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ɉɿɞɬɪɢɦɚɣɦɨɧɚɲɢɯɫɭɫɿɞɿɜɛɿɥɨɪɭɫɿɜ
ɝɨɫɿɱɧɹɜɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭȱɧɫɬɢɬɭɬɿ
ɆɨɞɟɪɧɨɝɨɆɢɫɬɟɰɬɜɚɜɝɨɞɢɧɿ
Ȼɭɞɭɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
Ɏɿɥɶɦɩɿɞɧɚɡɜɨɸ³ȼɿɞɜɚɝɚ´
ɩɪɨɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ
ɬɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɸɫɢɬɭɚɰɿɸɜȻɿɥɨɪɭɫɿ´
ɐɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɿɍɤɪɚʀɧɢɛɨɉɭɬɿɧɚɚɝɪɟɫɢɜɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɚɧɟɡɭɩɢɧɹɽɬɶɫɹɧɚɤɨɪɞɨɧɿ
ɋɩɨɧɫɨɪɢȻɿɥɨɪɭɫɶɤɚȽɪɨɦɚɞɚɑɢɤɚʉɨ
ɍɄɄȺȼɿɞɞɿɥȱɥɥɢɧɨɣɫ
ɬɚȱɧɫɬɢɬɭɬɆɨɞɟɪɧɨɝɨɆɢɫɬɟɰɬɜɚɜɑɢɤɚʉɨ
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Назар Мухачов,
Київ
Спеціально
для «Час і Події»

«Я

не розумію цього. Існує
якась невідповідність між
наявною теорією і моїми спостереженнями реальності та фактами.
Щось не узгоджується. І тут або я
хибно сприймаю реальність, або
вони її хибно тлумачать» - висновки, до яких раніше чи пізніше
приходять мислячі українці в
процесі спостережень та роздумів.

Якщо ж зробити короткі висновки з економічної частини риторики «українських реформаторів»,
зокрема політиків та економістів,
то найбільшим благом є розпродаж
всього, що тільки можна. «Вільний
ринок» став міфічним божеством,
котрий робить, «щоб всім було добре», але це при умові, «якщо йому
не заважати».
Рівень глибини знань та розуміння таких горе-реформаторів
обмежується 4-денними курсами в
Трускавці, та й то - це тільки для тих,
кому пощастить. Більшість з них насправді нічим, окрім популістичної
риторики та завчених пустопорожніх тез із використанням «розумних»
термінів, відзначитись не здатні. Біда
в тому, що та риторика за десятиліття свого просування в Україні добряче промила мізки середньостатистичним українцям, понизивши їх
рівень знань.
Проте питання щодо того, а якою
ж повинна бути економіка, залишається відкритим. І з екранів телеканалів та сайтів провідних ЗМІ ми
лише зрідка можемо почути окремі
правдиві тези. Та й то, щоб усвідомлювати правдивість останніх, самому потрібно володіти певними
економічними знаннями та інструментами аналізу - хоча б до певного рівня. Мета даної статті - донести
певні ключові загальні принципи,
котрі нам потрібно реалізувати в
Україні - щоб зробити Україну багатою!
Загальносвітова глобалізаційна
економічна риторика вознесла до
небес так званий «вільний ринок». І
даремно, що жодна країна не стала
багатою завдяки йому, а дотримувалась принципово іншої практики:
починаючи з 1817 року людству почали «впарювати» саме ці тези. Саме
в 1817 році Давід Рікардо створив
теорію вільної торгівлі. Сучасні глобалізаційні економічні постулати
використовують саме цю теорію за
основу. Особливо яскраво це проявилось після падіння Берлінського
муру. Незадовго після чого розвалилась і імперія зла - СРСР.
У 1990 році на «політико-економічну» сцену виходить Вашингтонський консенсус. Ось що про нього
пише Вікіпедія - «джерело мудрості
нашого часу»:
«Вашингтонський консенсус —
тип макроекономічної політики,
який наприкінці XX століття був рекомендований керівництвом МВФ
і Світового банку до застосування в
країнах, що зазнають фінансової та
економічної кризи. Вашингтонський
консенсус був сформульований
англійським економістом Джоном
Вільямсоном в 1989 році як низка
правил економічної політики для
країн Латинської Америки. Документ
мав на меті позначити відхід цих країн від командної моделі економічного розвитку 1960-1970-х років і при-
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«Забуте» мистецтво
творити багаті країни
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їхні держави та панівні еліти протягом десятиріч, а часто й сторіч створювали, субсидували та захищали
протекціоністськими заходами динамічні галузі промисловості та послуг. Ось що про це пише видатний
норвезький економіст Ерік Райнерт:
«Усі вони (багаті країни - ред.) намагалися дорівнятися до найуспішнійняття ними принципів економічної ними став більшим, ніж будь-коли ших країн своєї доби і створювали
політики, спільних для більшості в історії, але він ще продовжує зро- свої виробничі структури в тих сферозвинених держав. Йшлося про стати. І не допомагають подоланню рах, де зосереджувалися технолопринципи, які, на думку Вільямсона, цього і мільярди доларів допомоги, гічні зміни. Таким чином вони ствовідображали загальну позицію адмі- котрі в багатьох випадках служать рювали ренти (зиск понад рівнем
ністрації США, головних міжнарод- для створення політико-економіч- «нормального» прибутку), які дістаних фінансових організацій — МВФ ної ширми задля продовження та валися капіталістам у формі більших
прибутків, робочій силі - у формі
і Світового банку, а також провідних поглиблення цього стану.
Окремим головним негативом вищих зарплат, державі - більшими
американських аналітичних центрів.
Їх штаб-квартири знаходились у Ва- стала фактична ідеологічна заборо- податковими надходженнями».
Взагалі, на мою думку, книга Еріка
шингтоні — звідси і термін «Вашинг- на тих економічних методів, завдяки яким багаті країни стали багати- Райнерта «Як багаті країни збагатітонський консенсус»».
Латинській Америці ця програма ми! Що своєю чергою прирікає на ли … і чому бідні країни лишаються
дуже «допомогла», довівши до стану постійну бідність країни «третього бідними» повинна бути ретельно та
розвалу економіки та надзвичайних світу», за умови, якщо вони не поч- глибоко опрацьована патріотами.
Додайте до вищезазначеної циборгових зобов’язань. Особливо це нуть використовувати методи, котрі
проявилось в Аргентині та Бразилії, відповідно до Вашингтонського кон- тати тезу із листа нобелівських лауреатів та економістів світового рівня
сенсусу опинились «поза законом».
зокрема при розпродажах землі.
Саме на тих методах я і хочу зосе- до Горбачова про те, що «економічЦікавим є те, що ця модель ніна рента, отримана від використанби-то створювалась для виходу із редити основну увагу.
Критикуючи існуючу антиукраїн- ня національних багатств повинна
кризи, але була застосована для
використовуватися
України, котра тоді якраз зовсім не ську модель економіки, ми повинні максимально
вказати ключові риси тієї україно- в інтересах усього суспільства». В
знаходилась в кризовому стані!
Україні, до речі, зоВ чорному медичному
середжено близько
гуморі є такий анекдот:
Багаті країни багатіли тому, що їхні
4% світових запасів
«Розтин показав, що падержави та панівні еліти створювали,
корисних копалин,
цієнт помер від розтину».
котрі навіть без ренТак і з Україною, котра
субсидували та захищали динамічні
ти (більшого зиску
була однією з найрозвигалузі промисловості та послуг
від «нормального»
нутіших країн, але яку
прибутку») вартують
економічною політикою
виходу з кризи, якої в Україні тоді не центричної моделі, яку нам потрібно трильйони доларів. І тут на хвилину
було, загнали в стан економічної ка- впроваджувати. Частково ці методи задумайтесь: ЯКОЮ ПРЕКРАСНОЮ
тастрофи, місцями схожої на агонію. я вже описував у статтях «Принципи ТА БАГАТОЮ МОЖЕ БУТИ УКРАЇНА,
збагачення держави: 9 уроків Філіпа ЯКЩО ТУТ ЦЕ ВСЕ РЕАЛІЗУВАТИ?!!!
Логічне питання, чи не так?
Одна з головних різниць між баВзагалі питання хто та як довів фон Хорніка» та «Чому українці збиУкраїну до такого стану є одним з рають полуницю в Польщі за 1000 гатими та бідними країнами полягає
фундаментальних. Адже колись ми євро в місяць, а не вирощують у в тому, що всі багаті країни пройшли
мали потужну промисловість, вели- себе вдома?». Цей матеріал насправ- певну стадію свого розвитку без
ке національне багатство і не мали ді достатньо об’ємний, глибокий та вільної торгівлі. І тільки після заверборгів, а зараз маємо борги, зате системний, тому сприймати його по- шення цієї стадії вільна торгівля стає
бажаною та необхідною для економіки. В іншому випадку - бідна країна отримає знищену економіку та
стане сировинним придатком: експортуватиме в світ руду, а не автомобілі; зерно, а не макарони; деревину
(вбиваючи свої ліси), а не меблі; інтелектуальних працелюбних людей,
котрі також стануть ресурсом для
чужих економік.
Саме цю обов’язкову перехідну
стадію сучасна ідеологія «вільного
ринку» оголосила поза законом. Глобальним гравцям потрібні ресурси,
а не суверенні суб’єкти-конкуренти.
А Україна - потенційний геополітичний лідер як мінімум Східної Європи.
Тільки цей потенціал можна рене маємо всього іншого. І це точно трібно цілісним - для того, щоб чітко
не випадковий збіг обставин. Мені засвоїти та виробити в собі розумін- алізувати при певних обставинах. А
початок його реалізації залежить в
особисто дуже хотілося б, щоб ті ня процесів.
Побудова економічної теорії му- першу чергу від повного відкидання
українці, які наводитимуть лад у нас
в державі, ще встигли власноручно сить опиратися на практичний дос- ворожих транснаціональних та мос«потримати за горло» і Кравчука, і від, використовувати історичний ковських політичних груп впливу. Чи
підхід та користуватись критеріями готові українці це здійснити? ПраКучму - поки ті ще живі.
Але повернімося до економіки. доцільності, на відміну від побудови цювати, закотивши рукава, та відкиВашингтонський консенсус вимагав: на цифрах і символах, які нам нав’я- нувши всі ворожі ідеології? Чи готові
до цього ті, хто повинні сформувати
зують.
1. Лібералізації торгівлі;
Економічну теорію, що є аль- справжню українську еліту та вести
2. Лібералізації припливу прямих
тернативною до «вільного ринку», сліпу силу народу? Чи знають та роіноземних інституцій;
називають «Іншим каноном», який зуміють вони економічні механізми,
3. Дерегуляції;
власне і базується на вищезазначе- необхідні для розвитку України?
4. Приватизації.
Власне, цими своїми статтями я
Наслідками застосування цих них речах. В основі цієї теорії лежить
принципів стали всі ті явища, котрі твердження про те, що ядром успіш- намагаюся зробити і свій внесок,
ми спостерігаємо в світі та дуже бо- ного розвитку економіки є «праг- щоб ми могли дати на вищевказані
лісно відчуваємо в Україні. Розвал нення дорівнятись», на противагу запитання позитивні відповіді. Якщо
економіки, формування пулу країн «вільній торгівлі» та «порівняльній ж Ви будете читати, осмислювати,
так званого «третього світу», котрі перевазі». Прагнення дорівнятись коментувати та поширювати таку
стали ресурсом для багатших країн - наслідування багатих розвинутих інформацію, то таким чином також
та корпорацій, вихід на міжнарод- країн, щоб стати рівнею або пере- розпочнете поступ до потрібних нам
усім перетворень. Зміни починаютьний рівень транснаціональних кор- вершити.
Багаті країни багатіли тому, що ся з тебе.
порацій. Розрив між багатими і бід-

Уроки для України
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Українці в Чикаго
закликали зупинити
російську агресію

У

лютий холодний зимовий
день, 9 січня, понад сто членів
української громади зібралися
біля історичної вежі в Чикаго в
центрі міста, щоб протестувати
проти російської агресії та загрози інвазії на територію України.
Організатором мітингу виступив Український Конгресовий
комітет Америки, Іллінойс.

«Ми підтримуємо Україну і виступаємо проти російської агресії щодо
суверенної нації. Наш мітинг відкидає російську брехню і дезінформацію, ми відкидаємо шантаж Путіна
щодо Сполучених Штатів загрозою
вторгнення в Україну», – заявив президент відділення Українського конгресового комітету Америки (УККА)
в Іллінойсі Ігор Дячун.
Конгресмен із штату Іллінойс
Денні Девіс та конгресмен Майк Квіґлі приєдналися до протесту, щоб засудити нарощування військ Путіним
і провокаційні вимоги. Вони розпо-

віли, як подорожували
Україною під час Майдану, та підтвердили свою
рішучу підтримку України
та української спільноти в
Америці. Обидва підтвердили, що є двопартійна
підтримка України в Конгресі. Конгресмен Раджа
Крішнамурті
надіслав
привітання на підтримку
мітингу та України. Кон-
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гресмени підтвердили свою рішучу
підтримку України і українсько-американської громади в Іллінойсі.
До солідарності приєдналися
представники польської, литовської,
естонської, латвійської, білоруської
та казахської громад.
Генеральний консул України в
Чикаго пан Сергій Коледов заявив:
«Україна чітко дала зрозуміти, що
вимоги Росії щодо так званих «гарантій безпеки» є нелегітимними та
неприйнятними. Москва не має права ні вирішувати наше майбутнє, ні
втручатися в наші відносини з НАТО,
ЄС і державами-партнерами. Тільки
Україна та учасники цих альянсів
мають домовитися про подальший
шлях, у тому числі щодо членства
нашої країни».

Алекс Казак з білоруської громади Чикаго торкнувся питання
захисту свободи. Він заявив:
«Путін і Лукашенко ненавидять
свободу і вільних людей. Те, що
зараз робить Путін, — це передчуття того, що буде, якщо
його не зупинити. Захищати
свою свободу – справа народу
України. Слава Україні!»
Білоруський форум свободи
в США опублікував заяву, яка
містила такі слова: «Від імені бі-

лоруської діаспори в США Білоруський форум свободи закликає адміністрацію Байдена-Харріс вжити
негайних заходів для забезпечення
незалежності та суверенітету України, створивши умови для припинення агресії Росії та відволікання її військових від Українських кордонів».
В штаті Іллінойс є близько 200
тис. українців. Їхні голоси були почуті, оскільки мітинг висвітлювали місцеві телевізійні станції NBC та WGN,

а також громадська радіостанція 91.5 FM WBEZ та
радіо Ukie-drive у своїх
новинах.
В Америці є мільйони американців, предки
яких походять із Центральної та Східної Європи, а також - Балтійських
країн. Вони також стурбовані вимогами Путіна,
спрямованими на відновлення
російського

контролю над країнами колишнього
радянського простору, оскільки їхня
безпека знаходиться під загрозою.
Акції із закликом до світових лідерів сказати «ні» президенту Росії Володимиру Путіну та його імперській
політиці пройшли 9 січня як у містах
України, так і за її межами.
Френк Шпула, президент Польського Конгресу в Америці, заявив:
«Польсько-американський конгрес
з вами як брати і сестри». Данило
Мельник з організації «Пласт»
розповів про необхідність уникати підводних каменів “Мінських Угод” та використовувати
формат, передбачений “Будапештським меморандумом” під
час перемовин, а також наголосив на необхідності надсилання Сполученими Штатами
оборонної зброї в Україну, щоб
українці могли себе обороняти
від ворога.
Павло Бандрівський, віцепрезидент УККА Відділу Іллінойс, очолив годинну програму
просто неба і наголосив на занепокоєнні українців в Америці з приводу нарощування російської армії, що
загрожує Україні інвазією, а також
розрив порозуміння для євроатлантичного партнерства. Він підкреслив, що вимоги Путіна повинні бути
відкинуті США та Європою.
Акція протесту закінчилася національними гімнами України та США.
Марта Фаріон
Заступник голови УККА, відділ Іллінойс
Фотограф - Tetyana Drozhdyn.
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Igor
Levit

Jan
Lisiecki

Daniil
Trifonov

JAN 16 | 3:00

JAN 30 | 3:00

FEB 5 | 8:00

PIANO

PIANO

PIANO

MUTI

SLEEPING BEAUTY
& SWAN LAKE
conducts

JANUARY 20 | 7:30
JANUARY 23 | 3:00

CSO.ORG | 312-294-3000
Proof of vaccination and photo ID may be required for entry. Visit cso.org/SafeAndSound for details.

Maestro Residency Presenter

Official Airline of the CSO

The Chicago Symphony Orchestra thanks Betty W. Smykal for sponsoring the performance on January 23, 2022.
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Cвітовий заклик СКУ:

#СКАЖИПУТІНУ_НІ

С

вітовий Конґрес Українців
(СКУ) закликає міжнародну
спільноту зупинити війну Путіна проти України. Запрошуємо
долучатися до нашої кампанії –
#СкажиПутіну_НІ #SayNOtoPutin.
Сьогодні, російський Президент
Путін діє нахабніше, ніж будь-коли
раніше та продемонстрував свої
наміри подальшого вторгнення і
дестабілізації України, тож діяти потрібно негайно! Народи України, Білорусі, Казахстану, Грузії, Молдови,
Польщі, Естонії, Латвії, Литви та інші
постали перед серйозними загрозами для своєї національної безпеки
та суверенітету.
«Методи Путіна добре відомі, задобрення тільки заохотить його»,
– зазначив Павло Ґрод, Президент
СКУ. «Його імперські амбіції не обмежуються сусідніми з Росією державами, адже він продовжує дестабілізувати демократії в усьому світі».
Тактика Кремля для відбудови імперії включає:
z Захоплення влади російськими
військами, або їхніми найманцями,
як це нещодавно спостерігалось в
Україні, Грузії та Молдові.
z Підтримку кривавих режимів, таких, як режим президента Білорусі
Лукашенка.
z Використання енергії як зброї
для підкупу та примусу, зокрема, за
допомогою газопроводу “Північний
потік 2”
Більше ніяких угод з Путіним!
Росія повинна дотримуватись міжнародних законів і угод, які вона
підписала, або постати перед серйозними наслідками за їх порушення. Міжнародна спільнота вимагає

рішучих дій, щоб зупинити численні
порушення Кремля.
Євроатлантична спільнота має
припинити свою стратегію задобрення. Ми закликаємо Сполучені Штати
Америки та міжнародну спільноту
розпочати введення каральних санкцій та надати потужну військову і безпекову підтримку Україні – НЕГАЙНО!
Запрошуємо долучатися до нашої кампанії – #СкажиПутіну_НІ
#SayNOtoPutin.
Ми закликаємо міжнародну
спільноту:
– Вимагати від Путіна негайно вивести російські війська з України та
від її кордонів
– Зупинити запуск «Північного
потоку-2»
– Надати План дій щодо членства
в НАТО та членства України в ЄС
– Надати військову та технічну
допомогу Україні
22 січня 2022 р, Світовий Конґрес
Українців закликає до всесвітньої
акції «Зупиніть Путіна ЗАРАЗ!». Акція
буде приурочена до Дня Соборності
України, коли ми вшановуємо річницю об’єднання українських земель у
1919 році.
Як можна долучитись до акції:
– Організувати або долучитись
до громадського мітингу (особисто
чи віртуально)
– Написати, зателефонувати та
організувати зустріч із політичними
лідерами та урядовцями
– Провести інформаційні кампанії в соціальних мережах, використовуючи гештег #SayNOtoPutin
– Опублікувати статті в місцевих
медіа
Закликаємо діяти негайно!
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Шляхетний Жест Громади Норт Порт
Проф. Віра Бондарчук,
Норт Порт, Флорида
Спеціально для “Час і Події”

В

час пандемії коронавірусу
громадське життя на Флориді дуже сповільнилося, але
незважаючи на всі перешкоди
близькі друзі стараються зійтися
і разом відсвяткувати родинні
свята. При цій нагоді згадують
події в Україні та потреби її народу в нелегкий економічний час.

2-ого січня, на відзначення Дня
Народження активного члена української громади в Норт Порті Остапа
Мацілинського, його друзі зложили
пожертви на його честь для Товариства Української Мови ім. Шевченка
(ТУМ) на поміч осередкам «Просвіти» в Україні.
Товариство Української Мови
вже понад 30 років помагає обласним «Просвітам», деяким університетам та бібліотекам українськими
книжками, друкованими в діаспорі,
фондами на видавничу діяльність,
стипендіями, для потребуючих сту-

дентів. Про це інформуємо нашу
громаду через українську пресу.
Товариство Української Мови
щиро дякує всім жертводавцям за
щедрі пожертви і пам’ять про потреби в Україні, особливо в друкованім
слові державною мовою!

Від редакції:
Товариство Української Мови
імені Тараса Шевченка отримало з
України десятки листів вдячності за
свою постійну системну багаторічну
допомогу в справах підтримки української просвіти та освіти. Зокрема
такі листи надійшли від Національного Університету “Острозька Академія”, Чернівецького, Волинського
та Херсонського обласних осередків “Просвіти” тощо. Ми не можемо
опублікувати вдячних вітальних
листівок з України, проте хочемо
вчергове підкреслити необхідність
підтримки, зокрема і фінансової,
всього українського з боку діаспори. І ТУМ є хорошим прикладом для
наслідування, адже якщо ми цінуємо
українське, то повинні підтримувати
його і в Україні, і за її межами.

Відзначення Дня Уродин Остапа Мацілинського,
посередині Анна і Остап Мацілинські

В США відзначать 100-річчя першого
виконання «Щедрика» в Нью-Йорку
«Ми будемо дуже активно святкувати. Перша леді також долучається
до цього процесу. Вона активно опікується культурною дипломатією.
Зараз плануємо багато подій у Вашингтоні, Нью-Йорку, розглядаємо
деякі креативні музичні батли», – зазначила Маркарова.
«Щедрик» – це українська народна колядка, музику до якої написав
український композитор Микола Леонтович на початку ХХ століття.

Олександр Кошиць зі своїми
хористами під час закордонної
подорожі. Фотографія періоду
1922-1924 років

Українські діти співають колядки в селищі Пирогове,
в Музеї народного побуту поблизу Києва

В

Нью-Йорку та Вашингтоні
плануються заходи на честь
100-річчя з першого виконання «Щедрика» в США. Про це
повідомила посол України в
Сполучених Штатах Америки
Оксана Маркарова в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.
За її словами, «Щедрик» для українців і «Carol of the Bells» для американців – не лише найпопулярніша
різдвяна пісня, а й приклад культурної дипломатії.
Посол нагадала, неймовірну, за
її словами, історію. «Хор, який виконував у США «Щедрик», поїхав саме

з місією культурної дипломатії – через пісні доносити інформацію про
молоду українську державу, яка здобула свою незалежність у 1918 році,
але, на жаль, не втримала її тоді, хор
опинився у США, коли повертатися
було вже нікуди. І у США були написані нові слова для «Щедрика» англійською мовою. І буде 100 років,
коли в Нью-Йорку було вперше виконано цю пісню, яка за ці 100 років
захопила серця», – розповіла Оксана
Маркарова.
На честь цієї події планують проводити святкування, до організації
яких долучиться перша леді України
Олена Зеленська.

Зображення Карнегі Голу
(Carnegie Hall) в Нью-Йорку
в часи, коли там виступав зі
«Щедриком» український хор
Олександра Кошиця

У 1921 році в США приїхав український хор Олександра Кошиця, який

вперше в Америці виконав відому
колядку в «Карнегі-Гол».
На цьому концерті був присутній
відомий американський музикант
українського походження Пітер
Вільховський, який пізніше написав
англомовну версію української колядки «Carol of the Bells».
«Carol of the Bells» сьогодні є однією із найпопулярніших різдвяних
пісень у світі.
Джерело: Радіо Свобода
(https://www.radiosvoboda.org/a/
ukrayina-ssha-kolyadka-shchedryk-100-rokivvidznachennya/31636561.html)
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Увага!
Grand Opening!!!
В нас можна отримати
слідуючі послуги:

Відкрито другий офіс
у північному
передмісті Чикаго
- місті Palatine
1590 N. Rand Rd
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773-600-2727
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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
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Чиказька
профспілка вчителів
проти державних
шкіл Чикаго:
що сталося?
Школи Чикаго повторно
відкриються, після угоди між
профспілками та владою міста

Ч

лени спілки вчителів Чикаго
(CTU) повертаються до очних
занять у середу після п’яти днів
закриття по всьому округу, що
відбувалось через протистояння
між профспілковими лідерами
та відділом освіти Чикаго (CPS).

CPS, якому підпорядковується
третій за величиною шкільний округ
США, і мер Лорі Лайтфут наполягали
на продовженні особистого навчання, незважаючи на сплеск випадків
захворювання на коронавірус в усьому місті, в той час, як профспілка вчителів проголосувала за дистанційне
навчання, поки випадки COVID-19 “істотно не зменшаться”, “або доки вони
не домовляться з мером щодо посилених заходів безпеки ”.
У результаті зупинки переговорів,
CPS закрила всі очні та дистанційні заняття 5, 6 та 7 січня, а також у понеділок, 10 січня, коли CTU та CPS досягли
домовленості про відновлення очних
занять, починаючи з середи, 12 січня
2022.
«Після продуктивного дня за столом переговорів, я рада повідомити,
що CTU припинить свій протест», - написала Лайтфут у понеділок. «CPS запропонували чудову пропозицію, яку
обидві команди з переговорів детально обговорили сьогодні».
Від процесів дистанційного навчання до тестування - обидві сторони
обговорювали майже десяток складних пунктів плану безпеки, який стояв
на перешкоді поверненню учнів із зимових канікул. Іншим районам Чикаго
довелося дедалі більше переходити в
режим онлайн на тлі зростання кількості випадків COVID-19 після свят.
Минулого тижня генеральний директор CPS Педро Мартінес заявив, що
закриття має відбуватися в кожній
школі окремо, залежно від ситуації, а
не в усьому районі.
Мартінес і д-р Еллісон Арваді, комісар Департаменту охорони здоров’я
Чикаго, поділяють думку про те, що
штам омікрон є менш серйозним, ніж
інші варіанти COVID-19, і не допускати
дітей до класу шкідливіше, ніж тримати їх у школах. Понад 90% персоналу
CPS повністю вакциновані.
Орієнтовної угоди CPS і CTU досягли в понеділок, але вона ще потребує
підтвердження голосуванням на засіданні профспілок. Ця угода дозволяє
окремим школам повернутися до
дистанційного навчання, якщо більше 25% персоналу або більше 25%
учнів дадуть позитивний результат на
COVID-19.
Крім того, CPS закупив маски KN95
для учнів і вчителів, погодився повертати щоденні запитання щодо скринінгу на COVID-19 для всіх, хто вступає
до шкіл, і додав більше фінансових
стимулів для збільшення кількості
вчителів, що замінятимуть колег у
школах та працюватимуть понаднормово. Вчителі також зможуть брати
неоплачувану відпустку, пов’язану з
пандемією, через власну хворобу або
підвищений ризик.

ЧИКАГО ЗА ТИЖДЕНЬ
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Коронавірус - Іллінойс

редставники
охорони здоров’я штату Іллінойс
повідомили про
28 110 нових випадків COVID і 92 пов’язані з ними смерті у
вівторок, 01.11.2022.

З початку пандемії
в штаті зафіксовано
2 488 380 випадків
COVID, у тому числі
28 660 смертей.
Повідомлялось, що
станом на ніч на понеділок (01.10.22) 7 353
пацієнти в Іллінойсі
перебували у лікарні
з COVID-19. З них 1152
пацієнти перебували
в реанімації, а 664 пацієнти з COVID-19 перебували на
апаратах штучної вентиляції легенів.
Станом на понеділок в штаті Іллінойс було введено 19 722 607 доз
вакцини, і 61.10% населення штату
повністю вакциноване. За статистикою останніх семи днів - кожного
дня в середньому відбувається 52
187 вакцинацій.
Тим часом Чикаго розширює клініки вакцинації, розташовуючи їх у
міських коледжах Чикаго, які
пропонують педіатричні дози, а та-
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Еллісон Арваді, доктор медичних
наук, - тому важливо, щоб члени
вашої родини отримали вакцину
проти COVID-19 та провели ревакцинацію».

The clinics at City Colleges will
be open 9:00 a.m. to 2:00 p.m.:

кож повторні (бустерні) щеплення
людям різного віку.
«Ми продовжуємо бачити, що
вакцина проти COVID-19 забезпе-

Чикаго розповсюдить
по місту 1,5 млн
масок KN95
чує чудовий захист від серйозних
наслідків, зокрема від госпіталізації
та смерті», — сказала комісар CDPH

 Saturday, January 22 - Richard
J. Daley College, 7500 S Pulaski Rd.
 Sunday, January 23 - Wilbur
Wright College, 4300 N Narragansett Ave.
 Saturday, January 29 - Kennedy-King College, 6301 S Halsted St.
 Sunday, January 30 - Olive-Harvey College, 10001 S Woodlawn Ave.
 Saturday, February 5 - Truman
College, 1145 W Wilson Ave.
 Sunday, February 6 - Malcolm
X College, 1900 W Jackson Blvd.
 Saturday, February 12 - Richard
J. Daley College, 7500 S Pulaski Rd.
 Sunday, February 13 - Wilbur
Wright College, 4300 N Narragansett
Ave.
 Saturday, February 19 - Kennedy-King College, 6301 S Halsted St.
 Sunday, February 20 - Olive-Harvey College, 10001 S Woodlawn Ave.
 Saturday, February 26 - Truman
College, 1145 W Wilson Ave.
 Sunday, February 27 - Malcolm
X College, 1900 W Jackson Blvd.

100 підозрюваних у вчиненні вбивств
на території Чикаго перебувають під домашнім
арештом і моніторингом, разом із багатьма іншими
підозрюваними у насильницьких злочинах

З

а словами шерифа округу Кук,
до 80% тих, хто знаходиться
під домашнім арештом (поліція
одягає на підозрюваних браслети, з допомогою яких визначає їх
місце їх перебування), звинувачуються у насильницьких злочинах.

«Це від 75-ти до 80-ти відсотків
людей, за якими спостерігають в їхніх будинках та яких звинувачують
у насильницьких злочинах», – сказав шериф округу Cook Том Дарт у
понеділок, повідомляє CBS Chicago.
«У мене є близько 100 людей, які
здійснюють нагляд за будинками,
де проживають люди, яких звинувачують у вбивстві».
Чикаго розташоване в окрузі
Cook і є домом для понад 40% жителів Іллінойсу. Це другий за чисельністю населення округ в країні після
округу Лос-Анджелес. Дарт сказав,
що програма електронного моніторингу в його окрузі (Cook) є найбільшою в країні, у ній моніторять
близько 2 600 осіб.

нного моніторингу, реформи 2017
року, які обмежують обіг готівки,
привели до збільшення кількості
правопорушників, щодо яких застосовується програма моніторингу.
Дарт сказав, що в офісі головного
судді Тіма Еванса також діє програма
моніторингу вдома, але інша, і він не
знає, скільки підозрюваних знаходиться на цій програмі.
Мешканець Чикаго, заарештований за новорічну
«Для мене думка про наявність
двох систем нелогічна»,
стрілянину, очікував на рішення суду за
- сказав Дарт, повідомляє CBS
попереднє правопорушення, йдеться у звіті
Chicago. «Я буквально поняття
не маю, за скількома людьми
Дані з офісу шерифа показують, обтяжуючих обставинах і був за- стежить ця програма».
Минулого місяця Лайтфут пощо в програмі моніторять 90 осіб, стрелений поліцією Чикаго під час
просила Еванса видалити жорстозвинувачених у вбивстві, а також збройного протистояння в липні.
«Моніторинг вдома – це програ- ких злочинців з програми, але Еванс
40 осіб, звинувачених у замаху на
вбивство, і 852 особи, звинуваче- ма для людей, обвинувачених у на- відхилив цей план.
«Схоже, що пропозиція мера виних у зберіганні зброї при обтяжую- сильницьких правопорушеннях»,
магає, щоб підсудні, яким висуваютьчих обставинах, повідомляє WGN9. – сказав Дарт.
Дарт пояснив, що хоча більшість ся певні звинувачення, вважалися
«Чи почуваєтеся ви в безпеці,
знаючи цю статистику? Я не думаю, людей не вчиняють повторних зло- винуватими, доки не буде доведено
що будь-хто може почуватись у без- чинів під час домашнього електро- їх невинність», – сказав він.
пеці», - сказала мер Лорі Лайтфут
про дані, що відображені у звіті.
Наприклад це Клевонтай Уайт,
оголошений у розшук поліцією влітку - після того, як він втік з домашнього електронного моніторингу,
повідомляє CBS Chicago. Він зіткнувся з більш ніж десятком звинувачень у сексуальному насильстві при
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ĠġđħĖēĜđĩģĤēđĞĞķ

þđħķğĞđĜĭĞđ
ĢĖġģęĥķěđħķİ

óęĔĜİĕđĵ Ğđĕģğ ĕğĒġĖ, ĪğĒ ĒĤģę Ġġđēĕğį?
øđĠęĩķģĭĢİ
Ğđ ĠġğĒĞęĚ Ĥġğě ķ ĠĖġĖēķġģĖ!
Āÿ÷ñüĄúĂăñ, øñāöôùĂăāùāĄúăöĂč þñ óñûćùþñćùď
þñ Ăñúăö WWW.SUPER-WEBSITE.RU

Billing and Doctor’s Assisting School
5309 N. Lincoln Ave, Skokie, IL 60077
USA

+1-312-535-8722

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
Ukrainian Village

Ми страхуємо:

tɶʘʨʤ
tɷʩʚʞʣʠʞ ʠʘʖʦʨʞʦʞ
tɼʞʨʨʵ
tɸʧʻɷʻʝʣʛʧʇʨʦʖʫʤʘʠʞ

2232 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

Автомобільні аварії
Ваш агент

ʔʡʻʵʇʠʩʟʗʻʚʖ

ʄʨʦʞʢʖʟʨʛʝʣʞʜʠʩʚʤ20%ʥʻʚʥʞʮʻʨʲʧʵ
ʣʖʨʛʡʛʪʤʣʣʩʖʥʡʻʠʖʬʻʴʚʡʵʗʛʝʥʛʭʣʞʫʘʤʚʻʼʘo
“KnowYourDrive”

ʆʄʀɭɸɸɷɭɽʃɻʇɭ

• 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

Знижка до

35% на страхування

будинку або квартири
з авто!!!

СТРАХУВАННЯ
ʉʣʖʧʣʖʚʻʟʣʖʧʨʦʖʫʤʘʖʠʤʢʥʖʣʻʵ ʘʻʚʢʻʣʣʞʟʧʛʦʘʻʧ
ʫʤʦʤʮʻʬʻʣʞʨʖʠʘʖʡʻʪʻʠʤʘʖʣʻʥʦʖʬʻʘʣʞʠʞ

] ʢʤʗ
8$IJDBHP"WF $IJDBHP

•
•
•
•

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 ФОКУСІ - АМЕРИКА

У

грудні ми відзначали 30-ті
роковини розпаду Радянського
Союзу – комуністичної наддержави, яку Рональд Рейган назвав
«Імперією Зла». Проте марксизм
повсюдно переслідує людство. І
сьогодні ми можемо, перефразовуючи Карла Маркса, сказати, що
примара комунізму бродить не
лише Європою, а й у всьому світі.

Ми маємо усвідомлювати, що це
світова загроза. З моменту створення
в 1848 Карлом Марксом і Фрідріхом
Енгельсом Комуністичного маніфесту
комунізм став закликом до дії, яка не
знає кордонів. Але ми також повинні
розуміти, як і свого часу розуміли у
Кремлі, що боротьба йде по всій Америці. А як тільки марксисти захоплять
владу в Америці, світ буде біля їхніх ніг.
Перш ніж ми скажемо, чому настільки небезпечні ігри з комунізмом,
ми повинні пам’ятати, що марксизму
люто протистоїть та сама сила, яка
перемогла Радянський Союз – американський народ. Опитування показують, що американці здебільшого відкидають ідеї марксизму і починають
розуміти, на що вони можуть перетворитися.
Ми маємо бути проникливими –
сьогоднішній марксизм є результатом
застосування інших стратегій і тактик.
Подібно до того, як ми стикаємося з
постійними мутаціями коронавірусу,
зараз ми стикаємося з мутацією марксизму.
Сьогодні американські марксисти
мають прихильників у коридорах влади у Пекіні та Каракасі. Але буде помилкою розглядати їх як агентів Китаю
чи Венесуели, оскільки деякі з їхніх
попередників були радянськими маріонетками у 20 столітті. Лідери BLM,
творці 1619 Project та Критичної расової теорії можуть бути інтернаціоналістами, які вірять у заклик Маніфесту
до світової революції. Але вони є американським феноменом. Ми повинні
розуміти це та протистояти їм.
Сьогодні Америка стикається з
цілеспрямованою
марксистською
загрозою. Комуністи розуміють, що
національні революції, метою яких є
повалення буржуазії, вже є нежиттєздатними. Сьогодні революцією все має
закінчуватись, а не починатися. Революції має передувати складна робота
з: 1) організації людей; 2) їх індоктринації; 3) переконання в необхідності
зміни американського способу життя.
Це та сама мутація, якій ми маємо протистояти.
Теперішні спроби зганьбити американську історію і, звичайно, історію
створення Америки, як ми бачимо в
New York Times’ 1619 Project, перетворилися на кампанію з перетворення
соціальної структури країни, яка розпочалася три десятиліття тому. Все це
стало прискорюватися після створення в 2013 році BLM, а потім просто вибухнуло після бунтів 2020 року, пов’язаних зі смертю Джорджа Флойда. А
результат? Індоктринація критичною
расовою теорією (CRT), що так обурила батьків.
Мета творців 1619 Project та CRT –
змінити американську історію. Термін
«білий супрематизм», яким хочуть замінити ідею «Земля вільних» (Land of
the Free), використовується 38 разів в
основному тексті CRT. Саме BLM створив сприятливу обстановку зміни американської історії, і саме на цій організації ми зосередимо увагу.
І ми бачимо, що творці BLM знаходяться в самому центрі згубної смути,
яка веде до масивного руйнування
нашої культури, порівняного лише з

Зомбі марксизму

хакерством. Вони є не просто «навченими марксистами», як уявляють
себе засновники BLM Патрісс Каллорс
(Patrisse Cullors) та Алісія Гарза (Alicia
Garza). Вони були залучені і навчені
марксистами, пройнятими новим поглядом на те, як побудувати революційну свідомість у вигляді вербування,
організації та ідеологічної обробки.

Марксизм за Грамші

Сьогоднішній марксизм можна
пристосувати до будь-яких обставин.
Ця здатність до адаптації замінила суворі ідеї, виражені в Комуністичному
маніфесті. Сьогоднішні успішні марксисти розуміють це, але економіка не
визначає всі дії людини, як написав
Маркс, а внутрішні суперечності капіталізму не будуть постійно призводити до революцій.
Ці марксисти засвоїли ідеї італійського комуністичного лідера 1920-х
Антоніо Грамші та теоретичні роботи
його німецьких сучасників із так званої Франкфуртської школи, яка створила критичну теорію (з якої виросла
американська критична расова теорія). Це були ті європейці, які виробили мутантні штами марксизму.
Теорія Грамші була простою. Після
невдалої спроби італійських робітників у 1918 р. створити комуністичну
державу, Грамші писав, що пролетаріат сам погодився на рабство. Яким
чином? Він купився на культурну
пастку свого буржуазного гнобителя
– церкву, сім’ю, національну державу.
В результаті, у державах з розвиненим
громадянським суспільством, таких,
як у Західній Європі та Сполучених
Штатах, комуністам потрібно було розпочати «позиційну війну». Це передбачало тривалі зусилля щодо організації
мас та індоктринації їх за допомогою
марксистських ідей. Німецькі творці
критичної теорії з аналогічних причин дійшли аналогічного пояснення:
робітники купилися на споживчу ідеологію буржуазії, хоч і розуміли, що
їх справді пригнічують. Сучасні марксисти дійшли висновку, що інтелігенція має дати робітникам революційне
розуміння ситуації.
І Грамші, і творці критичної теорії не
стільки відмовилися від Маркса та Леніна, скільки розширили їхні ідеї. Хоча
Маркс і писав, що революції неминуче
відбудуться, коли «матеріальні виробничі сили у суспільстві увійдуть у суперечність із існуючими виробничими
відносинами», але Грамші вважав інакше: «Віра народу та подібні ідеї самі по
собі є матеріальними силами».

Застосування ідей Грамші

Хармоні
Голдберг
(Harmony
Goldberg), яка є дослідником спадщи-

ни Грамші, вважає, що він вніс «кілька
важливих нововведень» в ідеї Маркса
та Леніна. Як висловилася Голдберг у
своєму «короткому введенні» до ідей
Грамші в 2015 р.: «Грамші підтримав
твердження про те, що успішна революція зрештою вимагатиме повалення
буржуазної держави… Проте панування капіталізму діє не лише за допомогою державного насильства, але також
і мобілізує громадянське суспільство,
щоб сприяти підтримці пригнобленими існуючої системи, тому революційний рух має насамперед підірвати цю
підтримку».
У 1996 р. Голдберг заснувала Школу
єдності та визволення (SOUL), де через
сім років засновниця BLM Алісія Гарза,
якій тоді було 22 роки, розпочала своє
марксистське навчання.
На думку Голдберг, спроби підірвати підтримку робітниками американського способу життя сьогодні
«мають виходити за рамки участі у
реформі профспілкової боротьби»;
революціонери «мають брати участь у
всіх сферах життя і, головне, в ідейній
боротьбі». Правляча верхівка завжди
намагатиметься переконати робітників, що вони зацікавлені у збереженні
капіталізму. Саме тому «революціонери будуть брати участь у тривалій
боротьбі ідей, щоб пояснити потребу
революційних перетворень». Потрібна тотальна ідеологічна війна. А кризу
можна використати для того, щоб зробити переворот у суспільстві, проте
спочатку має бути проведена підривна діяльність у культурі.
Мульти класовий альянс, який
Грамші назвав «історичним блоком»,
буде потрібний, за словами Голдберг,
«для просування історії вперед» шляхом навіювання суспільству нової колективної волі». Але важливо мати на
увазі, що «у кожному історичному блоці є один клас, який відіграє провідну
роль і є сполучною силою», згідно з
інтерпретацією Грамші.
Завдання цього провідного класу
- організувати інші класи і навчити їх,
як замінити існуючий лад соціалістичним.
Гарза засвоїла ці уроки за ціле десятиліття до того, як присяжні виправдали Джорджа Циммермана у вбивстві Трейвона Мартіна в липні 2013
р. – події, яка, ймовірно, послужила
поштовхом до створення BLM. Гарза
сказала, що саме в SOUL вона вперше
дізналася, що «суспільні рухи у всьому
світі використовували вчення Маркса
та Леніна як основу для боротьби з
цими системами, які негативно впливають на більшість людей».
Сьогодні Гарза – вже у керівництві
SOUL. За останні два десятиліття Гарза
та Голдберг брали участь у марксист-
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ських групах, у тому числі таких, як
Національний альянс робітників. Ця
група направила Гарзу до Фергюсона,
штат Міссурі, в 2014 р. після вбивства
поліцією Майкла Брауна. Там вона
допомогла створити загальнонаціональну коаліцію вкрай лівих, яка відіграла ключову роль успіху BLM. Гарза і
Голдберг також працюють із LeftRoots,
активісти якого «кидають виклик капіталізму, імперіалізму, перевазі білої
раси та гетеро-патріархату». Всі ці групи спочатку організовують людей, а
потім індоктринують.
Головна стратегія у протистоянні
новій марксистській загрозі полягає у
розумінні мутацій марксизму.
Патрісс Каллорс відіграє не менш
важливу роль, ніж Гарза у створенні
Фонду глобальної мережі BLM. Вона
пройшла аналогічне навчання у аналогічного комуністичного провидця.
Її ідейним наставником був Ерік Манн
(Eric Mann) – колишній член Weather
Underground, який заснував Центр
стратегії робітників та спільнот у
Лос-Анджелесі (який сам Манн жартома називає «Революційна аспірантура
Каракаського університету»).
Манн приділяє велику увагу трудомісткій роботі зі створення мультикласового альянсу. Він вважає, що це має
навіяти марксистську революційну
свідомість населення, щоб повалити
те, що він називає «імперіалістичною
поселенською» державою, якою є
Америка. Він звужує культурний фокус
Грамші до расових питань, які Манн
розглядає як «матеріальні сили» у
створенні лінії розлому.
У 1996 р. Манн писав: «Враховуючи
соціальне формування США як держави, заснованої на небезпечній перевазі білих, расовість всіх аспектів політичного життя діє як матеріальна сила
сама по собі, формуючи та заражаючи
всі аспекти політичного процесу. Таким чином, будь-який ефективний
лівий рух має протистояти основним
лініям розлому суспільства… У расистському, імперіалістичному суспільстві єдина життєздатна стратегія
для лівих – це створення руху проти
расизму та імперіалізму».
Його версія «історичного блоку» –
альянс чорних та латиноамериканців.
При цьому він закликає до узгодженого пріоритету чорних як об’єднуючої
сили у боротьбі проти капіталізму. У
ключовому напрямку боротьби з силами підтримки правопорядку – настільки важливою для його та BLM
революційної стратегії – «лідерство
явно вийшло з чорної спільноти», – зазначає він. Чорні для таких людей, як
Манн та Голдберг, будуть революціонерами у боротьбі за перетворення
США на соціалістичну державу в ім’я
чорного правосуддя.
Безумовно, набагато більших результатів всі ці люди домагаються в
руйнуванні країни та її культури, коли
змушують багатьох американців і особливо молодь повірити в те, що вони
повинні зруйнувати свою країну та
культуру тому, що в основі створення
країни закладено перевагу білої раси.
Недарма Каллорс сама каже, що вона
«навчений марксист» і що єдина причина, через яку вона не використовує
термін «комуніст», полягає в тому, що
він має погану репутацію.
Те, що зусилля, що надихалися
марксистами зі скорочення поліцейських сил, що йшли за рішучою ідеологічною обробкою людей, увінчалися успіхом, вже досить погано. Без
правоохоронних органів майбутня
криза, подібна до кризи, спровоковаПродовження на стор. 12
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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

БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

OAKTON HEALTH CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:
• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог
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• Госпіталізація в кращі
• Знижки для пацієнтів
госпіталі Чикаго та околиць без страховок
• Відвідування
• Щеплення (прививки)
хворих пацієнтів в
• Медичне тестування
домах пристарілих і
стану здоров’я після
реабілітаційних центрах
виробничих та побутових
• Приймаємо страховки, а
травм, а також
також Medicare та Medicaid автомобільних аварій
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ної вбивством Флойда, може призвести
до ще більшого насильства та руйнувань,
ніж ми зазнали у 2020 р. За даними Інституту страхової інформації, навіть за участю поліції це були найдорожчі громадянські заворушення в історії США, а за
даними ФБР, у 2020 р. у нас спостерігався
30-відсотковий сплеск убивств.
Хармоні Голдберг сказала: «Для успіху революційного руху спочатку повинні бути зроблені довгострокові зусилля
щодо підриву згоди американців зі своєю системою». І ця кампанія зі зміни американської історії почалася незабаром
після того, як виник рух BLM. Сьогодні
BLM та проект 1619 розсилають свої
навчальні програми у 14 тис. шкільних
округів країни, а інструктори CRT проводять повсюдно навчання «антирасизму».
Інший Голдберг (Zach Goldberg), кандидат у докторантуру в штаті Джорджія,
зазначив, що до виправдання Циммермана у 2013 р. терміни «білі», «расові привілеї», «колір шкіри» та «расова рівність»
майже ніколи не використовувалися.
Проте того року все почало кардинально
змінюватись.
До 2019 року частота, з якою New
York Times та Washington Post використовували ці терміни, різко зросла. Що ще
важливіше - терміни, що засуджують
Америку та її основні принципи, стали загальноприйнятими. Терміни «системний
расизм», «структурний расизм» та «організаційний расизм» стали використовуватися приблизно в 10 разів частіше, ніж
у 2013 р. Іншими словами, ЗМІ брали активну участь у насадженні контргегемонії, прийняття якої необхідне, перш ніж
комуністи зможуть зруйнувати країну.

Потреба нової великої стратегії

Навіщо все це викривати? Я сподіваюся прояснити, чому школи навчають
дітей цим новим ідеологіям і чому робітників піддають тому, що можна назвати
грамшіанською боротьбою, спрямованою на підвищення “самосвідомості”, і
чому навіть військові та церкви наслідують їхній приклад. Творці теорії революції завербували та навчили засновників
організацій BLM. Після восьми років існування вони поставили Америку на межу
соціальних змін. Як тільки ми це зрозуміємо, ми зможемо уявити собі основну
стратегію, яка зведе нанівець їхні зусилля.
Що буде в цій стратегії – тема зовсім
іншого есе, або, сподіваюся, багатьох есе.
Мета цього есе – з нагоди річниці падіння Імперії Зла, сказати, що у нас виникла
нова проблема.
Головна стратегія протистояння новій
марксистській загрозі вимагає розуміння
мутації марксизму. Необхідно усвідомити той факт, що нова загроза ґрунтується
на організації людей та їхній ідеологічній
обробці. Це відбувається в автобусах,
удома, у школах, скрізь. Головна стратегія – зрозуміти, що поставлено на карту,
а це не що інше, як заміна ключової американської ідеї «Всі люди створені рівними» – брехнею про білий супрематизм.
Така стратегія має враховувати те, що
відбувається у наших школах. Потрібно
зрозуміти, що насильство залишається
ключовим фактором успіху марксизму.
Знищення поліції, в’язниць і судової системи (до чого закликає Патрісс Каллорс)
є частиною спроби зробити суспільство
беззахисним. Щойно революціонери
звернуть у свою віру достатню кількість
людей, то їм залишиться лише дочекатися моменту кризи.
Багато американців вже це зрозуміли
і стали виступати проти критичної расової теорії. Проте, для успіху їм потрібна
наша підтримка.
Автор: Mike Gonzalez
Джерело: https://lawliberty.org/zombie-marxism/
Переклад українською, “Час і Події”
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еможливо заперечувати, що
2021 був особливо неспокійним. Були дні, коли здавалося, що
лють та радикалізм домінують у
нашому національному дискурсі.
Проте, попри хаос, багато людей,
як серед громадських діячів, так
і серед приватних осіб, зуміли
зберегти холоднокровність. По
всій країні та в різних політичних
спектрах люди змогли не зрадити
своїм принципам, часто ризикуючи своєю кар’єрою та зіштовхуючись із глузуванням та ненавистю.
Протистояння крайнім лівим у 2021
році вимагало мужності. Ось лише кілька прикладів із торішнього політичного
життя, які показали нам, наскільки важливо залишатися непохитним, захищаючи свої права та свободи.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс

Рон ДеСантіс, мабуть, найпомітніший із тих губернаторів-республіканців, які протистояли лівим у питаннях обмежень, пов’язаних з COVID,
особливо локдаунів. Він та деякі інші
губернатори зберегли свої штати відкритими для бізнесу, освіти та життя,
захищаючи при цьому вразливі верстви населення та стежачи, щоб лікарні не були переповнені. Вони кинули
виклик ідеї про те, що ізоляція є панацеєю від усіх хвороб, усвідомивши, що
існують реальні економічні, освітні та
психологічні наслідки, і що у якийсь
момент ізоляція стане більш руйнівною, ніж вигода від неї. Здоровий глузд дозволив Флориді досягти добрих
результатів у боротьбі з COVID, тоді як
ліберальні штати все ще відстають у
своєму відновленні – як від вірусу, так і
від викликаної пандемією ізоляції.
Незважаючи на всі спроби ліберальних ЗМІ зашельмувати його, навісивши на нього ярлик «вбивця» та
«антинауковий», результати у Флориді говорять самі за себе, і Сонячний
штат допоміг змінити розмову про
локдаун на національному та глобальному рівні.

Вибрана віцегубернатором
Вірджинії Вінсом Сірс
Політична кар’єра Уїнса Сірс зайняла своє місце в історії. У 2021 році Сірс
стала першою чорношкірою жінкою,
обраною віцегубернатором Вірджинії.
Іммігрантка з Ямайки, ветеран та власник малого бізнесу, Сірс балотувалася
на платформі, за якою освіта – це шлях
до можливостей для всіх мешканців
Вірджинії, незалежно від раси. Незважаючи на безліч злісних нападок, які
відбулися на Сірс з боку ліберальних
ЗМІ, вона залишається зосередженою
на меті: покращити життєві умови для
жителів штату. Її обрання стало справді історичною подією та відмінним
нагадуванням для всієї країни про те,
що демографічні показники не визначають політику, а здоровий глузд, як і
раніше, перемагає.

Сенатор від Західної
Вірджинії Джо Манчін
Цього року не лише консерватори протистояли лівим. Сенатор-демократ Джо Манчин, можливо, є
найяскравішим прикладом того, хто
демонструє здоровий глузд. Цього
року ім’я поміркованого демократа
неодноразово потрапляло до заголовків газет за те, що Манчін виступав
проти радикальних пропозицій адміністрації Байдена, зокрема проекту
Build Back Better, який був не більше
ніж список побажань соціалістів.
Манчін наполягав на тому, щоб
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його колеги по Демократичній партії
знайшли реальні джерела фінансування своїх прогресивних нездійсненних мрій, особливо зараз, коли
спіралеподібна інфляція катастрофічно скорочує бюджет американців. Незважаючи на величезний тиск з боку
ЗМІ, Білого дому та інших демократів
Конгресу, Манчін стійко протистояв
утопічним ідеям радикальних лівих.

Воїн освіти Асра Номані

Асра Номані – мешканка Вірджинії,
яка стала на захист освіти та викорінення расистської ідеології у школах.
Будучи віцепрезидентом зі стратегії
та розслідуванням у Parents Defending
Education та співзасновником Coalition
for TJ (Коаліція на захист Вищої школи
науки та техніки імені Томаса Джефферсона), Номані протягом всього
2021 року виступала за рівність в освіті в школі імені Томаса Джефферсона.
Ця школа у Північній Вірджинії, яка
вважається однією з найкращих у країні, справила сенсацію: адміністрація
школи оголосила, що розглядає нову
систему прийому студентів, яка враховує расові особливості. Ця система
активно скорочуватиме кількість азіатсько-американських студентів, які
в даний час складають близько 70%
учнів школи. Номані та інші азіатські
батьки з Північної Вірджинії, багато з
яких переїхали в цей район, щоб їхні
діти могли відвідувати тут висококласні школи, протестували проти змін і
борються за те, щоб расова приналежність не відігравала жодної ролі у виборі учнів, яким надається можливість
отримати освіту.

Коментатор та автор Барі Вайс

Барі Вайс, яка найбільш відома
своїм публічним відходом з Нью-Йорк
Таймс, минулого року кинула виклик
прогресивізму. Важливо, що вона не
просто виступила проти лівих у цей
драматичний момент, а робила це
день за днем, докладаючи серйозних
зусиль, щоб виявити недоліки, властиві світогляду вкрай лівих. Вайс перейшла на Substack (незалежну платформу), де читачі можуть передплатити
публікації окремих журналістів. Вона
є частиною когорти колишніх журналістів, невдоволених редакторами
та виданнями, що віддають перевагу
ідеології, а не фактам. Вайс допомагала висвітлювати точки зору та події,
які ігнорувалися чи спотворювалися
основними джерелами. Вона часто
використовувала свою платформу для
знайомства з роботами інших журналістів, дозволяючи їм чесно говорити
з аудиторією. Тим самим вона допомагає прокласти шлях для нової моделі
журналістики, яка позбавляється посередників і більш вільно демократизує інформацію для всіх.

Комік Дейв Шапель (і
генеральний директор
Netflix Тед Сарандос)
Останні кілька років були непростими для артистів, оскільки соціальні

правила, що стрімко змінюються, диктовані прогресивними інтернет-мемами, призвели до того, що багато
хто з них був визнаний «проблемним»
або «скасованим». Багатьом довелося
вибачатися. Але цього року стендап-комік Дейв Шапель відмовився
вибачатися. Його остання комедійна
програма “The Closer” містила жарти
на такі делікатні теми, як трансгендерність, що (природно) викликало
обурення. Незважаючи на те, що кілька трансгендерних артистів висловили свою підтримку Шапелю, співробітники Netflix влаштували страйк, а
кілька голлівудських джерел новин
назвали Шапеля «трансфобним».
Шапель, проте, залишився при своїй думці, підтвердив свою позицію, не
піддавшись суспільному тиску. Ще дивніше, що генеральний директор Netflix
Тед Сарандос вчинив схоже, відмовившись зняти спецвипуск із платформи.
Ані Шапеля, ані Сарандоса навряд чи
можна помітити на місцевих зборах
GOP, проте обидва відмовилися терпіти
знущання з боку вкрай лівих.

Суддя окружного суду штату
Вісконсін Брюс Шродер
Суддя Брюс Шродер опинився у
центрі уваги під час свого головування на процесі Кайла Ріттенхауса на
початку цього року. Незважаючи на
величезний інформаційний шквал
навколо процесу, він доклав усіх зусиль, щоб зал суду був місцем правосуддя, а не заспокоєння. Він вигнав
репортерів, які намагалися вплинути
на присяжних, і не дозволив звинуваченню порушити юридичну процедуру, щоб виставити Ріттенхауса
винним. Він не злякався своєї ролі у
центрі вибухонебезпечної національної суперечки. Він просто виконував
свою роботу, як і мало бути.

***

Те, що зробили ці люди, не було показухою. Вони виконували свою роботу
і зберігали спокій перед бурею. В умовах кризи зберігати спокій – це не просто чудово, це знак надії для решти. Надії насамперед на те, що ми не самотні.
Що, в принципі, будь-яка людина може
протистояти наростаючому потоку радикалізму, який загрожує змісти багато
з нашої історії та культури. Є надія, що
люди можуть мати думку, відмінну від
загального тренду. Не всі з перерахованих вище людей є консерваторами.
Але всі вони тією чи іншою мірою усвідомили небезпеку екстремізму і вирішили відстоювати свою позицію.
Так, 2021 був роком потрясінь.
Важко було зберегти ясність думок.
Ще важче було не впасти духом. На
щастя, на тлі недоліків та невдач були
і проблиски надії та моменти справжньої мужності. Сподіваємось, у 2022
році у нас будуть не лише проблиски,
а й перемоги.
Автор: Eleanor Vaughn
Джерело: https://amac.us/2021-profiles-inpolitical-courage/?campaign=daily-news-email
Переклад українською, “Час і Події”.
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Переговори США – РФ: 100% згідно з прогнозом
С

ША відкинули ультиматум
Кремля. Росія відмовилася
від деескалації на кордоні. Жодних документів не підписано.
Делегацію російських експертів
очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, американську делегацію – заступниця
Держсекретаря Венді Шерман. Це не
надто високий рівень делегацій, що
краще за все іншого свідчило: проривів не буде, а буде рутинний обмін
аргументами й претензіями. Власне,
про те, що саме буде на цих переговорах, було сказано до них, і у сторін
просто не залишилося шансів про
щось домовлятися.
У дні, що передували цим переговорам було сказано стільки демонстративного й публічного, що у
багатьох оглядачів не залишалося
сумнівів: інформаційний ефект і є
основною метою зустрічі США - РФ
в Женеві 10 січня. І складається враження, що ініціатива в цьому – точно
належала російській стороні. Оця
от «дипломатична» заява цілого заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова про те, що «НАТО треба збирати манатки та відповзати на рубежі
1997 року», власне, все й розкриває:
в англійській мові немає точного відповідника слову «манатки», тож цей
спіч явно був розрахований на внутрішню, російськомовну аудиторію.
Мовляв, готуйтеся, «ми їм там покажемо кузькіну мать».
Держсекретар США Ентоні Блінкен відповів, звісно, в іншій тональності – Америка не піде на поступки
Росії – але в тій же категоричній системі координат. Тобто ніхто зі сторін
переговорів ніяких проривів від них
не чекав і того не приховував.
За риторикою дипломатів, які
представляють інші країни та союзи,
можна було спостерігати дуже промовисту тенденцію, яка прекрасно
ілюструє однозначний висновок:
у Росії в сучасному світі реально
впливових союзників просто немає
– ніхто не виступив з заявою, в якій
прозвучав би хоч натяк на розуміння
російської позиції. Натомість союзники США і України сказали дуже багато, між цитат доводиться вибирати.

От, наприклад НАТО: «Ми дуже
чітко заявляли, що ми не підемо на
компроміс щодо права жодної держави в Європі обирати свій власний
шлях, у тому числі щодо безпекових
домовленостей, частиною яких вона
хоче бути. Тому фундаментальним
є непорушення цього принципу», –
сказав генсек Альянсу пан Столтенберг. Він також підкресли, що блок
НАТО залишається відданий своєму
рішенню, ухваленому на Бухарестському саміті в 2008 році, згідно з
яким Україна та Грузія у майбутньому можуть стати членами НАТО.
У тому ж ключі – про неприйнятність
російського
проекту
«врегулювання», про необхідність
забезпечення прав України – у ці
новорічно-різдвяні дні не один раз
говорили представники ЄС, Франції,
Німеччини, Польщі, Литви…
Втім, США залишили для Росії
можливість цілком прийнятного
відходу від конфронтації, що його
Москва могла інтерпретувати для
внутрішнього споживача, хоч би і
як свою «видатну перемогу». Ентоні
Блінкен в інтерв’ю телеканалу ABC
сказав, що у Вашингтоні готові розглядати «будь-які легітимні занепокоєння Росії» та озвучив низку пропозицій для обговорення в Женеві.
Наприклад, перспективу відновлення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності
(ДРСМД). Адже саме США вийшли з
цієї безпекової угоди за Дональда
Трамп. Штати також були готові обговорювати «зниження напруження,

створення більшої прозорості, зміцнення довіри» – тобто йшлося про
організацію контролю над військовою активністю в Європі.
Схоже, в Кремлі всього цього не
чули і не намагалися почути: «дипломат» Рябков теж до переговорів заявив, що від своїх вимог Росія не відступить ні на крок. І в рамках їхньої
стратегії нічого іншого він сказати й
не міг: це би змазало весь пропагандистський ефект.
Нарешті, для повноти картини «перед» необхідно додати, що
з Вашингтона пролунало попередження: США не підпишуть жодних
домовленостей по результатах переговорів, якщо Москва не відповість на запитання, які непокоять
Америку. А саме, про концентрацію
російських військ на кордоні з Україною та їх можливе вторгнення. Іншими словами, без вирішення проблеми деескалації напруженості на
україно-російському кордоні нічого
не буде. Путіну фактично сказали:
під дулом пістолета – жодних домовленостей.
…Переговори в Женеві, яким
передувало не менше двох тижнів
напруження, незважаючи на всі свята, тривали в Женеві 7,5 годин. На
момент написання цього матеріалу подробиць не багато і навряд чи
ближчим часом їх з’явиться більше.
Зі сказаного Рябковим можна
зробити висновок, що Росію знову
попереджали про важкі наслідки
відновлення активної фази агресії
проти Україну. Своєю чергою пред-

ставник Росії заявив, що нападати
на Україну росіяни не збираються,
натомість «всі заходи щодо бойової
підготовки здійснюються в межах
нашої території, немає підстав побоюватися якогось ескалаційного
сценарію». Також він підтвердив, що
жодних гарантій «нерозширення
НАТО» США не дають.
А Венді Шерман, очільниця американської переговорної групи підтвердила, що США наполягають на
деескалації, відведенні російських
сил від кордону з Україною, і для
США не має значення те, що говорив
Рябков про російські війська, які
«перебувають на території Росії». Разом з тим, пані Шерман заявила про
«відверті» переговори, вона повторила пропозицію США, які «відкриті
для обговорення» розмірів і масштабів військових навчань «на взаємній
основі».

Венді Шерман

З усього цього напрошується такий попередній висновок: переговори в Женеві пройшли, як і прогнозувалося, тобто сторони лише заявили
вперше про свої позиції в рамках
контактів офіційних груп. Ніхто не
відступив від раніше заявленого.
Жодних протоколів не підписано.
Можливо, певні зрушення стануться
післязавтра, 12 січня, в ході засідання комісії НАТО – Російська Федерація. Але надії на це, коли чесно, мало.
Фото: Укрінформ
Автор: Олег Мельничук, Київ
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ua/
rubric-polytics/3382788)

Як Росія шукала
«візитку Яроша»
в Казахстані

Р

осійські пропагандисти поширюють абсурдні версії про
український слід у казахстанських
подіях. Один з архітекторів російської загарбницької політики на
пострадянському просторі визнав,
що в Казахстані російські війська
фактично беруть участь у державному перевороті. Але російська
пропаганда активно поширює
абсурдні заяви про «український слід» у заворушеннях.

Уразливість авторитарних систем
В авторитарних політичних системах часто вибухають протести,
які здаються сторонньому спостерігачеві раптовими та незрозумілими. Пояснюється ця закономірність дуже просто: через обмежену
кількість джерел альтернативної інформації з таких країн (або навіть
їх повної відсутності), назовні з них
транслюється спотворена картинка

безхмарного благополуччя. Тому,
коли раптом народи цих країн повстають проти влади, багато хто дивується: чого це вони, якщо все було
так добре? Видима спонтанність
та стрімкість подій сприяють появі
безлічі версій того, чому сталося те,
що сталося. Тоді численні глядачі
серіалів на кшталт «Гри престолів»
або «Карткового будинку» перетворюються на експертів, які захоплено
намагаються розплутати політичні
хитросплетіння, але натомість породжують різні конспірологічні теорії.
Найчастіше такі події мають
типове пояснення: пружина, яка
стискається надто довго, має межу
стиснення, тому, коли вона різко
розправляється, то боляче б’є. Саме
так в авторитарних системах накопичується енергія невдоволення, не

знаходячи собі жодного виходу. Що
призводить врешті до «раптових»
вибухів.
Механізм зворотного зв’язку
між владою та суспільством працює
погано (або взагалі не працює), що
збільшує ризик прийняття необдуманих рішень із непередбачуваними наслідками. Через відсутність
опозиції такі рішення можуть прийматися без будь-яких обговорень,
суспільство несподівано опиняється
перед тим чи іншим фактом, через
що негативна реакція на них буває
різкою та особливо загостреною.
Казахстан, який, згідно з оцінкою
Freedom House, є консолідованим
авторитарним режимом, має характерні для таких систем вразливості.
Продовження на стор. 16
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Ймовірно, саме вони стали першопричиною драматичних подій,
що розгортаються там із початку нового року.

Закулісна боротьба за владу

Що ми знаємо напевно про події в Казахстані? Те, що одразу після
Нового року у місті нафтовиків Жанаозені на заході країни розпочався мирний протест проти різкого
підвищення цін на скраплений газ –
основний вид палива для місцевого
легкового транспорту.
Жанаозен уже неодноразово
ставав «гарячою точкою» на мапі
Казахстану. У червні 1989 року тут
відбулися міжетнічні сутички між
казахами та вихідцями з Північного
Кавказу, конфлікт мав також вагоме
соціальне підґрунтя. Для придушення зіткнень були залучені бронетранспортери, танки, бойові гелікоптери та інша військова техніка. Лише
на четвертий день удалося покласти
край заворушенням. Унаслідок цих
подій були загиблі, точна кількість
яких невідома.
З 2008 до 2011 року тут проходили перманентні страйки нафтовиків.
Найбільш відомим і масовим був
страйк у 2011 році, який завершився
силовими діями поліції та 16 загиблими (за офіційними джерелами),
сотнями поранених і заарештованих.
Проте цього разу протести з Жанаозена перекинулися на всю країну. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав знизити ціни на
пальне, а потім прийняв відставку
уряду, намагаючись заспокоїти заворушення, які поширювалися значно
швидше, ніж будь-хто міг очікувати.
Але це не зупинило протестувальників, які почали вимагати перезавантаження усієї політичної системи.
Як мирні протести переросли в
погроми, підпали, пограбування та
збройні зіткнення, хто винен у розкручуванні спіралі насильства – все
це поки що залишається загадкою та
предметом для спекуляцій.
Нагадаємо, що 19 березня 2019
року президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який займав цю посаду майже 30 років, оголосив про
дострокове складання повноважень
глави держави, назвавши своїм наступником спікера сенату Токаєва.
Водночас Назарбаєв зберігав за собою довічну посаду голови Ради
безпеки Казахстану, на якій він залишався фактично верховним арбітром політичної ситуації, маючи контроль і останнє слово у прийнятті
ключових рішень. А також статус Єлбаси (Лідера Нації), закріплений Конституцією. Іншими словами, у президентській республіці Токаєв отримав
владу в досить обмеженому обсязі.
Склалася ситуація двовладдя. У якій
Токаєва сприймали скоріше як «напівпрезидента».

АНАЛІТИКА – СВІТ
Багато експертів пояснюють останні події у Казахстані залаштунковою боротьбою за владу.
Одна з поширених теорій полягає в тому, що озброєні особи, які
чинили мародерство, були членами організованих злочинних груп,
які процвітали за часів Назарбаєва
і, можливо, були випущені для протидії будь-яким спробам усунення
експрезидента та його найближчого
оточення від влади.
Інші припускають, що Токаєв поставився до перших протестів, як
до змови проти себе оточення Назарбаєва, а тому саме президент
вдався до ескалації насильства, аби
превентивно усунути конкурентів за
владу.
Швидке рішення Росії направити до Казахстану війська під егідою
ОДКБ (Організація договору про
колективну безпеку, нерідко називають російським «мініНАТО»), вперше
за 30 років існування цієї організації, дехто сприйняв, як знак того, що
Кремль у цій боротьбі підтримує Токаєва.

Жодного перевороту там не буде,
будуть перестановки у владній еліті».
Наступного дня, вже після рішення про відрядження військ ОДКБ до
Казахстану, Затулін заявив, що це
Токаєв організував протести, а Росія
його підтримує: «Росія розглядає Токаєва як легітимного президента. Це
Токаєву важливо. Тому він і попросив [ввести війська ОДКБ]. Звичайно,
Токаєв побоюється реакції Назарбаєва та його ставлеників, яких він скинув у результаті цих подій. Для нього
було важливо закінчити з цим періодом двовладдя, коли він був президентом, але реально не був. На мій
погляд, учасники заворушень – це
масовка, організована тими людьми,
які мали інші політичні цілі, ніж ті, які
були заявлені або були приводом. Я
не маю доказів, що Токаєв їх організовував, але підозри у мене є».

Винна все одно Україна

Таку версію подій підтримав російський політик, ідеолог «русского
мира» Константін Затулін, якого в
Службі зовнішньої розвідки України
називають новим «сірим кардиналом» бойовиків на Донбасі. Але ще
задовго до цього він мав пряме відношення до розробки загарбницької політики Росії на пострадянському просторі.
5 січня Затулін сказав: «Протест
навряд чи спонтанний, він був заздалегідь підготовлений. Ціни на газ
були лише приводом. Швидше за
все, протест готували всередині Казахстану. Він став наслідком певного двовладдя та зведення рахунків
усередині казахстанської політичної
еліти. Хтось був незадоволений своїм становищем чи нинішньою структурою влади, тому вирішив мобілізувати тих, хто був у нього під рукою:
молодь із передмість, схвильовану
націоналістичними гаслами... У жодний Майдан у Казахстані я не вірю.

Тобто фактично Затулін зізнається у тому, що Росія підтримала
державний переворот у Казахстані.
Водночас російські пропагандисти
поширюють абсурдну версію про
український слід.
Александр Травніков, у минулому співробітник КДБ СРСР, письменник, історик зазначає: «Восени 2021
року президент України Володимир
Зеленський під час візиту до Лондона зустрічався з керівництвом МІ-6
і дав згоду підтримати організацію
політичних змін у Казахстані. За це
йому було гарантовано у майбутньому притулок на Заході та надання для життя вілли в Голландії... На
спеціальних базах у Києві було сконцентровано до 2 тисяч бойовиків
з-поміж 10 тисяч раніше вивезених з
Афганістану до Косова американцями моджахедів».
Андрєй Суздальцев, політолог:
«Казахстан перебуває на стику двох
світів – пострадянського простору
та Китаю, на нього дуже впливають
західні сили… У заворушеннях проглядається український слід. Українські спецслужби не перший рік працюють у Казахстані, стимулюють…
націоналізм, налаштовують групи в
уряді проти РФ».
Владімір Соловйов: «Події в Казахстані демонструють спробу
втручання принаймні двох держав.
Перша – це Польща, саме з боку цієї
країни діяв інформаційний спонсор
терористів... Друга країна, яка відіграла важливу роль у спробі організації державного перевороту в Казахстані, – це Україна».

«Коли росіяни приходять
до вас додому...»
Відповідно до власного статуту,
війська ОДКБ могли увійти на територію держави-члена лише у випад-
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ку іноземного вторгнення. У цьому
випадку були тільки голослівні заяви
про «іноземне вторгнення». Єдиний
«доказ», який було продемонстровано, це «покаянне» відео з джазовим
піаністом з Киргизстану, якого представили «терористом». Сьогодні
його вже було звільнено з-під варти.
Відповідаючи на запитання журналістки на брифінгу про те, як Сполучені Штати ставляться до того, що
ОДКБ на запит президента Казахстану розмістила свої сили в країні
для придушення повстання, враховуючи, що ними командуватиме російський генерал Андрій Сердюков,
який брав участь в окупації Криму
Росією, Блінкен сказав: «Мені здається, що уряд Казахстану, безперечно,
має здатність належним чином впоратися з протестами і зробити це
таким чином, щоб поважати права
протестувальників,
підтримуючи
правопорядок. Незрозуміло, чому
вони відчувають потребу в будь-якій
сторонній допомозі, тому ми намагаємося дізнатися про це більше».
«Один із уроків недавньої історії полягає в тому, що коли росіяни
приходять до вас додому, потім буває дуже важко змусити їх піти», – зазначив Блінкен.
За даними турецького видання Yeni Akit, тепер Путін очікує від
Казахстану визнання Криму російським, розміщення на його території
російських військових баз, відновлення російської мови в якості державної, а також надання автономії
для російської меншини. Ба більше,
деякі російські політики закликають
приєднати Казахстан до Росії, бо це
«русская земля».

Україну не може не турбувати
мілітаристська активність Росії на
пострадянському просторі, розширення її присутності, а також заяви
про плани «приєднати» суверенну
країну. Так само як і легкість, з якою
обґрунтовується введення військ.
Можливо, у короткостроковій перспективі це відверне увагу Росії
від агресії проти України, але встановлення політичного контролю
Кремля над найбільшою центральноазійською країною суперечить
українським інтересам, як і в цілому
інтересам європейської безпеки.
Фото: Укрінформ
Джерело: Центр стратегічних комунікацій та
інформаційної безпеки
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зовнішньополітичні очікування
українського суспільства

Б

езпекова дипломатія бере верх
над економічною. Це, напевно, ключова ідея з останнього
загальнонаціонального опитування, здійсненого на замовлення Центру «Нова Європа».
Хоча українці і бачать зовнішньополітичним пріоритетом курс
на ЄС, водночас зростає підтримка
саме членства в НАТО, що, зокрема,
може пояснюватися загостренням
безпекової ситуації навколо України.
Більше того, українці очікують від ЄС
не стільки економічні преференції,
як могло видатися з минулорічного
опитування, але чіткі безпеково-політичні кроки включно з рішучішою
підтримкою України в оборонній і
безпековій сферах. Три головні очікування від США мають аналогічні
акценти.
Польща – на першому місці серед
країн, з якими Україна має поглиблювати відносини. До першої п’ятірки
держав, з якими варто поглиблювати співпрацю (на думку українців),
також увійшли Німеччина, Канада,
Велика Британія та США. Для порівняння: згідно зі Стратегією зовнішньополітичної діяльності України
пріоритетний стратегічний характер
для України мають відносини майже
з тими ж країнами: США, Великою
Британією, Канадою, Німеччиною та
Францією. Як бачимо, суспільні очікування і державне бачення загалом
збігаються, однак є певні розбіжності в порядку пріоритетності.
З міжнародних партнерів своєрідним переможцем суспільних

симпатій виглядає Польща – саме
за поглиблення партнерства з цією
країною виступає найбільша кількість українців, а польський президент Анджей Дуда очолив список
закордонних лідерів, яким українці
найбільше довіряють. А от головний претендент на розчарування
року для українців – Білорусь. Із її
невизнаним президентом, котрий
регулярно виступає з погрозами на
адресу України.
Важлива особливість, яку виявило наше опитування: в українців
є запит на регіональні альянси за
участі України, тому українській дипломатії варто цей тренд продовжувати. Українці схвально відгукнулися
щодо розвитку Асоційованого тріо
(Україна, Молдова, Грузія), Люблінського трикутника (Україна, Польща,
Литва) та «Квадриги» (Україна-Туреччина). Переважна кількість українців
(майже 60%) підтримує також Кримську платформу.

Ключові знахідки

1. Інтеграція до Європейського
Союзу – таким, на думку українців,
має бути головний зовнішньополітичний пріоритет України у 2022
році. Минулорічний лідер очікувань
– економічна дипломатія у вигляді
відкриття нових ринків для українських виробників – цього разу опинилась на третій позиції. На другому
місці, як і торік, – розвиток стратегічних партнерств України, тобто
розбудова двосторонніх відносин зі
США, Німеччиною, Францією, Великою Британією, Канадою, Польщею.

Показовою деталлю опитування
про зовнішньополітичні пріоритети
виявилось те, що лише за одним із
запропонованих до вибору одинадцяти пріоритетів відбувся ріст підтримки – це інтеграція до НАТО, яка
наразі перебуває на четвертій позиції. Очевидно, це є відбитком нинішньої безпекової ситуації навколо
України з очевидною загрозою військового вторгнення Росії.
2. Більше позитивних оцінок про
роботу дипломатії. Цього року зросло число українців, які позитивно
оцінили ефективність майже усіх
зовнішньополітичних
напрямків.
Фактично половина респондентів
(46%) визнали ефективним розвиток відносин із сусідніми країнами
(крім Росії). Торік цей напрямок також був на першому місці, але з меншим показником – в 39%. Найбільш
позитивна динаміка у сприйнятті
ефективності спостерігається за напрямом «економічна дипломатія»:
якщо минулого року ефективною
роботу України у цій сфері визнало
26% українців, то цього року – 36,6%.
Помітно зріс показник і за напрямком «розбудова елементів «м’якої
сили» України за кордоном – з 25,1%
до 34,7% цього року.
3. Польща, Німеччина – найважливіші партнери. Понад 90% українців вважають важливим поглиблення співпраці з Варшавою і Берліном.
Ці країни й торік обіймали лідерські
позиції – щоправда, тоді Німеччина
була першою. Далі за кількістю відсотків (на рівні 86%) слідують Канада, Велика Британія, США – важливі
безпекові партнери України. Більше ніж 80% респондентів вважають
найважливішим розвиток відносин
із Францією, Туреччиною, Грузією та
Литвою.
4. Найменш важливими визнано

Кожен другий чоловік в Україні готовий
вступити до територіальної оборони
Серед чоловіків готовність
взяти участь в теробороні складає 49%. Водночас серед жінок
таких лише 18%. Про це свідчать
результати соціологічного дослідження «Обізнаність та готовність
громадян до участі у територіальній обороні», проведеного Українським інститутом майбутнього.
Обсяг вибірки склав 2400 респондентів.
За регіональною ознакою порівняно більшу готовність доєднатися до територіальної оборони демонструють жителі західних
та центральних областей – відповідно 36% та 37%. Водночас
жителі регіонів, які з безпеко-

вих причин більше потребують
створення бригад по 3-5 тисяч у
кожній області, зокрема Донбас,
набагато менше до цього готові –
лише 21% особисто доєдналися б
і 71% до цього не готові.
При цьому з усіх поколінь вищу
готовність висловлюють представники вікової групи 35-44 роки:
37% з них готові особисто доєднатися до військ територіальної
оборони. Натомість молодь до 24
роки демонструє готовність майже ідентичну до представників
старшого покоління.
Загалом за створення військ
територіальної оборони виступає 45% опитаних і третина (30%)

проти цього. Кожен четвертий
(25%) не може визначитися.
Разом з тим у відповідях чоловіків та жінок на це питання
зафіксовано певні розбіжності:
половина чоловіків (50%) підтримують цей крок і ще третина проти. Натомість серед жінок 40%
виступають за створення військ
територіальної оборони і 28% –
проти. Частка тих, хто не визначився, серед жінок майже вдвічі
вища.
Підготувала: Наталя Толуб
Джерело: Promote Ukraine
(https://www.promoteukraine.org/uk/
kozhen-drugyj-cholovik-v-ukrayini-gotovyjvstupyty-do-terytorialnoyi-oborony/)

відносини з Росією – 44,4% висловилися на користь такої кооперації.
Загалом у цьому році помітне збільшення відсотка українців, які виступають за розвиток відносин із тією
чи іншою країною. Лише щодо трьох
з двадцяти названих країн відбулось
падіння показників підтримки – це
Італія, Білорусь та Росія. Найбільш негативна динаміка зафіксована щодо
Білорусі: торік за розвиток співпраці
із Мінськом виступало 75,9% опитаних, а цього року вже 65,2%. Останнє
може пояснюватись як подіями у самій Білорусі та критичними висловлюваннями Олександра Лукашенка
щодо України, так і стрімким поглинанням сусідньої країни з боку Росії,
що спостерігалось впродовж останнього року, штучно створеною білоруським керівництвом міграційною
кризою на кордонах з ЄС та зростанням імовірності використання
Білорусі з боку РФ як плацдарму для
військового вторгнення до України.
5. Цікавим фактом на азійському
треку є те, що рівень підтримки розвитку відносин із Китаєм та Японією
перебуває фактично на одному рівні
попри набагато помітнішу присутність Піднебесної в українському публічному дискурсі та медіа.
6. Курс на Захід: незмінний та незамінний. Українці виступають за
продовження інтеграційного курсу
держави до ЄС і НАТО. 60,7% респондентів вважають, що Україні варто
стати членом ЄС (торік було 66,6%).
52,7% вважають, що Україна має стати членом НАТО (торік було 48,4%).
Характерною цьогорічною особливістю є те, що рівень підтримки руху
до ЄС знизився, а до НАТО – навпаки
– зріс.
Джерело: Центр «Нова Європа»
(http://neweurope.org.ua/wp-content/
uploads/2021/12/Diplomatia2022_ukr_web.pdf)
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орік у травні Володимир
Зеленський дав пресконференцію під загадковим слоганом «Президент 2.0». Хтось
почув у цьому натяк на другий
термін, хтось — декларацію
про зміну політичного курсу.

Риторика президента справді
змінилася. Упродовж 2021 року
він активно привласнював порядок денний свого попередника,
воював з Медведчуком і таке інше.
Пригадується, як в останні хвилини 2019 року Зеленський виголошував своє сумнозвісне «какая
разніца», але нині час таких ідеологічних експериментів минув.
Проте незмінним залишився спосіб комунікації президента, який
оприявнюється щоразу, коли випадає протокольна нагода. І він
бентежить значно більше за неоковирні афоризми.
«Я буду говорити не про те, що
було зроблено, а про тих, хто це
зробив. І не тільки цього року. А
хто весь час незалежності будує і
творить Україну», — пообіцяв Зеленський під час свого новорічного привітання під завісу 2021 року.
Слова він дотримав: левову частку його промови було присвячено вчителям, лікарям, металургам,
спортсменам, водіям, пожежникам та іншим простим людям, доземний уклін яким — традиційна
частина нашого політичного ритуалу. Нічого поганого в цьому ритуалі, звісно, немає. Але тривожить,
що президент оперує сентенціями, що годилися б для п’ятирічних
дітей. «Ті, хто щодня спускається
під землю, аби нам було світло
й тепло. Ті, хто щодня працює на
землі, аби нам було ситно і смачно», — згадував Зеленський, вочевидь, про шахтарів та аграріїв.
Минулого разу, коли перед президентом розсадили дітлахів, інфантильну риторику можна було
пояснити вимогами жанру. Але
навіщо вона тепер? Щоб запевнити українців, що поки шахтарі й
аграрії сумлінно ходять на роботу,
ми будемо в теплі та ситості? Чому
ж тоді зараз Україна опинилася
на порозі енергетичної кризи?
Або чому під кінець року забили
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підмінити дійсність звучала вкрай
недоречно. Бо окупацію Донбасу
й анексію Криму було здійснено
силою російської зброї, а не силою думки місцевих «ватників»,
більшість із яких у 2014 році була
просто статистами. А тому єдиний
спосіб позбутися ліній розмежування — це здійснити деокупацію,
тобто добитись виведення російських військ з території України
та роззброїти незаконні формування. Одне слово, тема складна
і явно не святкова, — і саме тому
Зеленський вирішив просто трохи скоригувати саму реальність
— так, щоб вона краще личила до
моменту.
У цьому, власне, й полягає
стиль комунікації президента: говорити лише про те, що хоче чути
публіка. Картина дійсності складається з безлічі елементів, але на
перший план треба ставити тільки
те, що створює вигідне тло для самого Зеленського. Звідси — його
ших, за будь-кого». Що ж, наші то- очевидним, коли Зеленський зга- любов до історій успіху, до всього
рішні досягнення в царині спорту дав про 30-ту річницю Незалеж- гарного та зворушливого. І це набеззаперечні. Але крім певного ності. «Понад сто лідерів і пред- справді дуже правильна стратегія,
культурно-дипломатичного ефек- ставників держав з усього світу але для шоумена, а не президента.
ту це не впливає ні на що. Напри- на нашому Майдані Незалежності. Бо єдине завдання шоумена — заклад, Ефіопія, Сомалі, Уганда й І це - партнери України. Кожен, воювати увагу глядача й розважиКенія стабільно постачають сві- хто прилетів розділити з нами ти його після важкого робочого
тові видатних марафонців, але від радість, став другом України. А дня аж до кінця ефірного часу.
цього загадані країни не переста- кожен, хто бачив парад нашого Натомість функція глави держави, хоч як банально це
ють бути злиденними й
звучить, — бути лідебезcуб’єктними.
У цьому, власне, й полягає стиль
ром, під орудою якого
Зате культурі (на відсуспільство долатиме
міну від спорту, це справкомунікації президента: говорити
труднощі, що їх підкиді екзистенційно важлише про те, що хоче чути публіка
дає доля. Саме тому,
лива галузь) дісталося
на відміну від шоумеаж чотири речення. І то
— не культурі, а «тим, хто малює, війська і «Мрію» над Хрещатиком, на, президент не має права прохто співає, хто танцює і хто пише став фанатом України», — запев- сто розповідати історії про щось
для України романи, пише вірші» няв президент. Це вже навіть не хороше, навіть якщо це корисно
та гуртові Go_A, який представляв маніпуляції, а гіпноз. Ні, ювілей для його рейтингу. Бо щоб долати
державу на Євробаченні. Знов-та- державності не був поганим — як- труднощі, суспільство має спершу
ки, жодних претензій до митців. раз навпаки, але навіщо ці наївні адекватно їх усвідомити, а не виАле культуру зведено до твор- фантазії, які не надто відповідають тати в інфантильних мріях про те,
чості окремих персон лише в уяві суворій дипломатичній реально- що ми «сильніші за будь-кого» і що
половина держав світу нестямно
малих дітей. Решті ж відомо, що ця сті?
Ключ до відповіді на це рито- в нас закохана. Але схоже, що мрія
сфера потребує стійких інституцій
і потужних індустрій, драйвером ричне питання Зеленський дав Зеленського — створювати «пояких є національний бізнес. І коли уже під кінець промови. «І щой- зитивні вібрації», хай навіть ціною
все це з’явиться, культурною поді- но ми приберемо лінію розмежу- змістовної порожнечі.
єю № 1 для українців нарешті пе- вання в голові, вона зникне й на
рестане бути попсовий пісенний мапі», — сказав президент, рапАвтор: Максим Віхров
конкурс. Однак в останні роки ми тово перейшовши на російську. З
Джерело: Український Тиждень
поки що бачимо лише відкат, який боку глави держави така спроба
(https://tyzhden.ua/Politics/254028)

Вібрація порожнечі

Увага до людей — це добре, але в даному разі
різноманітні історії успіху слугували саме
тому, щоб створити альтернативну дійсність
на сполох виробники молочної
продукції? Через страйк доярок
чи, може, тому, що ціни на газ для
галузі зросли впродовж року у 12
разів?
Увага до людей — це добре,
але не тоді, коли поза фокусом
залишаються системні процеси,
що насправді й визначають становище країни. Але в даному разі
різноманітні історії успіху слугували саме тому, щоб створити альтернативну дійсність. Напевно, з
цієї причини політики так полюбляють тему спорту — бо це шоу,
перемоги на якому завжди привертають диспропорційну увагу
та їх страшенно переоцінюють.
Близько 15% часу свого новорічного привітання Зеленський присвятив саме спортсменам — «тим,
хто на всіх континентах планети доводив: українці стрибають
вище, плавають швидше, стріляють влучніше і є сильнішими за ін-
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годі пояснити тільки пандемією
або, якщо слідувати логіці президента, недостатньою самовідданістю митців.
Науці, до речі, Зеленський
приділив рівно два речення. Ну
гаразд, три — якщо науковими
досягненнями вважати також малюнок восьмирічної житомирянки, який прикрасить борт ракети,
що її Європейська космічна агенція цьогоріч запустить на Юпітер.
Але надзвичайно дивно, що президент не згадав про купівлю у Великій Британії науково-дослідного судна льодового класу «James
Clark Ross», яке — тепер уже під
іменем «Ноосфера» — стане флагманом українських досліджень
Антарктики. Невже ця історія
успіху не варта уваги лише тому,
що не здатна розчулити глядача з
келишком?
Намагання створити альтернативну реальність стало аж надто

Від редакції:
До цього досить влучного послідовного аналізу новорічної
промови пана Зеленського важко
додати щось саме за змістом та
структурою промови. Проте для
більш чіткого розуміння того, що
відбувається в українській політиці
загалом та того, що робить президент Зеленський зокрема, потрібно розставити кілька акцентів.
Перехід Зеленського від риторики малоросійства в стилі «какая
разніца» до «ура-патріотизму» в
стилі його зрадливого попередника зовсім не свідчить про якісну духовну зміну людини, котра порівнювала Україну із порноактрисою.
Ні, причини цьому банальніші. І
аналогія із Порошенком - повна.
Адже риторика Порошенка починаючи з 2014-ого і аж до половини
2016-ого року - була зовсім інша,
ніж потім: одностороннє припинення вогню, зрадливі Мінські угоди, імплементування особливого
статусу та виборів на території
московських колаборантів в ЛНРДНР (а значить - і амністії) тощо.
Але потім Порошенко розпочав

підготовку до «другого терміну». І
став «войовничим», і хоч і не назвав війну війною в юридичному
сенсі, але всюди почав говорити
про «армію, мову, віру». В цю вишиванку «армії, мови, віри» Порошенко і завертав грабунок країни
та інші злочини.
Так і Зеленський зараз просто
змінив риторику, готуючись до виборів. Не можна нею одурюватись,
адже що духовно, що генетично
Зеленський так і не містить жодної
краплини українськості. Просто
для ляльководів за його спинами
важливо зберегти Зеленського на
посаді президента - для того, щоб
успішно реалізувати найстрашніший злочин проти українського
народу - позбавлення його надр
та землі - життєвого простору та
єдиного джерела продуктів харчування, без яких життя людини - неможливе.
Проте завдання це для Зеленського ставатиме все складнішим,
адже позитиву практично нема,
негативу багато, а люмпенізований
люд все частіше розуміє, наскільки
сильно та глобально його грабують.
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Коли був дебальцевський котел
– весь персонал шпиталю не
спав доби три. Ми возили поранених з-під Дебальцевого у лікарню.
Не було часу навіть поїсти. Лікарі
працювали на виснаження. Коли
ми приносили хлопців у хірургію,
там був жах: усі операційні столи
зайняті, і поміж ними «розривається» весь у крові хірург».

Після Майдану Олег Ярославович
хотів потрапити в армію і поїхати на
Схід, але отримав відмову у військкоматі. Волонтерив, поки не став
співорганізатором ПДМШ (Перший
добровольчий мобільний шпиталь
імені Миколи Пирогова). В шпиталі
займався не тільки забезпеченням, а
і їздив як водій на передову.
Ми не розраховували, що шпиталю доведеться працювати роками.
і оскільки війна триває досі, у нас є
люди, які за весь цей період відбули
вже дуже велику кількість ротацій.
Я родом зі Львівської області. Після школи дуже хотів на строкову армію - і служити мені сподобалось. Я
закінчив з відзнакою “учебку” – і далі
в ній був інструктором. За званням
був старшиною, посада - механік-водій БМП-1. А після служби я пішов
працювати інженером-механіком на
цукровий завод.
На початок Майдану я був депутатом Радехівської районної ради.
Мене вибрали за мою активну позицію. У нас в районі розуміння, що
бути депутатом – це передусім бути
господарником. Я завжди цікавився
життям району і хотів щось для нього робити. Школи, садочки, ігрові
майданчики – безліч питань, які треба вирішувати, кошти для яких треба
шукати.

Президент ПДМШ Олег Шиба:

«Усі наші лікарі мають
тривожні чемодани і одразу
готові виїхати на фронт»

ність, до мене нерідко зверталися
по допомогу як до механіка. Хоча з
моменту строкової армії минуло років 20, але знання дуже добре закарбувалися в пам’яті.
В найпершу поїздку ми заїхали
в сам Донецьк, це було буквально одразу після його захоплення.
Блокпости там були ще досить невеликі і нам ніхто не перешкоджав.
Подзвонили хлопцям, до яких їхали.
А вони у відповідь, що тікайте звідти
мерщій. І ми дуже швидко рвонули
з міста. У нас були львівські номери,

Передавати тіла загиблих батькам або
дружинам і дітям – це дуже важка справа.
Тому мені б дуже хотілося, щоб ці смерті
були не даремні і перемога була за нами
З перших днів Майдану ми разом
з іншими людьми з нашого району
поїхали в Київ. Поставили навпроти
Жовтневого палацу палатки. І з самого початку зробили там чергування.
Я вже мав бізнес на той час, і мій бус
курсував у Київ нон-стоп. На момент
лютневих подій я в основному займався тим, що возив туди-сюди людей. Плюс організовував продукти,
теплі речі, буржуйки, тобто взяв на
себе усі господарські моменти. Деякі
наші машини розбили беркутівці. А
серед людей з наших наметів, слава
Богу, обійшлося без жертв.
Щодо війни я навіть подумати не
міг, що це може трапитись в Україні.
Ба більше, до всіх переламних подій
мені було навіть не зрозуміло, нащо
виділяються кошти на військові потреби. Я вважав, що усі ці ресурси
варто було витрачати на інші проблеми країни, а не на армію. Але моя
думка кардинально змінилися, коли
почалася війна і коли я побачив її на
власні очі. Тепер я вважаю, що армія
не просто потрібна, а в ній мають
бути гарно оплачувані професіонали.
В 14 році я хотів їхати воювати.
Прийшов у військкомат, але мені відмовили. І тоді я вирішив возити туди
допомогу. Взяв буса, загрузив його
усім, чим тільки можна – і разом з колегами поїхав на Схід. Окрім речей,
там треба було допомагати з ремонтом машин, зокрема БМП. Взагалі, з
огляду на мою військову спеціаль-

але повезло - виїхали. Коли доїхали
до нашого блокпоста, там не було
жовто-блакитного прапора, або ми
його не побачили, тому не одразу
зрозуміли, що це наші – і спочатку
перелякалися, що заїхали не туди.
Взагалі, коли ми їздили Сходом
з волонтеркою, я придивлявся, які
є проблеми, що саме треба бійцям
у підрозділах. І окрім того, чого тоді
усім бракувало, це і бронежилетів,
і одягу, і взуття, я помітив, що на
фронті погані справи з медициною.
Хоча я не медик, але брак відповідного медичного персоналу був очевидним.

І коли через деякий час зайшла
мова про створення ПДМШ, я розумів, що такий шпиталь дуже актуальний. В якийсь момент до мене звернулися люди, яких я знав з Майдану,
і розказали про ідею мобільного
госпіталю на сході. Вони знали про
мої організаторські здібності: я міг
організувати і постачання продуктів,
і автомобілів, і матеріалів, тобто зробити повне забезпечення будь-якої
організації. І я став співзасновником
ПДМШ.
Організовуватись нам треба було
швидко, бо війна вже йшла на повну.
Ми усі зустрілися в Києві, розписали,
скільки нам потрібно лікарів, водіїв,
механіків і так далі. А потім написали про створення ПДМШ в інтернеті,
запросили різні телеканали – і майже одразу після того, як ми розповіли про свою ідею почалися дзвінки охочих до нас приєднатися, при
чому їх було дуже багато. Для початку нам треба було десь 30 лікарів,
10 водіїв, а зголосилося орієнтовно
200 людей, і усі готові були їхати на
Схід. Але ми фізично не могли взяти
одразу таку кількість. Записали усі
контакти, бо планували робити ротації і поступово поповнювати штат.
Нам потрібні були фахівці різних рівнів: медсестри, травматологи, хірурги, судинні, в тому числі. Треба було
організувати повноцінний госпіталь,
але виїзний.
Як тільки ми отримали документи, що можемо працювати, поїха-
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ли на Схід. Спочатку перебували в
Кураховому, пізніше розширились
- і база була в Бахмуті в лікарні залізничників. Наші швидкі їздили по всій
лінії фронту - десь по 7-10 медичних
бригад одночасно на передовій. А
лікарі вищої категорії працювали
безпосередньо в лікарні, куди ми
доставляли поранених.
Ще на початку своєї роботи ми
підписали меморандум з МОЗ, що
лікарі зберігають свої робочі місця
і заробітну плату, а до нас їздять у
відрядження. Медики у нас були з
усієї країни. З різними потребами
нам допомагали волонтери. Перед
ротацією усі, хто мав входити в нашу
команду, проходили десятиденну
підготовку на базі в Києві. Їм робили
інструктажі і підготовку, бо одна річ
бути лікарем в цивільній лікарні, а
інша – на війні.
Взагалі, коли ми тільки створювали шпиталь, думали, що місяці
три, може трохи більше, і війна закінчиться. Тобто не розраховували,
що працювати доведеться роками. І
оскільки війна йде досі, у нас є люди,
які за весь цей період відбули вже
дуже велику кількість ротацій.
Працювати, особливо в найгостріші фази на фронті, нелегко було
не тільки медикам, а усім іншим спеціалістам, що були задіяні в шпиталі.
Наприклад водіями-механіками нерідко були люди 50-60 років. Окрім
різного роду поїздок, вони вставали
о 6 ранку і везли на передок баню,
бо солдатам треба було десь митися.
Кухарі – це теж нелегка праця. Коли
кажуть, що кухар мало що бачив, я
хочу сказати, що вони працювали
по 24 години на добу. Вставали дуже
рано, щоб наготувати сніданок, лягали пізно, бо після вечері все треба
було прибрати і перемити. Як і хто
працює в шпиталі я бачив на власні
очі – і у нас всі працювали достатньо
багато. До того ж умови праці були
часто некомфортними. Нерідко доводилось спати в підвалах, на землі.
І холодно бувало, і сиро. Але попри
тяжкі умови, люди сумлінно виконували свою роботу.
Взагалі, ми були досить злагодженим колективом, наче велика
дружна сім’я, і нерідко допомагали
одне одному. Якось один лікар визвався лагодити машину, що зламалася. Вийняв мотора – відремонтував.
Сам рентгенолог, а зробив роботу
механіка. І такого роду історій чимало.
Коли був дебальцевський котел
– весь персонал шпиталю не спав
доби три. Це був дуже важкий період. Ми возили поранених з-під
Дебальцевого у лікарню, я в тому
числі. Не було часу навіть поїсти. А з
іншого боку, їсти і не хотілося. Лікарі
працювали на виснаження. Коли ми
приносили хлопців у хірургію, там
був жах: усі операційні столи зайняті, і поміж ними «розривається» весь
в крові хірург.
У мене була цікава ситуація, коли
у львівському шпиталі мене впізнав
боєць. Це було вже років через три
після подій у Дебальцевому. Ми перед Великоднем возимо в лікарню
паски, ковбасу – тобто святкову їжу. І
той хлопець підійшов до мене зі словами, що ви мене пораненим везли
з-під Дебальцевого, дякую. Я його,
звісно, не пам’ятав, бо вивезли ми
чимало бійців.
В той період з нашого шпиталю
по поранених їздили всі. Я потрапляв під обстріли. В один з виїздів
Продовження на стор. 24
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Повітряні сили України. ВПФ УНР: Народження

П

овітряні Сили є одним з видів Збройних
Сил України, що має свою давню і славетну історію. Більш ніж століття тому було
створено Військово-повітряний флот Української Народної Республіки – попередник
сучасних Повітряних Сил України. Протягом
1917–1920 років він брав активну участь
у боротьбі за українську державність.

забезпечення бойових авіачастин.
Повітроплавні частини налічували кілька десятків прив’язних змійкових аеростатів (так званих “балонів”). Вони застосовувалися для ведення
розвідки та коригування артилерійського вогню.
Українські авіатори на інтернуванні
у Чехо-Словаччині, 1921 рік

Повітряні сили УНР
13 грудня 1917-го Українська Центральна Рада
офіційно утворила Повітряний флот. 26 грудня
1917 року вийшов наказ №71 генерального секретаря військових справ УНР Симона Петлюри
про призначення “завідуючим авіаційною справою Української Народної армії” військового
льотчика підполковника Віктора Павленка. Це
був заслужений і відомий офіцер, який за успішні
повітряні розвідки під час Першої світової війни
став кавалером Георгіївської зброї. Уродженець
Харківської губернії у роки революції виявив
себе патріотом України, активним учасником
українського військового руху.

відновлення ВПФ УНР. Близько 60 осіб льотного
і наземного персоналу пройшли перепідготовку
на варшавському аеродромі Мокотув. Після чого
польські союзники передали українській стороні
8 літаків. На цій техніці восени 1920 року українські пілоти брали участь у боях проти більшовицьких військ на Поділлі. Останні бойові вильоти були виконані напередодні відступу Армії УНР
за Збруч.
В умовах інтернування Військово-повітряний
флот УНР формально проіснував до 1922 року.
Його колишній начальник Віктор Павленко після
тривалих поневірянь в еміграції зрештою повернувся до Радянського Союзу. Де, вірогідно, помер
під час Голодомору.

(ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного)
Галицький пілот Антін Хрущ біля літака
“Ганза-Бранденбург” C.I. Околиці Теребовлі,

Бомбардувальник “Гота” GL.VII
(особисте ім’я “Олена”) з українськими
розпізнавальними знаками, початок 1920
року (radikal.ru)

червень 1919 року (фото зі збірника
“Теребовельська земля”, Нью-Йорк, 1968 р.)
Віктор Павленко,
фото початку 1920х років (зі збірника
“За Державність”,
Варшава, 1938 р.)

В’ячеслав Баранов
(зрадник), 1920 рік
(фото з журналу
“Авиация и Время”,
Київ, № 5’2012)

Петро Франко
(wikimedia.org)

Микола Гінейко
(зрадник), фото
1913 року

Підполковник Павленко очолив весь Військово-повітряний флот (ВПФ) УНР, який тоді складався з авіаційних і повітроплавних частин. Авіаційними частинами керував підполковник В’ячеслав
Баранов, а повітроплавними – підполковник Микола Гінейко.
Більшість авіатехніки раніше належала російському Військово-повітряному флоту і перебувала у віданні Південно-Західного і Румунського фронтів. Станом на початок січня 1918
року у складі авіації ВПФ УНР налічувалося 188
літаків 26-ти різних типів і модифікацій. Переважно це були розвідники, бомбардувальники, винищувачі і учбові літаки французького,
британського, російського, німецького виробництва. “Ньюпор”, “Анаде”, “Вуазен”, “Фарман”,
“Моран”, “Сопвіч”, “Лебідь”, “СПАД”, “Альбатрос”,
“Авіатік”. Крім того, у Вінниці базувалася Ескадра повітряних кораблів. На озброєнні Ескадри
якої були важкі літаки “Ілля Муромець” конструкції видатного киянина Ігоря Сікорського.
Певні запаси техніки зберігалися у авіаційних
парках, які відповідали за матеріально-технічне

Повітряні сили Української Держави
За часів Гетьманату Павла Скоропадського
(квітень-грудень 1918 року) військова авіація
була зведена у 8 авіаційних дивізіонів. Кожен з
яких складався з чотирьох загонів. У цей відносно
мирний період налагоджувалося повітряне поштове сполучення між містами України. А також
між Україною й сусідніми державами (Австро-Угорщиною і козацьким Доном).
Павло Скоропадський вважав більшовиків
потенційними ворогами України. Через це значну частину авіаційного і повітроплавного майна
протягом 1918 року було переправлено до складу російських антибільшовицьких армій (Донської, Кубанської, Добровольчої, Астраханської,
Південної). Особливими “досягненнями” на цій
ниві міг похизуватися підполковник В’ячеслав Баранов, донський козак за походженням.
Кількома ешелонами він вивіз із України близько 70 літаків із запчастинами й кількома тисячами бомб. А потім і сам під приводом “хвороби”
звільнився з лав української армії та перейшов на
службу до авіації Всевеликого Війська Донського.
У лавах Білого руху опинився й перший начальник повітроплавних частин УНР підполковник
Микола Гінейко та ще кілька десятків авіаторів і
повітроплавців. Для них служба в українському
Військово-повітряному флоті виявилася лише
незначним епізодом кар’єри.

Українські авіатори на аеродромі ПостВолинський під Києвом, квітень 1918 року
(фото з часопису “Око”, Київ, 1918 р.)

Аеростати, передані зі складу Армії УНР
до Української Галицької армії (фото з
часопису “Літопис Червоної Калини”, Львів,
число 11 за 1938 р.)

Винищувач “Ньюпор” на аеродромі ПостВолинський під Києвом, квітень 1918 року
(фото з часопису “Око”, Київ, 1918 р.)

Повітряні сили за часів Директорії УНР

За часів Директорії Української Народної
Республіки начальником Військово-повітряного флоту залишився Віктор Павленко, підвищений до рангу полковника. Станом на 16 серпня
1919 року ВПФ УНР складався з 6 авіазагонів (22
боєздатні літаки) і 1 повітроплавного дивізіону
(4 прив’язних аеростати). Особовий склад налічував 627 військовослужбовців. Частини ВПФ
УНР брали участь у бойових діях проти більшовицьких і білогвардійських військ. Але у листопаді 1919 року вся матеріальна частина Військово-повітряного флоту УНР була втрачена під час
війни з білогвардійськими військами генерала
Денікіна.
Навесні 1920 року, після підписання українсько-польської військової конвенції, почалося

Літак-розвідник і бомбардувальник
“Вуазен”. Київ, аеродром Пост-Волинський,
квітень 1918 року (DeGolyer Library,
Southern Methodist University)
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Повітряні сили УГА
Ще однією сторінкою історії Повітряних Сил
України є авіація Української Галицької армії. 1
грудня 1918 року при державному секретаріаті
військових справ Західно-Української Народної
Республіки (ЗУНР) було створено Летунський
відділ. Його очолив поручик Петро Франко – молодший син славетного українського письменника Івана Франка. Основною базою галицької
військової авіації став аеродром Красне під Львовом. Матеріальна частина формувалася з літаків,
які раніше належали австро-угорському Військово-повітряному флоту. А також завдяки поставкам з Наддніпрянщини – від урядів Гетьмана Павла Скоропадського і Директорії УНР. У травні 1919
року галицьку авіацію включили до структури
Військово-повітряного флоту УНР. Із грудня 1918
до липня 1919 років галицькі льотчики брали
участь у бойових діях проти польських військ. А
після об’єднання з Армією УНР – проти більшовиків і білогвардійців.

Летунський відділ УГА
(фото надане автором)

Для ілюстрації наведемо кілька прикладів
участі українських військових льотчиків у визвольних змаганнях початку XX століття:
1) виконання розвідувальних польотів,
бомбардування артилерійських позицій та
бронепотягів більшовицьких військ Михайла
Муравйова на станції Дарниця під час боїв за
Київ (початок лютого 1918 року);
2) участь близько 25 літаків у демонстраційних польотах під час першого українського
авіаційного свята на аеродромі Пост-Волинський під Києвом (14 квітня 1918 року);
3) повітряний бій з польськими літаками в
районі Львова (29 квітня 1919 року);
4) серія нальотів на залізничну станцію
Жмеринка, де було завдано бомбових ударів
по більшовицьким бронепотягам (7 серпня
1919 року);
5) виконання вильотів для розкидання з
повітря агітаційно-пропагандистської літератури над районами Київщини і Поділля, окупованими білогвардійськими військами (вересень-жовтень 1919 року);
6) доставка екіпажем у складі сотника Венедикта Олексієва і хорунжого Юрія Арватова
урядових документів посольству УНР в Румунії
(середина жовтня 1919 року);
7) завдання бомбових ударів по розташуванням більшовицької кінноти під час оборонних боїв на Поділлі (листопад 1920 року).
Отже, створений 26 грудня 1917 року Військово-повітряний флот Української Народної
Республіки був попередником сучасних Повітряних Сил Збройних сил України. У ті далекі
часи українські авіатори, техніки, службовці
Військово-повітряного флоту зробили свій
внесок у розбудову національної авіації та її
збройних сил. Протягом майже трьох років,
до листопада 1920 року вони брали активну
участь у бойових діях за незалежність України.
Частина з них надалі стала складовою української військової еміграції, яка залишалася
носієм ідей відродження української державності. Тому нині маємо всі підстави відзначати
26 грудня як день народження Повітряних Сил
України.
Автор: Владлен Мараєв
Джерело: Український Інтерес (https://uain.press/
articles/640057)

Закінчення. Початок на стор. 22
ми забирали чергових хлопців,
в них з танка влучив снаряд,
точніше їх прямою наводкою
розстрілювали. І щойно ми закинули тих хлопців в машину і
я від’їхав, буквально за декілька
секунд на наше місце прилетів
танковий снаряд. Нас посікло
уламками. Мені залетіло в каску, і наш транспорт навіть підштовхнуло вибуховою хвилею.
Після того я впродовж дня не
розмовляв. А надалі, коли ми
їздили до наших військових допомагати танкістам, звук мотора
танка мені нагадував про цей
обстріл – і було досить моторошно на душі.

І це попри те, що обстрілів я
бачив чимало, бо сам постійно
їздив на Схід. Мені було важко
посадити на швидку іншу людину - це відповідальність, якої
і без цього було багато. Я постійно думав, якщо щось із кимось
станеться – це буде на моїй совісті, тому в усіх випадках, де я міг
їхати сам, я так і робив. Звісно,
я втомлювався. Але коли бачив
результат своїх поїздок, коли
вчасно привозив поранених –
це дуже тішило. Я розумів, що
потрібен.
Якось я їздив евакуйовувати наших лікарів, коли до них у
хату влучила міна. Замість них
заїхали інші медики. Але ми поставили швидку не туди, де стояла попередня. За пару хвилин
почався мінометний обстріл – і
на тому місці, де могла стояти
машина, була величезна вирва.
Пригадую обстріли в Пісках.
Там стояли танкісти, яким ми
допомагали. В ті роки місцеві
часто здавали наші позиції – і
військовим треба було постійно
переїжджати. Якось ми вкотре
переїхали – і над головою майже одразу полетіли «Гради». Відчуття, коли вперше таке бачиш
- не передати.
Але найважчим для мене
було посилати людей на передову. Я постійно сам дзвонив
їм, контролював чи все гаразд,
і просив щоб так само телефонували мені. Коли чув, що
десь обстріл, а якщо ще зв’язок
пропадав, в такі моменти дуже
переживав. Слава Богу, у нас
немає загиблих серед команди,
але були поранення, контузії. Є
лікар, який загинув на фронті,
але вже тоді, коли пішов з госпіталю на контракт. Взагалі, багато
хто, пройшовши через шпиталь,
потім ішов в армію.
А ще я привіз зі Сходу дуже
багато загиблих хлопців по їхніх
домівках. І передавати їхні тіла

батькам або дружинам і дітям –
це дуже важка справа. Тому мені
б дуже хотілося, щоб ці смерті
були не даремні і перемога була
за нами.
Два роки тому я став президентом ПДМШ. Люди, які були
співзасновниками, відійшли від
справ і попросили мене очолити цю посаду – і я не відмовився,
бо вважаю, що поки йде війна,
шпиталь повинен існувати.
Зараз на Сході у нас працює
від чотирьох до семи бригад.
Але за роки війни медицина в
армії виросла і систематизувалася. До того ж самі бойові дії
мають інший характер, Слава
Богу, немає вже котлів - того, що
було в 14, 15 роках. Тому і потре-

би в нашому шпиталі стало менше, але зовсім вона не зникла.
Усі наші лікарі мають тривожні
чемодани, якщо раптом щось
трапиться – вони одразу готові
виїхати на фронт.
До нас нерідко звертаються
військові. Якщо потрібно підсилити медицину у підрозділі:
буває, що машиною, буває, спеціалістами. Але самої бази як
такої ми вже не тримаємо. Усі
автомобілі і матеріальне забезпечення знаходиться у мене на
фірмі. Утримувати базу – це чималі кошти. А лікарі, якщо треба,

живуть в підрозділах.
На Схід тепер я їжджу приблизно раз на місяць. І щодня
веду телефонні розмови з нашими лікарями. Мені інколи
кажуть, нащо ти продовжуєш
допомагати, типу, вже такої
необхідності немає. Але це не
так. Бувають різні ситуації: наприклад лікар був у нас, а потім
підписав контракт. Він бачить
зсередини, що там потрібно в
підрозділі – і звертається саме
до мене. Якщо дуже швидко
треба якісь препарати, теж
дзвонять мені і не чекають, поки
вони прийдуть на замовлення.
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Тому для усіх, хто мене питає чи
я не змучився, кажу, що ні.
Ще інколи мені кажуть, що я
піарюсь на цій темі. Але я ніколи
не перемішую волонтерську діяльність і політику. І зауважу, що
нікому не заважаю так само поїхати на схід і робити там справу,
як я роблю усі ці роки.
На сьогоднішній час потреби
шпиталю покриваються мною
та моїми колегами. Зараз немає
тих витрат, які були на початку
війни. Хоча є люди, які продовжують пропонувати допомогу,
але гроші я ні у кого не беру. Буває, що пропонують, що ти їдеш
на Схід – давай тебе заправимо.
Таку допомогу можу прийняти.
Або купляють необхідні інструменти, запчастини. Є власники
магазинів, мої знайомі, які допомагали з самого початку і допомагають зараз, бо дуже цього
хочуть.
Окрім ПДМШ, я є співзасновником Ветеранської спілки
атовців і волонтерів Радехівсьокого району, а також я один із
співзасновників ГО «Українська
медична місія». Ми займаємось
допомогою цивільному населенню з медичним оглядом в
населених пунктах по всій Україні, перш за все в місцях, де лікарні для людей важкодоступні.
До нас звертаються з селищних
рад, що нам потрібен гінеколог,
чи невролог, чи ще якийсь фахівець. І ми плануємо такі поїздки
на волонтерських засадах. Це
узгоджено з місцевою владою.
Наші лікарі впродовж, наприклад, тижня оглядають усіх бажаючих. В «місії» задіяні часто ті
лікарі, які працюють і в ПДМШ.
«Українська медична місія»
може звернутися до інших місій
за допомогою. Наприклад, ми
дізнаємось, що десь за кордоном є надлишок функціональних ліжок, а у нас їх бракує в
якомусь медзакладі – і ми офіційно звертаємось в іншу країну

щодо того, щоб їх забрати. Потім
розмитнюємо це і передаємо
туди, куди треба. Цивільною медичною місією ми займаємось
вже третій рік.
У мене дуже багато друзів,
знайомих, і коли я щось роблю,
отримую дуже велику підтримку від них. А це все дає сили
робити свою роботу, тому я не
зупиняюсь. А в мріях поставити
величезний паркан між Україною і Росією і ніколи не перетинатись із цим сусідом.
Автор: Віка Ясинська,
Джерело: Цензор.НЕТ:
(https://censor.net/ua/r3293584)
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«Тупіші за тебе університети
позакінчували!» — куди поділася
елітна освіта в Україні?

Про болотисті пасовища, які вивищилися над джомолунгмами

К

оли в новорічну ніч усі загадували бажання під бій годинника, батьки майбутніх абітурієнтів,
окрім традиційних «щастя, здоров`я», загадували ще й «щоб
дитина вступила до університету».

Недавно на просторах Інтернету
надибав популярне нині бідкання:
вища освіта перестала бути елітною. На жаль, пояснення, що ж слід
розуміти під елітністю і її втратою, в
тексті від стейкхолдерів (так люди
себе відрекомендували) я не знайшов. Зовсім несподівано воно прийшло з дороги, якою повертався
додому з райцентру.
Того дня підвозила мене сімейна
пара, обоє мої колишні учні. Оскільки зі своїми вихованцями я завжди
відверто говорив на найгостріші
теми, то й цього разу люди ділилися
зі мною своїми болями теж цілком
щиро.
У них двоє дітей. Хлопець старший. Обох я теж учив, тому потенціал і можливості кожного знав непогано. Виявляється, батьки «готові
були потягнутися», щоб син після
школи пішов учитися в університет.
«Бо як це так, щоб я свою дитину та
не змогла в університеті вивчити?
Це ж мене село засміє, — всі ж вивчають своїх дітей в університетах!»
Але хлопець затявся, що нікуди
вступати не буде, бо хоче йти працювати, заробляти гроші й жити
своїм життям. Навіть мамині сльози
(«Як же мені тепер на люди вийти!»)
і коронний аргумент («Ти подивися,
оно тупіші за тебе сусіди університети позакінчували!») не вплинули.
На мамині сльози хлоп скривився,
а про «успішних» сусідів сказав:
«Ну то й що? Позакінчували — і де
тепер? Сторожують на вахтах. А я
одразу почну сторожувати».
Донечка таки вступила. Після
9-го. В медучилище. Добре вчилася.
Направили на роботу в районну лікарню. «Васильовичу, ми їй квартиру найняли за свої гроші, продукти
постачаємо з дому, на одяг даємо,
але що їй від того, коли чистими на
руки вона отримує три з чимось тисячі на місяць? Куди вона, молода,
з ними може податися? Як житиме, якщо з нами, не дай Бог, щось
станеться? І як же це так, що дочка
при освіті й спеціальності отримує

втричі менше, ніж син, у якого ні
першого, ні другого? Виходить, він
мав рацію, коли не захотів того університету? Та й дочка вже шкодує…
Напитує місце прибиральниці в
АТБ…»
Чесно кажучи, в моїй уяві світлий лик їхнього сина і обстановка
університетської аудиторії (принаймні така, якою пам’ятав її зі своїх
студентських років) зовсім не в’язалися в одну картинку. Хлопець «так
собі» вчився в школі й за часів моєї
молодості зі своїм рівнем підготовленості не вступив би навіть у благенький райцентрівський технікум.
Але його мама мала рацію: згаду-

вані нею сусіди, які таки «вступили
і закінчили», були ще гіршими учнями. Коли ж вони стали спудеями, то
їхні батьки носилися з тим статусом
як із доказом нікудишності місцевої школи: «Ви тут казали, що він
не вчиться, а дитина тепер он де!» І
принциповість школи чи окремого
вчителя самим же принциповим і
вилізла боком, бо вже батьки пояснюють її як замасковане прагнення
«куки в руку» або вияв садомазохістських схильностей у вчителів.
Бо он же в школах сусідніх сіл діти,
хоч так само не вчаться й нічого не
знають, а оцінки в атестатах мають
«такі як треба». А тут…
А тут якийсь рівень вимог… Навіщо? Он кума Галя семеро кабанів
вигодовує, бо ж синочкові треба
на дві сесії. Ні, то не на оплату за
навчання, то на оплату за іспити й
заліки. «Наставники» тепер, якщо
«здобувач» із села родом, залюбки
беруть салом, м’ясом і навіть молочкою. І це за майбутнього правоохоронця. А однокласник Микола на
леваді підгодовує двох бичків. Біль-

шенький — то Перший Семестр, а
меншенький — Другий.
Те, що «діти» після тих університетів зі своїми дипломами подаються працювати вантажниками
на якісь торговельні бази, батькам
нічого не доводить. «А хто в нас тепер працює за фахом? Може, президент?..» І тут вони теж мають рацію.
І поширюють її на всі суспільні явища, які їм доводиться спостерігати. «Усі такі, і скрізь так само! Хоча
корчать із себе щось порядне. І ми
скорчимо, як треба буде!»
Ви хоч уявляєте собі, яку потужну
руйнівну роль виконують сьогодні
заклади вищої освіти в нищенні навіть решток моралі та порядності,
які ще недавно були в сільському
соціумі?!
...Над освітнім простором моєї
юності й молодості університет
вивищувався своєрідною Джомолунгмою, вершиною, яка підкорялася тільки найпідготовленішим
випускникам школи. Багатьом доводилося двічі або й тричі вперто
завойовувати його прихильність
на вступних іспитах. Статус «випускник юридичного, медичного,
політехнічного чи педагогічного»
— це було як «штамп», котрим підтверджувалася певна таки висока
якість, добротна придатність людини до тих видів діяльності, які
потребували належної кваліфікації.
Була проста ієрархія: дуже добра
загальна середня освіта, завдяки
якій можна було вступити й успішно
продовжувати навчання в омріяному університеті; першокласна вища
освіта, яка є своєрідним «вступом
до кваліфікації»; спеціальність, яка
потребує високої кваліфікації, а заодно відкриває й серйозні перспективи професійного чи кар’єрного
зростання. І все.
Звісно, тоді діяв блат і траплялося, що «брали» за вступ. Наприклад,
коли в нас виявили, що медучилище перетворилося на заклад, у який
приймають за гроші, а не за знання,
то «фірму» одразу ж прикрили, а
багатьох її працівників закрили. До
буцегарні.
Тепер же саме «торгівля» — чи не
головне заняття дуже багатьох освітніх закладів. Ну людям же треба з
чогось жити. Ось вони й розбудову-

Від редакції:
Освіта є однією з ключових сфер
життя народу. Ще Арістотель колись сказав, що в хорошій державі
повинні добре вчити, лікувати та судити. Якщо трактувати ці дієслова в
широких сенсах, то дійсно розуміємо, що це ключові елементи державотворення.
Освіта повинна розкривати
творчі здібності людини та зберігати їх, формувати цілісний світогляд
та створювати всі передумови для
творення власної думки. Правдивою, базованої на законах логіки,
мисленні, а не спожитої із деградованого інформаційного простору.
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ють і всіляко підтримують для самих
себе необхідні «освітні середовища»,
практично паразитуючи на рештках
тих структур, які вже давно втратили своє задеклароване в статутах і
ліцензіях призначення. І мають на
це повне право! Як і той викладач,
котрий десь днями був виправданий
львівським судом на тій підставі, що
написання дипломної роботи для
свого студента (за відповідну плату)
— це такий собі «різновид» наукової
діяльності. А хто має право посягати
на наукову діяльність? За нашими
законами, це нікому не дозволено.
Безумовно, чим поширеніша така
«наукова діяльність» у найрізноманітніших її виявах, тим «університетськіша» (хай простить мені граматика рідної мови) наша освіта!
На місці теперішніх освітянських
стейкхолдерів годилося б перейматися не тим, що в освіті немає потужного лідера, здатного «до решти
оптимізувати освітню мережу» й
«привнести в освіту цінності». Цінності там є. Жаль, звісно, що «не ті»,
але… Як би ми не «поліпшували»

освітню систему, нічого не зміниться реально. Доки в нашій країні немає запиту на висококваліфіковану
працю в кожній із галузей, доти нікому ніякі університети як заклади
підготовки фахівців відповідного
рівня не потрібні. Доти замість колишніх джомолунгм потрібні «пасовища». Навіть не дуже високогірні.
Можна й зовсім долинисті. Аж до
болотистості. А щоб окремі путні
загальноосвітні школи не височіли над ними говерлами, засмикати
їх так потужно, щоби почувались
отим лошам із казки «Мудра дівчина»: готові були визнати «мамою»
навіть будь-якого «тата», аби тільки
перестали тягати врізнобіч…
Фото: Дзеркало Тижня
Автор: Михайло Девдера, учитель української
мови і літератури загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів села Качківка Ямпільського
району Вінницької області, вища
кваліфікаційна категорія, вчитель-методист,
нагороджений значком «Відмінник освіти»
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/
ukr/EDUCATION/tupishi-za-tebe-universitetipozakinchuvali-kudi-podilasja-elitna-osvita-vukrajini.html)

Це є передумовами формування
представників справжньої майбутньої еліти серед підростаючого покоління. І саме поява такої еліти є
передумовою як до першочергового збереження держави, так і до її
процвітання в майбутньому.
Руйнування системи освіти носить системний характер. Ті ляльководи, котрі його свідомо впроваджували руками корумпованих
та недолугих адміністраторів, вже
майже досягли своєї мети. Дана
стаття - опис реального стану речей від людини, котра все своє життя навчала дітей і виховала не одне
покоління своїх односельців.
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На асфальтування за рік було виділено близько 140 млрд грн, тобто
11% усіх видатків державного бюджету. Ця частка навіть більша за ті
суми, які за часів Януковича виділялися на утримання державних шахт.
Маржинальність цього бізнесу
на завищенні ціни асфальту становить від 20%. Такий відсоток досягається завдяки завищенню очікуваної вартості робіт та обмеженню
конкуренції на тендерах. Відтак,
потоки Укравтодору дозволяють
Володимиру Зеленському відмовитися від олігархічних грошей і здійснювати власну політику коштом
своєї політичної сили.
За консервативними підрахунками, утримання 200–250 народних
депутатів і топ-чиновників на рівні
від 20 до 50 тис. дол. на місяць може
коштувати від 1 млрд грн на рік. Це
становить менш як 1% від державних видатків на дороги.
Окрім цього, президент має особистий профіт від «Великого будівництва». ЗМІ та білборди уздовж доріг насичені рекламою того, що всі
ремонти автошляхів виконуються
за програмою президента «Велике будівництво», що очевидно має
впливати на його рейтинг. Відтак, 25
тисяч виборців підтримали петицію
щодо того, аби на білбордах була
фраза, що ці ремонти виконуються
«за кошти платників податків». Але
президент відповів, що цього не
робитиме. Натомість він доручив
уряду створити сайт про це будівництво і вже його рекламувати на
білбордах.
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вимогами, і через це закупівлю перенесли на січень.

країнці креативні в усьому, навіть у корупції. 2021-й був урожайним на схеми, і не тільки тому,
що відпрацьований на «Великому
будівництві» розпил державних
коштів було поширено на інші
сфери. Часом корупційна винахідливість наших співвітчизників
виходила за будь-які межі здорового глузду та Кримінального
кодексу. Ці історії до огиди вразили редакцію, але хіт-парад схем ми
складали, все ж таки відштовхуючись від обсягів матеріальних
втрат, яких вони завдають державі, відкушуючи то тут, то там
величезні шматки наших податків.

1. «Велике будівництво» для
президента та «слуг народу»
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5. Масштабування «Великого
будівництва» на аеропорти

«Схемна» дюжина
На чому держава втрачала
найбільші кошти у 2021-му
Хіт-парад корупційних оборудок року

Відразу
після
призначення
О.Кубракова міністром інфраструктури розпочалась атака на великий контракт із будівництва нового
аеродрому в Дніпрі. За часів Владислава Криклія відкриті торги за
участю майже десяти фірм виграла
компанія «Альтіс» за 4 млрд грн, що
було на 31% нижче від очікуваної
вартості. Однак за нового очільника Мінінфраструктури контракт
із нею розірвали та провели торги
наново, у яких уже брали участь
тільки два фаворити Укравтодору.
Тож контракт вартістю 5,6 млрд грн
зі знижкою лише 2% забрав «Онур»,
турецькі власники якого знайомі
із Володимиром Зеленським ще з
тих часів, коли він у складі «Кварталу-95» гастролював у турецькому
готелі «Онуру». При цьому ціни у
новому контракті виявилися значно вищими від ринкових, і це дає
змогу оцінити маржу нового підрядника на рівні 1,5 млрд грн.

ми Prozorro закупівлю послуг щодо тернативу Prozorro на будь-який
будівництва Великої кільцевої до- зручний для Банкової випадок.
роги довкола Києва. На приватному
В уряді закупівлю для Великої
майданчику «Плейтендер» уже ор- кільцевої назвали експерименталь- 6. Гральний рай без податків
ганізовано торги на першу ділянку ною, й «за результатами експериДавид Арахамія та Борис Баум
цієї дороги очікуваною вартістю 5,4 менту Укравтодор і Міністерство організували таку схему легалізамлрд грн між ковельською та жито- інфраструктури ініціюватимуть удо- ції казино, за якої держава взагалі
мирською трасами. Стартова ціна сконалення наявного інструмента- відмовилася до 2024 року контростановить понад 11 млн дол. за кі- рію системи Prozorro».
лювати обіг коштів у цій галузі з
лометр, що перевищує максимальЯк виглядатиме зміна Prozorro, допомогою спеціальної системи
ні ціни на будівництво доріг у США, ще вилами по воді писано. А ось те, онлайн-моніторингу ставок і виграКанаді, Німеччині та Китаї (дані що через майданчик «Плейтендер» шів. І це прогнозовано призвело до
«Центру
транспортних
провалу у зборі постратегій»). Загалом ціна
датків. У бюджет на
Зараз у гральних закладах за
будівництва всієї Великої
2021 рік закладали
цілковитої відсутності інформування отримання від «ігоркільцевої оцінюється у 85
млрд грн. Однак затверки» 7,8 млрд грн, але
податківців можна «вигравати» та
джений урядом Порядок
за
січень-листопад
легалізовувати будь-які суми
закупівлі не передбачає
одержали лише 1,3
жодних обмежень із підмлрд грн. Після цього
вищення ціни вже після укладення проведуть десятки мільярдів гри- нардепи зрозуміли, що грошей від
договорів за результатами торгів.
вень, — це факт. Який у подальшому казино держава не отримає, тож у
можна легко масштабувати на будь- бюджеті на 2022 рік запланували ще
3. Кишенькова альтернатива
які інші цікаві теми та протендерити менший дохід від грального бізнесу
їх на вже обкатаному майданчику. — лише 1,2 млрд грн. Таким чином,
державному Prozorro
А його співвласниками є колишній зараз у гральних закладах за цілРазом із тим ця закупівля — не зять Леоніда Черновецького В’я- ковитої відсутності інформування
просто спроба розпиляти купу гро- чеслав Супруненко та Антон При- податківців можна «вигравати» та
шей поза Prozorro. Укравтодор уже піченко, що має досвід керування легалізовувати будь-які суми.
так картелізував галузь, що його майданчиком «Смарттендер», на
тендери і в самому Prozorro не є якому за часів президентства Петра 7. Корява приватизація
зразком конкурентності та ефектив- Порошенка поза межами Prozorro від ФДМУ
ності. За словами засновниці «Ліги тендерився «Укроборонпром».
антитрасту» Агії Загребельської, це
Влада зірвала приватизацію
спроба створити кишенькову аль- 4. Масштабування «Великого
всіх(!) держпідприємств і залишила
2. Великий тіньовий розпил
їх під керівництвом малозрозумілих
будівництва» на
менеджерів від Фонду держмайна,
на Великій кільцевій
Загалом ціна будівництва
«Укрзалізницю»
що постійно генерують збитки для
всієї Великої кільцевої
Нового року асфальтне кеш
Перехід Олександра Кубрако- держави. Наприклад, слідством
флоу має вирости ще більше.
ва на Міністерство інфраструк- було встановлено, що посадові
оцінюється у 85 млрд грн
«Слуги народу» вивели із систетури прогнозовано призвів до особи «Харківобленерго» у змові з
переходу 6-мільярдного контр- приватними підприємцями влаштуакту на ремонт аеропорту «Дніпро» вали таку оборудку, де за прилададо фаворита Укравтодору. А в самій ми споживання електроенергії фікзалізниці відразу включили турбо- сувалося тільки 30% від фактично
режим і почали найбільший в істо- спожитої електроенергії. Лише за
рії України тендер на придбання па- цією схемою з обленерго вимивасажирських електричок на 32 млрд лося 30 млн грн на місяць.
Також ФДМУ провів продаж загрн.
Напередодні старту тендеру за- воду «Більшовик» у Києві в такий
лізничники уклали меморандум із спосіб, що його за 1,4 млрд грн вишвейцарським виробником «Штад- грала компанія, пов’язана з Василер» і сформували ціну закупівлі лем Хмельницьким. За повідомленна рівні 15 млн дол. за одиницю. нями ЗМІ, інші претенденти були
Це вдвічі дорожче, ніж «Штадлер» готові заплатити вдвічі більше, але
цієї осені продав електрички са- вони вирішили не потикатися на
мій Швейцарії (по 7,5 млн дол.). З торги, щоб не отримати квитка на
огляду на такий розмір контракту і війну із заздалегідь зрозумілим пегігантську очікувану маржу до спра- реможцем. За результатами сканви вирішив долучитися німецький далу, що вибухнув, голова ФДМУ
«Сіменс». Концерн почав завалюПродовження на стор. 27
вати «Укрзалізницю» питаннями та
Велике будівництво / Facebook
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Дмитро Сенниченко ще у листопаді написав заяву про звільнення,
але її й досі навіть не розглянули
у Верховній Раді. Натомість його
першого заступника Дениса Кудіна
перевели до Мінекономрозвитку,
а заступницею так і не звільненого
Сенниченка стала його особиста
помічниця Ольга Батова.

8. Повернення ЄДАПС
на паспорти та імпорт
електроенергії з Білорусі
Група ЄДАПС за часів Кучми—
Ющенка монополізувала виготовлення низки державних документів.
Дійшло до того, що єдапсівці навіть
запатентували вигляд паспорта для
українців. За часів Януковича їх вичавили зі схем, і от 2021 року вони
повернулися.
Державний поліграфкомбінат
«Україна» очолила Тетяна Бондаренко, яка, за даними ЗМІ, є подружкою топ-менеджерки ЄДАПС Іри-

ни Обиденко, що володіє часткою
у фірмі «Поллі-сервіс». Зазначена
фірма й постачає різни «запчастини» до документів, наприклад,
електронні чипи з антенами для
паспортів. І після цього призначення фірма «Поллі-сервіс» отримала
від комбінату «Україна» без жодних
тендерів підряди на 400 млн грн.
Ще один співвласник «Поллі-сервісу» араб Таріям Матар Мохамед засвітився у схемі поставки
електроенергії з Білорусі. Йому
належить фірма Vector Energy
Innovation FZCO, яка з листопада
виступала посередником між «Біленерго» та Україною. Зараз на цю
фірму записано компанію «Трейденергоресурс», яка із середини
грудня постачає до України близько 900 МВт•год. на добу, що фактично дорівнює потужності атомного
енергоблоку.

9. Олігархічні надприбутки

Ігор Коломойський отримав дешеву електроенергію від «Енергоатому», аби майнити біткоїни на Запорізькому заводі феросплавів. Рінат
Ахметов увесь рік одержував надприбутки завдяки саботажу «ресурсного» законопроєкту №5600 упродовж року, аж поки не впала ціна на
руду. Дмитро Фірташ отримав від
«Нафтогазу» контракт на поставку
газу населенню за «соціальною» ціною, однак не мав обмежень щодо
його постачання на власні хімкомбінати саме за низькою ціною.

10. Корупційні дискреції АМКУ

Найбільшим
розчаруванням
став Антимонопольний комітет
України. Згідно із законом це один із
найсильніших органів влади. І коли
його очолила подруга Зеленських,

здавалося, що орган отримав мандат на справжню демонополізацію
та деолігархізацію.
Проте вийшов пшик. АМКУ у
судах відбивається від звернень
споживачів, що потерпіли від зловживань енергомонополії Ахметова,
та щодо перевитрат бюджетних коштів дорожнім картелем. А замість
великої боротьби Ольга Піщанська
продукує справи проти ФОПів за
тендерні змови по шкільному харчуванню. Та вислуховує іноземних
послів, які розповідають про «касу»
на дозволах щодо концентрацій,
якими відає заступниця голови комітету Анжеліка Коноплянко.

11. ДІАМант для будівельної мафії

Команда Володимира Зеленського придумала елегантний спосіб боротьби із зловживаннями
забудовників. Півтора року тому законом припинили перевірки будівництва, за які відповідала історично
корумпована ДАБІ. Потім рік ство-

рювали новий орган — Державну
інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ), який відповідав би
лише за перевірки будівництв і не
відволікався б на дозвільні функції.
І от контролюючий орган ДІАМ за
три місяці провів лише 18(!) перевірок у відповідь на сотні звернень,
повідомив експерт Георгій Могильний. Тобто зі зловживаннями борються просто повним заплющуванням очей на зловживання.

У боротьбі з олігархами треба
спиратися на підприємців

Олігархономіка вже вичерпала свій
незначний ресурс і входить у фазу архаїчності,
неконкурентоспроможності і банкрутства
Дивлячись на телевізійні одкровення, я ловлю себе на думці, що нас
привели на гру спритних олігархічних наперсточників, які хочуть скинути діючого і вштовхнути на посаду
президента нового актора чи боксера (в запасі знаходиться Кличко-2),
якого як маріонетку будуть смикати
за мотузки відомі ляльководи. Усі фінансові барони (окрім, звичайно, Коломойського, що випав з їхньої гри)
зрозуміли, що чинний головнокомандувач не відповідає посадовим
вимогам, має свого власного патрона і до того ж став незговірливим з
небожителями. Вони і за нового глави держави осідлали економіко-політичного коня, у них високі прирости майна без модернізації своїх
підприємств та політичні впливи на
уряд і національних регуляторів. До
того ж донецький верховод поставив на коліна усю країну, встановивши захмарні ціни на свою продукцію
і захистивши у судах правомірність
різних Амстердамів+ і Роттердамів+.
Олігархічних магнатів також лякають непередбачувані рішення РНБОУ, яка починає замінювати правоохоронні органи. Здається, що вони
вже об’єдналися на цій платформі
проти Зеленського. До того ж закон
про деолігархізацію у тому вигляді,
що проголосований парламентом,
може негативно вплинути на фінансовий стан олігархічних холдингів,
які в більшості мають прострочені
борги, як в середині держави, так і за
кордоном. От чому вони й викинули
гору компромату на Слуг на своїх
каналах. Хоча загальний план ще не
прийнятий або ми його не знаємо,
Ахметов явно хоче бути лідером у
процесі політичного знищення Зеленського.

12. Мовчазний антикор

Жоден правоохоронний орган
на вищезазначені теми не реагував.
І якщо з підконтрольними Банковій
Службою безпеки України, Нацполіцією та Державним бюро розслідувань усе і так зрозуміло, то у Національного антикорупційного бюро
України є певна виправдувальна
обставина. У них немає адекватного
голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якого не можуть обрати вже півтора року через
саботаж із боку конкурсної комісії,
частина якої залежить від настрою
заступника голови офісу президента Олега Татарова та його боса Андрія Єрмака.
А замість голови САП є генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка на
справу щодо «Роттердам+» призначила прокурора Демківа. А він закрив справу про корупційну змову
топ-менеджерів ДТЕК і НКРЕКП часів Порошенка. І зараз разом з адвокатами Ахметова в суді доводить
своє бажання не доводити справи
до кінця.
Автор: Юрій Ніколов
Джерело: Дзеркало Тижня
(https://zn.ua/ukr/macrolevel/skhemnadjuzhina-na-chomu-derzhava-vtrachala-najbilshikoshti-u-2021-mu.html)
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Окрім того, також Ахметов і Пінчук очманіли від нахабних, наполегливих, нахрапистих пігмеїв (за
висловом О. де Бальзака) під куполом, які за два з половиною роки,
відведені їм, ще зможуть догори
дригом поставити нашу державу,
виконати програму «усе на продаж»
і познущатися над законодавством
і Конституцією. Виношуються також
плани пролонгування перебування нардепів при владі, що також
потрібно Зеленському. Думаю, що
у товаристві «зелених» йде пошук
правових підстав подовження термінів і для депутатів (впевнений, що
майже усі вони проголосують «за»), і
для президента.

Можна сказати, що перед нами
розгортається один з двох політичних устроїв: фінансові барони хочуть продовжити існування олігархічної «республіки» з маріонетковим
президентом (як зараз), а останній
хоче більше влади собі з придушенням опозиції, концентрацією у своїх
руках державно-монархічних функцій та подовженням строків владарювання. І при цьому чинний глава держави не може не розвалити
інститути держави та не обмежити
свободи громадян.
Політичний вплив і сила олігархів є слабшою, ніж була за Януковича і Порошенка. Прибрана імперія
Коломойського та й уся економіка,
завдяки їх пануванню, прискорено
розвалюється (і цей процес - об’єктивний). Тому продовження існування олігархічної республіки вкрай
проблематичне.
Ще раз стверджую, що олігархічна економіка вже вичерпала свій
незначний ресурс і входить у фазу
архаїчності, неконкурентоспроможності і банкрутства.
Подальше відновлення доходів
фінансових магнатів стане можливим
лише при новому витку зростання
цін на їх продукцію та наданню нових
пільг в оподаткуванні і банківському кредитуванні їх корпорацій. І ці
сприяння олігархам будуть зроблені
за рахунок зменшення ресурсів усієї
економіки. Тому у випадку перемоги
фінансових баронів у протистоянні з
Зеленським (і Коломойським) відбудеться нове занурення економіки у
безодню злиднів і деградації.
Отже, жодний з двох варіантів
розв’язання вузла політичного протистояння не допоможе відновити
демократичну державу та вивести
із провалля національну економіку. Президент або має розпустити
парламент, обрати новий, який буде
реальним представництвом народу,
і, паралельно, обмежити свій адміністративний вплив на усі гілки влади,
передавши контрольні функції Верховній Раді. Або сам має відійти від
влади самодержця, яку він запровадив, і запропонувати Верховній Раді
прийняти нові законодавчі акти, які
приведуть нас до реальної парламентської республіки.
На які політичні сили зможе спиратися український президент у процесі трансформування політичної
системи? На жаль, як і Кучма та Ющенко до нього, Зеленський не зрозумів,
що у боротьбі з олігархами треба
спиратися на підприємців. Олігархи
цілеспрямовано придушують своїх
економічних антиподів і політичних
опонентів з малого і середнього бізнесу. Нагадаю, що рушіями усіх демократичних революцій у світі були
саме підприємці. Тому останні лише
шкодять новітнім феодалам. Поки
що Зеленський продовжує політику
придушення МСБ. Якщо так продовжиться, то він і далі дрейфуватиме у
бік авторитаризму, а трансформації
відбудуться без нього.
Автор: Володимир ЛАНОВИЙ,
ексміністр економіки України
Джерело: День
(https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/u-borotbiz-oligarhamy-treba-spyratysya-na-pidpryyemciv)
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Юрій Ситник, Львів, архітектор,
письменник, блогер
На ваші прохання.
Отже, Казахстан. Погляд НЕексперта.
Площа 2,7 млн.км2 (Україна - 0,6 млн.км2
вкупі з Кримом і Л/ДНР). При цьому лише 18,7
млн. населення. Країна володіє дуже багатими
енергетичними та природними ресурсами,
зокрема найважливішими видами паливно-енергетичних і металевих корисних копалин.
Автентичне населення поділене на три етнотериторіальні родоплемінні об‘єднання,
так звані жузи: старший, середній і молодший.
Окрім жузової ієрархії, є родова аристократія
по чоловічій лінії: нащадки Чингісхана, соратників пророка Магомета (ходжа), а також ханської дружини (вояків). Перші два - це так звана «біла кістка», вищі за статусом від потомків
ханських дружинників.
Нурсултан Назарбаєв, який і понині фактично править країною, належить до одного з
родів старшого жуза, а його родина фактично
контролює всі головні галузі економіки, що,
звісно, не подобається транснаціональним
корпораціям.
Теперішній (традиційно призначений ЗМІ)
лідер казахської опозиції - аристократ, ходжа
Мухтар Аблязов, бізнесмен, банкір, а з квітня
1998 по жовтень 1999 року навіть був міністром енергетики, індустрії та торгівлі Казахстану. У 1999 році Аблязова звинувачують у
розкраданні коштів, перевищенні повноважень і створенні злочинного угруповання.
Взагалі у Казахстані мафія була тісно пов‘язана
зі структурою жузів і родів та, як це зображають у казахських фільмах, підпорядкована раді
старійшин. Але це було ще в 90-х. Нині вся світова мафія обслуговує великий капітал, тож,
думаю, Казахстан не виняток.
У 2002 році Аблязова посадили на 6 років, а
всі так звані міжнародні правозахисні організації (Human Rights Watch, Amnesty International
і т.д.) та Держдеп США засудили дії казахської
влади й оголосили Мухтара в’язнем совісті. До
згаданих інституцій доєднався Європарламент
й у травні 2003 року Аблязова звільнили. У листопада 2018 року Мухтара Аблязова засудили
до довічного ув’язнення за організацію вбивства. Звісно, що обвинувачений опозиціонер
вже давно перебуває закордоном, у Франції.
Ну, це принаймні не ТП (топ пані) Тіхановская
- казахам в опозиціонери призначили поважного ексбанкіра з родоводом.
Переважно московські ЗМІ стверджують,

ДУМКИ З СОЦМЕРЕЖ
що нинішні протести Аблязов готував з Києва,
а нещодавно цей лідер у прямому етері телеканала Ахметова заявив: «наша мета – повне
повалення режиму Нурсултана Назарбаєва».
Іншими словами - йдеться про перерозподіл
ринку вуглецевих, імовірно в інтересах Росії.
Проте, підозрюю, Казахстан почали активно
ділити, точнісінько так, як це нині відбувається
з Україною.
Вважати, що протести у Казахстані є народними і спричиненими підвищенням ціни
на газ, а також захоплюватися цим дійством,
можуть лише продвинуті “експерди” й “фанати
революцій”. Натомість люди мислячі намагаються розібратися - кому це все вигідно? До
прикладу, вчора Олександр Бахмацький слушно зауважив: «Минус 1 поставщик природного
газа, я про Казахстан если что. Вот это, блин,
шахматы».
Це прямий натяк на інтерес у нинішньому
протистоянні РФ, який має під собою економічне підґрунтя: ціна ф‘ючерсів на газ в Європі
відразу пішла догори.
Натомість пішов донизу біткойн, бо Казахстан є другим у світі продуцентом цієї криптовалюти. Але то ненадовго, бо у глобальному
казино не економіка впливає на вартість грошей, а обезцінені останні керують економічною, а відтак і політичною активністю. Тож на
тлі емоційних лохів, які лепечуть про народні
протести, ті, хто запланували теперішнє дійство, вже збагатилися на мільярди долярів.
Веселих свят, дорогі українці, і пам‘ятайте,
що навіть нинішнє хімічне мнєсо наступного
Різдва може бути предметом розкоші, як і решта продуктів харчування, бо на тлі ціни на газ
вже почали закриватись українські підприємства.

На знимці: російські війська заходять у Казахстан в рамках Організації договору про колективну безпеку, до якої входять РФ, Вірменія,
Білорусія, Казахстан, Киргизія і Таджикистан.

Ірина Магрицька, науковець,
дослідниця Голодомору, письменниця
Українські народні прокльони - можуть бути
актуальними у світлі сучасної політичної ситуації.
Шануй своє, рідне! (Зверніть увагу: немає жодного матюка!!!)
А бодай же вам жаба на ногу наступила.
А бодай тебе в жито головою.
А бодай тебе миші вбрикнули.
А бодай тебе чорти вхопили...
А бодай ти пропав зі своїми кіньми разом.
А добра б тобі не було.
А щоб тебе колька сколола...
А щоб тобі булька з носа вискочила...
А щоб в тебе пір’я в роті поросло...
А щоб вам пусто було...
А щоб ви згинули...
А щоб йому голова облізла...
А щоб твоєю мордою просо молотили ...
А щоб твоя дружинонька з кумом повелася...
А щоб тебе грім побив...
А щоб тебе злидні обсіли...
А щоб тебе Морана побила...
А щоб тебе муха вбрикнула...
А щоб тебе підняло та гепнуло (вертіло)...
А щоб ти луснув...
А щоб ти не діждав...
А щоб ти падло дристало та й дристало...
А щоб ти сказився!...
А щоб ти скис!
А щоб ти щастя не знав
А щоб тобі відмовили, як чогось попросиш...
А щоб тобі заціпило ...
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Сергій Чаплигін, Львів, філософ-консерватор

Чудо існує – просто ми в нього не віримо.
Як там казав маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері? – «Всі дорослі спочатку були дітьми, тільки
мало хто з них про це пам’ятає».

Галина Однорог, військовий волонтер
Всі роблять підсумки в кінці року. От і в мене є деякі підсумки, але дуже невтішні. «Допрацювалась» так, що змушена була поїхати на заробітки до Польші, про що ані трохи
не шкодую. І я не одна така, як виявилось. Тисячі українців
закрили свій бізнес і поїхали заробляти гроші. Тисячі наших дітей від 20 років заробляють гроші у Європі і відправляють батькам, щоб ті сплачували комунальні послуги!!!
Зараз порівнюю ціни в магазинах і я не розумію, чому
так! Майже усі продукти у сусідів дешевші - і та ж олія
соняшникова, і сири, і молочні продукти, і бакалія, і м’ясо. На 60-70 злотих я собі купувала на тиждень, на 500
гривень я собі не куплю на тиждень (ті ж самі продукти,
мова не йде про кашу і молоко, можна і на хлібі з водою
прожити), ну якщо тільки пані «перша леді» підкаже, де
скумбрію по 8 гривень за кілограм можна купувати, з задоволенням би придбала до новорічного столу.
Зараз я розумію тих українців, які повертаються до
дому і в них шок. В мене те саме. І одне бажання - поїхати
туди, де кращі умови для життя. Де в містах біля державних
установ ви не побачите автівки по 100 000 - 150 000 $, які
стоять у Києві. Де люди не живуть так, щоб прожиткового
мінімуму не вистачало на те, щоб сплатити комунальні послуги, де не можуть накласти штрафи на найбільшого забрудника країни, який отруює своїми заводами цілі міста,
де живуть сотні тисяч! Де на тебе дивляться, як на ідіотку,
коли ти запитуєш «а де води набрати для кави «, а поруч
кран з водою, бо вони не розуміють, як можна сплачувати за воду і окремо купувати воду для їжі. Де ....., ще багато
можна порівнювати, де просто кращі умови життя.
От такі невеселі в мене думки на при кінці року. І розумію, що жодних змін найближчим часом в нас не буде.
Тож котиться країна далі і що буде, то буде.
Буду прикрашати квартиру до Нового року.
Хороших свят та гарного настрою усім!
Може колись і в нас відбудуться справжні зміни, треба вірити і діяти!

А щоб тобі курка на ногу наступила ...
А щоб тобі повилазило.
А щоб тобі рачки лазити...
А щоб тобі чорне було...
А щоб швидкою Настею тут тебе зносило...
А щоби нижче пояса зціпило за пупа...
А щоби пуп той вилисів, як від маку ступа...
Арештантська душа...
Батькові своєму лисому розкажи.
Бісова душа...
Бісова ковінька...
Бісовий син...
Бодай вам руки покорчило/Щоб тобі руки посудомило.
Бодай тебе трясця взяла.
Бодай ти вдавився.
Бодай ти галушки не проковтнув.
Буде тобі сто чортів та й сіра свита.
Будеш пам’ятати мене до нових віників.
Відвідаєш макогона...

Вражий син...
Вражі діти...
Дам по макітрі...
Де його чорти понесли?
Дідька лисого...
Дідько б його взяв (вхопив)!
Дурний тебе піп хрестив...
Дурний як ціп...
За патли та в пику (потилицю)...
Зацідить в зуби...
Знатимеш, почому фунт лиха.
Іди до бісової матері...
Кров би тебе нагла заллєла!...
Матері твоїй ковінька...
Матері твоїй хиря...
Морда — хоч пацюків бий...
Най би тебе пранці з’їли...
Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?
Подла душа...
Подлого сина (дочки) робота.
Подлого стерва робота.
Подлої матері син—
Сіль тобі в око.
Скатертю доріжка!
Стара кляча...
Сто чортів в печінку...
Ти нечиста сило...
Тиць моя радість...
Трясьця твоїй матері.
Тю (тьху), на тебе!
Хай вам грець...
Чого балухи вилупив?
Чого шкіришся?
Щоб тобі язик руба став.
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грудні й на початку січня
триває щорічний марафон
прогнозів. Багато передбачень
на-гора видають експерти різного рівня фаховості, окремі
інститути, політики та, звісно,
астрологи. Усьому сприяє давнє бажання керівників медіа
збільшити перегляди завдяки
тривожним матеріалам і заголовкам з елементами містики.

ПОЛІТИКА

Час для дива

Чому улюблені прийоми чинної влади –
відкладання рішень і часта зміна кадрів –
більше не дадуть їй потрібного результату?

Серед прогнозів трапляються
вдалі, фахові й аргументовані. А є
повний непотріб. Щоб зрозуміти це
(і, звісно, трохи розважитися), у грудні та січні варто почитати прогнози
не на майбутній рік, а ті, які пропонували на рік, що минає. Тут слід зауважити, що з розширенням доступу
населення до інтернету, де доволі
важко повністю видалити інформацію, рівень сенсаційності заяв оракулів суттєво знизився. «Сатурн із Меркурієм у тіні Венери» дедалі частіше
сприяє або заважає не комусь конкретному, а радше чомусь абстрактному. Водночас дата наступних виборів досі перебуває в темній зоні й імперативного мандата, який не нинішній владі, то може вийти, що
майбутнього, а тому передвиборчі дає обраним за списками нардепам вибори в парламент варто проводити наприкінці 2024-го. Ідеться не
штаби ще не платять за точні про- змоги змінювати фракцію.
Настане ясність і з черговими ви- лише про додатковий рік роботи
гнози у стилі «жінка (гетьман, актор,
розумна людина, потрібне вставити) борами. І Володимир Зеленський, чинного скликання Ради. Як зазнаприйде до влади, й настане 500 ро- і «Слуга народу» досі очолюють чив заступник директора соціолоків щастя». Якщо не братися за такі списки вподобань громадян. Однак гічної служби Центру Разумкова
надзавдання для прогнозиста, то їхні результати навіть близько не Михайло Міщенко під час презензагальний перелік нагальних питань ті, що були у 2019-му. Це ставить на тації результатів підсумкового довнутрішньої політики визначити порядок денний влади суто техно- слідження громадської думки, редоволі неважко. Щодо них точити- логічне питання: як провести май- зультат виборів президента істотно
муться сварки й суперечки, а також бутні вибори так, щоб витиснути з впливає на вподобання виборців
під час голосування на парламентплестимуть інтриги зацікавлені осо- них найбільше?
Перша складова відповіді сто- ських. Тому проведення спочатку
би. І передбачити наслідки всіх цих
дій значно складніше. Однак коли сується виборчої системи. Нині Ви- президентських перегонів, а вже
ще це спробувати зробити, як не в борчий кодекс передбачає систему потім парламентських вигідне майз відкритими списками і прив’язкою бутньому переможцю в боротьбі
час зимових свят?
Першу й ключову тему наступно- до округів. Зараз це дало б «Слу- за штандарт із тризубом. Останню
го року вже побіжно згадано навіть зі народу» вже згадані 114 нарде- крапку в тлумаченні законів має
у цьому тексті. Йдеться про терміни пів замість 200, які нині голосують поставити Конституційний Суд. Але
проведення найближчих виборів. більш-менш злагоджено. Напри- є й другий варіант. Проведення доЗважаючи на те, що в Україні зага- кінці грудня глава фракції «Слуга строкових президентських виборів
лом усталена звичка жити від кам- народу» Давид Арахамія припустив разом із черговими парламентськипанії до кампанії, це питання впли- можливість повернутися до мажо- ми у 2023-му. Тут є інший нюанс.
ватиме на решту. У 2022-му нарешті ритарної системи. Неважко зрозу- Якщо Володимир Зеленський піде
настане ясність. Навесні знову про- міти, навіщо це було б владі. Рей- на такий крок, то за чинним Виборгнозуватимуть близькі позачергові тинг партії на виборах за списками чим кодексом він не матиме права
вибори в парламент. Як і в попе- – приблизно 20%, натомість мажо- висуватися. Щоправда, змінити Виредні кілька років, для реалізації та- ритарники під її брендом змогли борчий кодекс легше, ніж Констиких прогнозів передумов небагато. виграти проміжні вибори в округах туцію. Який із цих варіантів реалізують – стане ясно
Ключова причина така
вже цьогоріч.
сама, як і раніше: переПрийдешній рік точно поставить крапку
Дві побічні теми,
можця на таких вибов питанні, за якою системою відбудуться
які, проте, прямо
рах не буде. Опублікомайбутні парламентські вибори
пов’язані з майбутване наприкінці грудня
німи виборами, –
традиційне дослідження Фонду «Демократичні ініціати- у 2021-му з результатами у понад це антиолігархічний похід влади та
ви» імені Ілька Кучеріва та Центру 40% і понад 60%. Прийдешній рік її намагання когось таки «посадити»,
Разумкова про політичні підсумки точно поставить крапку в питан- як обіцяли у 2019-му. Антиолігархічроку містить моделювання розпо- ні, за якою системою відбудуться ний похід вилився в медіавійну з
ділу місць у Раді на основі нинішніх майбутні парламентські вибори. На Рінатом Ахметовим, результат якої
рейтингів. Якби вибори відбулись у повне повернення до мажоритарки також буде оприявнено цього року.
грудні, то до парламенту потрапили навряд варто чекати, однак якийсь Ризикну спрогнозувати, що протиб сім політсил, під прапорами яких середній варіант можуть спро- стояння з Ахметовим виллється в
перебувало б від 37 до 114 багнетів. бувати реалізувати. Наприклад, ситуативне перемир’я, коли критиУ переліку – ОПЗЖ та «Наші», «Бать- зменшити розміри округів за умов ки особисто Зеленського на телеківщина» й віртуальна «Розумна формального збереження пропор- каналах олігарха поменшає, а приполітика» ексспікера нинішнього ційної системи з відкритими спис- сутність в ефірах його політичних
скликання, «Європейська солідар- ками. Своєрідна «мажоритарна без опонентів залишиться на високому
рівні. Влада й далі намагатиметься
ність» і «Слуга народу» та загадкова самовисуванців».
Друга складова відповіді поля- сколотити щось на кшталт власної
«Сила і честь» Ігоря Смешка. Для
формування коаліції за таких умов гає у визначенні дати наступних медіаімперії. Скандал з переформапотрібно мінімум троє учасників. чергових виборів. Цю історію роз- туванням каналу «Рада» й купівля
Скласти з цієї купи дієве об’єднан- кручують уже щонайменше пів «4 каналу» депутатом від СН наприня – майже неймовірне завдання. року. Суть її проста. Якщо читати кінці грудня підтверджують таке
Тож владі вибори не потрібні, бо законодавство не як юрист, а як бажання. Результат буде не таким,
вона точно програє, а опозиції – бо звичайний громадянин з базовими як очікують на Банковій. Дієвість
не виграє. Єдине, що може суттєво знаннями арифметики, то виходить, інформаційного мовлення в Україні
зіграти на користь дострокових ви- що вибори в парламент мають від- давно переоцінено.
Головним претендентом на «поборів, – повний розпад монобіль- бутися наприкінці 2023-го, а прешості. Однак і тут є резерв у вигляді зидентські – навесні 2024 року. Але садку» став попередник Зеленськоможливої коаліції залишків «Слуги якщо читати ці самі норми як юрист, го Петро Порошенко. Можна переднароду» з мажоритарними групами якого ще й найняла певна група в бачити, що цей сюжет триватиме
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впродовж усього 2022-го. Якість доказової бази в оприлюдненій підозрі експрезиденту залишає бажати
кращого. Хоча в прокуратурі на це
скажуть, що не зобов’язані деталізувати докази до оголошення обвинувального акту. Хоч би чим завершилася ця історія (а попередній
досвід наводить на думку, що вона
не завершиться нічим, окрім галасу
в ЗМІ та соцмережах), навряд це стане корисним чинній владі. І проблема тут не в опонентах, а в ній самій.
Одразу кілька сюжетів наприкінці
минулого року продемонстрували
дуже тривожні тенденції. Почалося
все з історії в Укрексімбанку, коли в
журналістів програми «Схеми» відібрали записи, бо керівнику установи не сподобалися запитання. Продовжилося з уже ексзаступником
міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який нахамив правоохоронцям на Донбасі, бо вони
його не впізнали. Третім став нардеп
СН Микола Галушко, який облаяв
патрульних у столиці, які зупинили
його автомобіль для перевірки. Усі
ці історії зводяться до двох ключових проблем: по-перше, влада на
середньому рівні починає відчувати
свою безкарність, а тому інциденти
виникатимуть і далі. По-друге, недоторкані у владі нівелюють ефект від
можливих «посадок» опонентів. Суспільство не бачить серйозного покарання представників самої чинної
влади, тому починає розглядати інші
справи як політичну розправу. Також
саме така тенденція нівелює ефект
від одного з улюблених прийомів
чинної влади: зміни облич міністрів
або інших очільників відомств. Можна ще сотню разів звільнити умовного міністра економіки, але всі вже
зрозуміли, що рішення ухвалюють в
інших місцях. Там дійові особи давно
залишаються незмінними.
Другий улюблений прийом влади – відкладати важливі рішення,
які призведуть до неодмінного конфлікту з певною групою. Чудовий
приклад – реформа правоохоронної системи. Президент Володимир
Зеленський обіцяв західним партнерам істотні зміни. Хоч і з великим
скрипом, у Раді ухвалили необхідні
закони. Однак конкурс на посаду
керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури показав, що
коли відкладати далі більше не можна, рішення просто саботують. Це
вже спричинило негативну реакцію
західних посольств і громадськості
всередині країни. На черзі обрання
нового керівництва судової влади – і там процес не буде легшим.
Радше складнішим. І аргументів для
подальшого відтермінування вже
немає. Від того, яке рішення ухвалять в Офісі президента, багато в
чому залежатимуть перспективи
цієї влади як такої. Нарешті, ще одна
проблема влади, яку їй доведеться
якось розв’язати у 2022-му, – відсутність гучних історій успіху. До «Великого будівництва» всі вже звикли,
30-ліття Незалежності, коли можна
показати яскраве шоу, минуло. Великих міжнародних перемог на рівні отримання безвізу з ЄС чи Томосу
для Православної церкви України
також не проглядається. Тому одне
з ключових питань 2022-го – чи
зможе нинішня влада чимось здивувати? Саме приємно здивувати.
Підстав для оптимізму тут небагато.
Фото: Український Тиждень
Автор: Андрій Голуб
Джерело: Український Тиждень
(https://tyzhden.ua/Politics/254035)
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Продовження.
Початок в попередньому номері
У мене є одне припущення: начальник ГУР МО має такий сумний
вигляд, бо за тиждень до того, 30
липня 2021 року, приблизно опівдні,
до сільради села Мазурівка вінницької області завітав втомлений і босий, в одному спідньому, колишній
суддя Микола Чаус, «репатріацією»
якого на Батьківщину займались підлеглі Буданова. Люди брешуть, що,
начебто, не виключався запасний
варіант фізичної ліквідації «ворога
народу» Чауса в «полоні» на секретній базі ГУР МО, але Буданов, начебто, не зміг, виявив малодушність, не
наважився віддати наказ.
Чаус поки що мовчить, але кількість осіб, утаємничених в обставини
перебування Чауса у полоні зростає.
Коли вони всі почнуть говорити, то у
Буданова буде невелика альтернатива: застрелитись, чи стрибнути з отого маяку, або зникнути у невідомому
напрямку…
Здавалося б, стільки пригод на
одну голову. Чи не забагато? Ні!
Все вищевикладене було тільки
преамбулою більш серйозних випробувань, які незабаром випадуть
на долю Кирила Буданова.
Батько-засновник ЦРУ Аллен
Даллес зазначав у своїй хрестоматійній книзі «Мистецтво розвідки»,
що дуже часто найвидатніші розвідники та їх розвідувальні мережі,
наприклад, група Ріхард Зорге, були
викриті через увагу, яку вони до
себе привернули внаслідок випадку.
У нелегальній розвідці випадок – це
страшна річ, бо коли контррозвідка
почне прискіпуватись, то жодна легенда, жодні документи прикриття
не витримають перевірки…
14 грудня 2021 року, у день виходу нашої першої публікації про Острів та його мешканців «Пороблено
на вулиці Електриків, 33», начальник
ГУР МО Кирило Буданов вирішив
сам собі нарахувати й виплатити
грошову допомогу на оздоровлення у розмірі 134606,00 гривень. Це
дуже правильне та своєчасне рішення. Бо життя виглядає таким чином,
що Буданову доведеться дуже серйозно «поправляти» своє здоров’я,
і одною пляшкою тут не обійдешся.
Скільки мотузці не витися, а кінець
все одмінно настане.
Багато пригод і випробувань пройшов начальник ГУР МО за останні 5
років, і тільки зараз, з усією приреченістю, він може сам собі зізнатись:
«This is the End, my friend!» (c) Фініш.
Кінець. Фініта ля комедія.
Днями відбулась сенсаційна подія. Ні, я не про пікантні натяки на
те, що колишній заступник міністра
МВС Олександр Гогілашвілі з дружиною та чинний начальник ГУР МО
Кирило Буданов з дружиною разом
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Помилка Резидента

співмешкають у будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Хотів, вулиця
Яблунева, будинок 16.
По-перше, не бачу нічого поганого у тому, що названі особи свідомо
підтримують свій проєвропейський
вибір і вирішили жити шведською
сім’єю. Це, звісно, не група АВВА, але
вони теж на шляху до Європи. Ви оту
Маріанну Буданову бачили?

Маріанна Буданова

Це вона ще пофарбована й
заштукатурена. А що як її зранку
побачити без макіяжу? Ви думаєте, чого Кирило Олексійович
прикладається до пляшки, їздить
п’яним за кермом?
Якщо після Маріанни Олександрівни уважніше придивитись до Олександра Генріховича, то він вже не здаватиметься
таким брутальним. Колишній
заступник міністра внутрішніх
справ може бути цілком ніжним
і лагідним, і навіть вміє куховарити.
Цілком можливо, що Кирилу
Буданову було би краще після
цього просто замовкнути. Краще назавжди. Зашити собі рота.
Заклеїти суперклеєм. Але він вирішив у всьому зізнатись під час
начебто «інтерв’ю», яке більше схоже на його допит:
Походження цього відео досі не
отримало свого пояснення, але дуже
схоже на інтер’єр, де на запитання
журналістки видання «Бабель» відповідав його співмешканець Олександр Гогілашвілі.
Те, що відбулося, зовсім не побутовий факт співмешкання кількох
чоловіків в одному будинку. Треба називати речі
своїми іменами: внаслідок
випадку було встановлено,
що неофіційна помічниця
№1 президента Марія Левченко, тобто особа, що de
facto обізнана про найвищі секрети нашої держави
без жодного допуску до
державної таємниці, та на-

чальник ГУР МО Кирило Буданов,
носій секретної інформації рівня
«особливої важливості», оселилися
в конспіративному будинку, утримувачем якого є малозрозумілий наркозалежний (у минулому?) громадянин Росії Олександр Гогілашвілі,
який під документами прикриття (з
липовим дипломом про вищу освіту
і без допуску до державної таємниці) був працевлаштований на посаду заступника міністра МВС, тоді як
власниками цього конспіративного
будинку є… подружжя російських
розвідників-нелегалів В’ячеслава та
Діани Стрелковських!
Баби на лавках, які професійно
усе життя грають у «Спортлото», допомогли мені підібрати «виграшні»
комбінації цифр на офіційному сайті
Федеральної податкової служби РФ,
де усі бажаючи можуть перевірити
свої власні індивідуальні податкові номери платників податків у Росії. Будь-ласка, оце чинні реквізити
паспорта громадянина РФ та індивідуального податкового номеру РФ

нашого нещодавнього заступника
міністра МВС Олександра Гогілашвілі:
Тепер перейдемо до «негарного» будинку. Згідно з офіційною декларацією Олександра Гогілашвілі,
1 червня 2020 року подружжя Гогілашвілі оселилося в будинку загальною площею 117,6кв.м., який
його жінка Марія Левченко начебто

орендує у ФОП Винокурової Алли
Олександрівни, ідентифікаційний
код 3120413586. У цій інформації немає нічого цікавого за виключенням
того, що рідна сестра орендодавця
– Вінокурова Ірина Олександрівна –
минулого року звільнилась з посади
головного спеціаліста Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань, де працювала з 2018 року.
Реальним власником житло-
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вого будинку з надвірними будівлями та спорудами загальною
площею 350,7кв.м., житловою площею 117,6кв.м., за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Хотів, вулиця
Яблунева, 16, а також земельної
ділянки під ним кадастровий номер: 3222487201:01:010:0005 площею 0,0745 га, є Стрелковська
Діана Валеріївна, громадянка України, 02.07.1984 року народження,
РНОКПП 3086418526, начебто прописана за адресою: 03061, місто Київ,
вул. Героїв Севастополя, будинок 29,
квартира 59.

Діана Стрелковська

Власником цього будинку вона
стала нещодавно – за кілька місяців до того, як у ньому було вирішено розмістити подружжя Гогілашвілі. Договір купівлі-продажу
було посвідчено 19.02.2020 приватним нотаріусом Хоменко Т.Л.
Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської
області. Але до цього справжнім
власником цього помешкання був
її чоловік – Стрелковський В’ячеслав Борисович, громадянин України, 11.09.1975 року народження,
РНОКПП 2764711217, начебто
прописаного за адресою: 03069,
місто Київ, вул. Заломова, будинок
2, квартира 64, з яким Діана Валеріївна досі перебуває у законному
шлюбі.

В’ячеслав Стрелковський

У прискіпливих читачів може
виникнути запитання: себто як перебуває у законному
шлюбі, якщо Рішенням
від 14 жовтня 2014 року
Солом’янського районного суду м. Києва у справі №760/16385/14-ц вони
були розлучені? Одинадцять років подружнього
життя, четверо дітей…
Так, згідно з українськими
документами
вони, начебто, розлучені.
В’ячеслав Борисович
навіть у цілях конспірації
вступив у новий шлюб,
зареєстрований 9 жовтня 2015 року відділом
державної реєстрації актів цивільного стану Печерського
районного управління юстиції у м.
Києві, актовий запис № 2378, з такою
собі Стрелковською Вікторією Миколаївною, та навіть зробив їй дитину.
Тільки цей шлюб тривав недовго: 4
червня 2018 року Ірпінський міський суд Київської області Рішенням
у справі №367/7688/17 їх вже розлучив.
Продовження на стор. 31
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Водночас, насправді, подружжя
Стрелковських веде подвійне життя
і має подвійні документи. Це тільки
про людське око В’ячеслав Стрелковський вважається громадянином
України. У дійсності обидва – громадяни Російської Федерації та досі перебувають у Росії в законному шлюбі!
Баби на лавках, ті, що майстри
гри у «Спортлото», допомогли мені
підібрати «виграшні» комбінації
цифр на сайті Федеральної податкової служби РФ. І ось що з’ясувалося:
В’ячеслав Стрелковський та Діана
Стрелковська мають чинні російські
паспорти та індивідуальні податкові
коди платників податків! Будь-ласка,
оце чинні реквізити паспорта громадянина РФ та індивідуального податкового номеру РФ Діани Стрелковської:
А оце – чинні реквізити
паспорта громадянина РФ
та індивідуального податкового номеру РФ її чоловіка
В’ячеслава Стрелковського:
Зверніть увагу: обидва
отримали паспорт громадянина РФ в один день –
07.07.2015 року, однієї серії,
номера яких відрізняються
на одну цифру! У Стрелковського паспорт громадянина РФ серія 3914 №
896756 від 07.07.2015, тоді
як у Стрелковської паспорт
громадянина РФ серія 3914
№ 896757 від 07.07.2015.
Водночас, нагадаю, згідно з
українськими документами,
вони 14.10.2014 були розлучені! Але це тільки початок.
Тримайтесь далі.

Все почалося із того, що
27 січня 2014 року, коли в
Києві вирував Майдан, Діана
Стрелковська дуже обачливо стала власником земельної ділянки кадастровий номер: 0111946800:01:003:0646
площею 0,048га для будівництва й обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за
адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт.
Гурзуф, вулиця Ялтинська.
У наступному Діана Стрелковська набула у власність
житловий будинок за адресою: Автономна Республіка
Крим, м. Ялта, смт. Гурзуф,
вулиця Ялтинська, будинок
34 літ.А. Чому це дуже важливо? Баби на лавках підказали мені, як правильно користуватись пошуковою системою
Google, який має додаткові приховані можливості.
У результаті відкрилась наступна
картина. Обидва – і В’ячеслав Стрелковський, і його законна дружина
Діана Стрелковська, у Росії діяли
спільно та узгоджено. Обидва пройшли натуралізацію та 07.07.2015
отримали паспорти у «Відділі УФМС
Росії в Республіки Крим у Київському
районі м. Сімферополя». При цьому і
В’ячеслав Борисович, і Діана Валеріївна власноруч вказали один одного
в якості чоловіка і жінки.
До речі, обидва були прописані
02.11.2015 (тобто, вже після нового
одруження Стрелковського у Києві !)
в Криму, у Ялті, за адресою: м. Ялта,
вулиця Ялтинська, будинок 34 – який
належить Діані Стрелковській.

Більш того, в наступному, обидва,
діючи так само спільно та узгоджено,
не зважаючи на те, що у В’ячеслава
Стрелковського в Киві, начебто, інша
родина, отримали 16 березня 2018
року паспорти громадян РФ для
виїзду за кордон: паспорт Серія 75
№ 7227415 був виданий Стрелковському В’ячеславу Борисовичу, тоді,
як паспорт Серія 75 № 7227465 був
виданий Стрелковській Діані Валеріївні. Обидва – видані в один день одним органом МВС №77214 у Москві.
І ось у будинку, який був придбаний і обладнаний громадянами
Росії, що виконують явно непрості
завдання на території України, стали
спільно проживати Марія Левченко,
яка знає все, що відбувається в кабінеті президента України, Олександр
Гогілашвілі, який знає все, що відбувається в МВС України, Держприкордонній службі та Національній
поліції України, і керівник воєнної
розвідки України Кирило Буданов,
який знає все, що відбувається в ГУР
МО, Міністерстві оборони України
та військові контррозвідці. Уявляєте,
які розмови вони ведуть за вечірнім
чаєм? Також нескладно уявити, які
розмови Буданов веде по захищеній
лінії спеціального зв’язку, що заведена в його оселю. От тільки незрозуміло, навіщо цю лінію захищати,
якщо Буданов, поселяючись у будинку, навіть не здогадався перевірити
приміщення на наявність засобів
негласного зняття інформації?
З чим ми Кирила Олексійовича й
вітаємо, бажаючи йому успішно поправити своє здоров’я.
Автор: Анатолій Новосельцев
Джерело: Насправді.Тудей (https://naspravdi.
today/uk/2021/12/20/pomylka-rezydenta/)

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.
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Антоніна Денисюк:

«У всьому, що я роблю, мені хочеться бачити
і чути поему портретів нашого світу»
Слава Степчук, Львів
Спеціально для “Час і Події”
«Треба мати силу, щоб у нашому
світі бачити метаморфози речей,
що оточують нас щодня, де глибинною структурою та основою
є Безмежність Безперервного
Ряду. Безперервний Ряд – це
вирішення і розуміння простору, що як ритм існує всередині
нас, і це простір, котрий нас оточує», – каже Антоніна Денисюк.
Мисткиня, авторка живопису, організаторка перформансів та багатьох мистецьких проєктів, зокрема
міжнародного мистецького симпозіуму DE NOVO. Антоніна – володарка
численних престижних міжнародних премій та відзнак – однією з перших серед українських художників
«засвітилась» у Європі. Наша розмова з Антоніною Денисюк та її донькою Ханною Гуменюк – успішною
артдилеркою, кураторкою.
– Антоніно, розпочнемо з вашої крайньої виставки «Накреслені дні», що відбулась у галереї
«Дзига» (Львів) і була дуже глибокою за концепцією та вельми
вражаючою візуально. Це серія
до теми «Безперервний ряд», над
якою ви працюєте тривалий час?
Антоніна: Так, цикл робіт «Безперервний Ряд» я створюю майже
впродовж сорока років. З темою
безперервності спілкуюся дуже інтенсивно. Ці праці є своєрідними носіями мого філософського бачення
світу. На сьогодні слова та поняття
«матриця», «бінарний код» вже настільки органічно увійшли в нашу
свідомість, що ми не можемо відокремити ці філософсько-математичні терміни від нашого існування.
Коли у вісімдесятих я тільки починала свій шлях у мистецтві, такі винаходи творчої свідомості піддавалися анафемі та гонінню. У виставці
«Накреслені Дні» я продовжую мій
пошук.
– Де та відправна точка, з якої
ви можете сказати, що це та Антоніна Денисюк, яку ми знаємо
сьогодні? Як трансформувався
ваш стиль?
Антоніна: Я виросла в родині інженерів, де ніхто ніколи не малював.
Це не означає, що мама й тато не
були творчими людьми. Мій батько,

Денисюк Юрій, був інженером-будівельником. Він займався реставраційними роботами у центрі міста. До
діапазону його праці входила реставрація австрійських та польських
будинків кінця 19-початку 20 ст. Мені
часто перед школою доводилося разом з батьком обходити будівельні
майданчики, спостерігати за ходом
виконаних робіт. Як правило, всередині будинків залишалися тільки основи, в котрих укріплювалися сходи,
перекриття. Цей виробничий процес наповнення і проявлення форм
завжди захоплював мене. Простір,
його вібрування та насичення за допомогою ліній, мені хотілося зрозуміти звучання простору.
Скільки себе пам’ятаю, дослівно
стільки часу я малюю. Деколи у мене
виникає враження, що я вже з пензлем та олівцем народилася.
Вступала чотири роки поспіль у
ЛДІПДМ (Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва), та тільки на четвертий
рік вдалося подолати цей Рубікон.
Спрацював випадок. Під час огляду
робіт вступників прийшов з візитом
ректор Ігор Середюк. Побачивши
мій живопис мастихіном, професор
Середюк сказав: «Цю дівчину треба
брати». І мене взяли на перший курс
факультету «Інтер’єр та Обладнання». То був 1983 рік, і вже тоді моє бачення, як художниці, було достатньо
сформованим.
– Потім ви певний час працювали у Херсоні, навіть створили
там мистецьке об’єднання. Це,
очевидно, теж були нелегкі часи?
Антоніна: Так, після закінчення
академії я попросила особистого
розподілу на працю у Херсон. Тоді
мені всі дорікали, мовляв, як я –
львів’янка, хочу кудись виїжджати?!
У мене була малесенька дитина на
руках, мама та бабця. Мені не було
куди влаштуватися на роботу, мамі
не виплачували зарплату, а в бабці
була злиденна пенсія. Я не мала плечей, як то кажуть, котрі б дали мені
роботу. Треба було думати, як виживати, а в Херсоні був попит на молодих спеціалістів з інтер’єру. Я вдячна
місту Херсон до сьогоднішнього дня.
Мені надали майстерню. Я, нарешті,
змогла купити фарби і малювати.
У Херсоні я створила мистецьке
об’єднання «Скіфська Баба» і разом

«Накреслені дні»,
графіка на папері, туш, 100 см х 70 см. 2021

з іншими художниками нам вдалося зробити кілька виставок. Деякі з
них відбулися у Картинній Галереї
Львова, у виставковому залі (тепер
Музей Пінзеля). Мені пощастило,
оскільки Борис Григорович Возницький дуже полюбив мої проєкти і з задоволенням давав мені
можливість виставляти свої роботи. Так почалася наша багаторічна
дружба.
– Водночас у Львові у вас було
богемне товариство і все-таки
можливість, скажімо так, самопросвітництва існувала.
Антоніна: У загальноосвітній
школі та в академії я навчалася з
багатьма цікавими особистостями.
Приблизно з 1985 року долучилася до інтелектуального львівського середовища Олександра Корольова. Олександр був бібліофілом,
меломаном, мистецтвознавцем,
філософом та за професією – медиком. Кількість книжок у бібліотеці
Олександра була неймовірною, тільки 10 000 з них були тими, що взаємозамінювалися, я вже не кажу про
постійні нові надходження книжок
про мистецтво. Треба розуміти, що
навколо панувало відчуття повного
інтелектуального голоду та задухи.
Вся інформація сприймалася поміж
рядків, все піддавалося нещадній
цензурі. Якщо якісь цікаві книжки
потрапляли до рук, це було величезна удача. Вже не кажу про те, що не
було жодної можливості виставити
свої твори.
На щастя, почалися проблискові
мінімальні політичні відлиги і крізь
завісу тоталітарності пробивалися
перші привезені виставки. Яніс Кунеліс, Йозеф Бойс, Роберт Раушенберг, «Група Зеро», «Нові Дикі» та
багато інших привезених шедеврів
мені пощастило побачити наживо. У
мене з’явилися ґрунтовні рисункові
твори. Але виставляти я їх продовжувала у тих самих квартирних виставках, для кола друзів. Впала Залізна завіса, Берлінська стіна і Україна
отримала незалежність.
– Ваша творчість дуже різна,
але мені насамперед асоціюється
з лініями.
Антоніна: Я детальніше зупинюся на моїй авторській техніці, котра
є моїм винаходом. Це дуже висока
дисципліна. Я обрала це тому, що
для мене це було просто. Папір і туш,
що може бути дешевше? Ні перед
ким не треба було принижуватися,
щоб дістати дорогоцінні фарби і полотно. Я стала вільною перед матеріалом, з котрим працюю. Тільки я та
аркуш паперу. Мінімалістичні матеріали, і водночас настільки багаті за
висловленням. Туш, перо, рейсфедер, лінійка і папір – це моя армія та
арсенал. Власне цими інструментами я висловлюю мою позицію. Лінію
може намалювати кожна людина, і
це зрозуміло. Та в мене на одній роботі свідками часу повстають до 15
км ліній. Це марафон структуралістичних перетинів, це все одно, що
обійти земну кулю, креслячи лінію.
Можна сказати, що лінія є продовженням мене, нас, часу. Цей лінійний стан є для мене органічним
абстрактним кроком. До речі, одна з
моїх перших рисункових серій сфор-

Антоніна Денисюк. Відкриття
виставки «Накреслені дні»,
галерея «Дзиґа», Львів

мувалася як «Кроки» і містить сорок
робіт, як сорок кроків. Модульний
рух кроку надихнув мене на те,
що у ньому втілився бінарний код,
властиво закодований ритм матриці, який почав для мене пояснювати
світові та людські зв’язки у всій красі,
неприкрашеній реальності, вібрації
та взаємодії. У 1991 році я написала
тексти «Місто», «Лабіринт», «Поле»,
спектрально розвивалися інші теми,
як для нових робіт, так і для текстів.
– Які невід’ємні елементи вашої
матриці і яка ваша мета як творця?
Антоніна: Я можу це пояснити в
одному реченні, котре потребує дешифрування – Безперервний Ряд.
Це вирішення і розуміння простору, що як ритм існує всередині нас,
і це простір, котрий нас оточує. Як
це зобразити, як донести ідею Безконечності Всесвіту? Конечності нашого життя, минулого, сьогодення,
відчуття майбутнього. Рух 1:0, 1:0
став основою мого світового модуля, де знаходиться рівновага, в котру включені вікна хаотичної щоденності. Тому я дуже активно поєдную
конструктивну лінію та реалістичні
зображення.
– Творчі емоції доволі спонтанні. Ви часто втручаєтесь у готову роботу, аби змінити її, поліпшити, наприклад?
Антоніна: Ні, по-перше, я майже
не псую робіт. Таке траплялося раніше, бо було мало полотна і дуже
мало можливостей, де саме це робити. Тепер так буває вкрай рідко. Деколи я можу закінчити роботу через
12 років. Якщо я її почала, залишається візуальна пам’ять, і головне –
вловити мелодію чи флюїд, тоді ви її
закінчите. Якщо ви не пам’ятаєте про
мелодію цієї роботи, вона зникає.
Деколи я думаю про роботу, уявляю її, планую. Але вона сама по собі
починає вібрувати, і я бачу зовсім не
те, що було заплановано спочатку.
Власне у цьому є дуже висока доля
експерименту. Оскільки я малюю
все рейсфедером, то майже не роблю ескізів, адже все одно зроблю
щось інше. Я вже це зрозуміла і не
витрачаю марно часу. Просто беру і
малюю.
Продовження на стор. 33
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Дуже високий медитативний лософських позицій навіть на кварсенс виконує концентрація, зосере- тирниках (так званих домашніх видження на тому, що ви бачите. Все ставках), за винятком декотрих осіб.
начебто на поверхні і сховано. Дуже І тут Бог послав мені можливість. У
тонка вібрація, котра виходить від 1993 з Австрії приїхав директор мисполотна, від паперу, від об’єктів, з тецького об’єднання Маерц, що знаякими хочеться творити діалог. У такі ходилося у Лінці, Евальд Вальзер. Це
моменти я майже нічого не заува- об’єднання налічувало вже сто років
жую. Я, наче в якомусь космічному і було організоване прогресивними
кораблі, у вакуумі, де існує невиди- митцями ще в часи Сецесії.
У Клауса Гіппа – підприємця та
мий хаос, наповнення, досконалість.
Тоді, коли приходить стан неперед- художника виникла висока ідея побаченого спокою, я розумію, що ідея казати митців із Західної України в
побачена, зауважена, і я беруся до Австрії. Вони пішли шляхом пошуку
андерґраунду, а не спілчанських кіл.
праці.
Ханна: Я понад 30 років спостері- Для австрійців було глибоко відоме
гаю за мамою, і щоразу дивуюсь, як все це прорадянське і радянське
вона може бачити відразу цілу кар- мистецтво. Якимось чином в них на
тину, її рух. Це наче якесь провидін- руках опинилася адреса Петра Гуня: вона чітко знає, що хоче, як воно менюка. Вальзер з перекладачем
має виглядати і все. Усі думають, що прийшли до Петра, оглянули роботи
це все сотню разів перераховано, а його та Влодка Кауфмана ну і щось
не підійшло. Саме в той час деяка
вона взагалі не робить ескізів.
– Я бачила ваші твори у львів- кількість мого живопису зберігалаському Музеї модернізму, у МСМК ся у Петра в майстерні. Після довгих
в Луцьку. Знаю, що ваші роботи прохань показати ще щось чи дати
прикрашають світові галереї. ще чиїсь контакти, Петро показав
Більше того, ви значно відоміша ще й мої роботи, які для всіх у Львові
за кордоном, ніж в Україні, зокре- вважалися непотребом. Мене через
ма й своїми виставками та різни- Петра запросили показати роботи і,
оскільки був дощ і холод, я вирішила,
ми проєктами.
Антоніна: Мої роботи з 1997 року що принесу тільки рисунки з мого
придбані і знаходяться у колекції му- Безперервного Ряду. Скрутивши
зею Альбертіна у Відні. Також кілька в рулон папери, я відправилася
творів придбані до колекцій музею продемонструвати рисунки туСучасного Мистецтва Lentos у Лінці у шшю.
Коли у холі готелю «Львів»
1995, Львівська Галерея Мистецтва,
Колекція Музею Сучасного Мисте- я показала свої роботи, вони
цтва Замок Уяздовський, Музей Дал- ахнули. Для них це було те, що
манн. Десь з 95-96 року і до сьогодні треба. Евальд Вальзер все відфоу мене співробітництво з галереєю тографував і сказав, що через рік
Кареніна, де виставляються досі Ка- планується виставка. Взяли мої
баков, Звєздочотов, Франціско-Ара- координати і ми розпрощалися.
на Інфанте, Глущенко. Час від часу Мене взяли на виставку і таким
там з’являється моє прізвище, хоча чином я поїхала за кордон, в
Австрію, через Відень до Лінцу.
нема нових надходжень.
З 1994 року дуже активно роз- Відтоді на мене звалився шквал
почалися мої виставки закордоном. виставок – Лінц, Гратц, Відень.
Однією з перших була «Через межі і Участь у різноманітних симпозікордони», організована Клаусом Гіп- умах, стипендії, виставки у галепом. Я мала щастя брати у ній участь, реях, музеї, знайомства з художтому що не належала до спілки ху- никами та літераторами. У мене,
дожників, тобто не була активним напевно, на той час була найпредставником совкового мисте- більша кількість виставок серед
цтва. Тоді було обрано 8 художни- українських художників за корків з Галичини. Коли я показала свої доном. Звісно, що доводилося з
роботи, вони охнули, що тут
таке може бути. До речі, я дуже
часто запитувала саме себе: от
звідки я знаю, що саме це буде
затребуване?
Паралельно з виставками
організовувала інші проєкти. Наприклад, коли я була
стипендіаткою Гауде Полонія
у 2004, то хотіла зробити інтернет-платформу для українських та польських митців,
зрештою у мене вийшов геть
інший проєкт – «24 години
Україна». Дуже великий симпозіум українського мистецтва, куди я вперше запросила
до участі групу РЕП – і Ягоду, і
Гончара, і Аню Сидоренко та
«Обережно! Пофарбовано»,
інших, тому що це були хороші
світловий об’єкт, 35 см х 36 см, 2021
художники і мої друзі. До цього проєкту вийшов ще й каталог та ранку до ночі працювати, деколи по
12-14 годин. Утворилася моя нова
збереглося багато матеріалів.
Львів-Київ-Відень-Варша– Розкажіть ще про «De Novo» дорога
– безпрецедентну мистецьку по- ва-Лінц-Грац-Братислава-Будапешт.
Перебуваючи за кордоном, мені
дію в історії українського мистедо душевного щему хотілося, щоб
цтва.
Антоніна: Тут я хочу зупинитися щось подібне було і в нас, у Львові.
детальніше, аби можна було зрозу- П’ятдесят років ізоляції та п’ятсот
міти цю ситуацію сильніше. Як вже кілометрів відстані створили чорну
зазначала, вперше мені довелося діру у свідомості людства. На побувиїхати за кордон України в Європу товому та інтелектуальному рівнях
у 1994 році. Це був мій особистий ре- на той час нас було викреслено – мій
корд. Мене не брали на виставки, не Львів, мене, все моє оточення. Нас нікупували робіт, не визнавали моїх фі- коли і не було. І тут, виявляється, там

ще хтось живий, розмовляє німецькою та малює. Кунсткамера та й годі:)
Тому честь і хвала тим першопрохідцям на Заході, котрі знаходили в собі
творчі сили та переконання доносити до суспільства думки про те, що
ми за Завісою – є.
– У «Де Ново» була дуже прогресивна концепція. Як ви її викристалізували?
Антоніна: Першопочатково мені
здавалася тема конструктивізму
дуже вдалою, та після ретельнішого
вивчення, я зрозуміла, що художників, котрих би цікавили такі поняття,
у нас в Україні було дуже мало, а по
факту майже не було. Тоді ж, в одній
з поїздок у Відень мене познайомили з директором Культур-Контакту
Др. Анне-Марі Тюрк. У розмові вона
мене надихнула зробити не виставку, а симпозіум, і розширити коло
учасників. Для цього мені потрібно
було створити концепцію, котра б
відповідала динаміці симпозіуму.
Для глибшого розуміння питання
мені була надана стипендія Культур-Контакту на місяць у Відні. За цей
час мені вдалося створити текст-дію.
Гаслом симпозіуму стала його назва
Де Ново – з латини означає «почни з
початку», «почни з себе».

Світловий об’єкт, виставка
«Накреслені дні»

Я створила певний конструктивний трикутник для
кожного учасника. Час, Простір, Матеріал стали основою
пошуку, де центром був художник. Контактуючи поміж собою,
митці формували це уявне тіло
мистецтва, котре могло відбуватися у Львові, або й в іншому місці. Концепція виявилася
дуже простою, начебто у всіх
на устах лежала, тому вона знайшла таку сильну підтримку.
Без амбітних політичних та соціальних гасел, з високим дозволом для кожного митця проявити свою індивідуальність.
Тому кожен, хто долучався, отримував змогу творити на повну силу, але
це потім… Я хочу зазначити, що я
була тільки фізичною особою, котра
підняла щось подібне.
У співпраці я вирішила опиратися на державні музейні структури і
звернулася з партнерською ідеєю
проведення симпозіуму до Бориса
Возницького, директора Державної
Галереї Мистецтв у Львові. Борис
Григорович сказав, що цього 1998
року Підгорецький Замок був переданий на баланс галереї. Туберку-
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льозна лікарня, котра знаходилася
там цілу вічність, перемістилася.
Я могла б теоретично розмістити
там симпозіум. Поїхали, подивилися, звичайно умови на виживання,
були тільки панцирні ліжка і Замок!!
Я погодилася. Незважаючи на безліч проблем та питань, це вдалося
зробити. У цьому симпозіумі взяло
участь 17 художників з Австрії, Естонії, Югославії, Росії та України. Всі
разом пропрацювали 18 днів, далі
зробили виставку у Львові в Палаці
Мистецтв.
– Давайте тепер у цифрах:
скільки симпозіумів ви провели загалом, скільки митців взяло в них
участь і скільки матеріалів було
видрукувано?
Антоніна: Таких симпозіумів я
провела сім у різних локаціях, по
різних регіонах України та за її межами. На сьогодні учасники моїх симпозіумів є одними з найяскравіших
художників України та зарубіжжя.
За цей час я написала сотні листів,
сотні звернень. У симпозіумах взяло
участь понад 150 художників з України, Австрії, Польщі, Франції, Югославії, Німеччини, Росії та Естонії. Було
видано три каталоги, кожен обсягом
понад 200 сторінок, зроблені тисячі
фотографій, добра сотня статей у
різних часописах.
Щось зрушилося з цього стану
спокою та застою. Наслідок моєї
діяльності та багатьох художників зараз відчувається безперечним. Мабуть, нарешті, термін «сучасне мистецтво» проріс у нашій
дійсності. Те, що двадцять п’ять
років тому для багатьох здавалося ненормальним, сьогодні,
за фактом, є перлиною нації. Ці
роботи потребують у музейні
колекції, нарешті приходить визнання на широкому публічному рівні. Експеримент, котрому я
присвятила великий шмат мого
життя, набув мистецької історичної цінності.
– Антоніно, ви – успішна художниця, популярна на Заході.
Вам все вдається і тут виникає бажання чи то потреба
робити такі важливі, але надскладні проєкти. Чому?
Антоніна: Ви, Славо, поставили слушне запитання. Власне іноді
дуже сильною є відправна точка,
як система координат, що приводиться в дію. Мені дуже хотілося,
щоб європейський рух, що мав місце
на Заході, був видимим і для нашого
суспільства. Щоб наші митці, нарешті, виходили з катакомб і підземель,
щоб зменшувалася прірва щодо нашої меншовартості.
По-друге, показати для Заходу,
що так, незважаючи на довготривале гетто совка, мистецтво, якщо
воно прагне до свободи, робить свої
свідомі кроки. Що ми можемо представити Світові своє бачення. Що ми,
хоч і були за парканом історії, за п’ятсот кілометрів від Відня, та не знищили свою гідність. Ці малі Кроки
Духу власне і є великим Поступом,
що розмовляють словами гідності та
свободи.
(Продовження
в наступному номері)
Адреси авторських інтернет-ресурсів:
https://www.facebook.com/hanna.
humenyuk/videos/273222317956474
https://www.denisiuc.com
https://www.humeniuc.com
Фото: Слави Степчук та
з приватного архіву Антоніни Денисюк
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ЧОЛОВІЧА СТОРІНКА

Мушкети. Історія, спорт чи злочин?
Я

багато пишу та кажу про
зброю. Не тому, що хочу придбати, а лише тому, що існуючий
режим заважає чесно мати копії старовинної зброї - заважає
займатися історичною реконструкцією та розвивати власну
справу.Є ще одна справа пов’язана
зі старовинною зброєю – спорт.
Про це далі в тексті.Що це за текст?
Це інтерв’ю яке я дав самому
собі. Будь-хто з журналістів може
взяти його за основу і створити власний матеріал. Отже...
Кор.: - Коли ми востаннє спілкувались, ти сказав, що хотів би
зайнятися новим, цікавим видом
спорту. Тоді не було часу все розпитати, то розкажи зараз, що то
за спорт?
В.: - По-перше, дякую за можливість розповісти читачам про свої захоплення. По-друге… от так чомусь
завжди відбувається, що не візьми,
мусиш казати «Дуже популярне в світі, але не в Україні». Ніби ми неандертальці якісь!
Кор.: - То все ж таки?
В.: - В світі, з 1930-тих років, якраз
тоді, коли в СРСР будували комунізм,
а наші предки помирали від Голодомору, вільні люди подивились новим поглядом на старовинну зброю
– мушкети, пістолі, вінчестери, все
те, що працює на чорному поросі та, здебільшого, заряджається з
дула, і вирішили, що це дуже цікаво
та ефектно – стріляти зі старовинної
зброї, стоячи у клубах порохового
диму, то є фан!
Тепер це популярний вид спорту, має десятки тисяч прибічників,
організації в багатьох країнах, світову конфедерацію, яка об’єднує їх
(MLAIC), вони щороку проводять світові чемпіонати.
Кор.: - Дійсно, цікаво. А наскільки це безпечно? Все ж таки вогнепальна зброя.
В.: - Якщо не порушувати правил
безпеки, то всі будуть живі і здорові.
Це як з будь-якою небезпечною річчю - автівкою, отрутою.
Кор.: - То в чому, власне, труднощі?
В.: - Чудове питання, я сам ставлю
його собі ледь не щодня.
Кор.: - Яка відповідь?
В.: - В абсурдності ситуації. Зброя,
також і старовинна, а також її копії, в
Україні не заборонені і не обмежені
в обігу, оскільки нема закону про це.
Саме так, щоб заборонити якусь річ,
треба ухвалити закон. Щоб визначити річ, як небезпечну, і впровадити
для володіння нею дозвіл – Верховна
Рада має прийняти відповідний закон. Нема закону – нема обмежень.
Кор.: - А фактично?
В.: - Фактично, ми живемо не за писаним законодавством, а за совєцькою традицією, яка каже: «Мати
зброю погано, зараз ми вас будемо
карати!». Реалізувати своє право
на заняття спортом я не можу. Наші
шановні «правоохоронці» схопили
б мене і судили б за копію мушкета,
хоча жодного закону, який би обмежував право українських громадян
на зброю – не існує.
Кор.: - То який вихід з цієї ситуації?
В.: - Дуже простий – Верховна
Рада має ухвалити законопроект
«Про цивільну зброю та боєприпаси». Він вже багато років лежить у
Парламенті.

Кор.: - Як він регулює питання
історичної зброї?
В.: - На історичну зброю до 1870 р.
та її копії дія закону не поширюється.
Простіше кажучи, такі речі не визнаються зброєю, тому і не обмежуються в обігу.
Кор.: - Хіба це безпечно?
В.: - Технічно – це палка та трубка.
Будемо відслідковувати всі палки та
трубки? Абсурд. Як я вже казав, достатньо виконувати техніку безпеки.
А, по-друге, це відповідає «Протоколу проти незаконного виготовлення
та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також
боєприпасів до неї».
Кор.: - Зазвичай, противники
закону кажуть, що його прийняття призведе до масових вбивств
та сплеску злочинів.
В.: - Кажуть. І помиляються. І зрозуміло чому, бо проекту закону не
читали, але слухали маніпуляторів.
Ніхто не буде роздавати зброю. Навпаки, закон потрібен, щоб в цій
сфері суспільного життя запанував
конституційний порядок. А маніпулятори цього не хочуть і справа не у
масових вбивствах, а у тому, що поки
відсутній закону, можна робити все,
що завгодно. Фактично, маємо узурпацію влади.
Кор.: - Як це так?
В.: - Дивись, право вирішувати чим
можна володіти, а чим ні - належить
Верховній раді. ВР – це законодавча
гілка влади. Натомість зараз питання
дозволів на зброю регулюється наказом МВС, а Міністерство – це влада
виконавча. Тобто, одна гілка влади
захопила частину повноважень іншої гілки. А це вже порушення Конституції, кримінальний злочин.
Кор.: - Майже диктатура?
В.: - Ну, диктатура це занадто, але
користуються в Міністерстві цим на
повну, зокрема дарують своїм васалам пістолети. За роки незалежності

Наказ видавався – втратили силу.
Наказ № 622 не є чинним, але ним
продовжують користуватися. Дуже
зручно – Міністерство внутрішніх
справ може змінити його коли йому
заманеться – стабільність, порядок.
Кор.: - Як цікаво!
В.: - Дуже цікаво! Вся зброя в Україні, формально, у вільному обігу. Покарати когось ЗАКОННО за наявність
у нього зброї неможливо.
Кор.: - Але людей судять...
В.: - Незаконно. Люди не знають
своїх прав і не хочуть боротися. Але
є чесні та порядні судді, вже є судова практика – правда потроху торує
собі шлях, суспільство повільно, але
дорослішає.
Кор.: - А Кримінальний кодекс?
В.: - Має за мету охороняти наші
права та свободи, це у його першій
статті написано. У тому числі наше
конституційне право мати будь-яку
річ, що не заборонена законом і
наше право на заняття спортом.
Кор.: - Зажди, але в такому разі,
відсутність закону, відсутність
підстав для притягнення для відповідальності – це...
В.: - Можливість для справжніх
злочинців, а не уявних, як реконструктор Денис Дубровський, уникнути покарання.
Кор.: - У суперечках про збройовий закон часто можна почути
посилання на досвід США. Що можеш про це сказати?
В.: - США! Ну, я б звернув увагу, на
те, які різні дискусії навколо зброї у
двох країнах – в США та в Україні.
В США є Конституція, в якій закріплено право володіти зброєю та
носити її, бо це необхідно для безпеки кожного штату, для формування,
якби сказали у 17 ст., «посполитого
рушення». Є федеральне законодавство, яке регулює обіг зброї у всій
країні. В кожному штаті є власні нормативно-правові акти, які більш де-

надарували приблизно
40 тисяч одиниць.
Кор.: - То це вже нічого так собі
армія!
В.: - Так, вони бояться не масових вбивств, у них самих є охорона,
вони, маніпулятори, бояться втратити шмат грошей. Величезний шмат
грошей, зокрема з продажу «нагородної» зброї.
А для масових вбивств у нас в країні є все, що потрібно – можна піти в
мисливську крамницю та придбати
нарізну напівавтоматичну гвинтівку
у снайперському калібрі. Поставити
оптичний приціл – все.
Кор.: - Тобто закон все ж таки
є!?
В.: - Ні! (посміхається). Оскільки є
попит на зброю, є пропозиція. Дозвільна система посилається на наказ
МВС № 622 від 21.08.98, яким було
введено в дію інструкцію «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної,
холодної і охолощеної зброї...».
Але, по-перше, це не закон,
по-друге закони, на виконання яких

тально регулюють право громадян
на зброю. В деяких штатах легше отримати дозвіл, в деяких – складніше.
Тобто, є законодавство і навколо
нього ведуться суперечки – є люди
в США, які вважають, що право на
зброю треба обмежити, їм протистоять люди з протилежними поглядами. В політиці Республіканська партія традиційно підтримує власників
зброї і право громадян на самозахист за допомогою зброї, Демократи
навпаки воліють обмежити це право.
Кор.: - Цілком зрозумілий, цивілізований процес. А у нас?
В.: - А у нас, по-перше, відсутній
закон про зброю. В політичній площині дискусії навколо права громадян на зброю і на самозахист відсутні. Коли самі громадяни піднімають
питання законодавчого врегулювання і кажуть:
«Згідно Конституції України обіг
речей регулюється законами, а не
наказами. Давайте відновимо у цій
галузі конституційний лад і приймемо закон. Ось, ми підготували законопроект. Давайте у галузі зброї,
оскільки вона небезпечна, буде порядок і зрозумілі правила».

ЧАС І ПОДІЇ
#2 I 01.12.2022
На громадян дивляться «злобні
очки крізь очьочки» і волають: «- Нізззя! Прєступнасть. Раздача аружія!
Масавиє убійства. Ви хатітє убівать
дєтєй!»
Кор.: - Невже так і кажуть?!
В.: - Саме так. І це все є брехнею,
оскільки законопроект не передбачає нічого вищезгаданого.
Кор.: - Ситуація, що склалося у
нас зі зброєю, якось відбивається
на інших сферах життя українців?
В.: - Безумовно. В першу чергу,
на спорті, ми про це говорили. Такого спорту, як стрільба з мушкетів,
у нас просто нема. Україна в ньому
не представлена. В другу чергу – підриває можливість розвитку туризму,
одного з напрямків – точно.
Кор.: - Туризму? Якого? Чому?!
В.: - Ну дивіться, Україна – це дно.
Золоте дно історичного туризму. Відкрийте Гугл Мепс, тицніть курсором,
і читайте Вікі. Скоріше за все там буде
щось таке:
«Наприкінці 15 століття маєтність перейшла до Сігізмунда Сененського і була в руках цього роду до
1619—1620 рр., коли ці землі купив
Якуб Собєський — батько майбутнього короля Польщі. У ті часи замок був добре укріплений, тоді ж
зводиться нова порохівня, робиться
великий запас зброї і гармат. Завдяки розумному розташуванню замок
неодноразово витримав затяжні
облоги турків і татар. У 1672 р., коли
Золочівський замок зруйнували яничари, поморянська твердиня вистояла перед численними військами. Під
час другого походу турків на Львів в
1675 р. залога замку, не маючи достатньої сили для оборони, покинувши таємним ходом фортецю, вийшла
до лісу і заховалась у Свірзькому
замку. Залишений напризволяще
замок цілком спустошили, однак невдовзі його відбудували коштом тодішнього власника — короля Яна ІІІ
Собеського. На жаль, фортеця знов
була зруйнована в 1684 р. татарами».
Це про Поморянський замок.
Чи таке:
«Власник міста розпочав побудову замку наприкінці 16 ст. 1630 року
— подарував його католицькому
ордену босих кармелітів, (ті мали
заборону на право носити шкіряне
взуття, звідси «босі»). Замок перетворився на оборонний (кляштор) з військовим гарнізоном і кількома гарматами. В червені-липні 1648 вояки
Максима Кривоноса захопили місто,
зруйнувавши замок і монастир».
Це про Бердичів.
Кор.: - І це все Україна.
В.: - Лише мала частка. Найбагатша і найцікавіша історія України – це
16-18 ст. Це час, коли на поля битв
виходить (і більше не покидає їх) порох – ручна вогнепальна зброя. У ті
часи це – мушкети, пістолі, бандолети. І це дуже важливо для історичного туризму та івент-туризму, оскільки
дуже видовищно.
Кор.: - А по подіях та особистостях – це часи чого-кого?
В.: - Розвиток козацтва, війни з
Московією. Це Сагайдачний, Хмельницький, Мазепа.
Кор.: - Тобто, мушкети, пістолі, самопали, фактично, – частина нашої історії, невід’ємна культурна спадщина?
В.: - Саме так. Мушкети представлені навіть на гербах українських
міст. Стрільба з мушкету могла б стати національним видом спорту.
Автор: Віталій Павленко
Джерело: Зброя Інфо (https://zbroya.info/uk/
blog/16469_mushketi-istoriia-sport-chi-zlochin/)
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26-річний харків’янин Максим
Крипак - найтитулованіший плавець Паралімпіади-2020 в Токіо
і перший такий з України: в його
активі сім медалей – п’ять золотих, одна срібна і одна бронзова.
Якщо говорити про паралімпійську збірну України з плавання,
то і тут Максим попереду всіх: 15
медалей Паралімпіад, починаючи
з 2016 року, 10 з них – золоті, і все
це попри порушення опорно-рухового апарату (Категорія S10).
Саме в Токіо яскраво засяяла зірка
українського плавця: Максим Крипак побив рекорд, який тримався
11 років, і був визнаний найкращим
спортсменом Паралімпійських ігор.
Але, як я змогла переконатися при
зустрічі, у житті титулований спортсмен - симпатичний доброзичливий
хлопець, доволі простий для першого контакту, однак доволі складний
для подальших. По-перше, як і попередив, – ні хвилини вільного часу, а
по-друге, не любить розповідати про
себе. Проникливий погляд видає в
ньому людину, якій довелося чимало
пережити і ще більше потрудитися,
щоб стати зіркою паралімпійського
спорту.

Почав плавати
для зміцнення здоров’я
- Питаєте, з чого все почалося? Коли
мені було 6 років, батьки - мама Валентина Василівна і батько Сергій Олександрович - відвели мене до басейну
Харківського політехнічного інституту.
Мета була простою - зміцнення здоров’я: одна нога у мене від народження відставала у розвитку. Хлопчиком я
свою хворобу зовсім не відчував. До
слова, тоді я вже вмів плавати, тому в
басейні у мене справи відразу пішли
добре, я почав швидко випереджати
однолітків, і мене прийняли до школи
олімпійського резерву з одним з найкращих у місті 50-метровим басейном
«Акварена». Спочатку все було добре,
швидко опановував різні стилі, але років у 12 порушення, пов’язані з ногою,
почали давати про себе знати. Потім
до них додалися порушення, пов’язані з хребтом, а для плавця це має
дуже велике значення, особливо при
плаванні в стилі батерфляй – одному з
найважчих, та й при поворотах у воді
саме спина і плечовий пояс виносять
спортсмена з води з найменшими
втратами у швидкості, а швидкість для
спортсмена-плавця – це все. Я опинився на роздоріжжі: продовжувати плавати, залишаючись в олімпійському
резерві, хоча навантаження було дуже
великим за відсутності перспектив,
чи перейти в паралімпійський спорт?
Переміг здоровий глузд. За підтримки
батьків, звичайно. Так я став паралімпійцем...
- Без образи на життя?
- Я до всіх життєвих обставин ставлюся по-філософськи. Є моменти, які
можна змінити, а є й інші... Я вибрав
свій шлях, і не пошкодував.
- А хто реально допоміг вам?
- Якщо не брати до уваги батьків,
то це тренери. Спочатку Павло Євгенович Єгоров, а з 2015 року - заслужений тренер України Василь Григорович Кеке. Вважаю його своїм другим
батьком. Духовним, так це точно. Він
вчив мене не тільки плавати, а й жити,
ухвалювати правильні рішення, не
боятися труднощів, ставити мету і
досягати перемоги. Психологічно він
на мене тиснув, іноді змушував працювати з-під палиці, але це нормально: в спорті не можна розслаблятися.
Ми з ним розуміємо один одного з
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СПОРТ
Максим Крипак,
плавець-паралімпієць, Герой України:

Моє правило по життю –
не здаватися раніше часу
пів слова, він
він
ін бачить
бачить усі мої промахи,
вміє пояснити кожну дрібницю. Успіхи теж помічає - всі до одного, навіть
найменшого. За роки спільної роботи
ми стали рідними людьми. Я йому довіряю, а він у мене вірить, і цю рівновагу порушити не можна, тоді не буде
ні рекордів, ні медалей.
- Рекорди або медалі не падають з неба. Що потрібно особисто
від вас?
- Бажання перемогти, і не важливо, йдеш ти на медаль чи на рекорд.
До того ж рекорд – це одне, а медаль
– інше. Рекорди можна ставити і на
проміжних запливах, а золоту медаль
дають тільки на фінальному запливі.
І тут кожна секунда - на вагу золота.
Якщо є рекорд - твоє ім’я залишиться
у таблиці рекордів на все життя, якщо
ні – так ні. Я свій перший світовий
рекорд на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро пам’ятаю: 50 м вільним стилем
проплив за 23,33 сек. Є й інші світові
рекорди, вже на Паралімпіаді в Токіо:
100 м дельфіном або батерфляєм –
54,15 сек., 100 м на спині – 57,19 сек.,
100 м вільним стилем – 50,64 сек., 400
м вільним стилем – 3:59,62 хв., 200 м
комплексним плаванням – 2:05,68 хв.
Повторюся, бажання перемогти має
бути обов’язково. На доріжці в басейні іншої мети бути не може. Якщо такого бажання немає, треба йти.
- Це вже психологічна проблема?
- Я про це не думаю. Це вирішується індивідуально. Проблеми вибору
шляху бувають у кожної людини, не
важливо, чим вона займається.
- А ким би ви хотіли стати, якби
не були спортсменом-плавцем?
- Може, займався би бізнесом, як
мій батько. Адже підприємництво свого роду спорт, те саме змагання
серед конкурентів, те саме бажання перемогти. Але все-таки, думаю,
великий спорт мене не відпустить.
Коли прийде час, ймовірно, займуся
тренерською роботою, хотів би стати таким, як мій тренер Василь Кеке. І
це вже на все життя. Я ніколи не хотів
змінити свого тренера.
- Ви - людина перемоги. А поразки бували?
- Звичайно, як у кожного спортсмена. Ціла купа. Правда, не катастрофічні. В основному - проплив не з тією
швидкістю. У 17 років поразка або
застій відчувалися більш гостро. Сьогодні допомагає життєва філософія,
мій девіз - не здаватися раніше часу.
На собі перевірив, й іншим раджу. Як
налаштуватися на перемогу? Треба
менше витрачати емоцій перед будьякою важливою справою. Я в Токіо
намагався менше думати навіть про
улюблених батьків, менше телефонував їм, тому що емоції розслабляють,
а перед запливом треба бути зібраним в кулак. Краще тримати все в собі.
Коли навчишся себе контролювати,
всі сили спрямуються на позитивний
результат – перемогу.
- Хто для вас є взірцем у плаванні?
- З дитинства і до сьогодні найвидатнішим плавцем для мене залишається американський спортсмен
Майкл Фред Фелпс - 23-разовий олімпійський чемпіон, 26-разовий чемпіон світу в 50-метровому басейні,
рекордсмен світу, плавав однаково
швидко всіма стилями.

Коли на честь моєї перемоги піднімали український прапор і звучав
гімн України, відчував гордість і готовність досягти нових успіхів
- У США створюють умови для
спортсменів...
- Я захоплююся Фелпсом, а не
Штатами. Я українець, живу в Україні і нікуди не збираюся їхати. Коли в
Токіо на честь моєї перемоги піднімали український прапор і звучав гімн
України, відчував гордість і готовність
досягти нових успіхів – для себе, для
своєї країни. Звання Героя України
сприйняв як аванс, до себе звик ставитися критично, щоразу думаю, що
міг би проплисти і краще. Зараз зрозумів, що можу більше зробити на підтримку паралімпійського руху.
На сьогодні повністю укомплектованої бази для підготовки паралімпійців в Україні немає, але це проблема,
яку можна вирішити
Дуже хочу, щоб в Україні були
створені найкращі умови для паралімпійців. Раніше у нас була хороша
спортивна база в Євпаторії, зараз її
немає, обіцяють побудувати нову в
Дніпрі, але це означає, що паралімпійці-колясочники на цей період позбавлені можливості плавати у басейнах тільки тому, що там немає під’їзду
для колясок. На сьогодні повністю
укомплектованої бази для підготовки
паралімпійців в Україні немає, але це
проблема, яку можна вирішити. Тим,
від кого це залежить, потрібно лише
захотіти, проявити волю, підійти до
проблеми по-діловому, по-американськи, але рекорди і золоті медалі при
цьому будуть українськими. Це і є патріотизм.
- Як проводите вільний час, адже
і у рекордсменів бувають хвилини
відпочинку?
- Бувають, але добре відпочивається тільки після напруженої роботи:
тренування двічі на день по 2 години
– це як щоденне змагання. Мені для
відновлення сил вистачає 7-8 годин
сну. Харчуюся здоровою їжею: 3 рази
на день, в основному м’ясо. Молодіжні тусовки не по мені, я інша людина,
але друзі є, і це багаторічна дружба.
Серед друзів - плавець Максим Веракса, бронзовий призер Паралімпіади-2020, він посів третє місце на
дистанції 50 м вільним стилем серед
спортсменів з вадами зору в категорії
S13, і він же у свої 37 років – 8-разовий
паралімпійський чемпіон. Спілкуюся
також з однокласниками по Харківській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського
резерву з плавання «Спартак», однокурсниками по Харківському дер-

жавному вищому училищу фізичної
культури та Харківській державній
академії фізкультури і спорту...
Хорошу книжку теж не омину, особливо психологічні сюжети, бо книги
вчать життя. У мене не так багато улюблених книг як, наприклад, у мами,
вона за фахом вчителька початкових
класів, і все життя збирає книги, за що
я її дуже поважаю. Соціальні мережі? Не фанат. Я мало розповідаю про
себе і за славою не женуся. Іншого
хобі, крім плавання, не маю. Особисте життя? На те воно і особисте, що
нікого не стосується, хоча журналісти
дуже люблять про це розпитувати.
Гроші? А куди без них? Я як паралімпієць заробляю на життя тим, що у
мене виходить найкраще. Чи розбагатів я? Скажу коротко, що досі живу
з батьками, своя квартира поки що в
планах. Моральні цінності? Нагадую,
що моя мама - вчителька, і мене виховали на найкращих прикладах порядності і поваги до людей. Це допомагає
протистояти тому, що ще заважає нам
жити. Віра? Вірю в те, що добро завжди переможе зло. Чи заздрять моїм
успіхам? Ніколи не відчував. У нашому середовищі є тільки здорова конкуренція, спаринг. Ми змагаємося у
басейні, а вийшли з води - друзі.

Про обмежені та
необмежені можливості
- Що для вас люди з обмеженими
можливостями? У філософському
сенсі?
- Фізичні можливості можуть бути
і обмеженими, але у духовному плані
– це люди з необмеженими можливостями. Потрібно лише вірити в себе
і намагатися довести, що ти чогось
вартий.
- Які у вас відчуття щодо підсумків Паралімпіади-20?
- Радий, що гігантська праця, яка
була витрачена на підготовку, виправдана. Паралімпіада в Токіо була
особливою – вона спочатку планувалася у 2020 році, але пандемія
COVID-19 змусила МОК перенести
ігри на 2021 рік, причому без уболівальників. Оскільки підтримки глядачів не було, довелося розраховувати
тільки на себе, на свої сили. І вони не
підвели. Тепер відпочинок закінчився, готуємося до чергової Паралімпіади, попереду – чемпіонати Європи та
світу. Мій тренер Василь Кеке зі мною.
Намагатимуся виправдати надії.
Автор: Світлана Лігостаєва, Харків
Джерело: Укрінформ
(https://www.ukrinform.ua/rubricsports/3337827)

36

ЧАС І ПОДІЇ

ПОДОРОЖІ

Олександра
Бузаджи, Київ
Спеціально
для «Час і
події»

#2 I 01.12.2022

Українські села,
наче з казки

Село Трикрати на Миколаївщині

Для тих, хто мріє побачити
Великий каньйон або аскетом
заховатись у лісі. Трикратський ліс та його каньйони у
Вознесенському районі входять у список семи чудес України.
Всю цю красу створив Віктор Скаржинський, який захопився ідеєю зробити оазис в
степу. Хоч він і не мав належної
освіти, створити з засушливих
херсонських степів таку зелену зону – неймовірний успіх.
Тут висаджено понад 300 видів дерев, саджанці були привезені з різних точок Америки
і Європи. Найбільша гордість
– дуби, вік яких від 100 до 200
років, деякі з них навіть три

людини не зможуть обійняти
попри велике бажання.
Трикратський ліс складається з заповідних урочищ,
одне з яких Лабіринт. Це рукотворний парк, де є безліч
стежинок і мостиків для прогулянок і створення неймовір-

Село Розтоки на Буковині

Оспівані Лесею Українкою,
місце зйомок фільму «Білий птах
з чорною ознакою», тут народився хіт Софії Ротару «Червона
рута», а молодий композитор
Володимир Івасюк намагався
розгадати загадку цієї квітки.
«Раз заїхали на високу гору
Німчич і бачили звідси при заході сонця щось таке гарне і срібне
як мрія, - кажуть, зветься Розтоки, але я думаю, що то ніяк не
зветься і що його вже тепер там
нема» - в листі Ользі Кобилянській пише поетеса.
У 1970 році тут знімався шедевр українського кінематографа «Білий птах з чорною ознакою», завдяки якому багато
радянських українців вперше
дізналися про Українську повстанську армію. Також, Розтоки є
батьківщиною отамана оприш-

них спогадів. Поряд тихо існує
Миронів сад. Тут найбільша
колонія сірих чапель, також
можна зустріти білих чапель і
диких кабанів.
Місця сили:
«Дуб Кохання» - дерево,
схоже на серце. Той, хто бажає
зустріти свою «другу половинку», має обійти навколо дерева тричі. Обов’язково просіть
в дуба щастя у коханні та взаємності!
«Жіночий камінь» - два гранітних великих валуни. Піднімися чи доторкнись. Жінки
отримають здоров’я і можливість отримати дітей, а чоловіки – силу та мужність.
«Пуп землі» - камінь з прапором України на вершині.
Приносить вдачу кожному, хто
на нього піднявся. Чим не Еверест?

ків Мирона Штолюка та були
центром діяльності опришків
під керівництвом Олекси Довбуша.
У центрі при дорозі можна
побачити пам’ятку архітектури
національного значення – дерев’яну Успенську церкву, побудовану зі смерекових брусів.
Вона є раннім зразком триверхового буковинського храму.
Напроти неї зберігся одноповерховий будинок австрійських
часів.
Розтоки – це історія. Для
тих, хто полюбляє ностальгувати, доторкнутися до старого та
об’єднатися з ним тілом і душею.
Село, в якому 7 «Буковинських
водоспадів» різної висоти, де
хлющить прозора вода та без
задньої думки назавжди залишається пам’яткою в серці.

Село Орявчик на Львівщині
В серці Карпатських гір, де зводить дух від краси, на березі річки. Поміж церков і неймовірних
пейзажів можна знайти затишок, про який ніхто
ще не написав і не сказав так влучно.
Це про спокій, про смак. Всі пам’ятки в селі мають історичну цінність та охороняються державою: і церква святого Миколая, побудована у 1931
році, і стара дзвіниця, що стоїть тут з 1801 року.
Яскравим представником бойківської культури є
Богоявленська церква 1865 року.
Для тих, хто обожнює гірськолижний курорт,
Орявчик стане справжнім відкриттям. Гора Кичера, хребет Джвинев, гори Селеватка і Магура
вдень будуть шепотіти вам вірші. Гора Високий
верх має не залісені привершинні схили і вершини, тому саме на ній відкриваються краєвиди на
довколишні гори Сколівських Бескидів, вершини
Верховинського Вододільного хребта.
Саме тут, недалеко від міста Сколе, розташований 18-метровий хрест, який говорить нам про
місце поховання великого князя Святослава. Це
місце передбачуваної смерті князя від рук своїх
братів. Ця подія дала назву багатьом довколишнім географічним об’єктам: урочище Святославле, потік Святославчик і Святославова могила.
Орявчик особливо гарний взимку. Вишуканий
і стриманий, природний. Про історію. Оскільки
село стало туристичним, тут можна жити прямо
серед гір – і вам сподобається.

Село Дземброня
на Івано-Франківщині

Чудове місце, щоб заховатися від
складного світу, втекти від цивілізації
для чудернацьких пригод по Чорногорському хребту. Село знаходиться
на кордоні з Румунією, тому з однієї з
вершин можна подивитися, де починається Європа.
Дземброню називають «високогірним селом України», але це дещо
більше. Центр зеленого туризму. В
селі нараховується лише 245-300 жителів, які іноді називають чудернацьке місце «Берестецька Дземброня».
Гірські масиви та поодинокі гори,
вкриті зеленими килимами полонин,
чисте повітря, дикі лісові звірі – вся
ця краса змушує подорожуючих зупинитися та розтанути від казкової
краси.
Річка Черемош приваблює любителів рафтингу, а Чорногірських
масив, в підніжжі якого знаходиться

Дземброня, тягне до себе магнітом.
Місцева погода змінюється ледь не
щогодини – то густий туман, то одеська жара чи львівські дощі. Це село
об’єднало в собі всю Україну – зробило її зеленою, мальовничою, від якої
не хочеться відводити очей. Від якої
нема бажання їхати.
Кажуть, ніби топонім «Дземброня»
виникло від австрійського «святкування». Пов’язано це з тим, що в день
літнього сонцестояння недалеко від
села, на Ушастому Камені, мольфари
приносили жертви богам у вигляді білих бичків.
Дземброня – головний персонаж
у романі Тані Малярчук «Згори вниз»,
предмет звертання Тараса Прохаськ.
Улюблене місце великих людей: Василя Стефаника, Сергія Параджанова,
Лесі Українки. І, можливо, стане вашим.
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Робота

Потрібна жінка для роботи в російській сім’ї. 847-329-0202
Потрібно на роботу: електрик з досвідом роботи в США. 224-305-1991
Офісна позиція для відповідальної людини у віці. Англійська та
комп’ютер на середньому рівні.
Park Ridge. Резюме надсилати на
2245440443txt@gmail.com
Потрібен шліфувальний оператор
(grinding operator) на неповний
робочий день у Franklin Park. Телефонуйте 847-928-9768. Розмовляють польською та англійською мовами.

Родина у Glenview шукає домогосподарку/няню з проживанням 3 дні на тиждень (четвер, п’ятниця,
субота). Вік дітей 7 та 9. Початок роботи – з січня. 847-338-9779

Різне
Шукаю спонсорів на розробку технології, конструкторське проектування, виготовлення дослiдницького апротонного электролiзеру
для отримання алюмінієвої фольги з брухту. Тел: +380-98-998-0786
Лікування
онкозахворювань
3-4 стадії вихідців із СНД. Тел:
+380-98-998-0786

Потрібні працівники (пари) на прибирання
офісних приміщень в вечірній час.
В місти Wheeling & Buffalo Grove.
Вам обов'язково
Залиште повідомлення на 224-676-3602 Мизателефонуємо!
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Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує
добре оплачувану роботу
по догляду за літніми людьми:
1. Приємна
літня
жінка,
що мешкає
в
Приємна
літня пара
з Mount
Prospect
шукає фізично
сильну
помічницю.
Gary, IN шукає
жінку
по догляду. Робота
7 днів на тиждень, з проживанням. $200 / день.
з проживанням,
днів на тиждень.
Потрібна хороша7англійська,
DL і машина.
$160/день. Знання англійської та досвід
Жінка похилого віку з Glenview шукає досвідчену
роботи вимагається.
Водіння авто не
жінку, з проживанням,
7 днів на тиждень $250 / день. Потрібна хороша
обов’язкове.
англійська, DL і машина.
2.Жінка
Літняпохилого
жінка ввіку
центрі
Чикагошукає
шукає
в Lincolnshire
собі
фізично
сильну
помічницю
з
досвідом
жінку по догляду, з можливістюроботи на 12
год/день(
без проживання).
/день. Потрібні
відвідування.
3-5 днів$170-180
на тиждень.
12
гарна англійська, DL, машина і досвід.

3. Приємна
жінка
в Northbrook
на
Літній чоловік
в Lincolnshire
шукаєшукає
постійну
помічницю,
доглядати
за нимРобота
4 годинизвранці і
роботу
жінку
по догляду.
4 години ввечері, до 7 днів в тиждень, $20/год.
проживанням,
днів на тиждень.
Потрібна хороша 5англійська,
DL, машина і досвід.
$150-160/день.
Жінка похилого віку в Glenview шукає собі
Знання
англійської,
досвід( без
роботи
помічницю
з досвідом роботи
проживання).
До
7 днів в тиждень,
з 10 ран.
до не
2 по-пол.;
$17.50вимагається.
Водіння
авто
обов’язкове.
18/год. Потрібні гарна англійська, DL, машина.

4.Приємна
Пара в літня
Skokie
досвідченого
парашукає
в Chicago
шукає досвідчену
помічницю по
(жінку).
З проживанням,
чоловіка
догляду
за літнім у вихідні, на 2
дні.
$200/день.Робота
Потрібназхороша
англійська.5-7
Водіння
чоловіком.
проживанням,
машини не потрібно.
днів на тиждень. $170/день. Знання
годинна зміна. $160-180. Вимагається
Узнання
нас єанглійської
багато різних
як для
чоловіків,
так і для
англійської,
наявність
водійського
та досвідвакансій
роботи. на вихідні,
посвідчення та автомобіль
вимагається.
жінок.
Будь
ласка, приходьте і зареєструйтеся
у нас особисто.
Водіння
авто
не обов’язкове.

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!

ГОРОСКОП
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Ць
Цього
Ц
тижня Овни спостерігатимуть за
трансформацією стосунків із кимось із близьких. Астрологічна ситуація включає два варіанти розвитку подій. Колишній опонент запропонує сісти за стіл переговорів, і в такому
разі необхідно активно використовувати цей
момент. При другому варіанті до вас прийде
розуміння, що у світлі останніх подій стосунки повністю себе вичерпали. Енергетичні ресурси представників вашого знака Зодіаку у
другій половині тижня будуть досить високі.
Не бійтеся втоми, взявши на себе складний
домашній проект або приступивши до фізичних тренувань. Самопочуття ще більше
зміцніє, якщо захистите себе від негативного
фону новин. Спокій і гармонія – найкращий
захист від стресу.

Телець

Тел
ТТельцям
цього тижня, швидше за все, не
уникнути образ та прикростей. Не намагайтеся розвішувати на оточуючих ярлики. Той, чиї
слова вас зачепили, вже за короткий час може
надати вам цінну послугу. Будьте філософськи
мудрі та гуманні. Гороскоп рекомендує уникати радикальності буквально у всьому: у сфері
спілкування, у сфері почуттів, вирішуючи фінансові чи побутові питання.
Друга половина тижня складатиметься з
обнадійливих новин та приємних моментів.
Можливо, їх масштаби не зовсім задовольнять
амбіції Тельців. Головне, що тим самим буде
закладено першу цеглу в фундамент потенційних перемог. Наприкінці тижня виявіть трохи
більше такту щодо тих, кого ви готові назвати
своїми союзниками.

Рак
Безпосередня участь Раків цього тижня може знадобитися у багатьох справах. Не тисніть на тих, з ким доводиться взаємодіяти, навіть
якщо ці люди, на вашу думку, не орієнтуються у тому, що відбувається.
Більше гуманності слід виявити і щодо опонентів. Це зараз ви не можете дійти спільної думки, але, варто лише захотіти, і ситуація швидко
зміниться на краще.
Астрологічна ситуація цього тижня закріпить за Раками право на
успіх. Ближче до вихідних стане зрозуміло, що докладені зусилля були
далеко не марними. Дорогі Раки, не посвячуйте сторонніх у свої плани. Для представників вашого знака Зодіаку завжди високий ризик появи заздрісників та плагіату ваших ідей.

Близнюки

Бл
Близнюки
цього тижня чудово впораються з будь-якими справами та не виявлять на
своєму шляху перешкод. Рівень енергії типових представників вашого знака Зодіаку буде
досить високим, але може не вистачити запалу для реалізації чогось по-справжньому серйозного. Витрачайте енергетичний потенціал
розумно, не забуваючи про повноцінний відпочинок.
Позитивна динаміка тижня пошириться і
на особисте життя. Дорогі Близнюки, багато в
чому саме від вас залежить щастя та гармонія
домашнього вогнища. Не чіпайте рідних, залишайте їм право висловити свою думку. Самотні
Близнюки цього тижня будуть привабливими
і навіть дуже привабливими. Відкрийтеся для
спілкування та нового знайомства.

Цього тижня Леви отримають надію на краще у матеріальних спраЦ
вах. Обережність, як і раніше, життєве кредо номер один, навіть якщо
в низці туманних питань з’явиться ясність. Зірки радять уникати напівнатяків під час особистих розмов. Чим ясніше викладете головну
думку, тим вищий шанс, що вона отримає підтримку.
Другу половину тижня рекомендується присвятити відпочинку у
максимально розслабленій обстановці. Скоротіть кількість дзвінків та
повідомлень, не бійтеся відповісти всім, хто шукатиме з вами спілкування, тактовною відмовою. Виняток — людина, яку називаєте
найближчою для себе. Для нього у вас завжди має бути
вільний час. Це важливо для стосунків.

Терези

Астрологічна обстановка цього тижня
Ас
підштовхне Дів у бік переосмислення
повсякденного життя. Ймовірно, доведеться наголосити не на матеріальних справах, а на самопізнанні. Щоб
глибше зрозуміти, що відбувається у
власних думках, не обов’язково ставати психологом. Головне відповісти собі на запитання, що ви хочете
від життя, і як досягти цієї мети.
Будь-який розпочатий цього
тижня процес зупинити вже неможливо. Дорогі Діви, майте це на
увазі. Навіть дрібна сварка може
призвести до серйозної суперечності, а недбалість щодо свого самопочуття — до ризику виникнення хвороби. Відпочинок вам зараз життєво
необхідний, навіть якщо обставини схилятимуть у бік високої активності.

ТТерезів навряд чи влаштує швидкість подій цього тижня. Ви не здатні
на неї вплинути, так само як і немає у вашого зодіакального знака
права контролювати настрій оточуючих. Якщо відчуєте, що світ
складається лише з негативних
людей, краще зараз відмовитись від будь-яких контактів.
Зрештою, ви, дорогі Терези, настільки самодостатні, що й на
самоті вам нудно не буде.
Астрологічна картина кінця
цього тижня передбачає несподіване натхнення чи потужні імпульси до творчості. Це найкраще, що ви можете зробити. Гарний
настрій остаточно відновиться,
думки впорядкуються, можуть з’явитися цікаві ідеї про те, в який бік спрямувати життєвий вектор.

Скорпіон
Гороскоп не радить Скорпіонам втручатися у події початку
тижня, якщо відчуваєте, що до кінця не розумієте суть того, що відбувається. Відсторонитися буде нелегко, однак, будучи погано поінформованими,
ви можете прийняти неправильне рішення, чим, зрештою, створите нові
проблеми, як для себе, так і для своїх близьких.
З кожним днем впевненість у собі типових представників знаку Зодіаку
Скорпіон зростатиме. Особиста чарівність, гострий розум та розвинений
інтелект привернуть увагу інших людей. Дорогі Скорпіони, активніше використовуйте цей час. Можна спробувати розпочати новий роман, переконати у своїй правоті незговірливого партнера по шлюбу, знайти компроміс у спілкуванні зі старшим чи молодшим поколінням близьких людей.

Будь-які незавершені справи цього тижня
для Козерогів неприйнятні. Намагайтеся довести до логічної точки кожне таке питання.
Від цього багато в чому залежить ваше майбутнє. Загалом же астрологічна обстановка цього тижня Козерогам благоволіє. Успіх
передбачається і в ході особистих справ, і у
фінансових починаннях. Найактивніше озвучуйте свої побажання на адресу близьких людей. Дорогі Козероги, все, що коїться у вас у
голові, відомо лише вам, але не оточуючим.
Якщо чітко сформулювати і правильно донести думку, вона обов’язково знайде прибічників (зокрема у віртуальному просторі).
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Стрілець
Цей тиждень сприятливий для виконання різноманітних господарських справ. Стрільцям також варто трохи переглянути матеріальний аспект, наприклад, оптимізувавши свої витрати.
Націлитися, дорогі Стрільці, слід лише на те, що відбувається у житті. Якщо спробуєте вміщатися в долю когось іншого (нехай навіть
найближчої людини), нічим хорошим це не закінчиться.
Гороскоп радить провести кінець тижня, усуваючи по черзі кожну з уповільнених проблем. Процес піде набагато швидше, якщо
знайдете відповідних союзників. Не намагайтеся крутити, щоб мотивувати людей до спільної роботи. Це типова брехня, яка рано чи
пізно виявиться.

Водолій
Гороскоп на цей тиждень закликає Водоліїв
брати в усьому, що відбувається, найжвавішу
участь. Стояти осторонь або замовчувати особисте бачення тієї чи іншої ситуації означає добровільно віддати шанс на успіх комусь іншому. Не можна виключати, що при найближчому
розгляді стане зрозуміло, що ваші ідеї та плани
опонентів не суперечать, а доповнюють одне
одного. Таким чином може народитись навіть
синергетичний ефект. Дорогі Водолії, в цей період бажано вірити тільки інформації з надійних джерел. Тим, хто недавно почав любовний
роман, не слід брати до уваги те, що пишуть
або говорять про другу половинку.

Риби
Астрологічна картина тижня для Риб має
досить насичений вигляд. За бажання ви здатні досягти успіху, але він у свою чергу матиме
на увазі великі вкладення сил, нервів і часу.
Що посієш — те й пожнеш, це, дорогі Риби, для
всіх життєвих сфер. Помилково думати, що нелояльна критика на адресу близької людини
не породить образ та розбіжностей.
Кінець цього тижня, певно, змусить переглянути якісь цінності. Гороскоп не виключає, що Риби будуть змушені вирватися зі світу
фантазій та мрій, щоб усунути побутовий збій,
взяти участь у житті близького родича або розпочати виправлення недавньої помилки.
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Triple D Express

ǝǛǎǛǟǍ

ʅʄɽɾʌɭʕɸʻʬʛʅʦʛʝʞʚʛʣʨʝʄʗʧʡʩʙʤʘʩʘʖʣʣʵ
ʍʡʛʣʻʘʨʖʇʥʤʜʞʘʭʤʙʤʀʦʛʚʞʨʩʘʖʣʣʵ
̓ʂɭʇʌɻʅʆɶʌɭɹʤʡʤʘʣʞʟʄʪʻʧʉʊʀʇiʇʖʢʤʥʤʢʻʭw
ʘʍʻʠʖ˅ʤ
ɹʆɶʊɭʀʆʄɷʄʈɾʅʤʘʣʞʟʦʤʗʤʭʞʟʚʛʣʲ
%&5"*-4"/%3&410/4*#*-*5*&4
4FMGSFMJBODF'FEFSBM$SFEJU6OJPOJTDVSSFOUMZMPPLJOHUPIJSFB
IJHIFOFSHZBOEFOUIVTJBTUJDJOEJWJEVBMUPKPJOPVSHSPXJOHUFBN
BTB7JDF1SFTJEFOUPG.FNCFS4FSWJDFTBOE$POTVNFS-FOEJOHJO
PVS.BJO0óDFJO$IJDBHP*OUIJTSPMF ZPVXJMMCFSFTQPOTJCMFGPS
UIFNFNCFSTFSWJDFBOEDPOTVNFSMFOEJOHBDUJWJUJFTPGUIFDSFEJU
VOJPO6OEFSZPVSEJSFDUJPOBOEMFBEFSTIJQPGUIFUFMMFS NFNCFS
TFSWJDF DPOTVNFSMFOEJOH BOEDBMMDFOUFSEFQBSUNFOUT ZPVXJMM
FOTVSFUIBUBMM4FMGSFMJBODFQSPEVDUTBOETFSWJDFTBSFQSPNPUFE
BOEEFMJWFSFEUPBMMNFNCFSTXJUIUIFIJHIFTURVBMJUZTUBOEBSET
UISPVHIPVUBMMUIFCSBODIMPDBUJPOT
#ZNPOJUPSJOHBOEBTTFTTJOHFDPOPNJDDPOEJUJPOTBòFDUJOH
DPOTVNFSMFOEJOH BOETUBZJOHBCSFBTUPGDVTUPNFSTFSWJDF
TUBOEBSETBOEUSFOET ZPVXJMMNBLFSFDPNNFOEBUJPOTUP
TUSBUFHJDQMBOT*OPWFSTFFJOHUIFDSFEJUVOJPOTFNQMPZFFUSBJOJOH
QSPHSBN ZPVXJMMFOTVSFTUBòIBTUIFLOPXMFEHFBOETLJMMTUP
QFSGPSNUIFJSEVUJFTXJUIUIFIJHIFTURVBMJUZPGDVTUPNFSTFSWJDF

Потрібні досвідчені водії СDL
70-75 ц/миля
2016, 2017 Freightliner & Volvo
New trailers
Direct deposit weekly
Clean driving record required
All miles & extra stops paid
Local Drivers needed (Chicago)
Trucks for Sale / Lease

OWNER OPERATORS
90% from gross

IFTA preparation available
Reefer & Dry Van loads
Fuel cards available
Direct deposit weekly
In house repairs & Tire discounts
HIRING : DISPATCHERS, MECHANICS, ACCOUNTING
Towing bar available for rent
$150 – 1st day • $100 – every additional

Розмовляємо вашою мовою
630-853-6420 ; 224-622-3954
dobrind@tripledexpress.com

3&26*3&%&91&3*&/$&"/%4,*--4
8FBSFMPPLJOHGPSBDBOEJEBUFXJUIQSFWJPVTCBOLJOHBOE
NBOBHFNFOUFYQFSJFODFJOBTBMFTBOETFSWJDFFOWJSPONFOUXIP
JTTBWWZXJUIUFDIOPMPHZUIBUJTøVFOUJO&OHMJTIBOE6LSBJOJBO
'PSBEEJUJPOBMJOGPSNBUJPOQMFBTFWJTJUUIF$BSFFSTTFDUJPOJO
"CPVU6TPOPVSXFCTJUFBU4FMGSFMJBODFDPN$BSFFST

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ
Оплата до 70-75 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook
Dry Van
Нові траки Volvo 2020-2022
Бонуси за хороші інспекції
Гарантуємо не менше 3000 миль в тиждень
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

40

ЧАС І ПОДІЇ

РЕКЛАМА

®

F e d e r a l

C r e d i t

U n i o n

#2 I 01.12.2022

YEARS
SERVING OUR
COMMUNITY

SELFRELIANCE VISA® CREDIT CARDS

MAXIMIZE CONVENIENCE. MINIMIZE RISK. CONTACTLESS PAYMENTS.
$0 ANNUAL FEE • $0 FOREIGN TRANSACTION FEES • $0 CASH ADVANCE FEES • $0 BALANCE TRANSFER FEES

ˣ˽˰́˷˰˲˶˴˸˴˻̏˲˰́̔˧ˣ˔˞˒ˆ˟ˠ˞˟˞˗˘˦ˆˇ

˟˵̀˵˺˰˷˸˱˰˻˰˽́̃
0% APR* ˽˰˼̖̖́̏̆˲

˔˻̏˽˾˲˸̅̂˰̖́˽̃̎̇˸̅̀˰̅̃˽˺̖˲

˚˾˻˸˲˸˿˵̀˵˺˰˷̃̔̂˵̖́˽̃̎̇˸˹˱˰˻˰˽́˷˺̀˵˴˸̂˽˸̅˺˰̀̂˾˺̖˽̈˸̖̅̄˽˰˽́˾˲˸̅
̃́̂˰˽˾˲˽˰́˲˾̎6HOIUHOLDQFH9LVD®˺̀˵˴˸̂˽̃˺˰̀̂˺̃˲̖˴̖́̇˽̏̀˿˾˻̎̂˾˳˾̀
%DODQFHWUDQVIHUIHHRUZKLFKHYHULVJUHDWHU

LEARN MORE AND
APPLY ONLINE

*APR = Annual Percentage Rate. Credit card balances transferred to your Selfreliance Visa® credit card between January 1st and February 28, 2022 will receive 0% APR for 12 months from date of transaction.
All balances transferred during this promotion are subject to a balance transfer fee of 1.99% of the transferred amount or $5.00, whichever is greater. The transfer fee will be added to the Selfreliance Visa
account associated with the transferred funds. Finance charges will begin accruing on date of transaction. For new and existing cardholders. After the promotional time frame expires, remaining balance will
migrate to the standard APR applicable on Selfreliance VISA® accounts. The current APR is 14.9% for Visa® Classic credit card, 9.9% for Visa® Preferred Rate credit card, 11.9% for Visa® Platinum Rewards and
Cash Back credit cards. All SFCU loan programs rates and terms are subject to change at any time without notice. For further information, please call toll free 1.888.222.8571.

EQUAL OPPORTUNITY LENDER

SELFRELIANCE.COM

+RPH2ɝFH 2332 W. Chicago Ave., Chicago IL 60622, 773-328-7500
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

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

313-366-0055

973-887-2776

2UFKDUG/DNH5G:HVW%ORRPȴHOG0Ζ 248-487-0330

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

630-307-0079

&1-HHUVRQ5G:KLSSDQ\1-

