і привітність місцевого населення. Їхня життєва філософія
«не поспішай, насолоджуйся» відображається в усьому
– від чашки кави до оформлення банківського кредиту.
Усе базується на особистих
відносинах, слово важливіше за документ з печаткою.
І так, це слово може бути
порушено, але людина, яка
це зробила відразу втрачає
свою репутацію, і про це
швидко дізнаються всі, бо
всі у цій країні один одного
знають.
Безпосередність. Таксист
обов’язково запитає, яка
зарплата у твого чоловіка,
а продавчиня в магазині
передасть цукерку сину. Ти
можеш зайти до кав’ярні, а
там… обідає президент. Все
просто, люди залишаються
людьми.

Ще один окремий пункт
– повна відкритість у демонструванні емоцій. Подібно
до малих дітей, чорногорці
радіють, сумують, дивуються, люблять чи ненавидять.
Якщо національна збірна
грає в футбол – дивиться вся
країна, перемогу святкують
пострілами, салютами, прапорами, сумують теж усі разом. Якось ми були присутні
на футбольному матчі Україна – Чорногорія у Подгориці, і наша збірна перемогла
з рахунком 4:0. Наступного
дня продавець м’ясного відділу у маленькому продуктовому магазині, до якого я
зазвичай ходжу, відмовився
відрізати мені м’ясо, будучи
дуже засмученим програшем своїх співвітчизників,
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має дитячих ігрових кімнат,
але більшість офіціантів розважають малих бешкетників,
щоб батьки поїли чи просто
відпочили.
У Чорногорії ти можеш
не замикати будинок, гуляти
вночі містом, купити хліба в
магазині без грошей, якщо
забув гаманець. Звісно, тут є
злочинці, в тебе можуть витягти телефон з торбинки чи
вкрасти велосипед з під’їзду,
але загалом кількість злочинів набагато менша, рівень
безпеки набагато вищий, ніж
у тому ж Дніпрі.
– Що плануєте в подальшому зробити для
співпраці українців з чорногорцями?
– Дуже активно розвитком цих процесів займається

Випічка, присвячена проєкту «Українська кава»

тому попросив колегу, щоб
мене обслужила. Захоплення маленькими дітьми виражають усі без винятку, від
поліцейських і пожежників,
до таких же, трохи старших
дітей. Звичайні перехожі зупиняються і роблять компліменти малюкам, чимось їх
пригощають, посміхаються.
У кав’ярнях переважно не-

Флешмоб «Крим – це Україна» до Дня спротиву Криму російській окупації
(26 лютого 2019 р.), Подгориця

команда нашого посольства,
до того ж, відразу у різних
напрямках – економічному,
туристичному, культурному,
політичному. Ми намагаємося підтримувати всі проекти,
інформувати місцеве населення і потенційних українських партнерів про можливості співпраці.
За допомогою проекту
«Українська кава» ми намагаємось досліджувати теми
українсько-чорногорських
сімей, схожості мов та культурної спадщини. Ми мали
кілька зустрічей, присвячених цим темам, і сподіваємось продовжувати свої дослідження.
– Останніх десять місяців світ охоплений пандемією covid-19. За цей час
ваша громада збиралася,
проводила якісь заходи –
чи чекаєте кращих часів?
– Ми збиралися кілька
разів, відповідно до правил,
встановлених на той період.
Провели дві зустрічі «Української кави», флешмоб з нагоди дня Незалежності, святкування на честь відкриття
реабілітаційного центру і
ще кілька дружніх зустрічей
на узбережжі. Це особливо
важливо для тих, хто приїхав
нещодавно і шукає нових
друзів та можливості поспілкуватися зі співвітчизниками.
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Овен

Телець

Цього тижня, схоже, доведеться скоригувати
плани. У п’ятницю будь-яка сказана фраза може
обернутися проти вас. Не плетіть інтриги та плітки. У
понеділок будьте обачними як у словах, так і у діях. У
вівторок можуть навідатися несподівані гості.
Для підтримки форми необхідні помірні фізичні навантаження. Не заганяйте себе. Нема необхідності надриватися і на ниві важкої праці. Ідеально
підходять для вас біг, плавання, тривалі піші прогулянки, силові тренування, без обтяження. Особливу увагу приділяйте техніці виконання вправ.
Підтримайте кохану людину, ви їй необхідні.
Утримайтеся від критики й вірте у спільне майбутнє. Вівторок – сприятливий для початку спільної
подорожі.
Зараз – час для відпочинку. Основні проблеми
у фінансовій сфері можуть виникнути через друзів, які намагатимуться втілити авантюрні проекти
й попросять
ять у вас допомоги.

Ви будете
буд
схильні до спонтанних дій. Вам
сприятиме удача. Дотримуйтеся помірності
у їжі та розвагах. У середу скеруйте енергію у
творче русло. У четвер може наступити сприятливий момент для зізнань у коханні. У неділю не починайте нічого нового.
Якщо хочете почуватися добре – зберігайте
оптимістичний погляд на світ. Сприймайте проблеми як уроки та можливості. Носіть яскравий
одяг, вибирайте аксесуари соковитих кольорів.
Це допоможе врятуватися від зневіри. Не перенапружуйтеся – ні фізично, ні емоційно.
Можливі неприємності через вашу легковажну поведінку. Здається, ви образиkи кохану людину. Відверто поговоріть і помиріться.
Вдалий час, щоб відвідати розпродаж.
Можливий успіх у починаннях, пов’язаних із
вкладенням коштів. Із сумнівними діловими
партнерами доведеться розлучитися.
я.

Рак

Наб
Наближається
яскравий, насичений тиждень. У вас буде майже все
виходити. «Гасіть» занадто сильні емоції і не провокуйте конфлікти. Присвятіть тиждень відпочинку, тоді багато ідей втіляться у життя. Вашу ініціативу підтримають. Спілкуйтеся, зустрічайтеся, веселіться.
Швидше за все, ваше самопочуття не викличе особливих побоювань. Багато чого залежатиме від вашої поведінки – не перевіряйте себе на міцність,
не змінюйте різко стиль або умови життя. Відмовтеся на якийсь час від занять
екстремальними видами спорту та іншою травмонебезпечною діяльністю.
Фортуна посміхається вам. Ви встановили рівновагу у стосунках. Конфлікти залишилися у минулому році, і ви тепер можете купатися у променях уваги та порозуміння.
Досить працювати і думати про роботу. Пора відпочити. Ви задоволені фінансовими результатами.

Лев

Звер
Зверніть
е і увагу на своє оточення, на взаємини з партнерами, друзями,
родичами. Не уникайте відповідальності у сімейних справах. Від вас вимагається не звалювати на інших свої проблеми. Багато часу потребуватимуть діти, можливі спільні поїздки.
Не завадить розвантажувальна дієта. Залиште у раціоні фрукти й овочі,
а від іншого відмовтеся. З напоїв ідеальна вода; не заборонена кава – але
тільки у зернах. Не завадить одноденне голодування, якщо ви націлені на
максимальний результат. До вихідних відчуєте, що стали бадьорішими.
На особисте життя часу буде більш, ніж достатньо. Не тисніть на кохану людину, це може обернутися сварками та образами. Остерігайтеся
нових захоплень.
Стабільність фінансового становища дозволяє бути впевненими у майбутньому.

Діва

Терези

Тижденьь обіцяє
ТТиждень
б
бути не нудним і не простим.
Можливі зміни в кращий бік у стосунках із друзями, а компроміс у сім’ї дозволить досягти мети.
Середа – сприятлива для початку подорожей.
У вівторок можлива цікава пропозиція від таємних покровителів або шанувальників.
Зараз дуже корисне сонце – намагайтеся
щодня гуляти. Солярій повноцінною заміною
сонця не стане. Він може навіть нашкідити.
Присвятіть більше часу особистому життю.
Нагадайте про себе коханій людині, частіше зустрічайтеся. Тільки не ревнуйте без приводу.
Можуть нагадати про себе справи, пов’язані з нерухомістю або спадщиною: поставтеся до
цього серйозно і не затягуйте з вирішенням цього
питання. Не витрачайте багато на розваги.

Скорпіон

Ви можете
В
может
е багато
б
чого досягти й відчуєте смак успіху. Відбудеться
подія, яка обіцяє відкрити нові можливості. Впустіть у своє життя більше радості та любові. Багато чого залежить від вас. Дозвольте собі любити та бути
коханими. Розслабтеся й отримуйте задоволення. Частіше бувайте на людях.
Обов’язково висипайтеся, тоді ви краще почуватиметеся, й у вас буде
енергія на втілення планів. Корисніше рано прокидатися й рано вирушати
в ліжко. Якщо ви звикли вважати себе «совою», спробуйте перелаштуватися.
Швидше за все, через кілька днів помітите поліпшення фізичної форми.
Кардинально змініть особисте життя, звільніться від непотрібного, знайдіть те, чого давно хотілося. Всі неприємності й тривоги позаду, повірте в це й
відчуйте, як все співає від взаємного кохання. Насолоджуйтесь!
Можливий несподіваний прибуток і вигідні покупки. Фінансове становище – стабільне,
ьне, можете забути про роботу хоча б ненадовго.

Козеріг

Твер
Тверезий
глузд та інтуїція допоможуть
блискуче впоратися з проблемами. Позитивний настрій дозволить уникнути різких перепадів настрою. Не приховуйте своїх почуттів,
говоріть про свої інтереси. Не підлаштовуйтеся весь час під когось. У середу та неділю поспілкуйтеся з друзями.
Ваша травна система зараз уразлива –
відмовтеся від вживання продуктів і напоїв,
здатних подразнювати шлунок і кишківник.
Це – гострі маринади, соуси, а також газовані
лимонади. Якщо хочеться чогось смачнішого
за воду – додайте варення.
Схоже, вам доведеться трохи понервуватися. Не думайте, що ваш обранець – повністю
ваш і нікуди не дінеться. Зацікавте його чимось, будьте уважні до нього.
Тиждень – стабільний у фінансовому плані.
Не забувайте, що борги потрібно повертати.

Близнюки

Ваші задуми реалізуються. Дійте непомітВаші
В
но, не діліться подробицями. На вас чекають
зустрічі з друзями та цікаві знайомства. Кохана людина буде ніжною та відвертою, проведе
з вами багато часу, ви знову переконаєтеся,
що багато значите в її житті. Готуйтеся до приємних змін в особистому житті.
Можливо, ви почуватиметеся недобре. Ви ж
самі наполегливо створювали собі проблеми!
Вирішити їх, швидше за все, зможете самостійно. Але будьте уважні до дрібниць. І обов’язково зверніться до лікаря, якщо відчуєте, що ситуація почала виходити з-під контролю.
На вас чекає щастя у коханні, натхнення і
політ. Насолоджуйтесь і даруйте тепло та ніжність близькій людині. Імовірно, ви почуєте
пропозицію руки та серця.
Незабаром на вас чекає солідний дохід і
прибуткові ділові та творчі проекти.

Енер і та щасливий випадок можуть суттєво
Енергія
вам посприяти. Але не розраховуйте тільки на
везіння. У середу або четвер виправданий певний ризик, можлива реалізація нестандартних задумів. У неділю імовірні конфлікти.
Якщо здасться, що вам бракує сил – це сигнал, що у вашому організмі не все гаразд. Не
чекайте, коли відкриється друге дихання. Добре відпочиньте або знизьте навантаження.
На початку тижня вас може вибити з колії
самотність, не дозволяйте цьому стану заволодіти вами. Не применшуйте свої чесноти. На
вас може очікувати романтичне знайомство.
Максимально оптимально розподіліть ваші
час і кошти. Не беріть участі в авантюрах і не залазьте у кредити.

Стрілець

Тиждень
жд
ден
нь сприяєє роздумам про високі матерії. Не купуйтеся на лестощі й обман. Зустріч зі старими друзями на початку тижня відкриє
нові перспективи. У четвер і п’ятницю не робіть кардинальні кроки, все
важливе починайте з суботи. Зберіть приємну компанію і відпочиньте.
Ваші очі будуть особливо уразливими. Не перевантажуйте їх понад
міру, робіть перерви на гімнастику для очей; знайдіть можливість трохи посидіти, заплющивши повіки, або зробіть «масочку» з чаю або свіжого огірка. Пересохлі очі не тріть руками – щоб не занести інфекцію.
Не забувайте, що дрібниць у коханні не буває. У понеділок будьте
терплячими. Навіть якщо ваші вимоги – обґрунтовані, не поспішайте
їх озвучувати. У середу влаштуйте романтичну вечерю.
Плануйте витрати, тоді проблем з фінансами не виникне. Вірогідні
витрати на дітей і родичів. Можливо, наа свята
доведеться працювати.
св

Водолій
д

Початок
ток тижня – не час для прояву особистих ініціатив, порадьтеся з сім’єю. Не намагайтеся осягнути неосяжне, плануйте тільки те, що
зможете здійснити. Не вирушайте в далеку подорож, присвятіть себе домашнім справам.
Ви можете зіткнутися з головним болем,
безсонням, підвищеним кров’яним тиском,
втратою свідомості. Це все – від втоми. Можливо, ви навіть не усвідомлюєте, як сильно втомилися. Одноразово виспатися – недостатньо.
Налагодьте режим і знизьте навантаження.
Зміни у зовнішності сприятливо позначаться на ваших стосунках із коханою людиною.
Особливо, якщо ви витратите на це завдання
багато часу. Зараз ви повинні виглядати спокусливо.
У середу вам, схоже, доведеться неабияк потрудитися. Можливо, буде потрібно виправляти чужі помилки. Економно витрачайте кошти.

Риби
б

Усі
сі таємні
т єм і задуми можуть реалізуватися,
та
будьте мудрими та заповзятливими. Невластива вам імпульсивність у п’ятницю може внести розлад у стосунки з близькими. Імовірно, у
суботу для здійснення задумів буде необхідно
зробити крок назад, а потім – два вперед. У понеділок з’явіться перед публікою у всій красі й
продемонструйте свої таланти, щоб вас оцінили
у новій компанії.
Збільште кількість овочів і зелені у раціоні.
Не забувайте і про інші дари природи – вони
забезпечать організм необхідними вітамінами.
Найближчі дні можуть внести плутанину в
стосунках. Ймовірно, вам доведеться зіткнутися з проблемою вибору. Важливо усамітнитися
і розібратися у почуттях.
Фінансове становище – стабільне, але не кидайте гроші на вітер. Порівняйте ціни та пропозиції перед дорогою покупкою.
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Топ-6 знакових спортивних Вибір-2021. Очікування року в спорті
перемог 2020 року
«
С
палах коронавірусу, пандемія, припинення всіх
спортивних подій, перенесення
футбольного Євро й літньої
Олімпіади – все це трапилося
за один рік. Попри всі негаразди, 2020-й запам’ятався
також і знаковими подіями
в українському спорті.

тися за розгромну поразку в першому матчі, набрали три пункти й
потішили своїх уболівальників.

Луческу в «Динамо»

Домінування легкоатлеток
Наші спортсменки Марина
Бех-Романчук і Ярослава Магучіх
перемогли у стрибках у довжину
і висоту відповідно на різних етапах Діамантової ліги. Діамантова
ліга – це така собі Ліга чемпіонів
з легкої атлетики. Дев’ятнадцятирічна Магучіх посіла перші місця
на змаганнях в Монако і Стокгольмі у стрибках у висоту з результатом 1.98 і 2.00 (стрибок на два

метри – найкращий показник
сезону у світі). На тому ж етапі у
Стокгольмі і на змаганнях у Катарі стрибунка в довжину Марина
Бех-Романчук завоювала золоті
нагороди, досягнувши показників
у 6.85 і 6.91 метрів відповідно.

Найбільшою несподіванкою
року є повернення в Україну добре знайомого вболівальникам
тренера Мірчі Луческу. Спеціаліст
чотирнадцять років тренував донецький «Шахтар» (з 2004-го по
2016 роки) і після цього погодився очолити київське «Динамо».
Ультрас киян неодноразово висловлювали своє невдоволення
і влаштовували акції протесту.
Попри напругу між Мірчею і вболівальниками, тренер не залишив посаду, а вивів команду до
Ліги чемпіонів, гарантував місце
в плей-офф Ліги Європи, вивів на
перші місця в чемпіонаті України і
змінює команду. Судячи з результатів, на краще.

«Шахтар» декласував
мадридський «Реал»

Повернення легендарних
команд

Повернення столичних «Сокола» і «Будівельника», хокейного і
баскетбольного клубів відповідно, до вищих ліг стало святом для
всіх українських уболівальників.
Київський «Сокіл» є найтитулованішим хокейним клубом України
(дванадцятиразовий чемпіон країни). «Будівельник» є рекордсменом з кількості перемог в українській баскетбольній лізі (дев’ять
разів). Дві легендарні київські ко-

Український колектив потрапив до «групи смерті» в Лізі чемпіонів і зміг сповна проявити себе.
Найбільш яскравими були перемоги над королівським клубом в
обох матчах. Спочатку «гірники»,
маючи відчутні кадрові проблеми, здобули перемогу в Мадриді з
рахунком 3:2, а потім не залишили
шансів для іспанців у Києві – 2:0.
«Шахтар» став п’ятою командою
за всю історію Ліги чемпіонів, якій
вдавалося переграти «Реал» двічі
у групі.

Шлях «Шахтаря» у Лізі Європи
манди майже одночасно повернулися до вищих ліг і привернули
увагу вболівальників з усієї України до свого виду спорту.

Історична перемога
над іспанцями
В четвертому турі групового
етапу Ліги націй збірна України
здобула першу історичну перемогу над Іспанією з рахунком 1:0
на НСК «Олімпійському». На матч
допустили обмежену кількість
вболівальників. Перед своїми фанатами наші футболісти змогли
витримати тиск іспанців протягом
матчу і забити свій гол наприкінці
зустрічі. Українці змогли поквита-

Найбільш знакова подія року
для нашого спорту трапилася
влітку, після відновлення змагань.
Вихід українського колективу
до півфіналу Ліги Європи після
тривалої паузи між змаганнями
через коронавірус. На шляху до
півфіналу «Шахтар» здолав «Бенфіку», «Вольфсбург» і «Базель». Це
найкращий результат на євроарені за останні десять років. У півфіналі ми поступилися міланському
«Інтеру», але для українського
колективу гра на цьому етапі – це
вже неймовірно успішний результат.
Автор: Віталій Ткачук, Київ
Джерело: «Укрінформ» (https://www.
ukrinform.ua/rubric-sports/3160556-top6znakovih-sportivnih-peremog-roku.html)

Заборговані» Олімпійські ігри та
футбольне Євро-2020, біатлон,
теніс, кваліфікація мундіалю-2022
та інші численні спортивні події,
котрих ми очікуємо від 2021 року.

Головною спортивною подією року
стане ХХXII літня Олімпіада. Ігри пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня,
на рік пізніше визначеного терміну через пандемію COVID-19. На спортивних
об'єктах японської столиці розіграють
339 комплектів нагород у 41 виді спорту. Це перша Олімпіада, яка відбудеться
в непарний рік.
Олімпійським іграм передуватиме
16-й розіграш чемпіонату Європи з
футболу. Фінальний турнір стартує 11
червня у Римі матчем Туреччина - Італія. Збірна України на груповому етапі
зіграє у квартеті C (Амстердам / Бухарест) проти Голландії (13 червня), Північної Македонії (17 червня) та Австрії
(21 червня). Дві найсильніші команди
кожної групи і чотири кращих володарі третіх місць вийдуть в плей-офф.
Поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 26-29
червня, чвертьфінали - 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Фінал Євро-2020
відбудеться 11 липня у Лондоні.
Національна збірна України 24 березня стартує у кваліфікації чемпіонату
світу-2022 з футболу виїзним матчем
проти чинного володаря титулу збірної
Франції. Суперниками «синьо-жовтих»
у групі D також будуть команди Боснії
та Герцеговини, Фінляндії, і Казахстану. Десять переможців груп вийдуть у
фінальну стадію чемпіонату світу-2022
напряму. Десять володарів других
місць в березні 2022 року візьмуть
участь в стикових матчах разом з двома кращими переможцями груп Ліги
націй УЄФА-2020/21, які не вийдуть на
чемпіонат світу через Європейську
кваліфікацію і не зароблять в ній путівку в «стики». Дванадцять команд будуть
поділені на три шляхи, в кожному пройдуть півфінал і фінал з одного матчу.
Три переможця «стиків» вийдуть у фінальну стадію.
Донецький «Шахтар» та київське
«Динамо» єдині з українських футбольних клубів, які продовжать виступ у
плей-офф єврокубків. В 1/16 фіналу Ліги
Європи УЄФА 18 та 25 лютого «гірники» зіграють з ізраїльським «Маккабі»
(Тель-Авів), а «біло-сині» протистоятимуть бельгійському «Брюгге». Як відомо,
фінал Ліги Європи-2020/21 відбудеться
26 травня на «Арені Гданськ» у Польщі.

Спортивні топ-події 2021 року.
Січень:
- Кубок світу з біатлону: 4-5 етапи (Обергоф, Німеччина), 6-й етап (Антхольц-Антерсельва, Італія);
- XXVII чемпіонат світу з гандболу серед
чоловічих команд (Єгипет).
Лютий:
- клубний чемпіонат світу з футболу
(Доха, Катар);
- чемпіонат світу з біатлону (Поклюка,
Словенія);
- тенісний турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Австралії - Australian
Open - (Мельбурн)
- етап Кубка світу зі стендової стрільби
(Каїр, Єгипет).
Березень:
- чемпіонат Європи з кульової стрільби
із пневматичної зброї (Лох'я, Фінляндія);
- Кубок світу з біатлону: 7-8 етапи (Нове
Мєсто, Чехія), 9-й етап (Холменколлен,
Норвегія);
- етап Кубка світу з кульової стрільби
(Нью-Делі, Індія);
- кваліфікація чемпіонату світу-2022
з футболу, відбіркові матчі Франція -

Україна, Україна - Фінляндія, Україна Казахстан.
Квітень:
- Кубок світу зі стрибків у воду (Токіо,
Японія);
- чемпіонат Європи з дзюдо (Лісабон,
Португалія);
- етап Кубка світу з кульової і стендової
стрільби (Чангвон, Республіка Корея);
- чемпіонат Європи з греко-римської,
жіночої та вільної боротьби (Варшава,
Польща);
- чемпіонат Європи з художньої гімнастики (Варна, Болгарія).
Травень:
- етап Кубка світу зі стендової стрільби
(Лонато, Італія).
- чемпіонат Європи з кульової стрільби
із малокаліберної зброї (Осієк, Хорватія);
- фінал Ліги Європи УЄФА (Гданськ,
Польща);
- фінал Ліги чемпіонів УЄФА (Стамбул,
Туреччина).
Червень:
- чемпіонат світу із сучасного п'ятиборства (Мінськ, Білорусь);
- чемпіонат Європи з фехтування (Пловдив, Болгарія);
- чемпіонат світу з дзюдо (Будапешт,
Угорщина);
- чемпіонат Європи з футболу (Рим,
Баку, Копенгаген, Санкт-Петербург, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Більбао, Дублін, Мюнхен, Будапешт);
- чемпіонат світу з кульової стрільби по
рухомій мішені (Шатору, Франція);
- чемпіонат Європи з баскетболу серед
жінок (Франція, Іспанія).
Липень:
- XXXII літні Олімпійські ігри (Токіо, Японія).
Серпень:
- XVI літні Паралімпійські ігри (Токіо,
Японія);
- чемпіонат Європи з волейболу серед
жінок (Сербія, Греція, Болгарія, Румунія);
- Суперкубок УЄФА (Белфаст, Північна
Ірландія).
Вересень:
- кваліфікація чемпіонату світу-2022 з
футболу, відбіркові матчі Казахстан Україна, Україна - Франція;
- чемпіонат світу зі стрільби з лука (Янктон, США);
- чемпіонат Європи з волейболу серед
чоловіків (Польща, Фінляндія, Естонія,
Чехія);
- IX чемпіонат світу з футзалу (Литва).
Жовтень:
- кваліфікація чемпіонату світу-2022 з
футболу, відбіркові матчі Фінляндія Україна, Україна - Боснія і Герцеговина;
- фінал Кубка світу з кульової і стендової стрільби (Баку, Азербайджан);
- чемпіонат світу з велоспорту на треку
(Ашгабад, Туркменістан);
- Ліга націй УЄФА, фінальна стадія (Італія);
- чемпіонат світу зі спортивної гімнастики (Кітакюсю, Японія);
- чемпіонат світу з художньої гімнастики (Кітакюсю, Японія).
Листопад:
- кваліфікація чемпіонату світу-2022 з
футболу, відбірковий матч Боснія і Герцеговина - Україна.
Грудень:
- XXV чемпіонат світу з гандболу серед
жінок (Іспанія);
- чемпіонат Європи з легкоатлетичного
кросу (Дублін, Ірландія);
- Всесвітня зимова Універсіада (Люцерн, Швейцарія).
Автор: В'ячеслав Куркач, Київ
Джерело: «Укрінформ»
(https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3165231vibir2021-ocikuvanna-roku-v-sporti.html)
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Для замовлення оголошення
телефонуйте: 773 - 697 - 3922

Call for order - 773-697-3922
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• Легалізація статусу в США
• Нотаріальні послуги, апостиль, доручення, переклади
• Багаторічний досвід в сфері юридичної практики
• Індивідуальний підхід до кожного
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Tel: 773-956-1759• Fax: 773-345-5622
РОБОТА! Air and Ocean Operations Coordinator
Freight Forwarding Company in Bensenville, IL
Запрошує на роботу мотивованого, енергійного,
амбітного працівника в наш дружний колектив!
Можна без досвіду роботи • Повний робочий день
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Потрібна жінка для прибирання квартир в Down Town. 773-710-4676

Увага! РОБОТА - 773-355-8798.
Фабриці по обробці горіхів і сухофруктів потрібно (тільки з наявністю SS):
1. Офісний працівник - жінка із середнім
рівнем англійської та навичками роботи
з комп’ютером. Обов’язки: забезпечення
ефективної роботи офісу, організація адміністративно-господарської діяльності
офісу. Прийом дзвінків. Обробка вхідної
та вихідної кореспонденції. Повний робочий тиждень, стабільна зарплата.
2. Працівник-контролер. Обов’язки:
робота, пов’язана з роз’їздами і перевіркою розподілу продукції фабрики в
магазинах Чикаго і околиць. Необхідна
розмовна англійська, почуття відповідальності, решті навчимо. Телефонуйте - 773-355-8798

Потрібні працівники для прибирання будинків, квартир та офісів. Хороша
зарплата і приємна атмосфера роботи.
Для додаткової інформації звертайтеся
за номером 773 -726-7625

Потрібні Водії та Owner Operators на
Sprinter, Box truck та Straight truck.
Деталі по телефону 773-996-6771

Здається квартира. 1-спальня; 2 поверх,
без домашніх тварин. 773-685-2055
Квартира в Рент. Cumberland / Irving
Park. 2 спальні, 1 ванна. На першому поверсі. Доступно з 1 січня. 773-625-8365

На локальні маршрути потрібен водій
CDL. Паркінг в Addison, IL. 847-222-3749

Потрібна жінка для роботи в російській
сім’ї. 847-329-0202
На роботу потрібні CNC та Quality
Control спеціалісти. Досвід роботи
не обов’язковий, проводимо тренінг.
847-673-6500
На «full time» позицію потрібен досвідчений carpenter. Потрібно мати
свій інструмент і транспорт. Телефонуйте за номером 224 -628 -5371

Нерухомість
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РОБОТА!

̶̡̨̨̨̛̛̛̪̬̞̦̦̦̱̯̬̞̹̦̞̬̖̥̦̯̦̞̬̯̌̏̌̏̍

Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

ʻ̛̛̛̦̞̭̯̥̹̦̦̖̥̯̭̌́̏̽̌̏̌̐̌̿̽́
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Маршрути з Чикаго в:
-PA, MD, VA, NJ, NY (but not NYC), CT, RI, MA, NH
-Chicago to MidWest.
Ми також наймаємо “Team drivers” і водіїв з інших штатів, з
можливістю паркувати вантажівки на вихідні ближче до дому.
- Нові, доглянуті вантажівки Volvo з механічною або
автоматичною коробкою передач
- Є нові Freightliners Cascadia Glider, тому працюєте з паперовим
бортовим журналом
- Абсолютно нові трейлери

Drop and hook в Melrose Park, IL
Надаємо Ipass і картки на паливо

Телефонуйте 331-998-0611

Диспетчери розмовляють польською, українською та російською
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Запрошує до співпраці водіїв з правами CDL категорії A
• Водіїв ТЕАМ та Solo в напрямках Штатів Південної і Північної Каліфорнії,
Орегон, Вашингтон, а також Флориди
• Водіїв для MIDWEST напрямків (радіус 300-700 миль)
• Водіїв для локальних перевезень у денну та нічну зміни
Ми забезпечуємо:
• Проїздами по платних дорогах і станціях зважування (I-Pass, PrePass)
• Паливними картками
• Сервісом і Технічною підтримкою

Ми гарантуємо:
• Професійну і відповідальну робочу обстановку
• Дружню позитивну атмосферу
• Індивідуальний підхід і увагу до всіх працівників
• Щотижневу оплату відразу на рахунок (direct deposit )

óĔĄĚĢħĐĒċ%SZ7BOT 'MBU#FET 3FFGFST



з багаторічним досвідом роботи та з високо кваліфікованими працівниками

• Тягачами і причіпами в хорошому надійному стані
• Підтримкою досвідчених диспетчерів - 24/7 і по вихідних
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LIV TRANSPORTATION, Inc

(офіс, склад , майстерня , вага, паркінг для вантажних і легкових автомобілів все знаходиться на одній території)
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Транспортна Kомпанія

Розмовляємо українською, польською, англійською і російською мовами
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ĕăđēĆăĐĨĊăęĨČĐĨĔĕğ
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Наші вимоги:
• Діючі професійні права (CDL class A)
• Водієві повинно бути як найменше 23 роки
• Досвід роботи від 2 років
• Мати чистий рекорд

Щоб отримати більше інформації
телефонуйте

847-443-5051
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Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує
добре оплачувану роботу
по догляду за літніми людьми:
1. Літня
Приємна
жінка, шукає
що мешкає
в
паралітня
в Glenview
фізично
Gary, INпомічницю
шукає жінку
по догляду. Робота
сильну
з проживанням,
5-7 днів
звпроживанням,
7 днів нав день.
тиждень.
тиждень, 300 доларів
Потрібні
гарна
англійська,
DL,
машина
і
досвід.
$160/день. Знання англійської та
досвід
роботи
вимагається.
Водіння
авто
не
Чоловік похилого віку з Northbrook,
обов’язкове.
запрошує помічника-чоловіка,
з
проживанням, 6 днів в тиждень
2. Літня жінка в центрі Чикаго шукає
(субота або неділя – вихідний). 200-220
жінку по догляду, з можливістю
доларів
в день. Потрібні гарна англійська,
відвідування.
3-5 днівіна
тиждень. 12
DL, машина
досвід.

3.Жінка
Приємна
жінка віку
в Northbrook
шукаєсобі
на
похилого
в Skokie шукає
роботу
жінку побез
догляду.
Робота5зднів
помічницю
проживання.
проживанням,
днів на– неділя
тиждень.
в тиждень / 5середа
/з 9 ран.
до
9
веч.
/
160
доларів
в
день.
Потрібні
$150-160/день.
гарна англійська
Знання англійської,
досвіді досвід.
роботи
вимагається.
Водіння
авто
обов’язкове.
Чоловік похилого віку зне
Mundelein,

помічницю
без проживання,
4. запрошує
Пара в Skokie
шукає досвідченого
до
7
днів
в
тиждень
/
з
8 ран. до 8 веч. /
чоловіка по догляду за літнім
160 доларів в день. Потрібні гарна
чоловіком. Робота з проживанням, 5-7
англійська, DL, машина і досвід.
днів на тиждень. $170/день. Знання
годинна зміна. $160-180. Вимагається
англійської,
наявність
водійського
Узнання
нас єанглійської
багато різних
як для
чоловіків,
так і для
та досвідвакансій
роботи. на вихідні,
посвідчення та автомобіль
вимагається.
Водіння
авто
не обов’язкове.
жінок.
Будь
ласка, приходьте і зареєструйтеся
у нас особисто.

Робота в Чикаго та околицях, з проживанням та без!
181
60641 |z773-545-5685
773-545-5685
181Waukegan
WaukeganRd,
Rd.,Ste
Ste201
201,Northfield,
Northfield, ILIL 60093
Денна або нічна робота для досвідчених caregivers. Приходьте в агенцію реєструватися особисто!
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ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ
Оплата 60-65 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook
Dry Van
Нові траки Volvo 2017-2019
Бонуси за хороші інспекції
Гарантуємо не менше 3000 миль в тиждень
Забезпечимо AOBRD (Electronic Logbook)
24/7 підтримка для ефективної роботи

Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни
• Оплачуємо 90% від gross

Досвідчені диспетчери 24/7, які завжди знайдуть
найбільш оплачуваний вантаж
Напрямок вантажів та кількість миль за бажанням
Надаємо в рент нові трейлера
Розмовляємо українською, російською, польською

ЧАС І ПОДІЇ

Wrap One Up.

Ends Soon!

New 2021 Toyota

179

$

*Per Mo.
39 Mos.

Lease
For

1 500

$ ,

0%

APR Financing
up to 60 Mos.^

RAV4

209

$

*Per Mo.
39 Mos.

1 000

$ ,

†

Customer Cash

†

Customer Cash

Model#: 1864, MSRP: $23,479. $179/mo. for 39 mos. $1,399 due at inception, $0 sec dep,
plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $6,981/$14,792.

Model#: 4430, MSRP $27,494, $209/mo. for 39 mos. $2,699 due at inception, $0 sec
dep, plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $8,541/$18,146.

UP
TO

$

4000

Lease
For

Highlander

Camry

219

$

*Per Mo.
36 Mos.

2,500 Customer Cash
APR Financing
OR
0% up
to 60 mos.

$

†

^

Model#: 2532, MSRP: $26,054, $219/mo. for 36 mos. $2,899 due at inception, $0 sec
dep, plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $7,884/$13,288.

Mowimi Po Polsku • Se Habla Español • Full service body shop • FREE estimates

515 N. Green Bay Road, Waukegan, IL

847-696-8806 • ClassicDirectToyota.com

Customer
Cash†

New 2021 Toyota

New 2020 Toyota

New 2021 Toyota

Corolla

Lease
For
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Lease
For

299

$

*Per Mo.
36 Mos.

1 000

$ ,

Customer Cash†

Model#: 6937, MSRP $37,903, $299/mo. for 36 mos. $2,899 due at inception, $0 sec
dep, plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $10,764/$25,774

Get the
Classic Toyota
Advantage

Vehicle images used for illustration purposes only. *All lease offers incl 10K mi/yr. at 15¢ per mile over. Lessee resp for excess wear & maint. Prices plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. On approved credit through TFS. 2020 Camry offer incl. $1,250 Lease Subvention Cash (2021 Corolla offer incl.
$500, 2021 RAV4 offer incl. $500, 2021 Highlander offer incl. $1,000) provided by Toyota. Cannot be combined with other offers. ^0% APR Financing up to 60 mos. available on select 2020 Camry models. 60 monthly payments of $16.67 for each $1,000 ﬁnanced. Prices plus $300 doc fee & MV fees. May
not be combined with other offers. All lease & ﬁnance offers require Tier 1+ customers through TFS. On approved credit. †Up to $4,000 cash back on select 2020 Avalon models. Cash back provided by Toyota & available on select 2020-2021 Toyota vehicles in stock. Price plus $300 doc fee & MV fees.
Cannot be combined with other offers. Incentives are subject to change. See dealer for complete details. Dealer not responsible for any omissions/typos. Offers end1/9/21.
1/4/21.

Просвітяни України невтомно працюють
Проф. Віра Боднарук,
голова ТУМ - Чикаго.
Спеціально для «Час і Події»

які розсилаються до бібліотек
і шкіл, як також доступні для
пересічних читачів.
Самбір. Олександра Сумарук, голова «Просвіти» Самбора, нещодавно була обрана
депутатом до районної ради.
Хоч вона не думала, що вийде,
але це сталося, бо її виборчий

У

цей нелегкий час
епідемії коронавірусу,
праця просвітян України
не зупинилася, хоч трохи сповільнилася через
різні перепони. Але вони
й далі працюють над
виданням книжок, вшановують пам’ять місцевих
письменників, виховують
нове покоління на демократичних засадах, обираються депутатами до
місцевих та обласних рад.

Найновіші вістки та святочні побажання для членів
Товариства Української Мови
ім. Шевченка (США) надійшли
від просвітян Хмельницького,
Полтави, Самбора, Луганська,
Херсона та Івано-Франківська.
Хмельницький. Колишня
голова обласної «Просвіти»,
письменниця Ніна Шмурикова-Гаврилюк опрацьовує до
друку новостворені книжки
для дітей. Вона повідомляє,
що нещодавно помер відомий літератор Хмельниччини Микола Мачківський, і в
його пам’ять відбувся захід в
обласній науковій бібліотеці.
Присутніх було небагато, і всі
в масках, як вимагає карантин.
Полтава. Голова Микола Кульчинський інтенсивно

Хмельницький: Ніна
Шмурикова-Гаврилюк
провадить захід в
пам’ять М. Мачківського

працює над перевиданням
спогадів про Другий Зимовий Похід. Нещодавно він був
обраний депутатом обласної Ради, і це є корисним для
«Просвіти» – дасть ширший
контакт з населенням.
Завдяки активній праці
пана Миколи, у Полтавській
«Просвіті» на сьогодні було
надруковано 17 книжок у серії
«Просвітницька книгозбірня»,

Полтава: Микола
Кульчинський

– «З історії українського козацтва на Луганщині», Ольга
Борисова – «Історія України
у 2 томах», Олександр Добровольський
(луганський
просвітянин, який мешкає
в Донецькій області) – «ОУН
на Донеччині» та «Від УНР до
ОУН», Володимир Семистяга
– численні статті до «Енциклопедії Сучасної України». Готується до друку видання «Луганщина просвітянська». Іван
Захарченко готує видання
«Дяківська Слобода» (історія
та сучасність).

Самбір: Олександра
Сумарук

округ був у районі школи, де
вона працює вже багато років.
Також її знають через активну
працю в «Просвіті».
Тепер просвітяни Самбора
невтомно працюють над реставрацією будинку «Просвіти»
та встановленням «Меморіялу воякам УГА». Також в пляні
є поновити роботу «Просвіти»
в сусідніх районах.
Луганськ. Голова обласної
«Просвіти» Луганщини, який
тепер перебуває «на вигнанні», тримає тісний контакт з
просвітянами Луганщини. В
2020 році було видано 5 видань з української історії та
духовності. Їх автори – просвітянські активісти: Ігор Саєнко

Олексіївка, Луганська
область: коло
пам’ятника Борисові
Грінченкові (зліва:
Володимир Семистяга,
Богдан і Віра Боднаруки
та Богдан Пастух)

Створюються нові осередки «Просвіти» в Троїцькому,
Білокуранинському та Новоайдарському районах. В грудні

вшанували пам’ять видатного луганця Миколи Руденка.
Продовжується
підтримка
просвітянських осередків на
окупованій Луганщині та Донеччині та громад УПЦ Київського патріархату, УГКЦ та
УПЦ. Робиться все можливе,
щоб продовжувати просвітянську роботу на належному
рівні!
Херсон. Голова обласної
«Просвіти» Олег Олексюк повідомляє, що готують до друку
книгу «Культурно-дозвіллєва
діяльність Херсонської обласної універсальної бібліотеки
ім. Олеся Гончара». Це на науковому рівні підтвердить важливість
культурно-просвітницьких заходів «Просвіти».
Книга буде поширена по
обласних книгозбірнях України. Це також сприяє вихованню української молоді на теренах Південної України.
Івано-Франківськ. «Просвіта» Івано-Франківська започаткувала видання часопису «Галицької Просвіти», який
інформує членство про події
місцеві, обласні.
Товариство
Української
Мови ім. Шевченка (ТУМ Чикаго, США) радо допомагає обласним «Просвітам»
книжками та фінансово у їх
величезній праці у розвитку
незалежної, демократичної
України.
Фото з архіву Боднаруків
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Tesla продаватиме електрокари в Індії

Фото з сайту electrek.co

Volkswagen презентував прототип
автономного робота-зарядки
У самому роботі встановлено
зарядні батареї, завдяки яким він
зможе заряджати електрокари, які
стоять на паркувальному майданчику. Про це повідомляє портал
Electrek.
Зазначається, що робота можна
активувати через додаток, він працює повністю автономно.
«Він самостійно прямує до автомобіля, який потрібно зарядити, і

#1 I 01.6.2021

здійснює з ним зв’язок: від відкриття розетки для зарядки та під’єднання штекера до його від’єднання.
Весь процес зарядки відбувається
без будь-якої участі людини», – додали у компанії.
У Volkswagen зазначили, що після
того, коли транспортний засіб повністю заряджено, робот самостійно
відвозить свій акумулятор назад до
центральної зарядної станції.

Компанія Tesla розпочне роботу
в Індії на початку 2021 року.
Про це міністр транспорту Індії
Нітін Гадкарі розповів у інтерв’ю
The Indian Express.
За словами Гадкарі, спочатку
Tesla проводитиме в Індії продаж
електрокарів, а потім компанія
може розглянути і питання виробництва електромобілів. Міністр додав, що в Індії є компанії, які працюють над розробкою електрокарів,
проте вони не настільки «технічно
просунуті», як Tesla.

Нагадаємо, у жовтні гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що його
компанія має намір наступного
року вийти на індійський ринок.

У Каліфорнії запускають службу
доправлення без водіїв

Toyota розробила систему, що дає змогу
одночасно керувати кількома авто
Сама система здатна керувати
автономними автомобілями, розробленими компанією Toyota, розмір яких становить 5 метрів завдовжки і 2 метри в ширину. Про це
повідомляє NHK.

Компанія планує використовувати обладнані цією системою
автомобілі для транспортування
спортсменів на Токійських Олімпійських і Паралімпійських іграх у
наступному році.

Під час демонстрації ця система
допомогла дуже точно припаркувати автомобілі в установленому
місці. При цьому одна з машин
мала пропустити іншу, щоб уникнути зіткнення.
Японська компанія запевняє,
що система здатна скорочувати
тимчасовий інтервал між машинами й керувати великою кількістю
автомобілів у ситуаціях, коли багато людей чекають на машини.

Вона також планує у співпраці з
іншими компаніями розпочати до
2025 року використання машин,
обладнаних новою системою, для
транспортування товарів і як автомагазини.
До слова, нещодавно південнокорейська телекомунікаційна компанія LG Uplus Corp. презентувала
першу в світі технологію автономного паркування автомобіля за підтримки 5G-мережі.

Фото: Nuro

Японська компанія Softbank, що
фінансує стартап Nuro, отримала
дозвіл на відкриття комерційної
служби доправлення без водіїв у
Каліфорнії. Вона тестувала автомобілі R2 у штаті раніше, а після отримання дозволу зможе стягувати
платню за свої послуги. Про це повідомляє BBC.
Автомобілі R2 компанія розробила для автономної роботи без
водія та пасажирів. R2 використовує радіолокаційні, телевізійні та
360-градусні камери для керування
власним рухом. Транспортні засоби
фірми мають обмеження у швидкості до 56 км/год, і їздитимуть тільки
за умов сонячної погоди.
Машина складається з двох відділень із регульованою температурою для доправлення. Після того,
коли покупець введе код, двері R2
відчиняються, і користувач може
забрати замовлення.
Як зазначає видання, під час

попереднього судового розгляду
щодо отримання дозволу у Х’юстоні, штат Техас, R2 доправив піцу
від компанії Domino’s, бакалію від
мережі супермаркетів Kroger та товари для мережі магазинів Walmart.
Професор Девід Бейлі з Бірмінгемського університету сказав, що
«спочатку технологія матиме суворі обмеження, доки її ретельно не
перевірять. Наприклад, транспортні засоби зможуть їздити лише на
вулицях з обмеженням швидкості
56 км/год, а менші боти для доставки Nuro матимуть обмеження до 40
км/год».
Nuro – не єдина компанія, що тестує формат доправлення без водіїв. У жовтні автономні таксі почали
працювати у Феніксі, штат Аризона,
у рамках послуги Waymo від Google.
Подібний сервіс, який фінансується
інтернет-гігантом Alibaba, тестують
у найбільшому місті Китаю – Шанхаї.

Фото: Xinhua

Всього 130 сантиметрів: Toyota презентувала
ультракомпактний електрокар
Японська
автомобілебудівна
компанія Toyota запропонувала на
ринку нову модель ультракомпактного серійного електромобіля для
бізнесу та місцевих муніципалітетів
у Японії. Про це повідомляє NHK.
Ширина двомісного електромобіля становить 130 см.
Він може проїхати до
150 км на одній зарядці
й розвивати максимальну швидкість
60 км на годину.
Електромобіль можна заряджати вдома, і компанія
сподівається,
що люди використовуватимуть

його для коротких поїздок, наприклад, за покупками.
Ціна електромобіля починається від 1,65 млн єн або близько 16
тис. доларів. Це майже дорівнює
ціні бензинових автомобілів, що
продаються в Японії.
Компанія почала продавати
нову модель
спочатку для
бізнесу
та
муніципальної влади
й
планує
поширити
продаж і на
звичайних
покупців приблизно до 2022 року.

У Китаї презентували вантажний потяг,
що розганяється до 350 кілометрів
Китайська
компанія
CRRC
Tangshan Co. Ltd презентувала у
північній провінції Хубей швидкісний вантажний потяг.
Про це повідомляє Xinhua.
Презентація відбулася у місті
Тангшан.
За даними компанії, сам потяг
може розганятися до 350 км за годину і буде першим у світі вантажним потягом, який набирає таку

швидкість.
У самому потягу встановлено
2,9-метрові двері, що забезпечує
його швидке за- і розвантаження.
При цьому загалом вантажний відсік можна завантажити на 85%.
Під час проєктування найефективнішого розподілу вантажу у
потягу використовували великий
масив даних, хмарні технології та
генетичні алгоритми.
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TOYOTAARLINGTON.COM
ONE OF THE

WORLD’S LARGEST
TOYOTA DEALERSHIPS
A+
- FOR -
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0%
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W
APR FINANCING

MONTHS*

ON ALL NEW 2020 TOYOTAS IN STOCK*

1.9
72
USED
%

on Certified Pre-Owned TOYOTA
SELECT MODELS**

PLUS 2-year MAINTENANCE INCLUDED
OLGA
RUSICOVA

Sales
Associate

ALEX
DUBINSKY

Sales
Associate

Розмовляємо вашою мовою
Plus tax, title, license and 300.00 doc fee. While supplies last. Subject to credit approval. *0%APR ﬁnancing for 72 months on ALL NEW 2020 IN STOCK
Toyota models. A down payment may be required. $13.89 per $1,000 ﬁnanced. Terms varied by model. $15,000 maximum amount ﬁnanced at 0%. This
is a buydown rate and it may effect your ﬁnal purchase price. All applicable rebates assigned to the dealership. **1.9% APR ﬁnancing for 72 months with
$0 down payment required equals $14.71 per $1000 ﬁnanced. Down payment or money due may vary at time of purchase. This is a buydown rate. While supplies
last. See dealer for details. Subject to credit approval. Select models. Expires 1/9/21.
12/31/20.

PHONE: 855-996-7697

2095 North Rand Rd. Palatine, IL 60074 (ON THE CORNER OF HICKS & RAND ROAD)
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5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656

773-589-0077

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106

973-373-7839

26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091

586-757-1980
313-366-0055

136 E. Illinois Ave. #100, Palatine, IL 60067

847-359-5911

558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306

201-795-4061

11756 Charest St., Hamtramck, MI 48212-3059

302 E. Army Trail Rd., Bloomingdale, IL 60108
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